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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
для роботи у закладах освіти
(освітня програма дистанційного курсу)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної
освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Медіаграмотність педагогічних працівників закладів освіти: проблеми набуття та
підходи до вдосконалення».
2. Напрям: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених
частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту"; використання інформаційно-комунікативних та
цифрових технологій в освітньому процесі, інформаційну та кібернетичну безпеку.
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Клокар Олег Олександрович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри
педагогіки, психології та менеджменту, заступник директора з науково-навчальної роботи
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.
5. Цільова аудиторія: педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти (вчителі
інформатики, математики, фізики, хімії, біології та інших дисциплін, керівники та заступники керівників
з цих питань вищевказаних установ тощо).
6. Мета програми: удосконалити загальні та фахові компетентності педагогічних працівників щодо їх
медіаграмотності та критичного мислення, формування навичок критичного аналізу та ефективного
використання різноманітних інформаційних джерел в освітній діяльності.
7. Зміст програми:
Зміст навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів передбачають:
• обґрунтування сутності медіакомпетентності; освоєння навичок розпізнавання фейкової
медіаінформації; уміння аналізувати і критично сприймати медіаконтент; розвиток навичок
самостійного, критичного мислення, системного педагогічного аналізу; відпрацювання практичних
умінь використання суспільних освітніх медіаресурсів в фаховій діяльності викладачів закладів загальної
середньої освіти; удосконалення фахових компетентностей в контексті готовності до імплементації не
типових технологій в галузі загальної середньої освіти, створення базового інформаційного ресурсу
(інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація та ін.); дослідження впливу
окремого медіаконтенту на освітній процес, подолання негативних наслідків цього процесу;
відображення сутності дидактичних, психолого-педагогічних і методичних аспектів використання медіа
в освітньому процесі; освоєння інноваційних інтелектуальних підходів, освітніх та інформаційних
технологій, доцільних для впровадження дієвих змін освітній процес в мультимедійно-наповненому
середовищі та ін.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: знання та вміння застосовувати сучасні психолого-педагогічні підходи та методики щодо
побудови розвиваючого освітнього процесу для цілісного гармонійного розвитку кожного здобувача
загальної середньої освіти; можливість забезпечувати високоефективну та якісну фахову діяльність
завдяки розвиненим педагогічним рефлекторним навичкам і вмінням з урахуванням сучасних цінностей
та світогляду молоді, критеріїв педагогічної етики та актуальних проблем загальної середньої освіти;
фахові: вміння використовувати найбільш дієві підходи до навчання відповідно до визначених аксіом
уроку, що відповідають чинним нормативам і стандартам; вміння формувати здоровий мікроклімат
учнівського колективу в процесі навчання; вміння до наповнення якісним контентом освітнього процесу
відповідно до вимог чинних нормативів і стандартів; вміння використовувати будь-які відкриті освітні
ресурси; здатність використовувати набуті вміння та навички у професійній діяльності; володіння
сучасними мультимедійними засобами та методами відносно всіх учасників освітнього процесу тощо.
* Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019
року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової
освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 15.10.2018 р. № 36)

