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Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР »)
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: «Інструменти для організації проєктної діяльності на уроках гуманітарних
дисциплін: Jamboard, Google slides, Mentimeter».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Хоменко Ольга Володимирівна, CELTA-сертифікована викладачка англійської мови
з 15+ педагогічним стажем в Політехнічному ліцеї НТУУ КПІ м. Києва, активна учасниця та
співзасновниця проєктів на міжнародній платформі eTwinning
4. Мета: ознайомити педагогів з інтерактивними інструментами, що можна використати: для
організації проєктної дільності в реальному часі; для брейнстормінгу та дискусії в реальному часі;
запропонувати способи використання інтерактивних інструментів для методу – проєктна
діяльність.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; формування у здобувачів освіти спільних для
ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про
освіту".
6. Зміст:
1) способи використання інтерактивних інструментів в організації та проведенні проєктної
роботи у класі та поза ним;
2) актуалізації теми в реаліях 21 століття та роботою з поколінням Z.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) здатність застосовувати інтерактивні інструменти на будь-якому гуманітарному уроці для
організації обговорення, дискусії, проведення та отримання зворотного зв'язку під час та після
проєктної дільності;
2) можливість урізноманітнити урок та організувати умови для розвитку креативного та
критичного мислення.
10. Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів загальної
середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки,
психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє
цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей; здатність до продуктивної професійної
діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісносвітоглядних орієнтацій; здатність виявляти та розв'язувати проблеми у професійній діяльності;
фахові: обізнаність із новітніми інформаційними та вебтехнологіями для створення освітньорозвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей;
здатність реалізувати інноваційну діяльність педагога за допомогою цифрових технологій;
здатність активізувати потенціал цифрового інтелекту особистості в умовах реформування освіти;
здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікаційних та цифрових
технологій в освітньому процесі.

* Програму укладено 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)

