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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: «Активізація медіатворчості школярів шляхом використання сучасних онлайнінструментів».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Запорожченко Максим Володимирович, завідувач центру цифрової освіти та
медіакультури Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
4. Мета: формування професійної компетентності педагогів щодо використання сучасних онлайнінструментів активізації медіатворчості в школярів.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових
методик, технологій); формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей
вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту".
6. Зміст:
1) особливості формування медіатворчості у дітей;
2) онлайн-ресурси для створення медіапродуктів: растрова, векторна графіка, 3D, анімації,
комікси, відеоролики, презентації;
3) можливості деяких комплексних ресурсів;
4) орієнтація освітянства на урізноманітнення підходів до викладання предмету;
5) значення інтеграції елементів медіаграмотності в освітній процес.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) ознайомлення із онлайн-ресурсами щодо створення медіапродуктів: растрова, векторна
графіка, 3D, анімації, комікси, відеоролики, презентації;
2) розуміння особливостей роботи таких ресурсів;
3) готовність урізноманітнити викладання уроків;
4) здатність застосовувати запропоновані онлайн-ресурси під час викладання тем;
5) розвиток творчого мислення, креативності;
6) уміння створювати цікаві медіапродукти.
10. Цільова аудиторія: учителі закладів загальної середньої освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність до особистісного і професійного самовизначення, самоствердження і
самореалізації впродовж життя, до цінування багатоманітності у суспільстві (культура
самовираження);
фахові: здатність до організації процесу навчання, виховання та розвитку учнів; здатність до
формування в учнів позитивного ставлення до інформаційно-комунікаційних та цифрових
технологій та відповідального їх використання; здатність до використання освітніх інновацій у
професійній діяльності.

* 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 науковопедагогічних працівників відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 15.10.2018
р. № 36)

