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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: «Викладання української літератури в НУШ: методичні акценти».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Шило Світлана Борисівна, докторка філософії (PhD), доцентка кафедри дошкільної
освіти та професійного розвитку педагогів Комунального навчального закладу «Черкаський
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».
4. Мета: визначити особливості викладання української літератури в сучасних умовах; окреслити
важливі акценти вивчення літератури в закладах освіти.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових
методик, технологій).
6. Зміст:
1) основні орієнтири вчителя при підготовці до уроку;
2) методичні розробки, що допомагають підвищити рівень зацікавленості предметом;
3) прийоми заохочення дітей до читання;
4) важливість україноцентричної складової у навчанні;
5) значення емоційної складової уроку літератури.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння особливостей процесу запровадження та реалізації цікавих методів та технік у
роботі;
2) здатність підлаштовуватися під конкретні потреби і можливості в освітній діяльності;
3) готовність до практичного використання різних видів навчальної діяльності;
4) активізація бажання знаходити нові й дієві інструменти для здійснення ефективної
професійної діяльності.
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути рекомендовано для вчителів-предметників, учителів
початкової школи, класних керівників, учителів мов національних меншин, керівників гуртків,
вихователів, викладачів технікумів та коледжів, що викладають відповідні спецкурси.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність діяти як відповідальний громадянин та брати участь у суспільному житті на
різних рівнях; здатність до взаємодії з іншими в різних соціальних ситуаціях та критичного
оцінювання соціальних подій і явищ; здатність до особистісного і професійного самовизначення,
самоствердження і самореалізації впродовж життя, до цінування багатоманітності у суспільстві;
фахові: здатність здійснювати професійну усну та письмову комунікацію засобами державної
мови; уміння застосовувати прийоми збагачення усного й писемного мовлення учнів, відповідно до
конкретної теми чи певного мовного рівня; здатність розвивати мовно-комунікативну
компетентність в учнів; здатність застосовувати інноваційні технології навчання предметів
(інтегрованих курсів) освітньої галузі.

* 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)

