ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Всеосвіта»
І. М. Литвиненко
16.08.2022 р.

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: «Електронні школи від Всеосвіти – сучасний інструмент дистанційного
навчання».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Литвиненко Іван Миколайович, співзасновник та директор компанії «Всеосвіта».
10 років викладав та займав керівні посади у низці приватних вищих навчальних закладів. Останні
10 років займається створенням власних освітніх інтернет-проєктів. Є головним архітектором
інформаційної системи порталу vseosvita.ua. Має понад 20-ти річний досвід розробки програмного
забезпечення.
4. Мета: ознайомити освітянство із можливостями нового сервісу «Електронні школи» для
організації якісного дистанційного навчання в закладі освіти.
5. Напрям: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому
процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; розвиток
управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх
заступників) тощо.
6. Зміст:
1) ознайомлення слухачів вебінару з новим сервісом – «Електронні школи»;
2) практичні рекомендації щодо використання можливостей сервісу «Електронні школи» в
організації якісного дистанційного навчання.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння можливостей сервісу «Електронні школи» для учасників освітнього процесу;
2) розвиток практичних навичок використання сервісу «Електронні школи» в організації
якісного дистанційного навчання.
10. Цільова аудиторія: менеджери освіти будь-якого рівня (заступники директорів, директори
шкіл, методисти), учителі, вихователі, репетитори, батьки, учні.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: уміння володіти сучасними інформаційними технологіями для ефективної
комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу; здатність знаходити нові творчі підходи
до вирішення професійних завдань в освітньому середовищі; здатність орієнтуватися в
інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і
вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства;
фахові: здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікаційних та
цифрових технологій в освітньому процесі; здатність до формування в учнів позитивного ставлення
до інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій та відповідального їх використання;
здатність використовувати, створювати, проєктувати та поширювати цифрові освітні ресурси для
впровадження цифрової освіти, урядування, професійного розвитку; здатність організовувати
освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання.

* 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)

