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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: «НУШ у 5 класі: як навчати інформатики по-новому?».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Барна Ольга Василівна, кандидатка педагогічних наук, доцент Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, учитель/викладач-методист
вищої категорії, заслужений працівник освіти України.
4. Мета: надати практичні рекомендації вчителям інформатики щодо впровадження концепції
Нової української школи в складові методичної системи навчання інформатики.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових
методик, технологій).
6. Зміст:
1) аналіз навчально-методичного забезпечення курсу інформатики у 2022-2023 н.р.;
2) особливості проведення уроків інформатики в розрізі розвитку компетентностей;
3) важливість застосування інноваційних методик в навчанні інформатики;
4) практичні поради для планування діяльності вчителя щодо оцінювання результатів навчання
здобувачів освіти;
5) особливості формування предметних компетентностей з інформатики за умов різних форм
навчання.
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 структурою навчально-методичного забезпечення курсу інформатики;
2) розуміння компетентнісного підходу при навчанні інформатики;
3) сформовані вміння планувати оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;
4) готовність реалізувати завдання інформатичної освітньої галузі в умовах очного,
дистанційного та змішаних форм навчання.
10. Цільова аудиторія: вчителі інформатики, які навчатимуть учнів 5-х класів.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність діяти як відповідальний громадянин та брати участь у суспільному житті на
різних рівнях; здатність до особистісного і професійного самовизначення, самоствердження і
самореалізації впродовж життя, до цінування багатоманітності у суспільстві; здатність до творчого
пошуку й реалізації нових ідей, до самопрезентації та результатів своєї професійної діяльності;
фахові: здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично
оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності; 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.

* 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)

