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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: «Навчальні відео: як створити та розмістити засобами конструктора уроку на
платформі «Всеосвіта»».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Сологуб Олександра Станіславівна, старша викладачка катедри теорії і методик
природничо-математичних дисциплін та технологій Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, докторка філософії.
4. Мета: формування готовності вчителів до створення навчальних відео та розміщення їх у
відкритому доступі.
5. Напрям: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому
процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку.
6. Зміст:
1) актуальність та важливість підготовки україномовного навчального контенту; 2) практичні
поради з підготовки сценарію майбутнього відео; 3) шляхи використання ресурсів для створення
навчального відеоконтенту, проаналізувати основні особливості даних ресурсів; 4) алгоритми
розміщення відеоконтенту на каналі YouTube та платформі «Всеосвіта»; 5) орієнтація освітянства
на неперервний розвиток власної інформаційно-цифрової компетентності.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) усвідомлення важливості підготовки україномовного навчального контенту для учнів;
2) ознайомлення з практичними порадами з підготовки сценарію майбутнього відео;
3) узагальнення та систематизація методичних знань з використання програм для створення
навчального відеоконтенту;
4) розуміння способів використання ресурсів для створення навчального відеоконтенту;
5) знання і розуміння алгоритмів розміщення відеоконтенту на каналі YouTube та платформі
«Всеосвіта»;
6) готовність до створення відео та розміщення їх на каналі YouTube та платформі «Всеосвіта»;
7) мотивація до неперервного розвитку власної інформаційно-цифрової компетентності.
10. Цільова аудиторія: педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;
здатність знаходити нові творчі підходи до вирішення професійних завдань в освітньому
середовищі; обізнаність із новітніми онлайн-сервісами для підвищення ефективності дистанційного
навчання;
фахові: здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікаційних та
цифрових технологій в освітньому процесі; здатність орієнтуватися в інформаційному просторі,
здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності;
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)

