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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: «Інтерактивний урок у застосунку Quizizz: залучаємо учнів до активної
освітньої діяльності».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Дятленко Надія Анатоліївна, викладачка математики та математичних дисциплін
КЗ КОР «Богуславський гуманітарний фаховий коледж ім. І.С. Нечуя-Левицького», викладачка
вищої кваліфікаційної категорії, викладачка-методистка.
4. Мета: вивчити можливості застосунку Quizizz для створення і проведення інтерактивних уроків.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових
методик, технологій); використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в
освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку.
6. Зміст:
1) проблема активного залучення учнів у освітній процес;
2) способи, методи та інструменти, які дозволяють організувати саме роботу учнів під час
дистанційного уроку;
3) можливості застосунку Quizizz для створення уроків;
4) проведення фрагменту інтерактивного уроку;
5) важливість активної практичної діяльності учнів на уроці для засвоєння навчального
матеріалу;
6) практичні поради щодо ефективного проведення онлайн уроків.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) ознайомлення з інструментами та можливостями програми Quizizz;
2) розуміння важливості активного залучення учнів у освітній процес для високої ефективності
навчання;
3) розуміння способів, якими можна підвищити активність учнів на дистанційному уроці;
4) сформовані вміння використовувати застосунок Quizizz для створення навчального контенту;
5) готовність впроваджувати одержані знання у власну педагогічну діяльність.
10. Цільова аудиторія: вчителі початкових класів, вчителі середньої та старшої школи, викладачі
фахових коледжів.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: обізнаність із новітніми онлайн-сервісами для підвищення ефективності
дистанційного навчання; здатність самостійно навчатися та розвивати особистісний потенціал;
здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею
відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства;
знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освітнього процесу;
фахові: здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікаційних та
цифрових технологій в освітньому процесі; здатність оцінювати ефективність цифрових ресурсів
для досягнення навчальних цілей учнів, відповідно до рівня їх підготовки та індивідуальних
особливостей; здатність до формування в учнів позитивного ставлення до інформаційнокомунікаційних та цифрових технологій та відповідального їх використання; здатність розвивати в
учнів відповідальність і навички безпечного використання цифрових технологій і сервісів.
* 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)

