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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: «Організація освітнього середовища НУШ: рекомендації вчителям 5-х класів».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Кропельницька Марина Антанасівна, вчителька початкових класів вищої категорії,
вчителька-методистка Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3.
4. Мета: проаналізувати рекомендації МОН та Концепції НУШ щодо облаштування освітнього
середовища; продемонструвати практичні дії щодо створення власних матеріалів для оформлення
освітнього середовища за допомогою безкоштовних та доступних ресурсів.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових
методик, технологій).
6. Зміст:
1) можливості облаштування освітнього простору згідно рекомендацій МОН та аспектами
Концепції НУШ;
2) орієнтація вчителів на те, що облаштовуючи приміщення для навчання майбутніх 5класників, необхідно враховувати вікові особливості учнів, напрям, що вивчається та найголовніше
– дотримуватися правил дружнього для учнів середовища, що сприятиме швидкій адаптації до
нових учнівських реалій.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) учасники детально ознайомляться з навчальними осередками НУШ;
2) застосують вміння самостійної роботи над матеріалами для створення навчальних осередків;
3) сформують вміння застосування набутих навичок у своїй діяльності.
10. Цільова аудиторія: вебінар рекомендовано для педагогічних працівників закладів дошкільної
та загальної середньої освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність до особистісного і професійного самовизначення, самоствердження і
самореалізації впродовж життя, до цінування багатоманітності у суспільстві; здатність формувати
безпечне новітнє освітнє середовище; здатність до творчого пошуку й реалізації нових ідей, до
самопрезентації та результатів своєї професійної діяльності;
фахові: здатність до проєктування осередків навчання, виховання та розвитку учнів в
освітньому середовищі; вміння розміщувати дидактичні матеріали та обладнання в середовищі
класу з урахуванням сучасності, доцільності, функціональності, естетичної привабливості,
індивідуальних освітніх потреб учнів; здатність використовувати фізичний, інформаційний
простори класної кімнати та інших приміщень закладу освіти як ресурс навчання; здатність
проєктувати навчальні осередки у класі спільно з учнями з урахуванням їх вікових особливостей,
інтересів і потреб.

* 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)

