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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: «Практичні поради для використання медіа ресурсів під час вивчення
програмного матеріалу».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Демчук-Маригіна Дар’я, педагогиня-організаторка, учителька географії
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленим вивченням англійської мови
Деснянського району міста Києва.
4. Мета: сприяти поширенню інтерактивних методів навчання та показати можливості
використання медіа ресурсів під час вивчення програмного матеріалу.
5. Напрям: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому
процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; формування у
здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою
статті 12 Закону України "Про освіту".
6. Зміст:
1) поняття «медіа ресурси»;
2) переваги і недоліки доступності інформації;
3) використання телебачення в процесі навчання;
4) реклама – джерело для пошуку відповідей на програмні питання;
5) фільми і мультфільми – вивчаємо матеріал разом з улюбленими персонажами;
6) газети і журнали – матеріали для розширення вмінь роботи з інформаційними джерелами.
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 можливостями використання медіа на уроках;
2) поповнення педагогічної скриньки новими методиками для навчання;
3) формування мотивації учителів до подальшого розвитку та пошуку можливостей
використання інтернету та гаджетів в процесі навчання.
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути корисним для педагогічних та науково-педагогічних
працівників закладів загальної середньої освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та
оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного
інформаційного суспільства; вміння складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня
як особистості, громадянина, інноватора; знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку
освітнього процесу; здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних
джерел;
фахові: компетентність у галузі професіонального розвитку; використовувати сучасні онлайнінструменти для формувального оцінювання; володіння сучасними інформаційними та webтехнологіями; обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки,
психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє
цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей; активізувати потенціал цифрового
інтелекту особистості в умовах реформування освіти; вміння формувати у здобувачів освіти "м’які

навички", що спрямовані на досягнення життєво-професійної ефективності.

* 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)

