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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: «Ресурси для забезпечення наступності в освітньому процесі НУШ».
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, переможниця
конкурсу педагогічних ідей «Хмельниччина педагогічна-2020», учасниця Всеукраїнського
конкурсу Teacher Innovation Cup-2020, учасниця і призер «Методичних місяців» та «Методичних
тижнів» від «Всеосвіти».
4. Мета: дати поняття про можливості використання платформ та ресурсів для змішаного та
дистанційного навчання з можливістю практичного використання в НУШ; поділитися
практичними порадами та діями при використанні сучасних онлайн-ресурсів для вчителівпредметників з можливістю забезпечення наступності у роботі сучасного учителя; практично
дослідити переваги та можливості окремих сервісів та ресурсів для різних галузей в НУШ.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових
методик, технологій).
6. Зміст:
1) значення використання сучасних онлайн-ресурсів в НУШ;
2) інструментарій для створення онлайн-завдань та завдань для домашньої роботи;
3) особливості використання онлайн-ресурсів, які забезпечать систему наступності викладання
навчального матеріалу НУШ.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) засвоєння знань про переваги різноманітних онлайн-ресурсів для подальшої роботи в НУШ;
2) розуміння способів використання учнями ґаджетів на уроках при технологіях дистанційного
навчання та очного навчання;
3) розвиток навичок використання онлайн-ресурсів для взаємозв’язку з учнями та збереження
наступності викладання навчального матеріалу НУШ.
10. Цільова аудиторія: педагогічні працівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освітнього процесу; 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;
фахові: здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікаційних та
цифрових технологій в освітньому процесі; уміння впорядковувати цифрові освітні ресурси і
забезпечувати їх доступність для учасників освітнього процесу; 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)

