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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: ««Всеосвіта» на допомогу вчителю».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Литвиненко Іван Миколайович, співзасновник та директор компанії «Всеосвіта». 10
років викладав та займав керівні посади у низці приватних вищих навчальних закладах. Останні 7 років
займається створенням власних освітніх інтернет-проєктів. Є головним архітектором інформаційної
системи порталу vseosvita.ua. Має понад 20-ти річний досвід розробки програмного забезпечення.
Розроблені Литвиненко Іваном інтернет-проєкти щодня відвідує понад мільйон користувачів.
4. Мета: познайомити із новими можливостями, які надає портал «Всеосвіта»; надати практичні поради
щодо застосування отриманих знань та вмінь в освітньому процесі.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, творчих прийомів та
вправ, напрямків підготовчої роботи); формування у здобувачів освіти спільних для ключових
компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту".
6. Зміст:
1) важливість використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі;
2) ознайомлення учасників вебінару з новими розділами порталу «Всеосвіта»;
3) рекомендації щодо інтеграції сучасних інформаційних технологій у процес навчання.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) засвоєння інформації про функціонал порталу «Всеосвіта»;
2) уміння практично використовувати можливості, які надає портал «Всеосвіта»;
3) засвоєння інформації щодо інтеграції сучасних інформаційних технологій у процес навчання.
10. Цільова аудиторія: вебінар буде корисним для менеджерів освіти будь-якого рівня (заступників
директорів, директорів шкіл, методистів), учителів-предметників, вихователів, репетиторів, батьків та
дітей.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: вміння виявляти та долати бар’єри у процесі навчання учасників освітнього процесу;
здатність продукувати нові ідеї та творчо підходити до вирішення професійних завдань; здатність
самостійно навчатися та розвивати особистісний потенціал; володіння сучасними інформаційними
технологіями для ефективної комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу; здатність
орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до
власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства;
фахові: вміння використовувати сучасні онлайн-інструменти в освітньому процесі; володіння
сучасними інформаційними та web-технологіями; компетентність у галузі професіонального розвитку;
вміння ефективно реалізовувати поставлені завдання для забезпечення якості освітнього процесу;
вміння застосовувати набуті знання у фаховій діяльності; здатність активізувати потенціал цифрового
інтелекту особистості в умовах реформування освіти.

* 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)

