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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: «Валізка творчих прийомів та вправ на уроках навчання грамоти ».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Харітоненко Леся Анатоліївна, директорка Ірпінського НВО «Ірпінський ліцей
інноваційних технологій - Мала академія наук» Ірпінської міської ради Київської області; вчителька
початкових класів, української мови та літератури і зарубіжної літератури; регіональна тренерка НУШ;
сертифікована тренерка Програми лідерства С. Кові; вчителька-коучка; вчителька- ігротехнік;
координаторка афілійованих (не) конференцій EdCamp Ukraine (2018, 2019 р.р.) Ірпінського регіону.
4. Мета: надати теоретичні знання та практичні прийоми вчителям та батькам для спілкування з дітьми
та здорового виховання.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; формування у здобувачів освіти спільних для
ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту";
психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку.
6. Зміст:
1) особливості творчих прийомів та вправ для використання в роботі на уроках навчання грамоти за
підручником «Буквар»;
2) інформація про особливості роботи з віночком слів на сторінках підручника (робота зі словами,
робота з текстом);
3) доречність обрання певних видів роботи під час занять;
4) інформація про диференційований підхід у роботі з матеріалом підручника;
5) основні напрямки підготовчої роботи вчителя до уроку.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) знання про особливості використання творчих прийомів та вправ на уроках навчання грамоти;
2) інформація про використання диференційованого підходу на уроках навчання грамоти;
3) ознайомлення з напрямами підготовчої роботи до уроку (дидактичний матеріал, емоційна
налаштованість).
10. Цільова аудиторія: вебінар буде корисним для вчителів початкових класів та їх асистентів,
заступників директорів з НВР початкової школи.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: уміння застосовувати сучасні підходи та техніки викладання у процесі навчання; здатність
продукувати нові ідеї та творчо підходити до вирішення професійних завдань; здатність самостійно
навчатися та розвивати особистісний потенціал; розуміння особливостей використання
диференційованого та індивідуального підходів у навчанны грамоти; обізнаність із новітніми науково
обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньорозвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуальноособистісному становленню дітей;
фахові: розуміння основних напрямів підготовчої роботи вчителя до уроку; вміння формувати в учнів
здатність читати з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово; вміння застосовувати
набуті знання у фаховій діяльності; вміння добирати певні види робіт під час проведення уроку; знання і
розуміння доцільності та доречності використання тих чи інших видів вправ на уроках «навчання
грамоти»; вміння формувати в дитини пізнавальний інтерес до уроків «навчання грамоти».
* 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 науково-педагогічних
працівників відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 15.10.2018 р. № 36)

