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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: «Нове шкільне харчування. Шляхи впровадження в закладах освіти».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Клопотенко Євген Вікторович, кулінарний експерт, співзасновник ресторану “100 років
тому вперед”, автор кулінарного сайту https://klopotenko.com/. Автор проєкту "Нове шкільне харчування".
4. Мета: надати педагогічним працівникам необхідну інформацію для успішного впровадження
програми «Нове шкільне харчування» у закладах освіти; сприяти прискоренню введення нового
харчування у школах.
5. Напрям: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених
частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»; створення безпечного освітнього середовища.
6. Зміст:
1) аналіз стану запровадження програми «Нове шкільне харчування» у закладах освіти України;
2) особливості формування навичок здорового харчування в учасників освітнього процесу;
3) дієві рекомендації щодо запровадження програми «Нове шкільне харчування» в закладах освіти;
4) основні питання які виникають при запровадженні програми «Нове шкільне харчування».
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння механізму впровадження програми «Нове шкільне харчування» у закладах освіти;
2) обізнаність у питаннях, які виникають під час змін харчування у школа;
3) вмотивованість працівників закладів освіти та батьків до виховання культури здорового харчування
на основі програми «Нове шкільне харчування».
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути рекомендованим для експертів в освіті будь-якого рівня
(заступників директорів, директорів шкіл, методистів), викладачів інститутів післядипломної
педагогічної освіти, учителів, класних керівників, соціальних педагогів, батьків учнів.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: компетентність у сфері організації освітнього середовища; здатність до продуктивної
професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісносвітоглядних орієнтацій; здатність формувати безпечне новітнє освітнє середовище; усвідомлення
актуальних соціальних проблем і власної участі у їх розв’язанні; усвідомлення ціннісної значущості
фізичного, психічного і морального здоров’я; здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу
інформації з різних джерел;
фахові: знання і розуміння особливостей формування в учасників освітнього процесу громадянських
та соціальних компетентностей пов’язаних з ідеями добробуту та здорового способу життя; володіння
інформацією необхідною для збереження власного здоров’я; розуміння специфіки впровадження в
практику освітнього закладу програми «Нове шкільне харчування»; здатність сприяти усвідомленню
учнями цінностей здорового харчування.

* 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)

