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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: «Екологічність у контексті дбайливого ставлення до здоров'я учасників освітнього
процесу».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Щур Вікторія Ігорівна, президентка громадської організації «Здорове людство»,
членкиня опікунської ради НДСЛ «Охматдит», членкиня громадської ради Дарницького району м. Києва,
ініціаторка проєктів в сфері охорони здоров’я, громадського здоров’я.
4. Мета: актуалізувати та підсумувати дані щодо найбільших загроз для здоров’я, надати вичерпну
інформацію щодо умов та правил збереження здоров’я в сучасних реаліях.
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) цінність здоров’я та відповідальність людини за власне життя;
2) характеристика головних валеологічних типів людини;
3) що потрібно знати про: туберкульоз, ВІЛ, вірусні гепатити, ВПЛ;
4) онкопрофілактика: ознаки та засоби знизити ризик захворювання.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
• отримання знань щодо інфекційних та неінфекційних загроз для здоров’я дітей та дорослих, якими
зможуть скористатися для збереження власного здоров’я, а також здоров’я учнів та членів їх сімей;
• уміння проводити власні просвітницькі заходи серед школярів та дорослих.
10. Цільова аудиторія: вебінар буде цікавим учителям-предметникам, репетиторам, адміністративним,
педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів загальної і середньої, позашкільної,
закладів I-II рівнів акредитації, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність знаходити нові творчі підходи до вирішення професійних завдань; усвідомлення
проблем людства і власної участі у їх розв’язанні; здатність до продуктивної професійної діяльності на
основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій;
здатність виявляти та вирішувати проблеми у професійній діяльності; уміння самостійно навчатися;
усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я;
фахові: здатність формувати в учасників освітнього процесу громадянські та соціальні
компетентності пов’язані з ідеями добробуту, здорового способу життя, усвідомленням рівних прав та
можливостей; володіння інформацією необхідною для збереження власного здоров’я; уміння
демонструвати соціально-емоційну компетентність у професійних ситуаціях.

* 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)

