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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: «Дидактичний інструментарій в інтегрованому курсі «Мистецтво»».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Колотило Оксана Миколаївна – кандидатка педагогічних наук, старша викладачка
кафедри педагогіки та психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
імені К. Д. Ушинського, учитель-методист Чернігівського ліцею №22, співавторка підручників та
посібників інтегрованого курсу «Мистецтво».
4. Мета: розкрити зміст поняття «поліцентрична інтеграція», як підґрунтя структурування змісту
інтегрованого курсу «Мистецтво»; здійснити практичний коментар щодо використання дидактичного
інструментарію на уроках курсу.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; формування у здобувачів освіти спільних для
ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту".
6. Зміст:
1) поняття «поліцентрична інтеграція», «духовно-світоглядна інтеграція», «естетико-мистецтвознавча
інтеграція»;
2) переваги застосування поліцентричної інтеграції, на відміну від монопредметного викладання
мистецтва;
3) демонстрація на зразках матеріалу підручників «Мистецтво» та розробках окремих блоків тем
(1-7кл.) практичного застосування дидактичного інструментарію.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння особливостей побудови змісту інтегрованого курсу «Мистецтво»;
2) уміння застосовувати, комбінувати дидактичний інструментарій на уроках інтегрованого курсу
«Мистецтво».
10. Цільова аудиторія: учителі початкових класів, учителі-фахівці, які викладають інтегрований курс
«Мистецтво».
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: вміння формувати в учнів здатність сприймати мистецтво; знання і розуміння професійної
та предметної галузі; знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти; здатність приймати
обґрунтовані рішення, професійно викладати та аргументувати свою позицію; здатність до продуктивної
професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісносвітоглядних орієнтацій; уміння застосовувати сучасні підходи та техніки викладання у процесі
навчання;
фахові: обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології,
методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному
індивідуально-особистісному становленню дітей; вміння формувати в дитини здатність аналізувати,
досліджувати та креативно мислити; вміння ефективно реалізовувати поставлені завдання для
забезпечення якості освітнього процесу; уміння застосовувати, комбінувати дидактичний інструментарій
на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво».

* 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)

