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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: «Медійна грамотність в освітньому процесі ЗЗСО».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Скочко Ніна Олександрівна - викладачка курсу “Спілкування та мислення” у ThinkGlobal
Kyiv Оболонь, філологиня, редакторка освітніх видань, авторка та розробниця навчальних планів
інтегрованого курсу “Спілкування і мислення” школи ThinkGlobal, організаторка літературних заходів.
4. Мета: ознайомити педагогічних працівників з медійною грамотністю, з контентом, вправами,
ресурсами та формами роботи; надати практичні поради як викладати медійну грамотність у закладах
загальної середньої освіти.
5. Напрям: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених
частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту"; використання інформаційно-комунікативних та
цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та
кібернетичну безпеку;
6. Зміст:
1) теоретичні та практичні рекомендації з впровадження в освітній процес медійної грамотності;
2) прийоми роботи з учнями на уроках;
3) способи взаємодії з учнями та батьками з теми медіаграмотності; поділитися досвідом
застосування практичних інструментів.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) вміння формувати в учнів навички роботи із інформацією, аналізувати її на нейтральне чи однобоке
висвітлення, ідентифікувати фейки, а також визначати причини та передумови таких явищ в
інформаційній сфері;
2) навички роботи з медіаресурсами, використання практичних завдань на уроках;
3) інтеграція медіаграмотності в шкільні предмети.
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути цікавим педагогічним, науково-педагогічним працівникам
закладів загальної середньої освіти, батькам.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати
нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства;
знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освітнього процесу; здатність самостійно навчатися та
розвивати особистісний потенціал; вміння формувати безпечне новітнє освітнє середовище; вміння
складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора;
фахові: обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, інноватики для
створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному
становленню дітей; володіння сучасними інформаційними технологіями; знання і розуміння специфіки
інтеграції медіаграмотності в шкільні предмети; здатність ідентифікувати фейки, а також визначати
причини та передумови таких явищ в інформаційній сфері; вміння формувати в учнів навички роботи із
інформацією.

* 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)

