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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: «Інформаційна гігієна як складова успішності сучасного педагога».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Колодяжна Діана Сергіївна. Відеографка проєкту «Всеосвіта». Має педагогічну,
філологічну та журналістську освіту, досвід викладання в школі. Вчилася в Nordfyns Højskole в Данії на
курсі Global Future. Волонтерка та активістка. Основні напрямки діяльності: подолання нерівності та
утисків людей за будь-якими критеріями, пропагування доказової медицини, збереження довкілля.
4. Мета: ознайомити аудиторію з алгоритмами критичного споживання інформації, інструментами
роботи з інформацією та прикладами їх використання.
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) складові інформаційної гігієни в сучасному світі;
2) основні шляхи ефективного споживання, фільтрування та перевірки інформації в медіа та
соціальних мережах;
3) алгоритми роботи з інформацією, приклади.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) усвідомлення необхідності багатоетапної роботи з інформацією;
2) вміння відсіювати маніпуляційний контент та перевіряти інформацію;
3) навички роботи з різними джерелами.
10. Цільова аудиторія: вебінар буде цікавий адміністративним, педагогічним та науково-педагогічним
працівникам, батькам та учням.
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;
здатність самостійно навчатися та розвивати особистісний потенціал; уміння демонструвати соціальноемоційну компетентність у професійних ситуаціях; здатність приймати обґрунтовані рішення,
професійно викладати та аргументувати свою позицію; здатність формувати у здобувачів освіти вміння
конструктивно аналізувати інформацію; здатність до продуктивної професійної діяльності на основі
розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій;
фахові: вміння формувати здатність аналізувати, досліджувати та креативно мислити; вміння
формувати у здобувачів освіти м’які навички, що спрямовані на досягнення життєво-професійної
ефективності; здатність критично мислити; здатність фільтрувати, аналізувати та перевіряти
інформацію; знання і розуміння алгоритму роботи з інформацією; вміння ефективно реалізовувати
поставлені завдання для забезпечення якості освітнього процесу.

* 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)

