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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: «Освітній процес у ЗЗСО в умовах світової пандемії COVID-19».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Хомич Людмила Сергіївна, бакалавр біології (мікробіології), магістр громадського
здоров’я та менеджменту організацій в охороні здоров’я з фокусом спеціалізації на сучасну
епідеміологію, моніторинг та оцінювання, оцінки та дослідження в сфері наук про здоров’я та поведінку,
пов’язану зі здоров’ям, радник з питань громадського здоров’я та питань розвитку мережі
закладів охорони здоров’я у Проєкті USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я».
4. Мета: ознайомити слухачів вебінара з актуальними рекомендаціями для організації роботи закладів
загальної середньої освіти під час пандемії COVID-19.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; формування у здобувачів освіти спільних для
ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту";
психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку.
6. Зміст:
1) важливість соціального дистанціювання та гігієни у випадку пандемії, спричиненої вірусом SARSCoV-2;
2) огляд міжнародних рекомендацій та підходів в інших країнах до організації освітнього процесу в
школах в умовах пандемії COVID-19;
3) актуальні рекомендації для організації роботи закладів загальної середньої освіти під час
пандемії COVID-19 відповідно до чинного українського законодавства;
4) ролі та обов’язки кожного із учасників освітнього процесу.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) отримання знань необхідних для подальшої коректної організації навчального процесу у закладах
загальної середньої освіти з дотриманням правил дистанціювання і гігієни;
2) розуміння алгоритму дій учасників освітнього процесу.
10. Цільова аудиторія: адміністративні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів
загальної середньої освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: вміння формувати безпечне новітнє освітнє середовище; здатність до продуктивної
професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісносвітоглядних орієнтацій; здатність до розвитку особистісного потенціалу, самореалізації, професійного
лідерства та досягнення успіху; здатність знаходити нові творчі підходи до вирішення професійних
завдань в освітньому середовищі; володіння інформацією необхідною для збереження власного здоров’я;
фахові: уміння демонструвати соціально-емоційну компетентність у професійних ситуаціях; здатність
удосконалювати оригінальний підхід до власної життєво-професійної діяльності; здатність формувати в
учасників освітнього процесу громадянські та соціальні компетентності пов’язані з ідеями добробуту,
здорового способу життя, усвідомленням рівних прав та можливостей; знання і розуміння принципів
організації навчального процесу у закладах загальної середньої освіти з дотриманням правил
дистанціювання і гігієни.

* 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)

