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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: «Власний канал на Youtube. З чого почати та як вести».
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
4. Мета: ознайомити аудиторію з особливостями відеохостінгу, розкрити можливості використання
ютубу в освітній діяльності, надати інформацію про дотримання та відстоювання авторських прав.
5. Напрям: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі,
включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку.
6. Зміст:
1) чіткий алгоритм роботи над власним ютуб-каналом;
2) можливості платформи для обробки та представлення відеоконтенту;
3) особливості дотримання авторських прав на платформі;
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, обробляти та вести канал на Youtube;
2) розуміння базових алгоритмів роботи платформи;
3) усвідомлення важливості доброчесного користування чужим контентом на ютубі.
10. Цільова аудиторія: вебінар буде цікавий адміністративним, педагогічним та науково-педагогічним
працівникам закладів освіти всіх ланок, а також працівниками позашкільної освіти, психологам, 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; здатність до продуктивної
професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісносвітоглядних орієнтацій; володіння сучасними інформаційними технологіями для ефективної
комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу; здатність знаходити інноваційні підходи до
вирішення професійних завдань в сучасному освітньому середовищі;
фахові: вміння ефективно реалізовувати поставлені завдання для забезпечення якості освітнього
процесу; здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікаційних та цифрових
технологій в освітньому процесі; вміння оцінювати ефективність цифрових ресурсів для досягнення
навчальних цілей учнів, відповідно до рівня їх підготовки та індивідуальних особливостей; здатність
впорядковувати цифрові освітні ресурси й забезпечувати їх доступність для учасників освітнього
процесу; здатність активізувати ефективну цифрову взаємодію з усіма учасниками 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)

