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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: «Організації роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації Державних освітніх
стандартів. Частина I».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - ТОВ «Всеосвіта».
4. Мета: ознайомити з основними знаннями про особливості виявлення і відбору обдарованих дітей та
молоді; розглянути принципи розробки стратегії підтримки обдарованих дітей та молоді; ознайомити із
специфікою створення і адаптування індивідуальних освітніх програм, які допоможуть реалізувати
творчий потенціал кожного учня, розкрити його здібності та скерувати їх у потрібне русло.
5. Напрям: психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку; розвиток професійних
компетентностей.
6. Зміст:
1) Закон України "Про освіту";
2) Державний стандарт базової і повної середньої освіти;
3) Концепція розвитку освіти;
4) Концепція Нової української школи;
5) Нова українська школа;
6) основні поняття: індивідуальність, здібність, талант, обдаровані діти та дитяча обдарованість;
7) форми позаурочної роботи з обдарованими дітьми;
8) творча майстерня;
9) факультативні заняття;
10) предметні гуртки;
11) інтелектуальні марафони та ігри;
12) науково-практичні конференції та олімпіади;
13) індивідуальні навчальні плани.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння специфіки позаурочної роботи, її впливу на розвиток кожного учня;
2) розуміння поняття таланту, геніальності та обдарованості;
3) знання видів освітніх програм та їхніх ключових пунктів.
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути корисним для адміністрації, менеджерів освіти будь-якого
рівня, педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: компетентність у галузі професіонального розвитку; знання і розуміння сучасних
тенденцій розвитку освітнього процесу; здатність до розвитку особистісного потенціалу та
самореалізації; здатність використовувати на практиці нові підходи до розвитку здібностей обдарованих
учнів; здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії
відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій;
фахові: знання і розуміння особливостей розвитку творчих здібностей у дітей; знання і розуміння
основних видів освітніх програм; вміння виявляти та долати бар’єри у процесі навчання обдарованих
учнів;компетентність щодо створення індивідуальних освітніх програм; обізнаність із новітніми науково
обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньорозвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей.
* 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)

