ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Всеосвіта»
І. М. Литвиненко
04.01.2020 р.
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: «Корисне дозвілля після уроків. Практичні поради та рекомендації з мистецтва
фотозйомки».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Дехтяр Олександр Степанович. Вчитель трудового навчання в гімназії №107
«Введенська». Керівник гуртків випалювання, комп'ютeрів, тeхнічного розвитку, тиру, логічних розваг і
т. д. у дитячих таборах «Каштан», «Акорд», центрах розвитку дитини «Джерело», «Жирафики»,
Дитячому оздоровчо-екологічному центрі Оболонського району, скаутській організації ЄХО.
4. Мета: ознайомити слухачів як можна цікаво і корисно провести час не тільки дітям, а й дорослим,
фотографуючи друзів, людей, різні події, навколишнє середовище тощо; допомогти вчителям груп
продовженого дня урізноманітнити дозвілля дітей.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; формування у здобувачів освіти спільних для
ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту".
6. Зміст:
1) основні прийоми, техніки і тонкощі зйомок правильних фотографій;
2) як відсторонити дітей від гаджетів, зацікавивши реальним, а не віртуальним світом;
3) заохочення дітей до проведення дозвілля з користю;
4) практичні поради та рекомендації щодо мистецтва фотозйомки.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) здатність педагогічних працівників зацікавити учнів позакласною роботою;
2) здатність відрізняти невдалі знімки від якісних;
3) вміння систематизовувати фото- та відеоматеріали.
10. Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної
середньої, позашкільної освіти,
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність продукувати нові ідеї та творчо підходити до вирішення професійних завдань;
здатність самостійно навчатися; здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми;
здатність до розвитку особистісного потенціалу, самореалізації, професійного лідерства та досягнення
успіху; компетентність у галузі професіонального розвитку; знання і розуміння сучасних тенденцій
розвитку освітнього процесу;
фахові: обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології,
методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному
індивідуально-особистісному становленню дітей; вміння застосовувати набуті знання у фаховій
діяльності; вміння зацікавлювати учнів позакласною роботою; компетентність у галузі професіонального
розвитку; вміння систематизовувати фото- та відеоматеріали.

* 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)

