
ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами,  

внесеними згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019

Вид освітньої послуги: вебінар

Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна

Розробник: канд. пед. наук, проректор з науково-педагогічної роботи 
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» Матвієнко Ю.С. 

Назва: Трикутник партнерства, або як не загубитися у освітніх Бермудах

Мета: Ознайомити з сучасними освітніми інноваційними технологіями 
та практичним досвідом їх використання під час організації змішаного 
навчання

І. Тематичний план

№ 
п/п Зміст. Основні теми Очікувані результати Виконавець (ПІП, 

науковий ступінь, посада)

1 Школа і батьки – партнерство заради 
дитини
Співпраця вчителя та батьків як побудова 
моста між “треба навчатися” до “цікаво 
навчатися”. Взаємодія та взаємопідтримка 
батьків та учнів як запорука формування 
успішного учня. Прийоми роботи з дорос-
лими. Ефективна комунікація , інтерактив-
ні вправи, форми, методи, онлайн інстру-
менти в роботі з батьками.

Знайомство з практика-
ми роботи з батьками для 
побудови спільної освіт-
ньої взаємодії. Опануван-
ня навичками ефективної 
співпраці учителів, батьків та 
учнів початкової школи. По-
шук оптимального варіанту 
побудови взаємовідносин у 
класі та школі. Вибір моделі 
побудови колективу класу 
при активній взаємодії всіх 
учасників освітнього про-
цесу. Методика проведення 
батьківських збори по-но-
вому під час дистанційного 
навчання. 

Вікторія Биркович, 
вчителька початкових 
класів Ужгородської 
загальноосвітньої школи І- 
ІІІ ступенів 9,
ТОП-5 кращих вчителів 
України за версією 
національної премії Global 
Teacher Prize Ukraine-2017, 
співзасновниця ГО «НОВІ»

2 Методичні аспекти використання на-
стільних ігор в освітньому процесі
Гейміфікація освітнього процесу як не-
від’ємний компонент НУШ. Методич-
ні аспекти використання і створення 
навчальних настільних ігор. Настільна 
навчальна гра як дослідницький проєкт 
та інструмент формування фінансової 
грамотності та підприємницької ініціативи 
здобувачів освіти. Презентація авторських 
розробок настільних навчальних ігрових 
стратегій: “Шляхами правди”, “Єлисавет-
град: подорож в часі” “Господар”.

Знайомство з загальними 
принципами гейміфікації 
освітнього процесу. Освоєн-
ня методики використання 
настільної гри як засобу 
формування ключових пред-
метних компетентностей на 
уроці та в позаурочний час. 
Набуття навичок самостій-
ного створення навчальних 
настільних ігор на основі 
змішаних ігрових механік за 
запропонованим зразком.

Сергій Колісніченко, мето-
дист науково-методичної 
лабораторії виховної робо-
ти і формування культури 
здоров’я КЗ “КОІППО ім. 
В. Сухомлинського” пере-
можець обласного етапу 
всеукраїнського конкурсу 
“Вчитель року” (Історія) 
2010,  2015 роки, лауреат 
обласного етапу всеукраїн-
ського конкурсу “Вчитель 
року” (Історія) 2020 р.

3 Чеклист для вчителів, як оцінювати 
навчальні досягнення учнів у період 
змішаного навчання
Особливості змішаного навчання.
Стратегія оцінювання навчальних досяг-
нень учнів.
 

Опанування навичками 
визначення зі стратегією 
оцінювання в умовах дис-
танційного та змішаного 
навчання.
Ознайомлення з інструмен-
тами оцінювання в умовах 
змішаного навчання.
Знання як перетворити про-
цес оцінювання на навчаль-
ний досвід.

Наталя Кідалова, учителька 
англійської мови, україн-
ської мови і літератури 
Мелітопольської спеціалізо-
ваної школи №23, перемож-
ниця премії Global Teacher 
Prize Ukraine 2019; тренерка 
з неформальної освіти дітей 
та дорослих; Т4 Education 
Амбасадорка 2021



ІІ. Обсяг годин підвищення кваліфікації: 3 години (0,1 кредит).

Види діяльності: онлайн-лекція, участь в інтерактиві та обговоренні. 

ІІІ. Напрями: Наскрізні навички, ІКТ, Практичні прийоми

IV. Сформовані компетентності: інноваційність, інформаційно-комунікаційна, цифрова, 
предметна.

V. Контроль розвитку професійних компетентностей

Здійснюється за допомогою інтерактивного опитування для контролю і самоконтролю.

Після завершення виконання 
програми підвищення кваліфікації учасники 
отримують документ – сертифікат учасника 
інтернет-івенту, що відповідає вимогам 
чинного законодавства.

Сертифікат учасника відповідає вимогам п.13 
Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників, затвердженого постановою 
КМУ № 800 від 21.08.2019 р. Відповідно сертифікат мають 
усі підстави для зарахування як документ про підвищення 
кваліфікації вчителів. 


