
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: Матвієнко Ю.С., кандидат педагогічних наук, проректор з 
науково-педагогічної роботи Полтавського університету економіки і 
торгівлі. 

Назва: Змінюємо/творимо освіту разом: завтра вже настало!

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 Як лайфхакнути сучасну освіту
Криза та виклики освіти ХХІ ст.: нові мож-
ливості чи традиційність? Трансформація 
світогляду учасників освітнього процесу 
як відправна точка побудови індивіду-
альних освітніх траєкторій здобувачів 
освіти. Що таке освіченість, і чи потрібна 
вона для всіх? Наскільки універсальною 
та динамічною є система загальної серед-
ньої освіти України у контексті глобальних 
освітніх трендів? Що необхідно для того, 
щоб учитель став Вчителем? Наскільки 
готова українська педагогічна спільнота 
сприйняти та реалізовувати ідеї Нової 
української школи? Який він - сучасний 
педагог?

Розуміти виклики сучасної 
освіти та стратегії їх вирі-
шення через професійний, 
психологічний, комунікатив-
ний, управлінський аспекти. 
Формувати навички самоа-
налізу власної діяльності у 
контексті викликів та про-
фесійного стандарту педа-
гога.
Розвивати позитивну моти-
вацію слухачів щодо власно-
го саморозвитку для реаліза-
ції завдань Нової української 
школи. 
Формувати нові підходи під 
час розуміння ролі та зна-
чення педагога в освітньому 
просторі.

Василь Дяків, учитель 
історії, громадянської 
освіти та основ здоров’я 
Заліщицької державної 
гімназії, переможець Global 
Teacher Prize Ukraine 2020

2 Єднання педагогів для імплементації на-
вчальних проєктів як ефективний засіб 
впровадження освітньої реформи
Сучасні технології дають розширені мож-
ливості для спілкування зі світом. Під час 
пандемії це стає особливо актуальним для 
освітнього процесу. Але ж наш онлайн 
клас не обмежується кількістю учнів та 
розміром шкільної кімнати. Ми можемо 
єднатися з учителями та їхніми учнями з 
інших міст і навіть країн. Використовуючи 
англійську мову як засіб спілкування, ми 
можемо впроваджувати цікаві проєкти та 
розвивати навички XI століття. Я поділюсь 
своїм досвідом співпраці з колегами з 
різних країн 

Розуміти важливість колабо-
рації з іншими викладачами, 
особливо під час пандемії.
Розвивати креативність 
та мотивацію виходити за 
рамки під час організації 
навчального процесу.
Вміти використовувати 
Blended learning підхід у 
навчанні.
Вміти допомагати учням ро-
звивати Soft Skills під час ви-
конання навчальних задач.

Людмила Тоцина, вчитель-
ка англійської мови Маріу-
польського міського ліцею, 
фіналістка Global Teacher 
Prize Ukraine 2020, 
фіналістка програми 
«Fulbright Excellence and 
Achievement Program (TEA), 
Media Literacy Cohort», 
пройшла навчання та 
стажування у Kent State 
University, місто Кент, штат 
Огайо, США; 
тренерка у всеукраїнських 
та міжнародних проєктах 
для вчителів англійської 
мови.



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

науковий ступінь, посада)

3 Дистанційний урок в технології 
Еdutainment
Сучасний світ потребує інших освітніх 
технологій. І саме технологія Еdutainment 
стає тією чарівною паличкою, що дозво-
ляє зробити навчання теперішніх учнів 
ли лише драйвовим, а і ефективним. Для 
уроку в технології Еdutainmen характер-
ний високий рівень взаємодії та емоційна 
насиченість. Як використати дану техноло-
гію в дистанційному навчанні, зберігаючи 
її переваги? 

Ознайомитись з основни-
ми принципами технології 
Еdutainment, перевагами та 
недоліками.
Розуміти  правила  прове-
дення уроку в технології 
Еdutainment. 
Вміти використовувати 
технологію Еdutainment при 
проведенні дистанційного 
уроку.

Наталія Зима, вчителька 
хімії технологічного багато-
профільного ліцею з загаль-
ноосвітніми класами імені 
Артема Мазура м. Хмель-
ницький, фіналістка Global 
Teacher Prize Ukraine 2020

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. 


