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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: «ГНУЧКІСТЬ: сучасні технології в епоху 

дистанційного навчання» 

2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення 

кваліфікації (участь у вебінарі). 

3. Розробник – ТОВ «Осередок розвитку освіти». Спікер(ка) – Зайцев 

Сергій Володимирович – директор Комунального закладу «Інклюзивно-

ресурсний центр Полтавської міської ради», переможець обласного конкурсу 

та лавреат Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник – 2015». Півфіналіст 

національного відбору світової премії «Global Teacher Prize – 2017» (потрапив 

до топ-20 кращих вчителів України). Співзасновник громадської організації 

«НОВІ» (Новий Освітній Вимір Ідей). 

4. Мета: розвиток навичок 4К,  емоційно-етичної, комунікаційної,  

мовленнєвої компетентності;  огляд можливостей використання інформаційно-

комунікативних та цифрових технологій в дистанційній освіті; аналіз 

можливостей дистанційного навчання у сфері інклюзивної освіти. 

5. Напрям: професійний розвиток педагогічних та науково-

педагогічних працівників з питань сучасних технологій навчання, ефективного 

планування освітнього процесу, впровадження новітніх технологій у навчанні  

6. Зміст: 1) готовність учителя до різних форм надання освітніх 

послуг; 2) сучасні застосунки дистанційного навчання; 3) дистанційне 

навчання та інклюзивна освіта. 



7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської 

кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС). 

8. Форма (форми) навчання: дистанційна. 

9. Програмні результати: комунікаційна, цифрова та емоційно-етична 

компетентності; розвиток практичних навичок використання сучасних 

інструментів дистанційного та змішаного навчання. Слухачі удосконалять 

навички:   використання онлайн-застосунків в дистанційному навчанні; 

ознайомляться з дієвими прикладами можливостей дистанційного навчання у 

сфері інклюзивної освіти. 

10. Цільова аудиторія: вебінар може бути рекомендованим для 

менеджерів освіти будь-якого рівня (заступників директорів, директорів, 

методистів), педагогічних працівників (вчителів, соціальних педагогів, 

психологів та ін.). 

11. Перелік компетентностей, що 

вдосконалюватимуться/набуватимуться: 

загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти; 

особливостей процесів викладання і навчання школярів; основних механізмів 

функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання;  

фахові: професійно-педагогічна, інформаційно-комунікаційна, 

інноваційно-дослідницька, методична, компетентності з інформальної освіти 

та професійно-особистісного розвитку, мовленнєва,  емоційно-етична, 

інклюзивна компетентність. 
 


