
Н А К А З

м. Київ                                                            №31                              «23» листопада 2022 р.

Про затвердження програми підвищення
кваліфікації педагогів від ГС «ОСВІТОРІЯ»

У відповідності до вимог Закону України «Про громадські об’єднання» та Статуту
Громадської Спілки «ОСВІТОРІЯ», –

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити «Програму підвищення кваліфікації педагогів від ГС «ОСВІТОРІЯ»
під назвою «Навчаємо з ВШО» з «23» листопада 2022 року (Додається до цього
Наказу).

2. Цей Наказ вводиться в дію з дати його підписання. Інші накази, що прийняті до
набрання чинності цим наказом, залишаються чинними в частині, що не
суперечать цьому наказу.

3. З даним наказом терміново ознайомити головного бухгалтера в частині, що його
стосується (відповідальна – Сидорук А.А.).

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Голова Спілки _________________________________ /З.В. Литвин/



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ГС «ОСВІТОРІЯ» №31
Від 23 листопада 2022 року
__________________________________
Голова Громадської Спілки «ОСВІТОРІЯ»
Литвин З.В.

Програма підвищення кваліфікації педагогів ГС «ОСВІТОРІЯ»

Суб’єкт
підвищення
кваліфікації

ГС «ОСВІТОРІЯ»

Підґрунтя Постанова КМУ №800, Постанова КМУ №1133, Статут
організації

ПІП
розробника/ці/ів
програми

Лебідь Неля Костянтинівна

Інформація про
розробників

Лебідь Неля Костянтинівна – координатор впровадження ВШО
від ГС «Освіторія», кандидат психологічних наук, доцент

ПІП
упорядника/ці/ів
програми, посада

Мозгова Ярослава Павлівна, керівник освітніх проєктів і
програм ГС «Освіторія»

Найменування
програми

Навчаємо з ВШО

Мета: Опанувати шляхи та методи використання
навчально-методичного контенту ВШО при проведенні занять,
а також при плануванні освітнього процесу закладів освіти

Напрям (згідно
пункту 15
Положення №800)

▪ Розвиток професійних компетентностей (знання
навчального предмета, фахових методик, технологій);

▪ Формування у здобувачів освіти спільних для ключових
компетентностей вмінь, визначених частиною першою
статті 12 Закону України «Про освіту»

Обсяг (тривалість) 4 години
Форма Дистанційна
Перелік
компетентностей

● ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та
роз’яснення проблем, ініціативності та підприємливості
(підприємницька компетентність)

● Д1. Інноваційна компетентність (здатність використовувати
інновації у професійній діяльності, здатність застосовувати
різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній
діяльності)

● Г1. Організаційна компетентність (здатність організовувати
різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності
учнів)



● Б3. Компетентність педагогічного партнерства (здатність
до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно
зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі)

Очікувані
результати
навчання

▪ Розуміння можливостей навчально-методичного контенту
ВШО для дистанційного та змішаного навчання

▪ Здатність використовувати навчально-методичний контент
ВШО при плануванні та проведенні уроків

Зміст програми Модуль 1. Ефективне проведення занять з використанням
ВШО
1.Можливості ВШО для дистанційного та змішаного навчання
2.Огляд цифрових можливостей ВШО та допоміжних

матеріалів для вчителів
3.Навчально-методичний контент ВШО та його особливості
4.Способи поєднання навчально-методичного контенту ВШО

та видів навчальної діяльності учасників освітнього процесу
на уроках

5.Моделювання уроку з використанням навчально-методичного
контенту ВШО

Модуль 2. Застосування ВШО під час викладання різних
предметів (самостійна робота) 
1. Опанування цифрових навичок роботи з платформою:

реєстрація та кабінет вчителя
2. Ознайомлення зі змістом вебінару серії «Креативні уроки з

ВШО» однієї з предметних галузей

Форма контролю Тестування
Викладач Лебідь Неля Костянтинівна


