ЗАТВЕРДЖУЮ
директор ТОВ «Всеосвіта»
__________ І. М. Литвиненко
17.08.2020 р.
Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(за видом освітньої послуги «Конференція»)
1. Найменування конференція - «Очікування та перспективи освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році»
2. Вид підвищення кваліфікації - навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у конференції)
3. Розробник(и) конференції – ТОВ «Всеосвіта»
Спікери - Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України.
Людмила Сергіївна Хомич, радниця з питань громадського здоров’я та питань розвитку мережі закладів охорони здоров’я у
Проєкті USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я».
Нерянова Світлана Іванівна, начальниця відділу дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.
Новосад Валентина Євгенівна, головна спеціалістка відділу дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.
Набоченко Ольга Олександрівна, кандидатка педагогічних наук, державна експертка з питань інклюзивної освіти
директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України.
Косиця Ольга Олексіївна, докторка юридичних наук, професорка кафедри правоохоронної та антикорупційної
діяльності ННіП права ім. Князя Володимира Великого ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом».
Черниш Олена Степанівна, психологиня в галузі розвитку емоційного інтелекту, корекції невротичних розладів, наслідків
психологічної травми та проблем розвитку особистості, арт-терапевтка. Керівниця громадської організації «Центр сучасної
психології «Міррада».
Маніленко Інна Володимирівна, методистка відділу управління закладами освіти Комунального навчального закладу
Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», старша викладачка
кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти.
Шпильова Вікторія Володимирівна, заступниця директора з навчально-методичної роботи, учителька хімії спеціалізованої
школи №196, учителька вищої категорії, педагогічне звання «Старший учитель», керівниця школи педагогічної майстерності
вчителів хімії Святошинського району міста Києва, учасниця проєкту «Всеукраїнська школа онлайн».
Литвиненко Леся Анатоліївна, креативна директорка, головна редакторка та співзасновниця проєкту «Всеосвіта».
4. Мета конференції: підготовка до органiзованого початку нового навчального року, ознайомлення з рекомендаціями для
забезпечення освітнього процесу під час пандемії коронавірусу та удосконалення методичного забезпечення викладання
предметів відповідно до головних прiоритетних завдань сучасної системи освiти, визначених нормативними документами
Міністерства освiти i науки України на 2020/2021 навчальний pік.
5. Напрям конференції - розвиток професійних компетентностей, розвиток управлінської компетентності (для керівників
закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників) тощо.
6. Зміст конференції
1. Виклики і перспективи нового 2020/21 навчального року
2. Що ми повинні знати про новий коронавірус sars- cov-2 і які заходи проводити в новому навчальному році для безпеки
учасників освітнього процесу
3. Організація освітнього процесу у ЗДО у 2020/2012 навчальному році
4. Організація інклюзивного середовища у ЗДО
5. Інклюзивна освіта та її забезпечення у 2020/2021 навчальному році
6. Безпека життя та охорона праці в закладах освіти
7. Психологічна адаптація педагогічних працівників до сучасних реалій 2020/2021 навчального року
8. Організація навчального року в умовах оновленого змісту освіти:
управлінський аспект
9. Хмарні сервіси в технології змішаного навчання
10. Перспективи та можливості платформи «Всеосвіта» для змішаного навчання
7. Обсяг (тривалість) конференції - 10 годин/0,35 кредиту ЄКТС
8. Форма (форми) конференції - дистанційна
9. Програмні результати: цьогоріч світ зіткнувся з новою реальністю та невизначеністю. Саме час поговорити про нові
підходи, готовність реагувати на нові виклики часу, змінюватись. Пандемія Covid-19 створила нові освітні виклики та
поставила нові питання. Серед них – як підтримувати безперервність освіти в таких умовах?
10. Цільова аудиторія: адміністративних працівників закладів освіти, методистів методичних кабінетів (центрів), методистів
інститутів післядипломної педагогічної освіти, учителів та вихователів.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для
створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей
молодшого шкільного віку; здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії
відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів сучасної освіти;
усвідомлення глобальних (зокрема й екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні;
усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності; вміння визначати проблемні питання у соціокультурній,
професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання;
фахові: підвищення професійної компетентності педагогів; здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати
інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного
суспільства; здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань,

вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій); навички ефективної та
конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку
здатність до ефективної командної роботи.

* Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27
грудня 2019 року № 1133)

