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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для 
роботи у закладах освіти (за видом освітньої послуги «МАРАФОН»)

1. Найменування: «Професійне зростання педагога: нові можливості та інструменти».

2. Вид підвищення кваліфікації  - навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у марафоні).

3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта». 

Доповідачі – Литвиненко Леся Анатоліївна, засновниця проєкту «Всеосвіта», головна редакторка, 
експертка у створенні сучасних освітніх інформаційних інтернет-проєктів.

4. Мета програми: навчити легко та продуктивно використовувати сучасні інтернет-ресурси, 
познайомити з тенденціями освіти і поповнити свою професійну скарбничку актуальними 
освітніми технологіями, інструментами та «прокачати» свої педагогічні компетентності, 
ознайомити з можливістю отримати додатковий дохід на «Всеосвіті».

5.  Зміст програми: 

1. «Обмін досвідом – нові можливості для професійного розвитку педагогів».

2. «Дистанційне навчання школярів: виклик чи буденність?».

3. «Онлайн-олімпіади та конкурси як спосіб мотивації до поглибленого вивчення шкільних 
дисциплін».

4. «Професійне зростання педагога – основа якісної та конкурентоспроможної освіти в 
Україні».

5. «Партнерська програма»: просто, прозоро, прибутково».

6. Напрям: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, 
визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту"; використання інфор-
маційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи елек-
тронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку. 

7. Цільова аудиторія: менеджери освіти будь-якого рівня, методисти методичних кабінетів (центрів), 
методисти закладів освіти, вчителі, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти, класні 
керівники, психологи, батьки та всі небайдужі до процесу навчання.

8. Обсяг (тривалість) навчання: 15 годин/0,5 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичу-
вальної системи (ЄКТС). 

9. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. 

10. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 

загальні: компетентність у галузі професіонального розвитку; знання і розуміння сучасних 
тенденцій розвитку освітнього процесу; здатність використовувати на практиці сучасні 
методичні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів; здатність орієнтуватися в 
інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних 
потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства;

фахові: уміння забезпечити успішну діяльність керівника в сучасних умовах, організацію ефективної 
роботи колективу закладу загальної середньої освіти з метою забезпечення якості освіти; здатність до 
впевненого і критичного використання цифрових технологій і ресурсів, цифрового освітнього середови-
ща у професійній діяльності, повсякденному житті, комунікації (цифрова компетентність), 

застосування набутих знань у професійній діяльності; здатність самостійно навчатися та 
розвивати особистісний потенціал; вміння формувати безпечне новітнє освітнє середови-
ще; оволодіння навичками користування генератором динамічних QR-кодів; обмін власни-
ми думками, новинами, світлинами, оголошеннями, розгляд широкого спектру питань, 
пов'язаних із удосконаленням педагогічної майстерності та впровадженням інновацій в 
освітню діяльність.

Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 
серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року 
№ 1133) і Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних та 
науково-педагогічних працівників відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 
15.10.2018 р. № 36)
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