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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників 

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: інтернет-конференція 

Вид підвищення кваліфікації: участь в інтернет-конференції 

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна 

Розробник: ТОВ «На Урок» 

Назва інтернет-конференції: «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та 

прийоми» 

Мета інтернет-конференції «На Урок» – обговорити принципи ефективної 

взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу, звернути увагу слухачів на 

використання цікавих інструментів, які сприятимуть якісній співпраці.  

Напрями: «Наскрізні навички у професійній діяльності вчителя», «Інклюзивна 

освіта: принципи формування сприятливого освітнього середовища», 

«Психологічна складова педагогічної діяльності», «Інтегроване навчання: від 

уроку до курсу», «Інструменти та прийоми сучасного вчителювання». 

Зміст: 10 лекцій-виступів від фахівців та обговорення результатів під час 

панельної дискусії. 

Тривалість/обсяг: 13 годин (0,43 кредиту ЄКТС). 

Під час інтернет-конференції слухачі набудуть таких компетентностей: 

професійні та загальні (інформаційно-комунікаційна, інклюзивна, емоційно-

етична, інноваційність тощо). 

Види діяльності: 

10 годин - перегляд виступів спікерів. 

3 години - самостійна робота та участь у обговоренні результатів. 

Строки виконання програми: 15-16.05.2020 у дні прямих ефірів. І необмежені з 

моменту реєстрації на інтернет-конференцію, коли записи виступів 

перебуватимуть у вільному доступі. 



Особа (особи), які виконують програму: педагогічні та науково-педагогічні 

працівники, керівники закладів освіти, вчителі-предметники. 

Виконання програми підвищення кваліфікації – дистанційне. 

Вартість освітньої послуги: 300 грн. 

Графік та зміст освітнього процесу: 

15 травня 2020 

 11:30 - 11:50 – Відкриття конференції 
 12:00 - 12:50 - «Взаємодія у навчальному процесі: налаштовуємось на 

позитив» Цукор Любов 
 13:00 - 13:50 - «Впровадження челенджів як засіб ефективної взаємодії з 

учнями» Бенза Софія 
 14:00 - 14:50 - «Інклюзія на відстані – чи є контакт?» Унтіна Марія 
 15:00 - 15:50 - «Дружба школи та Батьків: місія здійсненна?» Гондюл Ірина 
 16:00 - 16:50 - «Ефективна взаємодія в освіті: тріада «батьки-учні-вчителі» 

– як побудувати спілкування» Анастасія Богуславська 

16 травня 2020 

 11:30 - 11:50 - Відкриття конференції 
 12:00 - 12:50 - «Співучителювання: у виграші ВСІ» Іванова Інна 
 13:00 - 13:50 - «Педагогіка довіри: взаємодія онлайн та офлайн» Сукачова 

Ганна 
 14:00 - 15:20 - «Співучителювання: як скоротити відстані під час 

дистанційного навчання і не тільки» Понежа Наталія та Колесникова 
Тетяна 

 15:30 - 16:20 - «Платформа Nearpod як ефективний інструмент синхронної 
та асинхронної взаємодії при дистанційному навчанні» Дудіч Ганна 

 16:30 - 18:00 - Панельна дискусія «Ефективна взаємодія і співпраця: чого 
не вистачає сучасній школі»  

Очікувані результати опанування оприлюдненої програми слухачі розвинуть 

професійні компетентності, набудуть нових навичок ефективної взаємодії та 

зможуть познайомитися з досвідом роботи колег з різних регіонів країни, що 

особливо актуально під час організації дистанційного навчання. Набуті знання 

допоможуть розширити спектр навчальних інструментів, які можна щоденно 

використовувати в освітній діяльності, та допоможуть вибудувати власну 

траєкторію роботи зі школярами, використовуючи сучасні інтернет-ресурси та 

методи дистанційної роботи. 

 

Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники 

отримують документ, перевірити який можна за посиланням: 

https://naurok.com.ua/proof, - свідоцтво учасника інтернет-конференції, що 

відповідає вимогам чинного законодавства.  

https://naurok.com.ua/proof

