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ПРОГРАМА 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
 

1 
Найменування програми «Досвід роботи вчителя: традиційні форми та дистанційні 

новації» 

2 Мета програми 

- Удосконалення професійної кваліфікації вчителя у напрямку 

роботи в системі дистанційного навчання 

- Формування фахових компетентностей вчителя ефективного 

закладу освіти у напрямку використання сучасних методик та 

технологій в педагогіці 

3 Напрям програми 

- Обмін досвідом роботи за дистанційною формою навчання 

між педагогами регіональних закладів освіти 

- Формування у здобувачів освіти ключових компетентностей 

вмінь у відповідності з Законом України «Про освіту» та 

інших нормативно-правових документів у сфері освіти 

- Підвищення кваліфікації вчителів різних фахових напрямків  

4 Розробник програми  

Центр прогресивної освіти «Генезум». Автори програми – 

Петренко О.А., директор КНТМЛ № 16, Авраменко Н.О., 

соціальний педагог КНТМЛ № 16  

5 Зміст програми 

- Досвід роботи вчителів у сфері педагогічних досліджень 

- Трансформація педагогічних підходів з урахуванням вимог 

дистанційної освіти 

- Психологічний супровід навчального процесу в умовах 

дистанційної освіти 

- Досвід роботи вчителів в умовах карантину та переходу на 

дистанційну модель навчання 

- Управління системою освіти та модернізація навчального 

процесу 

6 Обсяг програми 
5 годин / 0,1 кредиту ЄКТС (у якості доповідача) / 0,05 кредиту 

ЄКТС (у якості слухача ) 

7 Форма участі Заочна  

8 
Вид підвищення 

кваліфікації 
Всеукраїнська науково-практична конференція 

9 

Перелік 

компетентностей, що 

вдосконалюватимуться / 

набуватимуться 

- Навички формування професійних компетентностей 

галузевого спрямування 

- Прагнення шукати і пропонувати нові ідеї 

- Моделювання різновекторних управлінських та педагогічних 

процесів по організації дистанційного навчання в закладах 

освіти 

- Навички застосування цифрових та інформаційно-

комунікативних технологій в педагогічній діяльності під час 

переходу на дистанційну модель навчання  

10 
Строки виконання 

програми 

Відповідно до графіку, що розміщено на офіційному сайті 

https://genezum.org/  

11 
Документ, що видається 

учасникам 

Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної 

конференції / Збірник матеріалів конференції  

12 
Забезпечення 

розміщення на веб-сайті 
https://genezum.org/ 
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