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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: вебінар
Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі
Форма підвищення кваліфікації: дистанційна
Розробники: ТОВ «На Урок» та Даниліна Елла - вчитель трудового навчання, технологій,
мистецтва Української загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Селидівської міської ради,
вчитель-методист, вища кваліфікаційна категорія. 
Назва: Організація проєктно-технологічної діяльності в межах проєкту «Текстильна
лялька» (7-8 клас)
Мета: Надати методичну допомогу освітянам щодо організації проєктно-технологічної
діяльності на уроках трудового навчання, а також створити дорожню карту проєкту
«Текстильна лялька» із зазначенням методичних підходів до його реалізації. 
Зміст:

Проєктно-технологічна діяльність як універсальний спосіб пізнання і перетворення1.
реальності: від ідеї до її реалізації.
Об’єкт проєктно-технологічної діяльності – текстильна лялька, його актуальність в2.
розвитку сучасної дитини.
Організаційно-підготовчий етап розробки проєкту через партнерство між учасниками3.
освітнього процесу.
Створюємо банк ідей для проєкту за допомогою різних сервісів.4.
Методи проєктування: метод фокальних об’єктів, метод комбінаторики.5.
Клаузура проєкту «Текстильна лялька».6.
Технологія виготовлення.7.
Організація презентації проєкту, засоби його практичної реалізації.8.
Висновки.9.

Види діяльності (графік освітнього процесу):
1 година - онлайн-лекція
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів.
Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС).
Напрями: Проєктне навчання, Предметне навчання, Інтегроване навчання



Сформовані компетентності: професійні, у галузі природничих наук, техніки і технологій,
навчання впродовж життя
Строки виконання програми: в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі.
Особа (особи), які виконують програму: вчителі НУШ, педагоги-організатори, педагоги
закладів позашкільної освіти, вчителі технологій і трудового навчання, керівники гуртків
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару отримають практичні поради та нові ідеї,
навчаться використовувати корисні інструменти з теми, а також дізнаються про інноваційні
підходи до вирішення питань і проблем технологічної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл
через організацію проєктно-технологічної діяльності на прикладі проєкту «Текстильна
лялька» та його практичній реалізації.

Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники
отримують документ, перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, -
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства.

https://naurok.com.ua/proof

