
Освітній проект «На Урок»

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор ТОВ «На Урок»

_________________ Перепелиця Д.О.

"11" травня 2021 року

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 Іванова Інна Богданівна - заступник директора з НВР,
вчитель-методист, викладач авторського курсу «Я у медіапросторі», медіатренер,
медіапедагог, викладач онлайн-школи «На Урок»
Назва: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний
емоційний стан
Мета: Сформувати рекомендації для вчителів та адміністраторів загальноосвітніх закладів
освіти, які допоможуть упорядкувати важливі та необхідні справи щодо завершення
навчального року.  
Зміст:

Конструктивне документальне завершення навчального року – перший крок до1.
якісного початку наступного навчального року. 
Підсумок навчальної та творчої діяльності учнів. 2.
Власні підсумки та плани.3.

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: Наскрізні навички, Предметне навчання, Робота закладу освіти
Сформовані компетентності: професійні, навчання впродовж життя, управлінська
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, вчителі початкової школи,
керівники закладів освіти, класні керівники, педагоги-організатори, вчителі математики,
вчителі іноземних мов, вчителі біології, вчителі історії, вчителі географії, вчителі зарубіжної
літератури, вчителі інформатики, вчителі естетично-мистецького циклу, вчителі української
мови та літератури, вчителі фізики, вчителі хімії, вчителі, що працюють в інклюзивному



класі
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару проаналізують нормативні документи, які
регламентують завершення навчального року, отримають рекомендації щодо роботи над
звітами та аналізом діяльності, над плануванням діяльності на наступний рік, а також
розширять знання про цікаві підсумкові вправи та завдання для учнів, отримають поради
щодо позитивного завершення навчання.

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

