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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 Бавикіна Вікторія - кандидатка соціологічних наук,
кураторка, дослідниця сучасного мистецтва, арт-критикиня, лекторка; учасниця експертної
ради Міністерства культури та інформаційної політики України з питань сучасного
мистецтва.
Назва: Сучасне мистецтво як інструмент розвитку критичного мислення
Мета: Розкрити потенціал сучасного мистецтва як інструменту розвитку критичного
мислення, а також ефективного та оригінального освітнього засобу, що може
застосовуватись під час вивчення різноманітних шкільних предметів. 
Зміст:

Вступ. Навіщо вчителям та їхнім учням розуміти сучасне мистецтво? Які переваги1.
цього розуміння?
Короткий огляд історії сучасного мистецтва: що це за термін, коли з’явилось сучасне2.
мистецтво, основні методи, інструменти роботи та теми, з якими працюють митці. Чим
відрізняється сучасне мистецтво від традиційного і чому його, на перший погляд, так
важко розуміти?
Зв’язок сучасного мистецтва і критичного мислення.3.
Огляд 5-7 кейсів (творів) сучасного мистецтва на різні теми з їх коротким аналізом.4.
Рекомендації із залучення подібних кейсів до різних освітніх програм та дисциплін. 
Висновки.5.

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: Критичне мислення, Креативне мислення, Предметне навчання
Сформовані компетентності: навчання впродовж життя, культурна, емоційно-етична
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: шкільні психологи, класні керівники, педагоги
закладів позашкільної освіти, вчителі іноземних мов, вчителі історії, вчителі зарубіжної
літератури, вчителі естетично-мистецького циклу, вчителі мов національних меншин,
вчителі української мови та літератури, керівники гуртків
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару розширять знання щодо ідей та
особливостей сучасного мистецтва, отримають поради для подолання бар’єру та
стереотипів, що стосуються творів сучасного мистецтва, а також отримають базові знання та
сформують навички для впровадження різних складових сучасного мистецтва у свою
професійну діяльність.

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

