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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 Бартюк Вікторія - учителька трудового навчання в ТОВ
«НВК:Новопечерська школа», м. Київ; переможниця Всеукраїнського хакатону для вчителів
«STEM: гендерночутливий підхід до навчання у школі».
Назва: Технології у 5 класі: що нового пропонують програми НУШ
Мета:  Визначити особливості МНП із технологій для НУШ, обмінятися досвідом із
колегами та згенерувати нові ідеї щодо можливостей викладання технологій у школі.
Зміст:

Технологічна освітня галузь НУШ. Короткий аналіз модельних навчальних програм для1.
НУШ.
Методичний супровід МНП із технологій.2.
НУШ і можливості для професійного росту та розвитку вчителя / вчительки технологій.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: Проєктне навчання, Предметне навчання, НУШ
Сформовані компетентності: професійні, у галузі природничих наук, техніки і технологій,
інноваційність, 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, керівники закладів освіти,
вчителі технологій і трудового навчання, керівники гуртків, заступники директора, вчителі
НУШ (середня школа)
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники та учасниці вебінару дізнаються про особливості



модельних навчальних програм із технологій для НУШ, супровідні навчально-методичні
матеріали до МНП, основні аспекти викладання трудового навчання в НУШ, отримають
поради щодо залучення різноманітних ресурсів, методів та прийомів в освітній процес.

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

