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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 Желіба Олександр - кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, викладач методики навчання історії та
суспільних дисциплін; учитель історії Ніжинського ліцею ніжинської міської ради при НДУ
ім. М. Гоголя.
Назва: Етика в 5 класі НУШ: чому, що, як?
Мета: Допомогти одне одному успішно підготуватися до викладання етики в 5 класі Нової
української школи.
Зміст:

Чому в ЗЗСО запроваджується / повертається етика?1.
Що включають до тем з етики?2.
Як організувати навчальний процес із користю і не без моралі?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, НУШ
Сформовані компетентності: професійні, інноваційність, громадянські та соціальні,
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: вчителі НУШ, педагоги-організатори, вчителі
історії, вчителі основ здоров'я, вчителі правознавства, вчителі української мови та
літератури, вчителі, що працюють в інклюзивному класі, керівники гуртків, вчителі
предмету "Громадянська освіта", вчителі НУШ (середня школа), вчителі етики
Вартість освітньої послуги: 60 грн.



Очікувані результати: Учасники вебінару зможуть розвинути уміння визначати мету та
зміст навчання етики у ЗЗСО; навчаться планувати та організовувати ефективний освітній
процес із етики в ЗЗСО відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів; отримають
поради щодо використання цифрових технологій в освітньому процесі та створення нових
електронних (цифрових) освітніх ресурсів; будуть визначати і враховувати в освітньому
процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, формувати мотивацію, організовувати
пізнавальну діяльність, сприяти формуванні спільноти учнів, усвідомлювати особисті
відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами,
конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, пояснювати
взаємозалежність людей і систем у глобальному світі; навчаться оцінювати та аналізувати
результати навчання учнів із етики, здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності
та визначати індивідуальні професійні потреби.

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

