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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 Дудіч Ганна - учитель англійської мови, заступник
директора з імплементації STEM-освіти в гімназії ім. Т. Г. Шевченка (м. Кропивницький).
Назва: Створення навчальної програми з англійської мови для 5 класу НУШ
Мета: Ознайомити слухачів вебінару з алгоритмом створення навчальної програми з
англійської мови для 5 класу НУШ на основі модельної програми.
Зміст:

Оновлений зміст освіти в Новій українській школі.1.
Новий Державний стандарт базової середньої освіти та оновлені професійні стандарти.2.
Освітні, модельні, навчальні програми: розбираємося в термінології.3.
Алгоритм створення навчальної програми.4.
Обов’язкові компоненти навчальної програми.5.
Конструктор навчальних програм.6.
Календарно-тематичне та поурочне планування.7.

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: Іноземна мова, Предметне навчання, НУШ
Сформовані компетентності: професійні, навчання впродовж життя, мовленнєва,
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 іноземних мов, керівники гуртків, заступники директора, вчителі НУШ (середня
школа)
Вартість освітньої послуги: 60 грн.



Очікувані результати: Учасники вебінару озглянуть оновлений зміст освіти в НУШ;
ознайомляться з новим Державним стандартом базової середньої освіти; дізнаються про
алгоритм створення навчальної програми з англійської мови; розглянуть обов’язкові
компоненти навчальної програми; ознайомляться з особливостями використання
електронного конструктора навчальних програм; розглянуть діяльність вчителя під час
різних видів планування.

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

