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Програма пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв 

( освiтня програма дистанцiйного курсу) 

Програму розроблено вiдповiдно до сучасноI державноI освiтньоI 

полiтики, КонцепцiI НовоI украiнськоI школи та стратегiI реформування 

освiти в Украiнi. 

Програма вiдповiдае вимогам постанови КМУ вiд 21.08.2019 № 800 зi 
змiнами, внесеними згiдно з постановою КМУ вiд 27.12.2019 № 1133. 

Вид освiтньоi послуги: вебiнар. 

Форма пiдвищення квалiфiкацii: дистанцiйна. 

Розробники: 

Ривкiнд Йосиф Якович - завщувач кафедри математики та iнформатики 

киiвського лiцею № 38 iменi В.М.Молчанова, заслужений учитель Украiни, 

автор модельноI навчальноI програма для 5-6 класiв НУШ, автор пiдручникiв 

для початковоI, середньо1 та старшоI школи

Чернiкова Людмила Антонiвна - проректор з навчально-методичноI роботи, 

доцент кафедри iнформатичноI та технологiчноI освiти комунального закладу 

«
Запорiзький обласний . . .. . .. 

шститут ШСЛЯДИПЛОМНОl педагопчн01 ОСВlТИ>>
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працшник освпи, авторка модельно'i навчально'i програма для 5-6 класш 

НУШ, авторка пiдручникiв для початково'i, середньо'i та старшо'i школи 

Вiктор Шакотько - заступник директора з навчально'i роботи, викладач 

iнформатики Кременчуцького педагогiчного коледжу iменi А. С. Макаренка, 

викладач-методист, кандидат педагогiчних наук; автор модельно'i навчально'i 

програма для 5-6 класiв НУШ, автор модельно'i навчально'i програма для 5-6 

класiв НУШ, автор пiдручникiв для початково'i, середньо'i та старшо'i школи 

Тетяна Лисенко - викладачка iнформатики Кременчуцького педагогiчного 

коледжу iменi А.С. Макаренка, викладач-методист, Заслужений учитель 

Укра'iни, авторка модельно'i навчально'i програма для 5-6 класiв НУШ, 

авторка пiдручникiв для початково'i, середньо'i та старшо'i школи 

Сергеева Наталiя Вiкторiвна, аспiрантка Iнституту спецiально'i педагогiки 

i психологi'i iменi Миколи Ярмаченка Нацiонально'i академi'i педагогiчних 

наук Укра'iни, головний редактор видавництва Генеза 

Назва: НУШ 5-6 клас: новi методичнi пiдходи, сучасний iнструментарiй, 

актуальнi питания з курсу iнформатики 

Мета: Визначити iнформатичнi та ключою компетентносп вiдповiдно 

до модельно'i навчально'i програми для 5-6 кл. (авт. Й. Ривкинд, Л.Чернiкова, 

В.Шакотько, Т.Лисенко); визначити ефективну систему оцшювання 

досягнень очiкуваних результатiв учнiв в 5 та 6 класах НУШ; з'ясувати 

найбiльш результативнi методи навчання при дистанцiйнi освiтi; встановити 

орiентири впровадження НУШ у 6 класi. 

Змiст 

1. Формування iнформатично'i компетентност1 вiдповiдно до модельно�

навчально'i програми для 5-6 кл. (авт. Й. Ривкинд, Л. Чернiкова, В.

Шакотько, Т. Лисенка)





Строки виконання програми: в перюд проходження курсш шдвищення 

квалiфiкацil. 

Цiльова аудиторiя: вчитеш iнформатики, методисти та шш1 педагопчю 

працiвники ЗЗСО. 

Очiкуванi результати: 

• усвiдомлення прiоритетних напрямш навчання учнш 5-6 класш

в умовах сьогодення;

• отримання алгоритму роботи з учнями на уроках iнформатики в 5-6

класах для запровадження 
. .. . 

шзнавально1 активносп;

про€КТНО1 
. .

ДlЯЛЬНОСТl та розвитку

• здатюсть застосовувати iнновацiйнi ефективнi методи 1 прийоми

в педагогiчнiй практицi;

• активiзацiя бажання знаходити новi дiевi iнструменти для здiйснення

ефективно1 професiйно1 дiяльностi.

Курс практичного спрямування, частина часу якого вщведена на 

закрiплення та розвиток сформованих компетентностей. 

Пiсля завершения виконання програми шдвищення квалiфiкацi1 

учасники отримують документ - сертифікат учасника вебiнару, що 

вiдповiдае вимогам чинного законодавства, перевiрити який можна за 

посиланням: https://cutt.ly/rXcvjOQ


