
 

 

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

(освітня програма дистанційного курсу) 

 

Програму розроблено відповідно до сучасної державної освітньої 

політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування 

освіти в Україні.  

Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 № 800 зі 

змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 27.12.2019 № 1133. 

 

Вид освітньої послуги: вебінар.  

 

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.  

 

Розробники: 

Волощук Євгенія Валентинівна - авторка підручників «Зарубіжна 

література» для 5-11 класів, авторка модельної програми для 5-6 класів 

НУШ, авторку навчального посібника «Зарубіжна література», доктор 

філологічних наук, викладачка Європейського університету Viadrina 

(Франкфурт-на-Одері,Німеччина). 

Слободянюк Олена Михайлівна - вчитель-методист зарубіжної 

літератури школи № 32 м. Житомира, співавторка навчальних програм, 

підручників та посібників із зарубіжної літератури для 5-9 класів, 

переможниця Всеукраїнського конкурсу-огляду «Панорама творчих уроків» 



у номінації «Через інновацію – до джерел особистості», Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року». 

Сергеєва Наталія Вікторівна, аспірантка Інституту спеціальної педагогіки    

і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних 

наук України, головний редактор видавництва Генеза 

 

Назва: НУШ 6 клас: нові методичні підходи, сучасний інструментарій, 

актуальні питання з курсу зарубіжної літератури  

 

Мета: Визначити ключові та предметні компетентності у 5–6 кл. НУШ; 

встановити ефективні методи навчання при дистанційні освіті; 

визначити орієнтири впровадження НУШ у 6 класі. 

 

Зміст 

1. Формування предметної компетентності відповідно до модельної 

навчальної програми для 5-6 кл. «Зарубіжна література» (авт. 

Є.В.Волощук). 

2. Визначення  ефективного інструментарію сучасного вчителя зарубіжної 

літератури: онлайн тестування, додаткові завдання тощо; 

3. Результати впровадження інноваційного освітнього проєкту 

Всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти                        

в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти»                    

у 2021/2022 навчальному році за допомогою навчальних матеріалів авторів 

Є.В.Волощук та О.М. Слободянюк. 

4. Продовження впровадження у закладах загальної середньої освіти 

інноваційного освітнього проєкту Всеукраїнського рівня за темою 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для 

закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного 

стандарту базової середньої освіти» у 2022/2023 навчальному році. 



 

Види діяльності (графік освітнього процесу): 

2 години — онлайн-лекція, 

0,5 години — інтерактив, 

0,5 години — самостійна робота та участь у обговоренні результатів.  

Тривалість / обсяг: 3 години (0,1 кредиту ЄКТС).  

 

Напрями:  середня освіта 

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:  

• ключові професійні компетентності; 

• інформаційно-комунікаційна компетентність; 

• інноваційність; 

• здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

Строки виконання програми: в період проходження курсів підвищення 

кваліфікації. 

 

Цільова аудиторія: вчителі зарубіжної літератури, методисти та інші 

педагогічні працівники ЗЗСО. 

 

Очікувані результати:  

• усвідомлення пріоритетних напрямів навчання учнів 5–6 класів                

в умовах сьогодення; 

• отримання алгоритму роботи з учнями на уроках зарубіжної 

літератури в 5–6 класах для запровадження проєктної діяльності та 

розвитку пізнавальної активності; 

• здатність застосовувати інноваційні ефективні методи і прийоми               

в педагогічній практиці; 



• активізація бажання знаходити нові дієві інструменти для здійснення 

ефективної професійної діяльності. 

 

Курс практичного спрямування, частина часу якого відведена на 

закріплення та розвиток сформованих компетентностей.  

 

Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації 

учасники отримують документ — сертифікат учасника/учасниці вебінару, що 

відповідає вимогам чинного законодавства, перевірити який можна за 

посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/182oAiu9kUH9G9fHQX6XQSJPFM

PPk_U0T?usp=share_link  

https://drive.google.com/drive/folders/182oAiu9kUH9G9fHQX6XQSJPFMPPk_U0T?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/182oAiu9kUH9G9fHQX6XQSJPFMPPk_U0T?usp=share_link

