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ОСВІТИ»
ПРОПОНУЄ ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

КУРСИ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ
ФОРМУВАННЯ ТАКИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ:
1. Грамотність
(Literacy competence)
2. Мовна компетентність
(Languages competence)
3. Математична компетентність та
компетентність у науках, технологіях та
інженерії
(Mathematical competence and competence
in science, technology and engineering)
4. Цифрова компетентність
(Digital competence)
5. Особиста, соціальна та навчальна
компетентність
(Personal, social and learning competence)
6. Громадянська компетентність
(Civic competence)
7. Підприємницька компетентність
(Entrepreneurship competence)
8. Компетентність культурної обізнаності та
самовираження
(Cultural awareness and expression
competence)
9. Природнича компетентність
(Natural competence)
10. Управлінська компетентність
(Management competence)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ТЕЛЕФОН:
0675128651
ВЕБ-САЙТ:
https://cloud365.org.ua/
vgokonsorcium@gmail.com
АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ:
consortsium@outlook.com
vgokonsorcium@gmail.com

QR-КОД

Компетентність комп’ютерно-мережевої і комунікативної грамотності
•
Ефективні комунікації у соцмережах для освітян
•
Теоретичні та філософські засади медіаосвіти
Мовна компетентність
•
Іншомовна компетентність як мейнстрім та челендж сучасності
Математична компетентність та компетентність у науках, технологіях та
інженерії
•
Методика вивчення теми "Механіка"
•
Методика вивчення теми "Гідродинаміка"
Цифрова компетентність
•
Основи роботи з сучасним PowerPoint
•
Основи змішаного навчання
•
Мережевий етикет
•
Система навчання в Новій українській школі: соціологічний та
нормативно-правовий аспект цифровізації освіти
•
Інклюзія в системі цифровізації Нової української школи
•
Сучасні комп’ютерні та мережево-цифрові технології в системі освіти
•
Методика створення персонального веб-ресурсу працівника освіти на
основі компетентнісного підходу та мережево-цифрових технологій
Особиста, соціальна та навчальна компетентність
•
Чи всі можуть бути успішними
•
Як досягнути акмеуспіху?
•
Життєве виснаження: як відновитися?
•
Педагогічний менеджмент
•
Концептуальні основи універсального дизайну
•
Універсальний дизайн в освіті
•
Універсальний дизайн в навчанні
Громадянська компетентність
У проєкті
Підприємницька компетентність
•
Теоретичний аспект формування підприємливості та ініціативності в
освітньому процесі
•
Моделювання уроків з підприємницькою основою та їх інтеграція в
освітній процес
•
Методи та техніки навчання для формування ініціативності та
підприємливості
Компетентність культурної обізнаності та самовираження
В проєкті
Природнича компетентність
•
Розв’язування типових екологічних вправ та задач
•
Розв’язування не типових екологічних задач
Управлінська компетентність
• Педагогічний менеджмент

ПРЕЗИДЕНТ ВГО «КОНСОРЦІУМ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»
ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, ДІЙСНИЙ ЧЛЕН (АКАДЕМІК)
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ЗАСЛУЖЕНИЙ
ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ
ПРОМОВА-ЗАПРОШЕННЯ

Після завершення курсу видається сертифікат
(Постанова Кабміну №800 від 21.08.2019 р.)

Для реєстрації на дистанційний курс підвищення кваліфікації (модуль 30 годин)
заповніть бланк-заявку та надішліть за електронною адресою
vgokonsorcium@gmail.com

Компетентність

Назва навчального модуля

Компетентність
комп’ютерномережевої і
комунікативної
грамотності

1. Ефективні
комунікації у
соцмережах для
освітян

Мовна
компетентність

2. Іншомовна
компетентність як
мейнстрім та
челендж сучасності

К-ть
годин
30
годин

Вартість
у грн.

Анонс

https://youtu.be/3M0vlBaTsLU
30
годин

https://youtu.be/4UeG4yZp0CE

3. Методика вивчення
теми "Механіка"
Математична
компетентність
та
компетентність
у науках,
технологіях та
інженерії

30
годин
https://youtu.be/Ln-jBar548g

4. Методика вивчення
теми
"Гідродинаміка"

30
годин
https://youtu.be/qei0y7x_UKo

5. Математика у світі
та у житті кожного з
нас

30
годин
https://youtu.be/7fvJVCF_yjc

6. Основи роботи з
сучасним
PowerPoint

30
годин
https://youtu.be/xHBy_wtUa7c

7. Основи змішаного
навчання

30
годин
https://youtu.be/FuEaJa0yKMc

Цифрова
компетентність

8. Мережевий етикет

30
годин
https://youtu.be/LJhTdjXP7ek

9. Система навчання в
Новій українській
школі: соціологічний
та нормативноправовий аспект
цифровізації освіти

30
годин

10. Інклюзія в системі
цифровізації Нової
української школи

30
годин

https://youtu.be/tJzo_HUikXQ

https://youtu.be/O4rAWQzgQYg

Компетентність

Назва навчального модуля
11. Сучасні комп’ютерні
та мережевоцифрові технології в
системі освіти

К-ть
годин

Вартість
у грн.

Анонс

30
годин
https://youtu.be/xS0Vwnp6B-w

12. Методика створення
персонального вебресурсу працівника
30
освіти на основі
годин
компетентнісного
підходу та мережевоцифрових технологій
13. Чи всі можуть бути
успішними

https://youtu.be/d6jhZqd2gc8

30
годин
https://youtu.be/FFqhV_5_QLU

14. Як досягнути
акмеуспіху?

30
годин
https://youtu.be/3dMS41RvfCo

15. Життєве
виснаження: як
відновитися?

30
годин
https://youtu.be/FUH8Q3oIQc8

Особиста,
соціальна та
навчальна
компетентність

16. Психологоакмеологічний
супровід у час
реформ

30
годин

https://youtu.be/OYgkh7lFkf4
30
годин

17. Секрети життєуспіху
https://youtu.be/UiQyOkrWuGg
18. Педагогічний
менеджмент

30
годин
https://youtu.be/rmALVKrWiNI

19. Концептуальні
основи
універсального
дизайну

30
годин

20. Універсальний
дизайн в освіті

30
годин

https://youtu.be/mrpU3myesD0

https://youtu.be/Rb98FK8UXtQ

Компетентність

Назва навчального модуля

21. Універсальний
дизайн в навчанні

К-ть
годин

Вартість
у грн.

Анонс

30
годин
https://youtu.be/G6_d6MaJCHg

Громадянська
компетентність

22. Теоретичні та
філософські засади
медіаосвіти

30
годин
https://youtu.be/udEhrVxVSwE

Підприємницька
компетентність

Компетентність
культурної
обізнаності та
самовираження

23. Теоретичний аспект
формування
підприємливості та
ініціативності в
освітньому процесі

30
годин

24. Моделювання уроків
з підприємницькою
основою та їх
інтеграція в освітній
процес

30
годин

25. Методи та техніки
навчання для
формування
ініціативності та
підприємливості

30
годин

https://youtu.be/eSVLZTu9mc8

https://youtu.be/pF2BmR0t9G8

https://youtu.be/akIzNfb4hwo

26. Формування
управлінської
культури керівника
закладу освіти
27. Розв’язування
типових екологічних
вправ та задач

30
годин
https://youtu.be/MqsZB9OmBvM

Природнича
компетентність
28. Розв’язування не
типових екологічних
задач

30
годин
https://youtu.be/dnTXKx39XUs

