


НАЙМЕНУВАННЯ ПРОГРАМИ

Формування інформаційно-цифрових компетентностей у
викладанні предметів філологічного спрямування

УНІКАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ

Програма підвищення кваліфікації (далі – Програма) репрезентує освітні
компоненти, спрямовані на удосконалення фахових компетентностей викладачів
предметів філологічного спрямування відповідно до вимог сучасного
інформаційно-цифрового освітнього простору.

Програма відповідає сучасним освітнім викликам, стимулює зацікавленість у
навчанні ключових стейкхолдерів – учнів / студентів, забезпечує реалізацію
інноваційних педагогічних практик у викладанні предметів філологічного
спрямування.

МЕТА ПРОГРАМИ

Розвиток й удосконалення загальних та професійних компетентностей
педагогічних працівників філологічного напряму в умовах трансформації
інформаційно-цифрових технологій.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

✔ формування навичок використання технологій скрайбінгу, мейкерства й
таймлаймінгу під час викладання дисциплін філологічного спрямування;
✔ застосування методу тизерування літературних творів;
✔ уміння інтегрувати STREAM / STEM-методи під час викладання предметів

філологічного напрямку.

МОВА ВИКЛАДАННЯ Навчання Програми здійснюється державною мовою
ОБСЯГ ПРОГРАМИ 30 год / 1 кредит ЄКТС

ФОРМА
ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ

Онлайн-навчання проводиться на сайті
https://skill.ukd.edu.ua/. Вхід на платформу відбувається
через самореєстрацію й підписку на відповідний курс.

Усі заняття записуються (відеозапис доступний лише для
зареєстрованих учасників).



ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Зміст програми
Загальний

обсяг
годин

Обсяг
авдиторних

годин

Обсяг
самостійної

роботи

Модуль 1. Використання
технологій скрайбінгу,
мейкерства й таймлаймінгу
під час викладання предметів
філологічного спрямування.

10 4 6

Модуль 2. Застосування
методу тизерування
літературних творів.

9 4 6

Модуль 3. Інтеграція
STREAM / STEM-методики
на заняттях філологічного
напрямку.

10 3 6

Складання підсумкового
тесту/виконання
індивідуального завдання

1 1

Всього 30 12 18

ДОСЯГНУТІ
РЕЗУЛЬТАТИ
НАВЧАННЯ

(КОМПЕТЕНТНОСТІ)

Удосконалити вміння:
❖ ефективно організовувати освітній процес з

предметів філологічного спрямування;
❖ застосовувати інноваційні методи та форми,

навчання;
❖ формувати та розвивати інтелектуальну / емоційну /

творчу сфери особистості учня / студента;
❖ ефективно застосовувати сучасні технології та засоби

навчання на заняттях з предметів філологічного циклу.

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОГРАМИ

● лекції / практичні заняття
● самостійна робота
● консультування (у разі потреби) через індивідуальну

онлайн-зустріч з кожним учасником програми
● виконання творчого завдання
● складання підсумкового тесту

ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ ТА

ДОСТУП ДО
НАВЧАЛЬНОГО

МАТЕРІАЛУ

Усі заняття проводитимуться онлайн згідно з розкладом.
Відеозапис занять буде розміщено в навчальних матеріалах
курсу, тому всі зареєстровані користувачі, які не були
присутніми на занятті, матимуть змогу ознайомитися з ним



упродовж доби і, якщо виникнуть питання, поставити їх
автору курсу.

Усі зареєстровані учасники отримають на електронні
адреси від розробників курсу 27 листопада кодове
слово для входу на курс.

Для технічної підтримки та комунікації між учасниками
курсу буде створено окрему групу у Viber.

МІСЦЕ
ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ

Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»,
вул. Є. Коновальця, 35

ДОКУМЕНТ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ

Сертифікат про підвищення кваліфікації із зазначенням
обсягу годин – 30 год / 1 кредит ЄКТС


