
Додаток 1 

 

Інформація про програми підвищення кваліфікації  

(освітні (освітньо-професійні, професійні), спецкурси) 

 

Вид програми підвищення кваліфікації 
РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА  

спецкурсу 

Назва програми підвищення кваліфікації Два типи навчальних текстів у Цифровій 

освіті 

Автор(-и) / розробник(-и) Кандидат педагогічних наук, доцент 

Скрипник М.І. 

Категорія(-ї) слухачів Педагогічні працівники. 

Мета програми здійснити аналіз практичних аспектів 

розроблення та презентації двох типів 

навчальних текстів для цифрового покоління 

ХХI ст.  

Коротка анотація змісту програми Навчальні тексти, з якими доводиться 

мати справу педагогу, умовно можна 

розділити на дві групи: тексти, що він 

створює, і тексти, які йому доводиться 

використовувати у своїй діяльності або 

піддавати експертизі. Усі ці тексти 

створюють дидактичні матеріали, у тому 

числі й текстотеку з предмета. 

Інформаційні та глобалізаційні 

процеси теперішнього століття змінюють 

освіту індустріальної ери. Вчити тепер так, як 

здійснювалося протягом кількох століть, а 

саме: шляхом передачі знань від вчителя до 

учнів – загрозливе явище для суспільного й 

культурного розвитку. 

Інформаційне ХХI ст. спонукає 

педагогів створювати власні навчальні 

тексти, поширювати їх, опановувати 

цифровими інструментами для розроблення 

та презентації таких текстів.  

Цей спецкурс переслідує такі цілі. 

Перша – дати уявлення про сформовані в 

науці підходи до креолізованого навчального 

тексту. Адже перш ніж створювати такі 

тексти педагог має знати сутність і 

сформовані вимоги до текстів нового типу. 

Тому звідси випливає друга мета даної праці: 

дати поради до найскладнішого, важко 

помітного і персонального – творчої 

складової самої роботи над креолізованими 

навчальними текстами. Для цього 

використовуються напрацювання зі 

створення текстів, орієнтованих на 

використання різних платформ семіотичних 

систем, розвідки з дизайну (графічного, веб), 



візуалізації.  

Обсяг програми 30 год. 

Форма підвищення кваліфікації Очно-дистанційна. 

Перелік компетентностей (інтегральна 

компетентність), які передбачені 

програмою щодо розвитку / формування 

Загальні компетентності  

Освітологічна: здатність інтегрувати 

знання з сучасної філософії та соціології 

освіти, культурології, освітньої політики й 

економіки освіти в цілісну стратегію 

освітньої діяльності на засадах 

еколюдиноцентризму, демонструвати 

відповідні цінності у професійній діяльності. 

Спеціальні (фахові, предметні, посадово-

функціональні) компетентності 

Інноваційно-дослідницька: здатність 

інноваційно вирішувати наукові / практичні 

професійні завдання; планувати, 

організовувати та здійснювати 

експериментальні дослідження щодо 

визначення оптимальних умов 

функціонування освітніх організацій; 

розвитку суб’єктів освітнього процесу; 

психолого-педагогічного та / або 

управлінського супроводу й підтримки 

інноваційних форм і методів роботи закладу 

освіти; визначати науково обґрунтовані 

перспективи інноваційних проєктів у галузі 

освіти тощо. 

Документ про підвищення кваліфікації, 

передбачений програмою 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації. 

Примітка: інформація по кожній програмі подається окремим документом (файлом). 

 

Завідувач(-ка) кафедри _______________________ / _______________________  

      (підпис)     (ім’я та прізвище) 

«___» ___________ 2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 


