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Мета семінару-тренінгу:  
формування та розвиток компетентності педагогічних 

працівників з використання відкритих електронних освітніх ресурсів 
для формування соціальної компетентності молодших школярів.  
Завдання семінару-тренінгу: 

- розглянути сутність поняття «соціальна компетентність 
молодшого школяра» та критерії і рівні її сформованості; 

- підвищити фаховий рівень педагогічних працівників щодо 
формування соціальної компетентності молодших школярів; 

- окреслити рекомендації щодо шляхів формування соціальної 
компетентності учнів початкової школи; 

- розширити поінформованість педагогічних працівників про 
діагностичний інструментарій для оцінювання рівнів сформованості 
соціальної компетентності молодших школярів; 

- запропонувати перелік відкритих електронних освітні ресурсів 
та формування соціальної компетентності молодших школярів; 

- запропонувати використовувати відкриті електронні освітні 
ресурси для формування соціальної компетентності молодших 
школярів; 

- представити методику використання відкритих електронних 
освітніх ресурсів для формування соціальної компетентності 
молодших школярів; 

- ознайомити із навчально-методичними матеріалами щодо 
формування соціальної компетентності молодших школярів; 

- представити авторські розробки щодо формування соціальної 
компетентності молодших школярів; 

- підвищити рівень цифрової компетентності педагогічних 
працівників та формувати готовність педагогів до впровадження 
завдань Нової української школи. 
Цільова аудиторія семінару-тренінгу: 

керівники методичних об’єднань учителів початкових класів 
районів, міст, ОТГ області. 
Технічне  забезпечення:  

ноутбуки, ПК, мультимедійний проектор, глобальна мережа 
Інтернет. 
Місце проведення семінару-тренінгу: 
м.Рівне, вул.Чорновола, 74, РОІППО, актова зала. 



 

 
 
 

 

10.00-
10.30 

Реєстрація учасників семінару-тренінгу. 

 
10.30 Відкриття семінару. 

Яцишин Анна Володимирівна, заступник 
директора ІІТЗН НАПН України з наукової роботи, 
Вєтров Іван Васильович, перший проректор 
Рівненського ОІППО 

10.35 Вітання учасникам семінару. 
Черній Алла Леонідівна, ректор Рівненського 
ОІППО, кандидат політичних наук, 
Яцишин Анна Володимирівна, заступник 
директора ІІТЗН НАПН України з наукової роботи 
 

 
10.45-
11.10 

Теоретичний блок 
«Цифрові відкриті системи у розвитку інформаційно-

цифрової компетентності педагогічних та науково-
педагогічних працівників» 

ІІТЗН НАПН України – практичній освіті. 
Яцишин Анна Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
заступник директора ІІТЗН НАПН України з 
наукової роботи 

11.10-
11.25 

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів для 
інформатизації освіти і науки України. 

Коваленко Валентина Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, в.о. завідувача аспірантури і 
докторантури ІІТЗН НАПН України 

11.25-
11.40 

Використання цифрових відкритих систем у роботі 
педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

Яцишин Анна Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
заступник директора ІІТЗН НАПН України з 
наукової роботи 

 
11.40-12.10. - Перерва на каву 



 

Практичний блок 
«Розвиток компетентності педагогічних працівників з 

використання відкритих електронних освітніх ресурсів для 
формування соціальної компетентності молодших школярів» 

 
Тренінгове заняття 1 

12.10-
12.30 

Соціальна компетентність особистості, як одна з 
ключових компетентностей молодших школярів. 

Коваленко Валентина Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, в.о. завідувача аспірантури і 
докторантури ІІТЗН НАПН України, 
Яськова Наталія Василівна, молодший науковий 
співробітник ІІТЗН НАПН України 

12.30-
12.40 

Мозковий штурм. 
Коваленко Валентина Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, в.о. завідувача аспірантури і 
докторантури ІІТЗН НАПН України 

12.40-
13.00 

Робота в міні групах. 
Коваленко Валентина Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, в.о. завідувача аспірантури і 
докторантури ІІТЗН НАПН України 

13.00-
13.20 

Рольова гра. 
Коваленко Валентина Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, в.о. завідувача аспірантури і 
докторантури ІІТЗН НАПН України 

13.20-
13.50 

Перегляд мультфільму. 
Коваленко Валентина Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, в.о. завідувача аспірантури і 
докторантури ІІТЗН НАПН України,  
Яськова Наталія Василівна, молодший науковий 
співробітник ІІТЗН НАПН України 

13.50-
14.00 

Вправа «М’яч чесності» (для педагогічних працівників). 
Коваленко Валентина Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, в.о. завідувача аспірантури і 
докторантури ІІТЗН НАПН України 

 
14.00-15.00. - Перерва на каву 

 

Тренінгове заняття 2 
15.00-
15.10 

Методики для визначення рівнів сформованості соціальної 
компетентності молодших школярів. 

Коваленко Валентина Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, в.о. завідувача аспірантури і 
докторантури ІІТЗН НАПН України, 
Яськова Наталія Василівна, молодший науковий 
співробітник ІІТЗН НАПН України 

Опис діагностичних інструментів. 
Ø Соціометрія класу. 
Ø Тест «Дім-Дерево-Людина». 
Ø Методика асоціації. 
Ø Перегляд мультфільму та обговорення вчинків героїв. 
Ø Робота в міні-групах. Метод проектів. 

15.10-
16.00 

Ø Тест «Неіснуюча тварина». Малюнок учня. 
Коваленко Валентина Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, в.о. завідувача аспірантури і 
докторантури ІІТЗН НАПН України, 
Яськова Наталія Василівна, молодший науковий 
співробітник ІІТЗН НАПН України 

16.00-
16.15 

Презентація сайту та посібника «Формування соціальної 
компетентності молодших школярів засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій». 

16.15-
16.30 

Презентація посібника «Сучасні засоби ІКТ підтримки 
інклюзивного навчання». 

  
16.30-
17.00 

Підбиття підсумків семінару-тренінгу. 
Вручення сертифікатів. 

Яцишин Анна Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, заступник директора ІІТЗН НАПН 
України з наукової роботи, 
Черній Алла Леонідівна,  
ректор Рівненського ОІППО, кандидат 
політичних наук, 
Вєтров Іван Васильович, перший проректор 
Рівненського ОІППО 


