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І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації 

«Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі: 

теорія і практика» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю:                

014. Середня освіта (учитель курсу «Основи здоров’я»). 

Цільова аудиторія Учителі предмета «Основи здоров’я» закладів освіти 

всіх типів та форм власності 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

15 год /2 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и) 

програми 

Полещук Лілія Василівна, старший викладач кафедри 

методики викладання і змісту освіти 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», м. Одеса, пл. Михайлівська, 17 

Вартість/ 

безоплатність 

надання освітньої 

послуги 

Освітні послуги  для слухачів курсів надаються 

безоплатно (виняток: педагоги приватних закладів, 

педагоги закладів освіти інших областей,  викладачі ВНЗ 

І-ІІ рівня акредитації, які не підпорядковуються МОН 

або мають подвійне підпорядкування) 

Строки реалізації 

програми 

2020 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність - програма орієнтована на розвиток та удосконалення 

складових професійної компетентності педагогічних працівників, що стосуються 

здатності формування в учнів мотивації і практичних навичок просоціальної і 

безпечної поведінки та здорового способу життя. 

Мета навчального курсу: удосконалення професійної компетентності 

педагогічних працівників у сфері формування соціальних і 

здоров’язбережувальних компетентностей учнів, мотивації їх до здорового 

способу життя, формування безпечного і дружнього до дитини навчального 

середовища. 

Нормативна база визначення змісту навчально-тематичного плану 

підвищення кваліфікації педагогів: 

Закон України «Про освіту» (розділ І, стаття 6, 12); 

Закон України «Про повну загальну середню освіту» (розділ І, стаття 1п.1; розділ 

2 стаття 9; розділ V, стаття 38 п.4);  

Указ Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020 «Про Національну 

стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій 

українській школі» https://www.president.gov.ua/documents/1952020-33789 ; 

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період 

до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», 

СХВАЛЕНО Указом Президента України  від 9 лютого 2016 року 

№42/2016 https://www.president.gov.ua/documents/1952020-33789; 

Концепція Державної соціальної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2017-2021 роки, ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. 

№453 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF 

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися  

(загальні, фахові тощо) 

Профілі базових компетентностей вчителів курсу «Основи здоров’я» 

містять основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, 

https://www.president.gov.ua/documents/1952020-33789
https://www.president.gov.ua/documents/1952020-33789
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF


необхідні для успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування 

освіти: 

- професійно-педагогічна компетентність – здатність планувати та 

здійснювати професійну діяльність на основі сучасних принципів організації 

соціально-педагогічних технологій; володіння інноваційними соціально-

педагогічними методиками та технологіями, пов’язаними з формуванням 

здорового способу життя активне їх використання та поширення у своїй 

професійній діяльності;  

- соціально-громадянська компетентність –передбачає вміння 

орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, 

знати процедури участі в діяльності політичних інститутів демократичної 

держави, органів місцевого самоврядування, вміння жити та працювати з 

оточуючими, дають змогу людині успішно долати труднощі повсякденного життя 

й адаптуватися до змін, підтримуючи належний рівень здоров’я; 

- загальнокультурна компетентність – формування культури 

міжособистісних відносин, дотримання правил безпечної поведінки для 

покращення здоров’я, самоконтролю, оволодіння вітчизняною та світовою 

культурною спадщиною, принципи толерантності;  

- психологічно-фасилітативна компетентність – здатність створювати 

сприятливі умови для роботи в команді; контролювати свої емоції, організовувати 

свій час і мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості в процесі рухової 

діяльності, реалізовувати різні ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за власні 

рішення щодо збереження особистого здоров’я та здоров’я оточуючих,   здатність 

взаємодіяти з повагою з учнями, членами їх родин, колегами; здатність 

заохочувати та координувати участь батьків та дітей у житті навчального закладу;  

- підприємницька компетентність – співвідносити власні економічні 

інтереси й потреби з наявними ресурсами, інтересами і потребами інших людей 

та суспільства; організовувати власну трудову та підприємницьку діяльність і 

роботу колективу, орієнтуватися в нормах і етиці трудових відносин не 

зашкоджуючи власному здоров’ю та оточуючих; аналізувати й оцінювати власні 

професійні можливості, здібності та співвідносити їх з потребами ринку праці;  



- інформаційно-цифрова компетентність – здатність учителя 

орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією 

відповідно до потреб ринку праці, використовувати цифрові пристрої для 

розвитку психосоціальних навичок учнів.  

Очікувані результати навчання: 

Знання і розуміння - знають концептуальні і методичні основи 

формування здоров’язбережної і соціальної 

компетентності, тематику шкільних програм 

профілактичного спрямування, найефективніші методи їх 

викладання, особливості моніторингу та оцінки, способи 

організації сприятливого навчального середовища 

Розвинені вміння - вміють організовувати активне і мотивуюче 

обговорення у класі (формувати проблемні ситуації, 

ставити відкриті запитання, надавати позитивний 

зворотній зв’язок тощо) 

- готові застосовувати різні форми інтерактивного 

навчання (обговорення у колі, аналіз ситуацій (кейсів)  

- виконання проектів, дискусії, роботи у малих групах, 

рольові ігри тощо) 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

- дитиноцентризм, цінність особистості  

- готовність до змін, гнучкість, постійного оновлення 

знань і навичок   

- цінність особистого життя та здоров’я. 

 

Структура навчально-тематичного плану.  Навчально-тематичний план 

курсів підвищення кваліфікації складається з двох модулів «Професійна 

підготовка» (4 години) та «Фахова підготовка» (11 годин). 

Форма реалізації: лекції, практичні заняття, виконання та презентація 

проектних робіт, консультація.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ  

 «Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі: теорія і практика» 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

 методики викладання і змісту освіти                                                  О.І. Папач 
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1.1. Інклюзивне навчання: організація, підходи, 

технології 

2 - - 

1.2. Психолого-педагогічні аспекти ефективної 

самореалізації особистості в освітньому процесі 

2 - - 

Разом годин на модуль: 4 4 - 
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2.1. Здоров’язберігаючі технології і сучасна 

система освіти 

6 2 4 

2.1.1. Науково-педагогічні основи модернізації 

впровадження здоров’язберігаючих технологій в 

освітній процес 

2 2 - 

2.1. 2. Особливості впровадження 

здоров’язберігаючих технологій 

2 - 2 

2.1.3. Формування здоров’язберігаючої 

компетентності учнів 

2 - 2 

2.2. Виконання та презентація проектної роботи 5  5 

    

Разом годин на модуль: 11 2 9 

Разом годин за планом: 15 6 9 

Консультація 1 - 1 

Разом годин поза планом: 1 - 1 

    


