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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Формування 

ключових компетентностей на уроках трудового 

навчання та технологій»   
Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю:  014. 

Середня освіта 

 

Цільова аудиторія Вчителі трудового навчання та технологій закладів 

освіти всіх типів та форм власності 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

15 год /2 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Нікітенко Регіна Іванівна, 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 програми полягає в необхідності опанування вчителями 

новітніх технологій, методик, методів професійної діяльності щодо формування 

ключових компетентностей учнів на уроках трудового навчання.  

Мета навчального курсу: підвищення методичного та практичного рівнів 

професійної та методичної компетентностей вчителів трудового навчання та 

технологій для ефективного використання сучасних освітніх технологій в 

контексті компетентнісно-спрямованого освітнього процесу. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення 

кваліфікації педагогів:  

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;  

Наказ МОН від 17.05.2017 № 708 «Про проведення дослідно-

експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: «Науково-методичні 

засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного 

віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» на 2017-2021 роки; 

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5966 від 01.07.2019 

«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у 

закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році». 

Профілі базових компетентностей вчителів трудового навчання, 

технологій та креслення містять основні індивідуально-особистісні та 

професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного виконання стратегічної 

мети та завдань реформування освіти: 

-професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково 

обґрунтованими відомостями з компетентнісного навчання, з особливостями 

використання інтерактивних технологій на уроках трудового навчання та 

технологій зорієнтованого на реалізацію компетентнісного підходу у навчанні. 

системою використання методу проектів, здатність до продуктивної професійної 

діяльності; 

-соціально-громадянська компетентність усвідомлення громадянського 

обов'язку та почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання та 

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/65024/
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/65024/
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/65024/


віднаходити шляхи їх розв'язання, здатність до командної роботи, вміння 

попереджувати та розв'язувати конфлікти, досягаючи компромісів; 

-мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про 

норми і типи педагогічного спілкування під час компетентнісно-орієнтованного 

уроку трудового навчання; 

-психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної 

значущості фізичного, психічного і морального здоров'я дитини, здатність 

сприяти творчому становленню школярів під час компетентнісного уроку 

трудового навчання; 

-інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі, отримувати інформацію та використовувати її на 

уроках трудового навчання та технологій зорієнтованих на реалізацію 

компетентнісного підходу у навчанні. 

Очікувані результати навчання охоплюють 

Знання і розуміння Сучасні тенденції розвитку освіти  

Особливості формування ключових компетентностей на 

уроках трудового навчання та технологій                                   

Основні механізми функціонування і реалізації 

компетентнісної парадигми навчання  

Розвинені вміння Вміння організовувати педагогічну діяльність на 

компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, 

оцінювання тощо) з використанням різноманітних методів, 

форм і технологій                                                                   -

Впровадження комплексної моделі навчання на уроках 

трудового навчання 

Керівництво  проектною діяльністю школярів 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

Готовність до змін, гнучкість, постійного оновлення знань 

і навичок 

Оцінювання проектної технології як навчального ресурсу 

для покращення результативності навчання 



Просування демократичних цінностей (повага до 

багатоманітності, право вибору, формування спільноти, 

полікультурність)                                                                              

Бажання розвивати власну професійну компетентність 

 

Структура навчальної програми. Навчально-тематичний план курсів 

підвищення кваліфікації складається з 2 модулів:  професійна підготовка                           

(4 годин) та фахова підготовка (11 годин). 

Форми/методи навчання: лекції, практичні заняття, виконання та презентація 

проектних робіт, консультація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«Формування ключових компетентностей на уроках трудового навчання та 

технологій» 

 

Назви 

модулів 
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 1.1.Інклюзивне навчання: організація, підходи, 

технології 
2 2 – 

1.2.Психолого-педагогічні аспекти ефективної 

самореалізації особистості в освітньому 

просторі 

2 2 – 

Разом годин на модуль: 4 4 – 

Ф
а
х
о

в
а
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г
о
т
о

в
к

а
 

2.1.Формування ключових компетентностей 

на уроках трудового навчання та 

технологій 

6 2 4 

2.1.1.Розвиток ключових та предметних 

компетентностей на уроках трудового 

навчання та технологій. 

2 2 - 

2.1.2.Впровадження комплексної моделі 

навчання на уроках трудового навчання  
2 - 2 

2.1.3. Використання інтерактивних технологій 

на уроці трудового навчання та технологій 

зорієнтованого на реалізацію 

компетентнісного підходу у навчанні. 

2 - 2 

3.3.1. Виконання та презентація проектної 

роботи 
5 – 5 

Разом годин на модуль: 11 2 9 

Разом годин за планом: 15 6 9 

 

Завідувач кафедри методики 

 викладання і змісту освіти __________________________________ О.І.Папач 

 


