
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  

«ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

КУРСІВ  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«Формування конструкторсько-технологічних знань і вмінь на 

уроках трудового навчання, технологій та креслення»   
на 2020 рік 

 

 

 

 

 

 

Затверджено:                                                       Введено в дію: 

рішення Вченої ради КЗВО                                           наказ КЗВО «ОАНОООР» 

«Одеська академія неперервної освіти                        від 27.12. 2019р.  № 01-2/285 

Одеської обласної ради»                                             

від 27.12. 2019р., протокол  № 7  

 

 

 

 

Одеса 2019 



 

 

І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Формування 

конструкторсько-технологічних знань і вмінь на 

уроках трудового навчання, технологій та 

креслення» 
Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю:  014. 

Середня освіта 

 

Цільова аудиторія Учителі 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 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 курсу  визначається необхідністю підготовки вчителя 

трудового навчання  до формування конструкторсько-технологічних знань і вмінь 

учнів на уроках трудового навчання, технологій та креслення.  

Метою курсу є підвищення методичного та практичного рівнів професійної 

компетентності вчителів трудового навчання, технологій та креслення щодо 

формування конструкторсько-технологічних знань і вмінь учнів на уроках 

трудового навчання, технологій та креслення.  

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення 

кваліфікації педагогів  

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»     

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися  

(загальні, фахові тощо): 

- професійно-педагогічна компетентність – удосконалення 

конструкторсько-технологічних навичок (планування й організації трудового 

навчання, розробка навчально-методичного забезпечення до уроків трудового 

навчання, технологій та креслення, освоєння нових технологій, управління 

учнівськими проектами, оцінювання та ін.); 

- загальнокультурна компетентність – здатність розвивати просторове 

уявлення, художньо-конструкторське (дизайнерське) мислення, естетичні смаки 

як учнів так і вчителів під час проектної діяльності на уроках трудового навчання; 

- психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної 

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

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


сприяти творчому становленню школярів та їхній індивідуалізації під час 

компетентнісного уроку трудового навчання; 

- підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й 

ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального 

статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави; 

- інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі та використовувати інформацію на уроках трудового 

навчання та технологій. 

Очікувані результати навчання 

Знання і розуміння Усвідомлення сучасних тенденцій розвитку  

технологічної освіти  

Впровадження конструкторсько-технологічних знань і 

вмінь на уроках трудового навчання та технологій                                                                                  

Розвинені вміння Розвиток пізнавальної активності, технічного мислення і 

професійного самовизначення засобами технологічної 

підготовки;  

Розвиток компетентності щодо застосування інструментів 

планування проектної діяльності, управління дослідно-

творчою діяльністю учнів та розуміння ключових процесів 

навчання дітей 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

Дитиноцентризм, цінність особистості  

Готовність до змін, гнучкість, постійного оновлення 

знань і навичок   

Потреба розвивати власну професійну компетентність; 

Рефлексія власної професійної практики. 

 

Структура навчальної програми. Навчально-тематичний план курсів 

підвищення кваліфікації складається з двох модулів «Професійна підготовка» (4 

години) 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 конструкторсько-технологічних знань і вмінь на уроках 

трудового навчання, технологій та креслення» 

Назви 

модулів 
Зміст 
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о
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 г
о
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г
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т
о

в
к

а
 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
 п

ід
г
о
т
о

в
к

а
 

2.1.Формування конструкторсько-

технологічних знань і вмінь на уроках 

трудового навчання, технологій та 

креслення 

6 2 4 

2.1.1.Конструкторсько-технологічна підготовка 

учнів на уроках трудового навчання, технологій 

та креслення. 

- 2 - 

2.1.2.Організація проектно-технологічної 

діяльності учнів на уроках трудового навчання  

та технологій. 

  2 

2.1.3.Принципи та методи художнього 

моделювання та конструювання. 
  2 

2.2. 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 


