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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації  «Розвиток 

соціальної та комунікативної компетентності 

вчителя» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

014 –Середня освіта 

Цільова аудиторія Педагогічні та науково-педагогічні працівники 

закладів освіти всіх типів та форм власності 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

15 годин, 2 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и) 

програми 

Папач Ольга Іванівна, кандидат  педагогічних наук, 

старший викладач, 

Хабаш Вероніка Леонідівна, старший викладач 

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 
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ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Актуальність курсу полягає в тому, що соціальний та культурний 

контекст реформи загальної середньої освіти в Україні визначає соціальну 

компетентність як  концептуальний пріоритет оновлення не лише змісту 

освіти, але й підходів до організації освітнього процесу.  Існує необхідність 

розвитку соціальної та комунікативної компетентності вчителя, розширення 

інтеграційних компонентів професійної компетентності: психологічної, 

комунікативної, соціальної, продуктивної та особистісної, які є основою 

впровадження ефективних стратегій міжособистісної та професійної  

комунікації.  

 Мета програми 

 Метою типової освітньої програми є підвищення загально наукового та 

практичного рівнів соціальної та комунікативної компетентності вчителів 

середньої та старшої школи незалежно від фаху. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми курсів 

підвищення кваліфікації педагогів.  
Закон України «Про освіту» від 5.9.2017. 

Закон України «Про загальну середню освіту» від 16.01.2020. 

Концепція Нової української школи (ухвалена решенням Колегії МОН 

України від 27.10.2016). 

Перелік компетентностей, які будуть 

удосконалюватися/набуватися. 

- професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми 

науково обґрунтованими відомостями з педагогіки та психології, 

комунікативних методик, необхідних для створення освітньо-розвивального 

середовища, здатність до ефективної комунікації задля розвитку партнерських 

стосунків з учнями та батьками, використання педагогічної рефлексії для 

подолання  комунікативних стереотипів та упередженості;  

- соціально-громадянська компетентність – здатність встановлювати 

навички орієнтації на іншу людину, на спільну діяльність, підтримку взаємин 

- загальнокультурна компетентність – здатність підтримувати 

комунікації з оточуючими в стилі співпраці; 

- мовно-комунікативна компетентність – володіння системними 

знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації 

колективної та індивідуальної діяльності; вміння вислуховувати, відстоювати 

власну позицію, розвиненість культури професійного спілкування, здатність 

досягти педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної 

взаємодії (наявність вербальних і невербальних умінь та навичок); 
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- психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення 

значення ефективної комунікації для збереження фізичного, психічного і 

морального здоров’я дитини;  здатність за допомогою комунікації впливати 

творче становлення учнів; 

- підприємницька компетентність – вміння вести перемовини, 

переговори, переконувати, відстоювати власну точку зору; 

- інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею, 

керуючись критичним мисленням; вміти визначати маніпулювання у 

соціальних мережах, форумах; навички оцінювання безпечного медіа 

простору. 

 Очікувані результати навчання охоплюють: 

Знання і розуміння 

 

 

 

- сутності процесу комунікації; 

- сучасних освітніх вимог до здійснення педагогічної 

комунікації; 

- змісту найбільш відомих теорій комунікацій; 

-  техніки та засоби здійснення ефективної комунікації; 

- особливості вербальної та невербальної комунікації; 

Розвинені вміння 

 

 

- щодо подолання невдалої комунікації, перепон 

особистісного та професійного комунікативного досвіду; 

- здійснення рефлексії власної педагогічної 

комунікації; 

- орієнтації під час спілкування на іншу людину, на 

спільну діяльність, підтримку взаємин; 

Диспозиції 

(цінності, ставлення) 

 

- перегляд власних позицій, переконань, особистісних 

та професійних уявлень про сучасну педагогічну 

комунікацію; 

- сприяння формуванню нових ціннісних та 

процесуальних складових соціально-комунікативної 

компетентності. 

 

Структура  навчально-тематичного плану. 

Навчально-тематичний план складається з двох навчальних модулів: 

- професійна підготовка (4 години); 

- фахова підготовка (11 годин). 

Форми реалізації  освітньої програми  

 Типова освітня програма передбачає очну форму навчання, яка 

здійснюється шляхом проведення: інтерактивних лекцій, індивідуальних та 

групових практичних занять, тренінгів, конференцій (із захистом проектних 

робіт, навчально-методичних та дидактичних розробок, відеоконтенту, 

електронного контенту тощо). 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ   

«Розвиток соціальної та комунікативної компетентності вчителя» 

 (очна форма навчання – 15 годин) 
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2.1. Інклюзивне навчання: організація, підходи, 

технології 
2 2 – 

2.2. Психолого-педагогічні аспекти ефективної 

самореалізації особистості в освітньому процесі 
2 2 – 

Разом годин на модуль: 4 4 - 
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3.1. Соціальна  та комунікативна компетентність 

вчителя 
6 2 4 

3.1.1. Значення соціальної  та комунікативної 

компетентностей в професійній діяльності вчителя. 
2 2 - 

3.1.2. Соціальна компетентність як складова навчальних 

цілей уроку. Її розвиток через навчальні технології. 

Само та взаємо рефлексія. 
2 - 2 

3.1.3. Комунікативні потреби учасників освітнього 

процесу. Професійні стратегії педагогічних дій 

(комунікацій в групі, невербальна мова, інтерпретація та 

оцінка). 

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 

 

Консультація 1 – 1 

Разом годин поза планом: 1 – 1 

 

 

Завідувач кафедри 

 методики викладання і змісту освіти     О. І. Папач 


