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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Розвиток 

професійної компетентності вчителя української мови та 

літератури, мов та літератур національних меншин» 
 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю:  

014.  Середня освіта 

Цільова аудиторія Вчителі української мови та літератури 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 

Свінтковська Світлана Андріївна, старший викладач 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», м. Одеса, площа 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 визначається необхідністю удосконалення рівня 

професійної компетентності вчителів закладів загальної середньої освіти. Розвиток 

професійної компетентності вчителів української мови та літератури, мов і 

літератур національних меншин включає комплексне поєднання ґрунтовних, 

систематичних, професійно-педагогічних ціннісних орієнтацій, спеціальних 

педагогічних здібностей, властивостей, особистісних якостей, які забезпечують 

професійний розвиток, готовність здійснювати інноваційну високопродуктивну 

професійно-педагогічну діяльність в умовах нового освітнього середовища. 

       Мета  програми - подальший розвиток компетентного вчителя-словесника 

як особистості і найвищої цінності суспільства, його талантів, інтелектуальних 

творчих і фізичних здібностей, вміння вчитися впродовж життя.  

    Нормативна база визначення змісту навчального плану підвищення  

кваліфікації педагогів:  

Конституція України (ст.10),  

Закон України «Про освіту» (2017 р.),  

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (освітня галузь 

«Мови і літератури») (2011 р.),  

Концепція Нової української школи (2016 р.);  

Навчальні програми «Українська мова» 5-11 класи,  

Навчальні програми «Українська література» 5-11 класи (2017 р.).  

    Профілі базових компетентностей учителів української мови та 

літератури, мов і літератур національних меншин містять основні 

індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для 

успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування освіти: 

- професійно-педагогічна компетентність - визначити зміст поняття 

«професійна компетентність педагогів», структуру та складові компоненти 

професійної компетентності вчителя української мови та літератури, мов і 

літератур національних меншин; 

- мовно-комунікативна компетентність - удосконалити вміння педагогів 

мобілізувати систему професійно-особистісних знань для творчо продуктивного 

розв’язання завдань; 



- психолого-фасилітативна компетентність - мотивувати розвиток учителя 

як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 

творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної 

самореалізації компетентностей. 

 Очікувані результати навчання охоплюють: 

Знання і 

розуміння 

-Зміст поняття «професійна компетентність педагогів». 

-Структура та складові компоненти професійної 

компетентності вчителя української мови та літератури, 

мов і літератур національних меншин. 

-Модель професійної педагогічної компетентності 

педагога. 

-Зміст поняття «ключові та предметні компетентності». 

-Види компетентностей: надпредметні,  

загальнопредметні, соціально-предметні (за працею 

міжнародного експерта, професора О. Крисан). 

-Ключові компетентності  

Розвинені вміння  -Здібності вчителя ввійти в глобальну сферу освітнього, 

професійного й соціокультурного комунікативного 

простору.  

-Здатність комплексно використовувати у практичній 

площині набуті під час навчання знання та вміння. 

-Досконалий рівень мовно-мовленнєвої культури, 

спроможність знаходити нестандартний вихід у різних 

ситуаціях, організовувати обмін інформацією, керувати 

пізнавально-пошуковою діяльністю суб’єктів взаємодії. 

-Здатність обирати продуктивні способи виконання 

професійно-педагогічних завдань. 

-Усвідомлення компетентнісного потенціалу галузі. 

-Медіа-грамотність фахівця, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому 

процесі. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

-Поціновування людської гідності та прав людини. 

-Громадянська свідомість. 

-Відповідальність.  

-Самоефективність. 

          

Структура навчальної програми курсів: 

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, консультації. 



 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«Розвиток професійної компетентності вчителя української мови та 

літератури, мов і літератур національних меншин» 
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1.1. Медіаграмотність та медіакомпетентність 

педагога. 
 

2 

 

2 

 

- 

1.2. Медіаграмотність та медіакомпетентність 

педагога. 
 

2 

 

2 

 

- 

Разом годин на модуль: 4 4 - 

Ф
а
х
о

в
а
  

п
ід

го
т
о

в
к

а
 

2.1.Розвиток професійної компетентності вчителя 

української мови та літератури, мов і літератур 

національних меншин 

 

6 

 

2 

 

4 

2.1.1. Професійна компетентність учителя 

української мови та літератури: переорієнтація на 

нове освітнє середовище. Поняття «професійна 

компетентність педагога» 

 

2 

 

2 

 

- 

2.1.2. Структура та складові компоненти професійної 

компетентності вчителя української мови та 

літератури. Практичне застосування 

 

2 

 

- 

 

2 

2.1.3. Мовно-літературна освіта ХХІ століття – 

компетентнісний потенціал галузі. Практичне 

застосування 

 

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 

 

 
Завідувач кафедри методики  

викладання і змісту освіти                                    О.І. Папач 

 

 

 

 

 

 


