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І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Інноваційна спрямованість виховного процесу: теорія, 

методика, практика 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 014 –

Середня освіта 

Цільова аудиторія Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

освіти/вчителі  без урахування категорії 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

15 год /2 дня 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и) 

програми 

Ягоднікова Вікторія Вікторівна – професор кафедри 

методики викладання змісту світи, доктор педагогічних 

наук, професор; 

Чешенко Олена Іванівна – старший викладач кафедри 

методики викладання змісту світи 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність програми полягає в необхідності удосконалення 

інноваційної компетентності педагогів у сфері виховання, оскільки в умовах 

сучасних освітніх змін особливого значення набуває проблема нового розуміння 

виховного процесу та нових підходів до його організації і здійснення, 

розроблення та реалізації нової стратегії виховання. Зважаючи на те, що 

інновації є змінами, що ведуть до покращення, оптимізації, удосконалення, то 

актуальним постає проблема організації сучасного виховного процесу, який 

характеризується інноваційною спрямованістю.  

Формування інноваційної спрямованості виховного процесу закладу освіти 

є пріоритетним напрямом процесу модернізації вітчизняної освіти, котра 

зумовлюється потребами суспільства і суб’єктів виховання, ґрунтується на 

свободі й особистісному виборі суб’єктів виховання, детермінується наявністю 

відповідальності за наслідки власної діяльності, враховує специфіку виховного 

процесу загальноосвітньої школи та індивідуальність її суб’єктів.  

Висвітлення теоретичних, методичних і практичних засад інноваційної 

спрямованості виховного процесу дозволить оптимізувати і якісно вдосконалити 

впровадження інновацій у виховний процес закладу освіти. 

 

Нормативна база визначення змісту навчально-тематичного плану 

підвищення кваліфікації педагогів. Закони України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа», накази Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», 

Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей», Програма 

виховання дітей та учнівської молоді, Концепція національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді тощо. 

 

Мета програми – оновлення, розвиток і удосконалення теоретичних, 

методичних і практичних знань, умінь та набуття досвіду формування і 

реалізації інноваційної спрямованості виховного процесу, оволодіння 

сучасними виховними технологіями розв’язання проблем сучасного виховання. 

 

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися  
професійно-педагогічна компетентніть – здатність організовувати і 

здійснювати сучасний виховний процес, застосовувати сучасні виховні 

технології та методики для розв’язання сучасних виховних проблем. 

інноваційна компетентність - здатність організовувати виховний процес 

на творчій основі, вміння створювати, перекомбіновувати і вдосконалювати вже 

відомі елементи, прийоми, методи виховної діяльності, навички педагогічної 

імпровізації, створювати та застосовувати об’єктивно нові, оригінальні моделі, 

виховні технології, форми, прийоми і засоби виховання, що забезпечують високу 

результативність та якість виховного процесу, навички мобільної реакції і 

корекції виховного процесу. 



комунікативна компетентність – здатність до педагогічної взаємодії на 

партнерських засадах, до нестандартного, творчого розв’язання завдань у 

процесі педагогічного спілкування. 

 

Очікувані результати навчання 

 знання: 

o методологічних, методичних і практичних аспектів інноваційної 

спрямованості виховного процесу; 

o стратегій педагогічної комунікації; 

o інновацій у виховному процесі; 

o процесу освоєння та впровадження інновацій у виховний процес. 

  вміння (навички): 
o розробляти нову стратегію виховання; 

o розробляти модель формування  інноваційної спрямованості виховного 

процесу; виховної системи класу, закладу освіти. 

o визначати психолого-педагогічні умови та організаційно-методичний 

супровід формування інноваційної спрямованості виховного процесу; 

 установки до: 

o інноваційності; 

o педагогічної креативності; 

o аналізу. 

 

Структура навчальної програми складається з двох модулей:  перший – 

«Комунікативна компетентність як одна із складових професійного становлення 

фахівця: виміри, інструментарій», другий – фаховий «Інноваційна спрямованість 

виховного процесу».  

Тематика занять ґрунтуються на ідеях Концепції «Нова українська школа», 

загальнолюдських, національних, громадянських, професійних ціннісно-

світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та академічної доброчесності, 

надають педагогам можливість критичного переосмислення наявного 

педагогічного досвіду, мотивовують до інноваційної діяльності, розвивають 

здатність до продуктивної виховної діяльності. 

Зміст навчання ґрунтується на компетентнісному, аксіологічному, 

практико орієнтованому підходах та принципах педагогіки партнерства, 

гнучкості і варіативності, інноваційності.  

 

Форми/методи навчання: лекції, практичні завдання, самостійна робота, 

консультації, проєктна діяльність. 
 

 

 

 

 

 



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ:  

ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА» 
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 1.1. Комунікативна компетентність як одна із складових 

професійного становлення фахівця: виміри, інструментарій 

4 4 - 

Разом годин на модуль:  4  4 - 
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2.1.1. Інноваційна спрямованість як характеристика 

сучасного виховного процесу 

2 2 - 

2.1.2. Модель формування інноваційної спрямованості 

виховного процесу 

2 - 2 

2.1.3. Організаційно-методичні аспекти та практичні 

підходи до розбудови сучасної моделі системи виховної 

діяльності навчального закладу, класу в умовах Нової 

української школи 

2 - 2 

2.2. Виконання та презентація проєктної 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 ______________                            ПІБ______________ 


