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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Планування 

освітнього процесу в початковій школі: фокус -

академічна свобода вчителя» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 013 

Початкова освіта 

Цільова аудиторія Вчителі початкових класів 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

6 год /1 день 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Кравець Наталія Юріївна, старший викладач кафедри 

педагогіки та технологій неперервної 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 «Планування освітнього процесу в початковій школі: 

фокус – академічна свобода вчителя» полягає в необхідності підготовки 

педагогів до роботи в умовах запровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти в контексті перегляду основних підходів до ведення 

документації вчителя початкових класів, дотримання принципів гарантування 

свободи педагогічної діяльності педагога, розвитку вміння робити вибір та 

проявляти педагогічну ініціативу; усвідомлення відповідальності перед собою і 

своєю справою в виборі методик, технологій, методів, прийомів і форм роботи 

для досягнення позитивних очікуваних результатів навчальної діяльності.  

Мета - підвищення методичного та практичного рівнів професійної 

компетентності вчителів щодо планування освітнього процесу в початковій 

школі та реалізації принципів гарантування свободи педагогічної діяльності 

вчителя. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення 

кваліфікації педагогів: Закон України «Про освіту», Професійний стандарт 

«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», Державний 

стандарт початкової загальної освіти, Концептуальні засади реформування 

середньої освіти, Методичні рекомендації щодо викладання в початковій школі у 

2019/2020 навчальному році (Лист МОН України від  01.07.2019 р. № 1/11-5966). 

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися  

(загальні, фахові тощо): 
- професійно-педагогічна компетентність – здатність до планування 

освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу з дотриманням 

академічної свободи та відповідальності, продуктивної професійної діяльності, 

самооцінювання та рефлексії; 

- психологічно-фасилітативна компетентність – здатність до професійної 

самореалізації, дослідження, аналізу та вибору необхідної для роботи інформації, 

сприяння індивідуалізації навчального процесу, створення безпечного та 

психологічно комфортного середовища, спрямованого на розвиток, підвищення 

навчальної мотивації й самостійності учнів, самооцінювання; 

- інформаційно-цифрова компетентність – здатність опановувати нові 

інструменти планування освітнього процесу, орієнтуватися в інформаційному 

просторі.  

Очікувані результати навчання: 

- знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку початкової освіти; 

- знання соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері 

початкової освіти; 

- вміння організовувати педагогічну діяльність на засадах 

компетентнісного підходу; 

- вміння планувати освітній процес в початковій школі;  

- актуалізація готовності до змін, постійного професійного розвитку; 

- рефлексія власної професійної практики. 

Структура навчальної програми. Програма складається з одного модулю 

«Фахова підготовка». 

Форми/методи навчання інтерактивна лекція, групова/парна робота 

https://www.schoollife.org.ua/lyst-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrayiny-1-11-5966-vid-01-07-2019-shhodo-metodychnyh-rekomendatsij-pro-vykladannya-navchalnyh-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2019-2020-navchalnomu-r/


ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«Планування освітнього процесу в початковій школі: фокус - академічна 

свобода вчителя» 

 

 

Назви 

модулів 
Зміст 

В
сь

о
г
о
 

г
о
д

и
н

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

е 

за
н

я
т
т
я

 

Ф
а
х
о
в

а
 п

ід
г
о
т
о

в
к

а
 1.1. Академічна свобода вчителя. Принципи 

педагогічної свободи вчителя. 2 – 2 

1.2. Календарно – тематичне планування в 

початковій школі: що потрібно знати. 2 – 2 

1.3. Поурочне планування: вільний вибір 

вчителя. 2 – 2 

Разом годин на модуль: 6 – 6 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ______________                            Кузнєцова О.В. 


