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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Робота з книгою в 

ГПД» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 013 

Початкова освіта 

Цільова аудиторія Вчителі початкових класів, вихователі групи 

продовженого дня 

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 

Трунова Валентина Андріївна, в.о.професора кафедри 

педагогіки та технологій неперервної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

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. Уміння усвідомлено читати і розуміти прочитане є 

наскрізним для учнів початкової школи, отже створює підґрунтя для здобуття 

знань з усіх шкільних предметів, розвитку широких пізнавальних інтересів 

дитини, становлення наукової картини світу та підготовки учня до самостійної 

освітньої діяльності. Робота групи продовженого дня створює умови для 

розвитку читацької компетентності учнів початкових класів засобами роботи з 

художньою книгою, виховання потреби в систематичному читанні як засобі 

пізнання світу, формуванні цінності пізнання та любові до книги. 

Отже, актуальність курсу полягає в необхідності підготовки педагогічних 

працівників до роботи з книгою у ГПД, яка є одним із чинників здобуття знань 

дітей у початковій школі з переорієнтацією на формування цінностей, 

урахування потреб і можливостей кожного учня. Важливим аспектом 

професійної компетентності вихователів ГПД є володіння технологіями 

формування у школярів навичок усвідомленого сприймання тексту, його 

розуміння і аналізу, вміння інтерпретувати художні тексти та складати їх 

характеристики.  

Мета: вдосконалювати професійну компетентність вихователів ГПД щодо 

розвитку читацької та комунікативної компетентностей молодших школярів, 

актуалізувати знання щодо засобів розвитку особистості дитини шляхом 

читацької діяльності.  

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення 

кваліфікації педагогів: Закон України «Про освіту», Концепція реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року, Державний стандарт початкової 

освіти, наказ МОН від 15.01.2018 № 36 «Про затвердження Типової освітньої 

програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладами післядипломної педагогічної освіти», наказ МОН від 

23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

організації освітнього простору Нової української  школи» та ін.). 

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися 

(загальні, фахові тощо): 
- професійно-педагогічна компетентність − обізнаність із новітніми 

науково обґрунтованими відомостями з методики навчання читання в початковій 

школі; з інноваційними технологіями організації освітнього процесу у 

початковій школі; здатність до продуктивної професійної діяльності на основі 

розвиненої педагогічної рефлексії; 

- загальнокультурна компетентність – здатність самостійно виражати 

ідеї, досвід та почуття;  
- мовно-комунікативна компетентність – вміння вислуховувати, 

обстоювати власну позицію, використовуючи прийоми розміркувань та 

аргументації; розвиненість культури професійного спілкування; 

- психологічно-фасилітативна компетентність – здатність до розвитку 

особистості молодших школярів як суб’єктів освітнього процесу на основі знань 

та умінь про їхні вікові, індивідуальні особливості; здатність сприяти творчому 

становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації. 



Очікувані результати навчання: 

- знання сучасних технологій розвитку комунікативних здібностей учнів 

при роботі з дитячою книгою, системи завдань, методів навчання читати, розуміти 

прочитане, переказувати його та висловлювати свої враження;  

- знання технологій формування морально-етичних і естетичних 

цінностей, уявлень і понять на основі аналізу художніх літературних творів; 

- вміння користуватися різними джерелами інформації; 

- готовність враховувати потреби та бажання учнів; надавати їм і 

отримувати зворотній зв'язок; використовувати адекватні інструменти 

оцінювання; 

- готовність підтримувати відкрите і позитивне ставлення до дітей, 

прагнення працювати з ними, готовність розуміти їх потреби, пріоритети, 

можливості; 

- бажання і готовність постійно підвищувати свій професійний рівень, 

свою досконалість, майстерність, усвідомлення рівня власних педагогічних 

здібностей. 

Структура навчальної програми. Курс складається з одного розділу 

«Фахова підготовка». 

Форми/методи навчання: інтерактивні лекції, практичні заняття, групові 

тематичні дискусії, проєктна робота, організація самостійної роботи. 
 

  



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«Робота з книгою в ГПД» 
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 1.1. Формування і розвиток комунікативних 

здібностей учнів при роботі з дитячою книгою 2 – 2 

1.2. Аналіз художніх текстів і складання 

характеристики до них 2 – 2 

1.3. Добір літератури для самостійного читання, 

аргументація вибору 2 – 2 

Разом годин на модуль: 6 – 6 

 

 

 

Завідувач кафедри         ______________                            О.В.Кузнєцова 


