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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

Найменування 

програми 

Розвиток і актуалізація мотивації педагогів до 

інноваційної діяльності  

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 014- 

Середня освіта 

 

Цільова аудиторія Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

освіти, керівники закладів освіти  

 

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 

Ягоднікова Вікторія Вікторівна – професор кафедри 

методики викладання змісту світи, доктор педагогічних 

наук, професор 

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 розвитку і удосконалення 

управлінської компетентності з мотивування педагогів до інноваційної 

діяльності в умовах реформування вітчизняної освіти. Інноваційна парадигма 

розвитку освіти вносить певні корективи в усі види професійної діяльності 

педагогів, методистів і керівників, однак, загальновизначено, що вчитель є 

агентом сучасних освітніх змін, творцем і носієм інновацій. Тому особливого 

значення набуває проблема ціннісно-мотиваційної сфери педагога як 

потенційного джерела його інноваційно-активної поведінки, а в контексті 

гуманізації управління постає проблема розвитку і актуалізації  мотивації його 

до інноваційної діяльності як необхідної умови якісного і ефективного 

створення, опанування, впровадження та поширення інновацій в освітньому 

процесі, що забезпечує успіх сучасних трансформацій освіти.  

 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми 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».  

 

Мета програми – оновлення і набуття нових знань, умінь та досвіду 

розвитку і актуалізації мотивації педагогів до інноваційної діяльності. 

формування і реалізації інноваційної спрямованості виховного процесу. 

 

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися  

професійно-педагогічна компетентність – здатність організовувати і 

здійснювати сучасний освітній процес в умовах освітніх змін, застосовувати 

сучасні педагогічні технології та методики для розв’язання освітніх проблем. 

управлінська компетентність - здатність до мотивування педагогів до 

інноваційної діяльності, творчого розв’язання управлінських завдань, здійснення 

комплексу організаційних заходів, спрямованих на профілактику і подолання 

антиінноваційних барєрів, вміння створювати сприятливі умови для розвитку і 

актуалізації мотивації педагогів до інноваційної діяльності. 

 

Очікувані результати навчання 

 знання: 

o ключових понять теми заняття: «мотив», «мотивація», «інноваційна 

діяльність», «мотиви інноваційної діяльності». 

o теоретичних, методичних і практичних аспектів мотивації педагогів до 

інноваційної діяльності, її розвитку і актуалізації; 

o діагностувальний інструментарій з виявлення та динаміки розвитку 

мотивації до інноваційної діяльності; 

o профілактики і подолання анти інноваційних бар’єрів. 

 вміння (навички):  

o визначати та створювати психолого-педагогічні умови розвитку і 



актуалізації мотивації педагогів до інноваційної діяльності; 

o створювати і здійснювати організаційно-методичний супровід розвитку 

і актуалізації мотивації педагогів до інноваційної діяльності; 

o використовувати на практиці методи і прийоми мотивування педагогів 

до інноваційної діяльності. 

 установки до: 

o гуманізації управління; 

o усвідомлення управлінських і педагогічних цінностей; 

o аналізу. 

 

Структура навчальної програми складається з одного модулю, який 

розкриває психолого-педагогічні та організаційно-методичні засади розвитку і 

актуалізації мотивації педагогів до інноваційної діяльності. 

Тематика заняття ґрунтується на нової управлінської парадигми, ключових 

ідеях Нової української школи, загальнолюдських, національних, громадянських, 

професійних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та 

академічної доброчесності, надає педагогам і керівникам можливість критичного 

переосмислення власного професійного досвіду, сприяє оволодінню певних 

знань і умінь, розвитку і удосконаленню управлінської компетентності з 

проблематики заняття. 

 Зміст навчання ґрунтується на компетентнісному, особистісно-

діяльнісному, аксіологічному, практико орієнтованому підходах та принципах 

людиноцентризму, педагогіки партнерства, гнучкості і варіативності.  

 

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

консультації. 
 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«РОЗВИТОК І АКТУАЛІЗАЦІЯ МОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ДО 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
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Психолого-педагогічні засади розвитку мотивації 

педагогів до інноваційної діяльності 

2 2  

Розвиток мотивації педагогів до інноваційної діяльності 

засобами інтерактивного навчання в системі методичної 

роботи школи 

2  2 

Організаційно-методичні засади актуалізації мотивації 

педагогів до інноваційної діяльності 

2  2 

Разом годин за планом: 6   

 

Завідувач кафедри ______________                            ПІБ______________ 


