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І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Виховання особистості у вимірі нових освітніх реаліях 

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 

професійної компетентності педагогів у сфері виховання.  Процес виховання 

в контексті Нової української школи є невід’ємною складовою всього 

освітнього процесу, яких охоплює навчання, виховання і розвиток, 

орієнтується на загальнолюдські цінності і здійснюється через наскрізний 

досвід. Таким чином, виховний процес школи вміщує, передусім, процес 

взаємодії усіх суб’єктів освітнього процесу, зокрема процеси спілкування, 

елементи спільної діяльності, емоційні контакти, тобто майже всю 

міжособистісну сферу діяльності закладу освіти. Тому цілі і завдання освіти, 

засоби досягнення її ефективності неможливо розглядати поза межами 

площини виховання. 

Висвітлення теоретичних, методичних і практичних засад організації 

сучасного виховного процесу сприяє якісному розв’язанню проблем 

виховання. 

 

Нормативна база визначення змісту навчально-тематичного плану 

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

загальну середню освіту», 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 тощо. 

 

Мета програми – оновлення теоретичних, методичних і практичних 

знань, умінь та розвиток компетентності з організації сучасного виховного 

процесу. 

 

Перелік компетентностей, які будуть 

удосконалюватися/набуватися  
професійно-педагогічна компетентніть – здатність організовувати і 

здійснювати сучасний виховний процес, реалізовувати виховний потенціал 

освітнього середовища, застосовувати сучасні виховні технології, методики 

засоби і прийоми для розв’язання сучасних виховних проблем.  

комунікативна компетентність – здатність до організації і 

продуктивної реалізації суб’єкт-субєктної педагогічної взаємодії як основи 

виховного процесу, усвідомлення власних комунікативних стратегій та їх 

вплив на оточуючих, комунікативно-організаційної діяльності, творчого 

розв’язання завдань у процесі педагогічного спілкування. 

 

 

 



Очікувані результати навчання 

 знання: 

o методологічних, методичних і практичних аспектів проблеми 

сучасного виховання; 

o стратегій педагогічної взаємодії; 

o організації виховного процесу. 

  вміння (навички): 

o розробляти нову стратегію виховання; 

o розробляти модель виховної системи класу, закладу освіти. 

o розбудовувати виховне здоров’язбережувальне освітнє середовище 

на засадах педагогіки партнерства. 

 установки до: 

o суб’єктності виховного процесу; 

o інноваційності; 

o педагогічної креативності; 

o аналізу. 

 

Структура навчальної програми складається з двох модулей, які  

передбачають поглиблене вивчення теоретичних і методологічних проблем 

виховання з акцентом на новітні досягнення педагогічної науки та 

окреслення кола методичних і практичних питань з організації сучасного 

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, мотивують до професійного і особистісного 

саморозвитку, розвивають здатність до продуктивної виховної діяльності. 

Зміст навчання ґрунтується на компетентнісному, аксіологічному, 

практико орієнтованому підходах та принципах науковості, педагогіки 

партнерства, гнучкості і варіативності, інноваційності.  

 

Форми/методи навчання: лекції, практичні завдання, самостійна 

робота, консультації, проєктна діяльність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  

У ВИМІРІ НОВИХ ОСВІТНІХ РЕАЛІЙ»  

 (очна форма навчання –15 годин) 
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 1.1. Виховання особистості як педагогічна проблема 4 4  

 1.2. Особливості організації сучасного процесу 

виховання  закладу освіти 

   

Разом годин на модуль:  4  4  
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2.1.1. Науково-методичні аспекти та практичні 

підходи до розбудови сучасної моделі системи 

виховної діяльності навчального закладу, класу в 

умовах Нової української школи 

2 2 - 

2.1.2. Інваріантні моделі системи виховної 

діяльності навчального закладу, класу в умовах 

Нової української школи 

2 - 2 

2.1.3. Інструментарій розбудови виховного 

здоров’язбережувального освітнього середовища 

на засадах педагогіки партнерства 

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 

 


