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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації   

«Гнучкі педагогічні технології в шкільній освіті»  

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

 014. Середня освіта 

Цільова аудиторія Вчителі закладів загальної середньої освіти всіх типів 

і форм власності 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

30 год /3 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення 

кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

 

Очна (онлайн/офлайн) форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Шатайло Наталія Вікторівна, ст. викладач кафедри 

методики та змісту освіти 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», м. Одеса, пл. Михайлівська, 17 

 

Вартість 

 

600 гривень 

Строки реалізації 

програми 

 

вересень - грудень 2021 року 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

 

  



ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації 

вчителів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Закону 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», Державного стандарту базової середньої  освіти, Положення 

«Про атестацію педагогічних працівників», професійного стандарту за 

професією «Вчитель закладу загальної  середньої освіти», затвердженого 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України № 2736 від 23.12.2020,  Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах»,  положень про організацію освітньої діяльності Академії; 

з урахуванням вимог нормативних документів МОН України щодо 

післядипломної освіти педагогічних кадрів, базових освітньо-кваліфікаційних 

характеристик педагогічних кадрів, напрямів і змісту функціональної діяльності 

працівників закладів освіти. 

Актуальність змісту плану обумовлена необхідністю підготовки 

педагогічних працівників до реалізації освітньої політики держави шляхом 

опанування новітніми практиками, технологіями, методиками, формами, 

методами професійної діяльності на засадах інноваційних освітніх підходів   з 

урахуванням потреб педагогів, держави та глобалізованого світу. 

Переосмислення соціальної і професійної місії вчителя Нової української 

школи актуалізує необхідність розширення професійних компетентностей 

фахівців, адаптованих до сучасних соціокультурних умов, здатних творчо 

працювати, приймаючи нестандартні рішення в ситуаціях ринкової конкуренції, 

уникаючи стереотипізації і шаблонів, засвоювати нові професійні ролі і функції, 

сприяти реалізовувати освітні проекти локального, регіонального та 

національного масштабу, витримувати конкуренцію на європейському і 

світовому ринку освітніх послуг тощо. 

Метою освітньо-професійної програми та навчально-тематичного плану є 

удосконалення професійної компетентності вчителів закладів загальної 

середньої освіти, що зумовило  її спрямованість на розв’язання наступних 

завдань: 

● формування готовності вчителів ЗЗСО до реалізації стратегічних 

завдань розвитку шкільної освіти, національної системи освіти ХХІ століття, 

інтеграції у світовий освітній простір; 

● підвищення методологічної та теоретичної компетентності до роботи 

в умовах оновлення змісту освіти; 



● систематизація та поглиблення соціально-гуманітарних, професійно-

фахових знань про сутність, специфіку, орієнтири реалізації основних напрямів 

модернізації  сучасної шкільної освіти; 

● освоєння нових інструментів і гнучких педагогічних технологій та 

впровадження необхідних змін в освітній процес; 

● формування навичок самостійного і критичного мислення, 

системного педагогічного аналізу; 

● формування вмінь здійснювати інтегровану практико-теоретичну 

професійну діяльність, що сприятиме формуванню інноваційного освітнього 

простору. 

При укладанні освітньо-професійної програми та навчально-тематичного 

плану враховано проблему курсів, сучасні андрагогічні підходи у системі 

підвищення кваліфікації за очною формою навчання. Визначено перелік 

навчальних модулів та розподіл навчальних годин.  

Очікувані результати: 

Знання і розуміння: 

● сучасних тенденцій розвитку шкільної освіти; 

● основних механізмів функціонування і реалізації компетентнісної 

парадигми освіти; 

● способів реалізації компетентнісного, діяльнісного, особистісно 

орієнтованого та інтеграційного підходу в навчанні здобувачів освіти базової та 

старшої школи; 

● процесу запровадження гнучких педагогічних технологій в шкільній 

освіті;  

● особливостей проектування розвивального середовища;  

Розвинені вміння: 

● організовувати педагогічну діяльність на компетентніcних засадах 

(прогнозування, проектування, оцінювання тощо);  

● конструювати освітній процес із використанням гнучких 

педагогічних технологій, різноманітних методів і форм;  

● проектувати розвивальне середовище;  

● проектувати власну програму професійно-особистісного зростання; 

● рефлексії власної професійної практики. 



Навчально-тематичним планом передбачено різні форми занять, 

визначено теоретичну та практичну частину підготовки, що дає змогу 

адаптувати їх відповідно до професійних запитів і потреб слухачів. 

Зміст та форми освітньої діяльності навчальної програми  укладені з 

урахуванням загальних (громадянська, соціальна, культурна, підприємницька) та 

професійних компетентностей вчителя.  

Мовно-комунікативна (А1) – здатність забезпечувати здобуття учнями 

освіти державною мовою, та іншими мовами (за потребою), здатність формувати 

і розвивати мовно-комунікативні уміння і навички учнів.  

Предметно-методична (А2) – здатність моделювати зміст навчання 

відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів, здатність формулювати 

та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння спільні для всіх 

компетентностей, здатність здійснювати інтегроване навчання учнів, здатність 

добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології 

навчання, виховання і розвитку учнів, здатність розвивати у учнів критичне 

мислення, здатність здійснювати оцінювання та результатів навчання учнів на 

основі компетентнісного підходу, здатність формувати ціннісні ставлення в 

учнів. 

Інформаційно-цифрова (А3) – здатність орієнтуватися в інформаційному 

просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею 

у професійній діяльності.  

Психологічна (Б1) – здатність визначати і враховувати в освітньому 

процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, здатність 

використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої 

позитивної самооцінки, я-ідентичності, здатність формувати мотивацію учнів та 

організовувати їхню пізнавальну діяльність, здатність формувати спільноту 

учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною. 

Емоційно-етична (Б2) – здатність керувати власними емоційними 

станами, конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього 

процесу, здатність усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і 

систем у глобальному світі. 

Педагогічне партнерство (Б3) – здатність до суб’єкт-суб’єктної 

(рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому 

процесі, здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах 

партнерства, здатність працювати в команді з залученими фахівцями. 

 

 



Інклюзивна (В1) – здатність створювати умови, що забезпечують 

функціонування інклюзивного освітнього середовища, здатність до педагогічної 

підтримки осіб з особливими освітніми потребами, здатність забезпечувати в 

освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його 

індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. 

Здоров’язбережувальна (В2) – здатність організувати безпечне освітнє 

середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час 

освітнього процесу, здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу 

з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки 

життєдіяльності, санітарії і гігієни, здатність формувати у учнів культуру 

здорового і безпечного життя, здатність зберігати особисте фізичне та психічне 

здоров’я під час професійної діяльності, здатність надавати домедичну допомогу 

учасникам освітнього процесу. 

Проєктувальна (В3) – здатність проектувати осередки навчання і розвитку 

учнів. 

Прогностична (Г1) – здатність прогнозувати наслідки навчального 

процесу, здатність планувати освітній процес. 

Організаційна (Г2) – здатність організовувати процес навчання, 

виховання і розвитку учнів, здатність організовувати різні вид і форми 

навчальної та пізнавальної діяльності учнів. 

Оцінювально-аналітична (Г3) – здатність здійснювати оцінювання 

результатів навчання учнів, здатність аналізувати результати навчання учнів, 

здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів 

навчання учнів. 

Інноваційна (Д1) – здатність застосовувати наукові методи пізнання в 

освітньому процесі, використовувати інновації у професійній діяльності, 

застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем педагогічної 

діяльності. 

Здатність до навчання впродовж життя (Д2) – здатність визначати умови 

та ресурси професійного розвитку впродовж життя, взаємодіяти з іншими 

вчителями на засадах партнерства та підтримки. 

Рефлексивна (Д3) – здатність здійснювати моніторинг власної 

педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби. 

 

 

 

  



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

«Гнучкі педагогічні технології в шкільній освіті» 

(очна форма навчання – 30 годин) 
 

№ з/п Зміст навчальних модулів 

К-сть аудиторних годин 

Всього 

годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Модуль 1.  Гнучкі педагогічні технології: 

теоретичний і практичний аспект 

   

1.1 Сутність, характерні особливості гнучких 

педагогічних технологій та специфіка їх 

використання в шкільній освіті 

2 1 1 

1.2 Гнучкі педагогічні технології: можливості 

розвитку ключових компетентностей  

2 0,5 1,5 

1.3 Проектування розвивального середовища з 

використанням гнучких педагогічних 

технологій 

2 0,5 1,5 

1.4 Рефлексія 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 7 2 5 

Модуль ІІ.  Технологія розвитку критичного 

мислення 

   

2.1. Критичне мислення: навичка, спосіб 

мислення, гнучка технологія 

2 1 1 

2.2. Методичний інструментарій розвитку 

критичного мислення 

2 1 1 

2.3. Проектування уроку з використанням 

технології розвитку критичного мислення 

2 1 1 

2.4. Рефлексія 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 7 3 4 

Модуль ІІІ.  Арт-педагогічні технології    

3.1. Використання арт-педагогічних технологій: 

від теорії до практики 

2 1 1 

3.2. Методичний інструментарій арт-

педагогічних технологій 

2 1 1 

3.3. Практика використання арт-педагогічних 

технологій в освітньому процесі 

2 - 2 

3.4. Рефлексія 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 7 2 5 

Модуль ІV. Технології розвитку креативності    

4.1 Креативність: навичка, спосіб мислення, 

гнучка технологія 

2 1 1 

4.2 Методичний інструментарій технологій 

розвитку креативності 

2 1 1 

4.3 Конструювання освітнього процесу з 

використанням технологій розвитку 

креативності 

2 - 2 

4.4. Рефлексія 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 7 2 5 

Модуль V. Діагностико-аналітичний модуль    

5.1 Вхідне діагностування 1 – 1 

5.2 Вихідне діагностування 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 2  2 

Усього 30 9 21 



ІV. ЗМІСТ МОДУЛІВ 

Модуль 1. Гнучкі педагогічні технології: теоретичний і практичний аспект 

Зміст модуля є актуальним в контексті реалізації Концепції Нової української школи 

та визначається необхідністю опанування вчителями гнучких педагогічних технологій для 

забезпечення якісного компетентнісно розвивального освітнього процесу.  

Мета - підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності 

педагогів щодо впровадження гнучких педагогічних технологій в контексті компетентнісно 

спрямованої освіти. 

Очікувані результати навчання: 

– знання сутності та освітніх можливостей гнучких педагогічних технологій в шкільній 

освіті; 

– вміння орієнтуватися у різновидах гнучких педагогічних  технологій та 

використовувати їх у процесі реалізації компетентнісного підходу; 

– набуття досвіду проектування розвивального середовища з використанням гнучких 

педагогічних технологій. 

Модуль 2. Технологія розвитку критичного мислення 

Реалії сьогодення вимагають подолання репродуктивного стилю навчання і переходу 

до компетентнісної освітньої парадигми, що забезпечуватиме пізнавальну активність, 

розвиток самостійності і критичності мислення учнів. Це є стратегічним напрямом 

модернізації освіти. Актуальність модуля обумовлюється потребами вчителів в опануванні 

дієвих педагогічних технологій, використання яких значно активізує пізнавальну діяльність 

учнів та надає можливість підвищити ефективність освітнього процесу. Оволодіння 

методичним інструментарієм технології розвитку критичного мислення, що є доцільним для 

застосування в процесі будь-якої навчальної діяльності, сприятиме формуванню особистості 

учня, який володіє уміннями критичного та системного мислення, усвідомленого 

«споживання» інформації, рефлексивної оцінки власних дій.  

Мета – оволодіння педагогами методичним інструментарієм технології розвитку 

критичного мислення для подальшого використання в практичній діяльності. 

Очікувані результати навчання: 

– розуміння сутності критичного мислення, як навички, способу мислення, гнучкої 

технології; 

– вміння використовувати методичний інструментарій розвитку критичного мислення з 

урахуванням потреб і можливостей учасників освітнього процесу; 

– оволодіння вміннями проектування уроку з використанням технології розвитку 

критичного мислення; 

– усвідомлення необхідності здійснення педагогічної рефлексії щодо спрямованості 

розвитку критичного мислення в освітньому процесі на глибинне учіння. 

  



Модуль 3. Арт-педагогічні технології 

Опрацювання модуля відкриває інноваційний шлях системного застосування різних 

видів мистецтва в процесі викладання будь-якої дисципліни, що є актуальним у контексті 

навчання на засадах інтеграції в освітньому просторі Нової української школи. Тому постає 

необхідність розвитку компетентності вчителя щодо оволодіння та доцільного використання 

арт-педагогічних технологій як потужного інструмента впливу на творчий розвиток 

особистості. Це зумовлює створення педагогічних умов, сприятливих для саморозвитку і 

самовдосконалення через використання мистецтва як засобу самовираження, корекції 

емоційного стану, мотивації навчальної діяльності учнів. Арт-педагогічні технології – це 

навчальний ресурс для забезпечення ефективної взаємодії педагога і учня в комфортному 

освітньому середовищі, розвитку ключових умінь ХХІ століття, що є важливим фактором 

забезпечення якісної сучасної освіти. 

Мета – оволодіння педагогами методичним інструментарієм арт-педагогічних 

технологій для подальшого використання в практичній діяльності. 

Очікувані результати навчання: 

– знання теоретичних засад реалізації арт-педагогічних технологій; 

–  розуміння сутності арт-педагогічних технологій як інструмента впливу на творчий 

розвиток особистості 

– вміння використовувати методичний інструментарій арт-педагогічних технологій для 

забезпечення якісного освітнього процесу; 

– оволодіння практичними навичками використання арт-педагогічних технологій в 

сучасному освітньому середовищі. 

Модуль 4. Технології розвитку креативності 

Розвиток ключових умінь ХХІ століття є одним з пріоритетних завдань Нової 

української школи. Зокрема, значна увага приділена розвитку креативності – якості 

особистості, яка є універсальною та, за висновками світових експертів, необхідною впродовж 

життя. У сучасному глобалізованому світі особистість, яка вміє нестандартно вирішувати 

існуючі проблеми та креативно підходити до будь-якої діяльності, має значні шанси успішно 

реалізуватися в професійній діяльності. Саме тому, застосування педагогами в сучасному 

освітньому процесі методик розвитку творчої уяви, асоціативного, образного мислення, як 

складових креативності, дозволить не лише зробити процес навчання захоплюючим, гнучким, 

мобільним, індивідуалізованим, інтерактивним, а й стане фундаментом для набуття учнями 

кращих особистісних якостей та життєво необхідних умінь.  

Мета – оволодіння педагогами методичним інструментарієм технологій розвитку 

креативності для подальшого використання в практичній діяльності. 

Очікувані результати навчання: 

– розуміння сутності креативності як навички, способу мислення, гнучкої технології; 

– вміння використовувати методичний інструментарій технологій розвитку 

креативності для з урахуванням потреб і можливостей учасників освітнього процесу; 

– оволодіння вміннями конструювання освітнього процесу з використанням технологій 

розвитку креативності. 

 


