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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації  

«Проєктування внутрішньої системи якості освіти: 

цінності, ризики, шанси» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю:  

014 Середня освіта 

Цільова аудиторія Педагогічні працівники закладу освіти 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

15 год  

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна online/offline 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Болдирєва Ганна Володимирівна,  

старший викладач кафедри освітньої політики 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

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

Вартість/ 

безоплатність 

надання освітньої 

послуги 

300 гривень 

Строки реалізації 

програми 

Вересень – грудень 2021 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат  

 

 

 

 

 

 

 

  



ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність навчальної програми обумовлена необхідністю 

підвищення професіоналізму педагогів закладів освіти до визначення чинників  

якості освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу, можливістю 

опанування навичок застосування основних методів самооцінювання освітніх 

процесів закладу. Проєктування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти вимагає оновлення методичної бази освітньої діяльності педагогів; 

підвищення  якості знань, умінь і навичок учнів відповідно до освітньої 

програми; проведення моніторингу  та оптимізації соціально-психологічного 

середовища закладу освіти; створення необхідних умов для підвищення 

фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. 

Мета навчального курсу – підвищення методичного рівня 

професіоналізму  педагогів у проєктуванні внутрішньої системи якості освіти 

на засадах соціального партнерства. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми 

підвищення кваліфікації педагогів: Закон України «Про освіту», Закон України 

«Про інноваційну діяльність», Концепція «Нова українська школа», 

Національна стратегія розвитку освіти України на 2012-2025 роки Національна 

доктрина розвитку освіти на ХХІ століття, Положення про організацію 

освітньої діяльності  КЗВО «Одеська академія неперервної освіти»  

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися  

(загальні, фахові тощо): 

− методична компетентність – професійно значуща особливість 

педагогічної діяльності педагога, що визначає знання методологічних, 

концептуальних основ навчання, застосування на практиці вміння проєктувати 

внутрішкільну систему якості освіти на засадах педагогічного партнерства;  

− інформаційно-цифрова компетентність – здатність опановувати 

цифрові інструменти методики оцінювання освітніх процесів; володіння 

інструментами діагностування та самооцінювання; 

− мовно-комунікативна компетентність – володіння системними 

знаннями про норми і моделі педагогічного спілкування, здатність досягати 

педагогічних результатів засобами ефективної комунікації (відповідних знань, 

вербальних і невербальних умінь і навичок).  

 

  



Очікувані результати навчання 

Знання і розуміння: 

− сучасних підходів до державної та регіональної освітньої політики; 

− сутності основних вимог до педагогічної діяльності педагогів; 

− основних стратегій процесу оцінювання освітніх процесів; 

− організаціі педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на 

засадах академічної доброчесності; 

− визначення критеріїв та індикаторів до педагогічної діяльності 

педагогів; 

− розбудови педагогіки партнерства в закладі освіти. 

 

 

Розвинені вміння:  

− ефективної комунікації та взаємодії з учнями, батьками, колегами;  

− розвитку та саморозвитку педагогічної майстерності учителя; 

− самоаналізу власної педагогічної діяльності; 

− діагностування та проєктування внутрішкільної системи якості освіти;;  

− застосування інструментарію для самооцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних працівників закладу освіти 

Диспозиції (цінності, ставлення); 

− використання у педагогічній діяльності основних принципів академічної 

доброчесності; 

− готовність до удосконалення педагогічної майстерності; 

− формування особистого стилю педагогічного спілкування; 

− організація педагогічної діяльності педагогів на засадах соціального  

партнерства 

Структура навчальної програми складається з двох розділів: 

1. Методичні засади проєктування внутрішкільної системи якості освіти  

2. Педагогічна діяльність педагогів як показник якості освіти  

Форми/методи навчання: інтерактивні лекції з елементами тренінгу, 

практичні заняття 

 



НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 

«ПРОЄКТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ:  

ЦІННОСТІ, РИЗИКИ, ШАНСИ» 

(форма навчання  online/offline– 15 годин) 
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 1.1. Методичні засади проєктування 

внутрішкільної системи якості освіти 
8 4 4 

1.1.1.Педагогічна діяльність педагогів: 

вимоги, моделі педагогічного 

спілкування 

4 4 - 

1.1.2. Професійний розвиток педагога в 

умовах інноваційних змін: 

самооцінювання, педагогічна 

майстерність та імпровізація. 

4 - 4 

Разом годин на модуль: 8   
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2.1. Педагогічна діяльність педагогів 

як показник якості освіти 
7 4 3 

2.1.1. Педагогіка партнерства в закладі 

освіти: пропозиції та шляхи розвитку 
4 4 - 

2.1.2. Академічна доброчесність як 

елемент системи забезпечення якості 

освіти в ЗЗСО 

3 - 3 

Разом годин на модуль: 7   

Разом годин за планом: 15 8 7 

 

 
 


