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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації   

«Ресурси професійного зростання сучасного вчителя»  

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 

56 год /6 днів 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

 

Очна (онлайн/офлайн) форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Світлана Здрагат, Катерина Павленко,  

Оксана Кузнєцова, Ольга Папач 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

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

 

Вартість 

 

1150 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,  Постанова 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 підготовки 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, 

забезпечувати випереджувальність розвитку країни, реалізовувати освітні проекти 

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, теоретичної та лідерської  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, педагогічних і інформаційних 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; 

Розвинені вміння: 

● організовувати педагогічну діяльність на компетентніcних засадах (прогнозування, 

проектування, оцінювання тощо);  

● конструювати та реалізувати сучасні програми навчання здобувачів освіти із 

використанням різноманітних методів, форм і технологій; 

● проектувати власну програму професійно-особистісного зростання; 

● рефлексія власної професійної практики. 

Навчально-тематичним планом передбачено різні форми занять, визначено теоретичну 

та практичну частину підготовки, що дає змогу оперативно враховувати професійні запити й 

потреби слухачів. 

Зміст та форми освітньої діяльності навчальної програми  укладені з урахуванням 

загальних (громадянська, соціальна, культурна, лідерська та 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 

«РЕСУРСИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ» 

(очна форма навчання – 56 годин) 

 

№ з/п Зміст навчальних модулів 

К-сть аудиторних годин 

Всього 

годин 
Лекції 

Практичні 

заняття 

Модуль І.  
1.Організаційна компетентність 

вчителя  
   

1.1. 
Сучасні підходи до організації діяльності 

педагога 
2 1 1 

1.2. 
Організація освітнього процесу: тайм-

менеджмент 
2 1 1 

1.3. 

Організація дотримання академічної 

доброчесності учасниками освітнього 

процесу 

2 1 1 

1.4. 
Забезпечення якості освіти технологіями 

селф-коучингу 
2 1 1 

1.5. Рефлексія 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 9 4 5 



№ з/п Зміст навчальних модулів 

К-сть аудиторних годин 

Всього 

годин 
Лекції 

Практичні 

заняття 

Модуль ІІ.  Проєктувальна компетентність    

2.1. 
Соціально-педагогічне проєктування в 

освітньому процесі 
2 1 1 

2.2. 
Комунікаційний аспект прєктування: 

організація командної роботи. 
2 1 1 

2.3. 

Етапи організації та розробки соціально-

педагогічного проєкту в освітньому 

процесі. 

2 1 1 

2.4. 
Аналіз ефективності проєктної 

діяльності вчителя.   
2 1 1 

2.5. Рефлексія 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 9 4 5 

Модуль ІІІ.  Прогностична компетентність     

3.1. 
Професіоналізм  педагога у контексті 

освітніх змін: сходинки до успіху                                            
2 2 - 

3.2. 
Планування педагогічної діяльності: 

практичний аспект 
2 - 2 

3.3 

Педагогічний дизайн як компонент 

інтегративного прогностичного вміння 

педагога 

2 1 1 

3.4. 

Самоменеджмент: методики 

педагогічного прогнозування в 

освітньому процесі 

2 1 1 

3.5. Рефлексія 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 9 4 5 

Модуль ІV. Навчання педагогів впродовж  життя    

4.1. 
Принципи та теоретичні засади навчання 

протягом усього життя 
2 1 1 

4.2. 
Особистісні та професійні передумови 

навчання педагогів впродовж життя 
2 1 1 

4.3. 
Прийоми розвитку мотивації педагога до 

самоосвітньої діяльності 
2 1 1 

4.4. 
Освітні інструменти безперервного 

професійного саморозвитку педагога 
2 1 1 

4.5. Рефлексія 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 9 4 5 

 Модуль  V. Розвиток рефлексивної компетентності     

5.1. 
Рефлексія: філософський, психологічний, 

педагогічний аспекти 
2 1 1 

5.2. 
Можливості рефлексії: готовність і 

спроможність  використання 
2 0,5 1,5 

5.3. 
Інструментарій рефлексії: використовуємо 

в часі і просторі 
2 0,5 1,5 

5.4. 
Рефлексія на уроці: методика організації 

та прийоми проведення 
2 0,5 1,5 

5.5. Рефлексія 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 9 2,5 6,5 



№ з/п Зміст навчальних модулів 

К-сть аудиторних годин 

Всього 

годин 
Лекції 

Практичні 

заняття 

 Модуль  VІ. Психологічні якості сучасного вчителя    

6.1. 
Сучасні підходи до розвитку особистості 

вчителя 
2 1 1 

6.2. 

Сутність, функції, структура, психологічні 

механізми та закономірності процесу 

ефективного спілкування 

2 1 1 

6.3. 
Педагог в структурі міжособистісних 

відносин. Емоційний інтелект 
2 1 1 

6.4. Профілактика емоційного вигорання 2 - 2 

6.5. Рефлексія 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 9 3 6 

Модуль VІІ. Діагностико-аналітичний модуль    

7.1. Вхідне діагностування 1 – 1 

7.2. Вихідне діагностування 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 2 - 2 

Усього: 56 21,5 34,5 

 

 

 

 

ІV. ЗМІСТ МОДУЛІВ 

Модуль 1.  Організаційна компетентність вчителя    

Актуальність модуля зумовлена потребою в нових підходах до організації діяльності 

педагога, оскільки дана проблема безпосередньо пов’язана з ефективністю його роботи. Від 

ефективності діяльності педагога залежить якість надання освітніх послуг закладом загальної 

середньої освіти. Тому, модуль 1 спрямовано на оптимальну організацію діяльності педагога, 

щодо планування роботи та її коригування. 

Мета модуля  сприяння розвитку організаційної, методичної компетентностей 

педагога з питань ефективного розподілу часового ресурсу та практики опанування навичками 

часової організації професійної діяльності, дотримання академічної доброчесності, 

застосування технологій селф-коучингу в забезпеченні якості освіти. 

Очікувані результати навчання 

знання: 

− сучасних підходів до організації діяльності педагога; 

− основ загальної концепції тайм-менеджменту: постановка цілей (ключові аспекти 

цілеутворення) та розстановка пріоритетів, планування, виконання, ухвалення рішень і 

контроль діяльності на особистому, командному рівнях; 

− способів підвищення особистої ефективності; вимог щодо забезпечення відкритості 

та прозорості закладу освіти, 

 вміння:  

− аналізувати часові витрати (внутрішні і зовнішні перешкоди, проводити 

поглиблений аналіз перешкод часу);  



− формулювати стратегічні цілі організації та цілі особистості, спрямовані на 

підвищення організаційної та особистої ефективності й поточні завдання щодо їх досягнення; 

− застосовувати технології тайм-менеджменту в освітньому процесі;  

− застосовувати принципи академічної доброчесності; використовувати технології 

селф-коучингу для забезпечення якості освіти в ЗЗСО. 

 

Модуль 2.  Проєктувальна компетентність 

Актуальність модуля  визначається необхідністю впровадження в освітній процес 

проєктувальних підходів у професійну діяльність вчителя та  навчальну діяльність учня. 

Проблема організації  проєктувальної діяльності  виходить на одне з перших місць у практиці 

закладів освіти, назрів перехід від адаптивного ставлення до проєктувальної майстерності, яке 

передбачає її перманентне пристосування під інші соціальні запити, до креативно-активного, 

яке передбачає її перетворення у головний рушій професійного розвитку вчителя. В 

освітньому процесі проєктувальна технологія спрямована на здобуття учнями знань у тісному 

зв'язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок 

завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку Досвід свідчіть 

що після успішного впровадження проєктних технології  в освітні процес  в учнів 

покращується мотивація до навчання та підвищується рівень досягнень., також така форма 

роботи допомагає реалізувати частково програму ранньої профорієнтації учнів, аби в 

майбутньому випускники свідомо обирали професію.  

 Метою модуля є сприяння розвитку проєктувальної компетентності   вчителя в 

умовах  модернізації освіти України , щодо  здатності організовувати свою професійну 

діяльність на основі проєктуального підходу, здатність формувати і розвивати   проєктувальні  

уміння та  навички учнів  у освітньому процесі  

Очікувані результати навчання.  

знати:  

− місце  та роль соціально-педагогічного проєктування, його значення для розвитку 

освіти ; 

− головне завдання та понятійний  апарат соціально-педагогічного проєктування; 

− знання особливостей, етапів, методів, технології  проєктування у освітньому 

процесі;  

вміти: 

− самостійно організувати соціально-проєктувальний процес під час своєї фахової 

діяльності; 

− аналізувати інформацію щодо вибору напрямків проєктів, факторів і умов їх 

реалізації у освітньому процесі; 

− розробляти основні елементи проєкту: зміст і технології, ресурсні параметри 

проєкту, його ризики,  і комунікацію; 

− визначати критерії ефективності проєктних рішень і приймати рішення на основі 

вибору найбільш прийнятної альтернативи. 

 

 

 

 

 



Модуль 3.  Прогностична компетентність вчителя    

Актуальність модуля  нерозривно пов’язана з реформуванням освіти в контексті 

децентралізації владних повноважень, що вимагатиме від педагогів  закладів освіти здатності до 

лідерства,  креативності, формування  нового педагогічного мислення. Упровадження 

компетентнісного підходу передбачає усвідомлення педагогом потреби у розвитку 

прогностичної компетентності як компоненту педагогічної майстерності, а послідовне и 

цілеспрямоване використання ефективних методів, прийомів і технологій самореалізації і 

саморозвитку свого творчого потенціалу підвищує професійний імідж. Знання про майбутнє 

допомагає прогнозувати процес реалізації професійного завдання, уникати проблемних 

ситуацій, ураховувати важливі фактори, загрози й ризики, які можуть вплинути на якість 

педагогічної діяльності. Сучасний педагог закладу освіти у такому вимірі стає соціальним 

лідером. 

Мета модуля  сприяння  розвитку прогностичної компетентності педагога щодо 

формулювання цілей освітнього процесу, перспектив подальшого розвитку як власної 

професійної діяльності та й закладу освіти у цілому   на основі прогностичних методів 

планування. 

Очікувані результати навчання 

знання: 

− сучасних підходів до державної та регіональної освітньої політики; 

− видів та етапів планування освітнього процесу; 

− компонентів інтегративного прогностичного вміння; 

− прогностичних методів планування; 

− функцій самоменеджменту. 

 вміння:  

− удосконалити педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (організація, 

проєктування, прогнозування); 

− планувати освітній процес і вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію; 

− моделювати можливі професійні проблеми, заздалегідь знаходити шляхи їх 

ефективного розв’язання; 

− застосовувати сучасні методики педагогічного прогнозування у плануванні 

освітнього процесу. 

− використовувати засоби формування прогностичних умінь у педагогічній 

діяльності. 

Модуль 4. Навчання педагогів впродовж життя 

Питання розвитку професійної компетентності педагогів стає все більш актуальним в 

умовах динамічних змін і трансформацій сучасного світу, пришвидшення оновлення знань і 

технологій їх здобуття, Запровадження в сучасній українській школі академічної свободи як 

принципу, що утверджує самостійність та незалежність педагога у виборі форм, методів, 

засобів здійснення освітнього процесу, вияві педагогічної ініціативи, підкреслює необхідність 

постійного підвищення рівня компетентностей фахівця й розвитку навичок самоаналізу, 

педагогічної рефлексії та навчання впродовж життя. Вищезазначене актуалізує необхідність 

запровадження модулю, спеціально орієнтованого на розвиток компетентностей педагога у 

навчанні впродовж життя, здатності до налагодження взаємодії з іншими вчителями на 

засадах партнерства і підтримки. 

 

 



Мета - вдосконалювати професійну компетентність педагога у організації 

самоосвітньої діяльності та безперервного професійного саморозвитку. 

Очікувані результати навчання: 

− знання і розуміння сучасних технологій, методів підвищення професійного рівня 

педагогів та мотивації до самоосвітньої діяльності; 

− знання про психологічну сутність партнерства як системи стосунків; 

−  вміння розробляти індивідуальну траєкторію освіти та професійного 

саморозвитку; 

− вміння підвищувати мотивацію до самоосвітньої діяльності; 

− знання про освітні можливості у підвищенні кваліфікації; 

− рефлексія власної професійної практики; 

− бажання і готовність постійно підвищувати свій професійний рівень. 

Модуль 5. Розвиток рефлексивної компетентності  

Метою модуля є удосконалення загально наукового та практичного рівнів 

рефлексивної компетентності вчителів в умовах  модернізації освіти України, здатність 

формувати і розвивати рефлексивні уміння і навички учнів  через використання рефлексивно-

зорієнтованих завдань впродовж уроку, які сприятимуть розвитку рефлексивної позиції учнів 

та формування ключових компетентностей і наскрізних вмінь, визначеними у Державному 

стандарті середньої освіти. Інститут освіти в сучасній Україні характеризується низкою 

стратегічних перетворень, особливе місце серед яких належить реформі загальної середньої 

освіти «Нова українська школа». Ключовим складником «формули нової школи» є 

вмотивований і кваліфікований учитель, який має свободу творчості й розвивається 

професійно. Вчитель здатен до конструктивного переосмислення і перетворення власного 

досвіду, що неможливо без успішного перебігу рефлексії. Педагоги покликані актуалізувати 

процеси самопізнання та самореалізації особистості учнів, формувати у них «нелінійний» 

стиль мислення, вчити толерантного полілогічного спілкування й формувати морально-етичну 

та соціальну позицію учнів через рефлексію, що допоможе їм реалізуватися себе у суспільстві. 

 

Модуль 6. Психологічні якості  сучасного вчителя 

Модуль розроблено на основі компетентнісного підходу з урахуванням принципів 

цілісності, системності, технологічності та варіативності, подана у взаємозв’язку цільового, 

змістового, технологічного та контрольно-аналітичного компонентів.   

 Метою модуля є забезпечення належного рівня  підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників системи освіти, вдосконалення освітнього рівня та професійної підготовки 

педагогічних працівників шляхом поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових 

та спеціальних знань і вмінь. Модуль передбачає розширення та актуалізацію знань  щодо: 

етики та специфіки продуктивного педагогічного спілкування з учнями, їх батьками та 

колегами, особливостей профілактики емоційного вигорання педагогів, що особливо 

актуально в період освітніх змін та щодо специфіки організації інклюзивного навчання в 

освітньому закладі - механізми підтримки дітей з особливими освітніми потребами,  

технології навчання з урахуванням потреб та можливостей кожного учня.  


