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І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Самоосвіта вчителя: 

моделювання власної траєкторії професійного розвитку» 

Напрям програми 
Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 014. 

Середня освіта 

Цільова аудиторія Керівники і педагоги закладу загальної середньої освіти 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

15 год  

Вид підвищення 

кваліфікації 
Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна форма підвищення кваліфікації в режимі 

online/offline  

Розробник(и)/  

укладачі програми 

Айрікян Ганна Іванівна, 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  
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ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність даного курсу зумовлена  потребою запровадження нових 

підходів до організації та методичного супроводу системи самоосвіти педагога 

ЗЗСО згідно із сучасними вимогами реформування освіти. Процес самостійного 

засвоєння вчителем нових педагогічних цінностей, засобів і прийомів, 

технологій діяльності, умінь та навичок їх використання, творчої інтерпретації у 

своїй професійній діяльності – найважливіша умова готовності до змін, які 

відбуваються сьогодні, та інноваційної діяльності відповідно до вимог 

технологічного суспільства – є головним ресурсом підвищення професійної 

компетентності. 

Мета навчальної програми: сприяння розвитку управлінських і 

методичних компетенцій керівників і педагогів ЗЗСО щодо конструювання 

сучасної організаційно-функціональної моделі системи самоосвіти учителя. 

Нормативною базою визначення змісту навчально-тематичного 

плану підвищення кваліфікації керівників і педагогів ЗЗСО є: «Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.», «Концепція реалізації 

державної політики у сфері реформування середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 р.»», Закон України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про вищу освіту». 

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися    

(загальні, фахові тощо). 

Управлінсько-методична компетентність – знання методологічних, 

концептуальних основ, змісту та структури засобів навчання дорослих; 

організація дослідницької діяльності як засіб формування знання, теоретичної 

свідомості, засіб освоєння суспільного буття. 

Підприємницька компетентність – здатність швидко орієнтуватися в 

освітньому контексті сучасного суспільства; мобільність у реалізації змін до 

активних дій; вміння генерувати нові ідеї й ініціативи, адекватно відповідати на 

риски й виклики часу. 

Мовно-комунікативна компетентність – володіння системними 

знаннями про стилі педагогічного спілкування в процесі організації 

управлінської і методичної діяльності щодо створення і розвитку шкільної 

системи самоосвіти педагогів; здатність особистості бути гнучкою, 

застосовувати різні засоби взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на 

відстані; навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями; вміння 

вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми 

міркування та аргументації, здатність досягати педагогічних і методичних 

результатів засобами комунікативної взаємодії. 
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Психолого-фасилітативна компетентність – здатність сприяти 

творчому становленню і розвитку педагогів та їхній індивідуалізації. 

Підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї і 

ініціативи та втілювати їх у своїй професійній діяльності. 

Інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею. 

Очікувані результати навчання: 

− сучасних підходів до державної і регіональної освітньої політики; 

− методичних засад підготовки педагогів до змін в освіті; 

− змісту та напрямків оновлення роботи системи самоосвіти я компоненту 

управлінської і методичної діяльності; 

− методів самоаналізу своєї педагогічної діяльності; 

− перспективний досвід і результативні педагогічні практики світу, колег. 

Розвинені вміння: 

− пошукової, дослідної діяльності; 

− генерувати ідеї й ініціативи, втілюючи їх (за потребою) до своєї 

професійної діяльності; 

− впроваджувати управлінські, методичні, педагогічні технології, що 

забезпечать підвищення рівня; 

− конструювати та реалізувати в освітньому процесі систему самоосвіти, її 

структуру, форми діяльності; 

− проєктувати власну програму самоосвіти; 

− проводити аналіз і самоаналіз результативності діяльності з самоосвіти. 

Диспозиції: цінність особистості вчителя і учня; постійний професійний 

розвиток, гнучкість, готовність до змін та неперервного навчання; рефлексія 

власної професійної практики. 

Структура навчально-тематичного плану складається з трьох модулів: 

професійна підготовка (2 год.), фахова підготовка (6 год. – лекційних, 6 год. – 

практичних), діагностико-аналітичний (1 год.). 

Форми/методи навчання: методи проблемного навчання, імітаційне 

моделювання. 

 

 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ: МОДЕЛЮВАННЯ ВЛАСНОЇ 

ТРАЄКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ» 

(очна форма навчання в режимі on-line – 15 годин) 
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1.Самоосвіта педагогів як необхідна 

умова діяльності та формування і 

розвитку професійних компетенцій 

4 2 2 

1.1.Самоосвіта, мотиви, етапи, 

досягнення 
2 2  

1.2.Джерела та напрями самоосвіти 2  2 

1.3.Моделювання дорожньої карти 

(власного плану) самоосвіти педагога  
4 2 2 

Разом годин на модуль: 8 4 4 

Ф
а

х
о
в

а
 п

ід
г
о
т
о
в

к
а

 

2.Завдання та функції методичної 

служби та адміністрації школи щодо 

організації системи самоосвіти 

педагогів 

7 3 4 

2.1.Форми, складові процесу 

самоосвіти, планування заходів із 

самоосвіти в ЗЗСО 

3 3  

2.2.Результативність самоосвіти. 

Критеріальний аналіз діяльності 

педагога 

2  2 

2.3.Рефлексивність діяльності 

педагога з самоосвіти як критерій її 

продуктивності 

2  2 

Разом годин на модуль: 7 3 4 

Разом годин за планом: 15 7 8 

 

 


