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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації «Інноваційно-

оздоровчі технології на заняттях гуртків 

фізкультурно-спортивного напряму» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

 014. Середня освіта 

Цільова аудиторія Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти, 

керівники гуртків закладів освіти всіх типів і форм 

власності 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

30 год  

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

 

Очна/offline форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Килівник Ольга Володимирівна, методист науково-

методичної лабораторії виховання, соціальної та 

здоров’язбережувальної освіти кафедри методики 

викладання і змісту освіти 

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 

 

2022 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

 

 

 

 

 



 
 

ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність програми полягає в необхідності підготовки педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти, керівників гуртків закладів загальної 

середньої освіти до роботи у творчих об’єднаннях фізкультурно-спортивного 

напряму на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного 

підходів. Дана програма передбачає: створення передумов для освоєння 

сучасних педагогічних технологій, конкретних методик фізкультурно-

спортивної дозвіллєвої діяльності дітей та молоді; використання активних форм 

навчально-пізнавальної діяльності; отримання практичних навичок; 

інноваційних методів та прийомів, проектної діяльності; розвиток ключових та 

фахових компетентностей педагогів; формування готовності педагогів до 

навчання впродовж життя. 

Метою програми є оновлення, доповнення, розширення теоретичних і 

практичних знань, умінь і компетентностей педагогів закладів позашкільної 

освіти, керівників гуртків та ознайомлення їх з педагогічними інноваціями в 

галузі фізичної культури та спорту для виконання професійних завдань 

освітнього характеру. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення  

кваліфікації педагогів включає:  

- Закон України «Про позашкільну освіту» (остання редакція і доповнення 

22.05.2021, підстава - 1414-IX). 

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (остання редакція і доповнення 

25.07.2021, підстава - 1520-IX ). 

- Постанову Кабінету Міністрів України № 433 «Про затвердження переліку 

типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний 

навчальний заклад» (від 06.05.2001 р. № 433 зі змінами).  

- Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи 

дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних 

навчальних закладів  (наказ МОН України від 21.07.2003 № 486). 

Профілі базових компетентностей враховують загальні (громадянська, 

соціальна, культурна, лідерська та підприємницька) і професійні компетентності 

педагога.  

До професійних компетентностей вчителя відносяться такі: 

- предметно-методична (А2.1., А2,2., А2.4., А2.5., А.2.6., А2.7.) – здатність 

моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання 

вихованців;  формулювати та розвивати у вихованців ключові компетентності та 

уміння спільні для всіх компетентностей; добирати і використовувати сучасні та 

ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку вихованців; 

розвивати критичне мислення, здійснювати оцінювання та результатів навчання 

вихованців на основі компетентнісного підходу, здатність формувати ціннісні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1520-20


 
 

ставлення в учнів; 

- психологічна (Б1.1., Б1.4.) – здатність визначати та враховувати в освітньому 

процесі вікові та індивідуальні особливості вихованців; формувати спільноту 

учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною; 

- емоційно-етична (Б2.1., Б2.2.) – здатність усвідомлювати особисті відчуття, 

почуття та емоції, потреби; керувати власними емоційними станами, 

конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу;  

- педагогічне партнерство (Б3.1., Б3.2.) – здатність до суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії з учнями в освітньому процесі;  залучати батьків до освітньої 

діяльності на засадах партнерства; 

- здоров’язбережувальна (В2.1., В2.2. В2.3., В2.4.) – здатність організувати 

безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні 

технології під час освітнього процесу; здійснювати профілактично-просвітницьку 

роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки 

життєдіяльності, санітарії та гігієни; формувати в учнів культуру здорового та 

безпечного життя; зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я під час 

професійної діяльності; 

- оцінювально-аналітична (Г3.1.) – здатність здійснювати оцінювання 

результатів навчання учнів; 

- інноваційна (Д1.2.) – здатність використовувати інновації в професійній 

діяльності. 
 

Очікувані результати навчання охоплюють: 
 

Знання і 

розуміння 

- нормативно-правової бази освітньої діяльності гуртків, творчих 

об’єднань; 

- основних трудових функцій і компетентностей відповідно 

професійних стандартів;  

- сучасних тенденцій та підходів до організації занять творчих 

об’єднань фізкультурно-спортивного напряму; 

- особливостей використання здоров’язбережувальних технологій 

на заняттях гуртка; 

- методичних аспектів впровадження інноваційно-оздоровчих 

технологій в освітній процес гуртків/секцій фізкультурно-

спортивного напряму; 

- сучасних тенденцій спортивно-масової роботи. 

Розвинені 

вміння 

- визначати проблемні питання у професійній сфері 

життєдіяльності та віднаходити шляхи їх розв’язання;  

- формувати здатність до самостійного і критичного мислення, 

системного педагогічного аналізу; 

-  використовувати сучасні підходи у побудові занять творчого 

об’єднання фізкультурно-спортивного напряму; 



 
 

- впроваджувати здоров’язбережувальної технології в роботу 

гуртка; 

- проводити заходи спортивно-масової роботи в гуртках  

фізкультурно-спортивного напряму. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

- дитиноцентризм, цінність особистості; 

- готовність до розширення методичного інструментарію; 

- рефлексія власної професійної діяльності; 

- відданість ідеї щодо значущої участі в освітньому процесі усіх 

здобувачів освіти; 

- вдосконалення педагогічних підходів до  фізкультурно-спортивної 

та оздоровчої діяльності дітей і молоді. 

 

Структура навчальної програми курсів: 

Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації складається з 

шести  модулів: «Регіональна та державна політика в сфері освіти», «Соціально-

комунікативна компетентність в професійній діяльності педагога», «Сучасні 

підходи до організації занять гуртків/секцій фізкультурно-спортивного напряму», 

«Інноваційно – оздоровчі технології на заняттях гуртків/секцій фізкультурно-

спортивного напряму», «Особливості використання здоров’язбережувальних 

технологій на заняттях гуртка», «Особливості здійснення масової роботи в 

гуртках  фізкультурно-спортивного напряму». 

Форми/методи навчання: лекції, практичні заняття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«ІННОВАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКІВ 

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО НАПРЯМУ» 

(очна форма навчання в режимі off-line – 30 годин) 
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Модуль 1 

(загальний) 

1. Регіональна та державна політика в сфері освіти  5 1,5 3,5 

1.1. Освітня політика регіону в умовах державних 

реформ  
2 0,5 1,5 

1.2. Професійний розвиток педагога у вимірі нових 

освітніх реалій 
3 1 2 

Модуль 2 

(загальний) 

2. Соціально-комунікативна компетентність в 

професійній діяльності педагога 
5 1,5 3,5 

2.1. Соціальна компетентність для педагога 2 0,5 1,5 

2.2. Комунікативні потреби учасників освітнього 

процесу та шляхи їх реалізації 
3 1 2 

Модуль 3 

(фаховий) 

3. Сучасні підходи до організації занять 

гуртків/секцій фізкультурно-спортивного напряму 
5 1,5 3,5 

3.1. Сучасні тенденції та підходи в організації 

занять/секцій 
2 0,5 1,5 

3.2. Використання сучасних підходів в побудові 

занять фізкультурно-спортивного напряму 
3 1 2 

Модуль 4 

(фаховий) 

4. Інноваційно – оздоровчі технології на заняттях 

гуртків/секцій фізкультурно-спортивного напряму 
5 1,5 3,5 

4.1. Сутність технологій у фізичному вихованні 

особистості 
2 0,5 1,5 

4.2. Особистісний підхід у використанні технологій на 

заняттях гуртків/секцій  
3 1 2 

Модуль 5 

(фаховий) 

5. Особливості використання 

здоров’язбережувальних технологій на заняттях 

гуртка  

5 1,5 3,5 

5.1. Системне впровадження здоров’язбережувальної 

технології в роботу гуртка  
2 0,5 1,5 

5.2. Моделювання заняття з використанням 

здоров’язбережувальних технологій 
3 1 2 



 
 

Модуль 6 

(фаховий) 

6. Особливості здійснення масової роботи в гуртках  

фізкультурно-спортивного напряму 
5 1,5 3,5 

6.1. Сучасні тенденції спортивно-масової роботи 2 0,5 1,5 

6.2. Успішні практики спортивно-масової роботи в 

гуртках/секціях  фізкультурно-спортивного напряму 
3 1 2 

Разом годин за планом: 30 9 21 

 

 

Завідувач кафедри методики викладання і змісту освіти                  Папач О.І. 

 

 
 

 


