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«КЛАСНИЙ КЕРІВНИК НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» 

 (очна форма навчання в режимі on-line/off-line – 30 годин) 
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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

  

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації  «Класний 

керівник нової української школи: теорія та практика» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю:  

014. Середня освіта 

Цільова аудиторія Класні керівники, заступники директорів з виховної 

роботи 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

30 год /3 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

 Offline/online форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и) 

програми 

Шеремет Світлана Іванівна, старший викладач 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 удосконалення професійних 

компетентностей педагогів у сфері виховання, оскільки в умовах сучасних 

освітніх змін особливого значення набуває проблема нового розуміння виховного 

процесу та нових підходів до діяльності класного керівника Нової української 

школи. Важливо виставити акцент на складові діяльності класного керівника в 

сучасних умовах, побудові партнерських взаємин та впровадження ефективних 

практик щодо використання виховних технологій, інтерактивних форм роботи, 

враховуючи творчий підхід  педагога. 

Мета навчальної програми є створення сприятливих умов для підвищення 

рівня професійної компетентності педагогів, розвиток й удосконалення 

теоретичних, методичних і практичних знань, умінь та набуття досвіду в 

ефективній побудові діяльності класного керівника Нової української школи. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення 

кваліфікації педагогів включає: 

- Закон України Про освіту» (від 05.09.2017 ).  

- Закон України «Про повну загальну середню освіту» (від 01.08.2020). 

- Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (від 14.12.2016 

№ 988-р). 

- Програма «Нова українська школа» у поступах до цінностей (від 02.07.2018); 

- Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної 

середньої освіти. 

 Профілі базових компетентностей враховують  загальні  (громадянська, 

соціальна, культурна, лідерська  та підприємницька ) і професійні компетентності 

педагога. 

 До професійних компетентностей відносяться такі: 

- мовно-комунікативна (А 1.1., А 1.4.) - здатність забезпечувати здобуття учнями 

освіти державною мовою; розвивати мовно-комунікативні уміння і навички 

учнів; 

- предметно-методична (А 2.4., А 2.7.) - здатність добирати і використовувати 

сучасні та ефективні методики, технології виховання і розвитку учнів; сприяти 

формуванню ціннісного ставлення в учнів; 

- інформаційно-цифрова (А 3.1.) - здатність орієнтуватися в інформаційному 

просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у 

професійній діяльності; 

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

процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів;  формувати спільноту 

школярів, у якій кожен відчуває себе її частиною; 

- емоційно-етична (Б 2.1.) – здатність усвідомлювати особисті відчуття почуття та 



емоції, потреби; 

- компетентність педагогічного партнерства (Б 3.1., Б 3.2.) - здатність до суб’єкт-

суб’єктної взаємодії з учнями в освітньому процесі;  залучати батьків до освітньої 

діяльності на засадах партнерства; 

- інклюзивна компетентність – (В 1.2.) – здатність до педагогічної підтримки осіб 

з особливими освітніми потребами; 

- здоров’язбережувальна (В 2.1.) - здатність організувати безпечне освітнє 

середовище; 

- прогностична компетентність (Г.1.2.) – здатність планувати освітній процес; 

- організаційна (Г 2.1.) – здатність організовувати процес виховання; 

- оцінювально-аналітична (Г 3.1.) – здатність оцінювати результати виховної 

діяльності; 

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

діяльності; 

- здатність до навчання впродовж життя (Д 2.2.) – здатність взаємодіяти з іншими 

вчителями на засадах партнерства. 
 

Очікувані результати навчання охоплюють: 
 

Знання і 

розуміння 

 

 

- сучасних підходів до реалізації державної та регіональної освітньої 

політики; 

- нормативно-правового забезпечення виховного процесу; 

- комунікативних потреб учасників освітнього процесу; 

- сучасних підходів до виховання; 

- складових діяльності класного керівника Нової української 

школи; 

-  сучасних технологій виховання особистості; 

- побудови партнерських взаємин в класі  

- основних чинників побудови ненасильницького спілкування; 

- важливості усіх учасників освітнього процесу щодо взаємодії та 

поєднання зусиль у виховному аспекті. 

Розвинені 

вміння 

 

 

 

- реалізовувати набуті знання в професійній діяльності; 

- здійснювати ефективну комунікацію з  суб’єктами освітнього 

процесу (учнями, батьками, педагогами) на засадах етики 

професійного спілкування, мовленнєвого етикету; 

- створити умови з формування базових моральних цінностей 

школярів; 

- використовувати в власній діяльності окремі виховні технології та 

інтерактивні форми роботи; 

- використовувати інструменти розвитку навичок ненасильницької 

поведінки; 



- впроваджувати успішні практики діяльності класного керівника. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

 

- розвивати внутрішню готовність до змін, гнучкість, постійний 

професійний розвиток; 

- сприяти педагогічній креативності; 

- мотивувати педагогів до накопичення власного досвіду та 

активної комунікації. 

 

 

Структура навчально-тематичного плану: навчально-тематичний план 

курсів підвищення кваліфікації складається з шести модулів: «Регіональна та 

державна політика в сфері освіти», «Соціально-комунікативна компетентність в 

професійній діяльності класного керівника», «Виховний контент Нової 

української школи», «Класний керівник НУШ: успіх та виклики», «Виховні 

технології та інтерактивні форми роботи в діяльності класного керівника», 

«Партнерські взаємини в класі на засадах ненасильницького спілкування». 

 

Форми/методи навчання: лекції, практичні заняття.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ.  НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«КЛАСНИЙ КЕРІВНИК НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ:  

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» 

(очна форма навчання в режимі on-line/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 

класного керівника 
 

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. Виховний контент Нової української 

школи 
  

5 1,5 3,5 

3.1. Сучасні підходи до виховання особистості  2 0,5 1,5 

3.2. Базові моральні цінності сучасного 

виховання 
3 1 2 

Модуль 4 

(фаховий) 

4. Класний керівник НУШ: успіх та виклики  
 

5 1,5 3,5 

4.1. Складові діяльності класного керівника в 

сучасних умовах  
2 0,5 1,5 

4.2. Успішні практики роботи класного керівника  3 1 2 

Модуль 5 

(фаховий) 

5. Виховні технології та інтерактивні форми 

роботи в діяльності класного керівника 
 

5 1,5 3,5 

5.1. Практичні підходи до використання виховних 

технологій 
2 0,5 1,5 

5.2. Методика використання інтерактивних форм 

роботи в діяльності класного керівника 
3 1 2 



Модуль 6 

(фаховий) 

6. Партнерські взаємини в класі на засадах 

ненасильницького спілкування 
5 1,5 3,5 

6.1. Ненасильницьке спілкування: застосування у 

класі 
2 0,5 1,5 

6.2. Інструменти  розвитку  навичок  

ненасильницької поведінки  
3 1 2 

Разом годин за планом: 30 9 21 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  

методики викладання і змісту освіти                                   Папач О.І. 

 


