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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації  

«Компетентнісний потенціал професійного 

саморозвитку впродовж життя» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

 014. Середня освіта 

Цільова аудиторія Вчителі англійської мови закладів освіти всіх типів і 

форм власності 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

30 год /3 дні 

30 год/6 днів 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

 

Очна/онлайн форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Береснєва Наталія Володимирівна., старший викладач 

кафедри методики викладання і змісту освіти, 

Сенчина Наталя Геннадіївна,  кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри методики викладання і 

змісту освіти,  

Юрченко Тетяна Валеріївна, 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 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 



 

 

ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність програми полягає у необхідності самоосвітньої діяльності 

педагогічних працівників, саморозвитку та пошуку шляхів самореалізації 

вчителя, створення індивідуальної педагогічної траєкторії та індивідуального 

іміджу фахівця задля розробки та впровадження нового змісту освіти, 

інноваційних педагогічних технологій, досягнення якісних змін у практичній 

діяльності в умовах реформування освіти.  

Метою програми є  забезпечення  підвищення професійної майстерності  

вчителя, розвитку його професійної компетентності, доозброєння його новими 

знаннями, сучасними технологіями, які б дозволили йому перебудувати освітній 

процес відповідно до нових вимог і підходів.  

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення  

кваліфікації педагогів включає:  
- Закон України «Про освіту»; 
- Закон України «Про загальну середню освіту» (01.08.2020 р.); 
- Державний стандарт базової середньої освіти (2020 р.) 
- постанова Кабінету Міністрів України №800 від 21 серпня 2019 року 

«Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників»,  
- Концепції «Нова українська школа», 
- Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р; 
- Рамка професійного саморозвитку впродовж життя, розроблена та 

адаптована Британською Радою в Україні  
- Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти; 
- Типова освітня  програми організації і проведення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. №36. 

Профілі базових компетентностей учителів англійської мови містять 

основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для 

успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування освіти. 

До професійних компетентностей відносяться такі: 

- мовно-комунікативна (А1) – здатність забезпечувати здобуття учнями освіти 

іноземною мовою у межах тем і ситуацій, запропонованих стандартом і 

програмою з іноземних мов, формувати вміння вчителя та його готовність 

здійснювати спілкування, під час уроків та впродовж його професійної  

підготовки, здатність досягати педагогічних результатів засобами ефективного 

діяльнісно - орієнтованого підходу у викладанні; 



 

 

- предметно-методична (А2) – здатність моделювати практичні завдання 

відповідно до вимог сучасної державної освітньої політики та стратегії 

реформування шкільної освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти, здатність формулювати та розвивати в учнів навички активної діяльності 

для досягнення результатів за допомогою виучуваної мови, володіння широким 

спектром методичних прийомів, уміння адекватно використовувати їх 

відповідно до віку учнів і мети навчання, уміння орієнтуватись у сучасній 

методичній літературі, здійснювати вибір відповідних посібників та інших 

засобів навчання; 

- інформаційно-цифрова (А3) – здатність орієнтуватися в онлайн просторі, 

здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію автентичних ресурсів, 

моделювати та створювати власні цифрові модулі; 

- емоційно-етична (Б2) – вміння вчителя та його готовність здійснювати 

спілкування  у форматі партнерства та взаємодії з учнями та колегами; 

- прогностична (Г1) – здатність прогнозувати та передбачати прогрес учнів та 

їх ускладнення, що потребують додаткової уваги; 

- організаційна (Г2) – здатність організовувати процес навчання, виховання і 

розвитку учнів, керувати власним професійним удосконаленням; 

- оцінювально-аналітична (Г3) – здатність здійснювати оцінювання результатів 

навчання учнів, здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання 

всіх учасників освітнього процесу; 

- здатність до навчання впродовж життя (Д2) – здатність визначати ефективні 

підходи та методи формування навичок ефективного навчання, шукати 

відповідні ресурси  для професійного розвитку, взаємодіяти з вчителями 

іншомовного соціуму на засадах партнерства та підтримки. 

Очікувані результати навчання охоплюють: 
 

Знання і 

розуміння 

- необхідності удосконалення та оволодіння цифровими 

освітніми;  

- технологіями як складової професійного розвитку сучасного 

вчителя; 

- необхідність удосконалення методів діяльнісно-

орієнтованого підходу в освітньому середовищі; 

- важливості рефлексії як складової навчання впродовж життя 

- базових понять лінгвокраїнознавчої теорії; 

- загальноєвропейських рівнів мовної освіти.  

Розвинені 

вміння 

- вміння моделювати зміст сучасних освітніх завдань 

відповідно до вимог реформування шкільної освіти, 

загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; 



 

 

- вміння практичного використання комунікативних завдань 

відповідно до життєвих ситуацій; 

- здатність формулювати основні зрозумілі критерії тестових 

завдань та інструкцій; 

- уміння орієнтуватись в онлайн ресурсах. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

- забезпеченість безпечної взаємодії з учасниками освітнього 

процесу,  

- важливість усвідомлення та оцінка взаємозалежності людей і 

систем у глобальному світі; 

- культура мовленнєвої поведінки; 

- - взаємодія з вчителями іншомовного соціуму на засадах 

партнерства та підтримки. 

 

Структура навчальної програми курсів: навчально-тематичний план 

курсів підвищення кваліфікації складається  з шести модулів: «Регіональна та 

державна політика в сфері освіти», «Освіта в цифровому просторі», «Професійні 

характеристики та компетентності вчителів, необхідні для ефективної реалізації 

освітнього процесу», «Діяльнісно-орієнтований підхід як безперервний процес 

навчання і рефлексії», «Загальноєвропейські рівні мовної освіти: від А1 до С2», 

«Модифікація та створення цифрових освітніх ресурсів».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Форми/методи навчання: лекції, практичні заняття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ                                                  

ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ» 

 (очна форма навчання в режимі off-line, on-line, 

без відриву від виробництва в режимі on-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. Освіта в цифровому просторі 5 1,5 3,5 

2.1. Цифрова трансформація освіти: реалії 

та перспективи 
2 0,5 1,5 

2.2. Створення цифрового освітнього  

середовища класу 
3 1 2 

Модуль 3 

(фаховий) 

3. Професійні характеристики та 

компетентності вчителів, необхідні для 

ефективної реалізації освітнього 

процесу 

5 1,5 3,5 

3.1. Рефлексія як складова критичного 

мислення та навчання впродовж життя 
2 0,5 1,5 

3.2. Форми професійного удосконалення 

вчителів: самоаналіз, партнерство, 

планування 

3 1 2 

Модуль 4 

(фаховий) 

4. Діяльнісно-орієнтований підхід як 

безперервний процес навчання і 

рефлексії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5 1,5 3,5 

4.1. Компетенції, стратегії та завдання 

задля ефективної діяльності засобами 

мови 

2 0,5 1,5 



 

 

4.2. Практичне використання 

комунікативних завдань під час уроків 

відповідно до життєвих ситуацій 

3 1 2 

Модуль 5 

(фаховий) 

5. Загальноєвропейські рівні мовної 

освіти: від А1 до С2 
5 1,5 3,5 

5.1. Типологія завдань та практичні 

поради щодо організації їх на уроках 

англійської мови 

2 0,5 1,5 

5.2. Основні ознаки та критерії якості 

тестів 
3 1 2 

Модуль 6 

(фаховий) 

6. Модифікація та створення цифрових 

освітніх ресурсів 
5 1,5 3,5 

6.1. Он-лайн платформи для розробки 

спільних освітніх проєктів 
2 0,5 1,5 

6.2. Цифровий компонент на уроках 

англійської мови   
3 1 2 

Разом годин за планом: 30 9 21 

 

 

 

 

Завідувач кафедри методики  

викладання і змісту освіти кафедри                                          О.І. Папач 


