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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«КОНСТРУЮВАННЯ  

БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗЗСО» 

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

відриву від виробництва в режимі on-line  – 30 годин) 

на 2022 рік 

 

Одеса 2021 



І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

  

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації  

«Конструювання безпечного освітнього середовища 

ЗЗСО» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю:  

014. Середня освіта 

Цільова аудиторія Заступники директорів з виховної роботи, педагоги-

організатори, класні керівники  

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/без відриву від виробництва та онлайн 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 щодо розуміння основних напрямів реалізації 

державної політики у сфері запобігання та протидії насильству та соціально-

правового захисту дітей, означенні основних чинників конструювання у закладі 

освіти безпечного освітнього середовища, здатності визначати структуру та зміст 

системної профілактичної роботи з запобігання та протидії насильству для кожної 

цільової групи та побудови ненасильницького спілкування між учасниками 

освітнього процесу. 

Мета навчальної програми є створення сприятливих умов для підвищення 

рівня професійної компетентності педагогів з питань розбудови безпечного 

освітнього середовища в закладі освіти; запобігання та протидії насильству, 

ефективної підтримки учасників освітнього процесу та здійснення системної 

профілактичної роботи. 

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). 

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» (від 18.12.2018); 

-  Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (від 

07.12.2017 № 2229-VІІІ); 

- Указ Президента України «Про Національну стратегію розбудови безпечного і 

здорового освітнього середовища у новій українській школі» (від 25.05.2020 № 

195/2020); 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі» (від 22.08.2018 № 658). 

 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 2.2.) – здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з 

учасниками освітнього процесу; 

- 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; 

- здоров’язбережувальна (В 2.1., В 2.2., В 2.3.) - здатність організувати безпечне 

освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час 

освітнього процесу; здійснювати профілактично – просвітницьку роботу з 

учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності; формувати в 

учнів культуру здорового та безпечного життя; 

- прогностична компетентність (Г.1.1.) – здатність прогнозувати результати 

освітнього процесу; 

- організаційна (Г 2.2.) – здатність організовувати різні види і форми діяльності 

учнів; 

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

діяльності; 

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

діяльності. 
 

Очікувані результати навчання охоплюють: 
 

Знання і 

розуміння 

 

 

- сучасних підходів до реалізації державної та регіональної 

освітньої політики; 

- нормативно-правового забезпечення з питань протидії будь-

яких форм насильства;  

-  понятійного апарату;  

- комунікативних потреб учасників освітнього процесу; 

- основних чинників конструювання у закладі освіти 

безпечного освітнього середовища; 

- здійснення системної превентивної та профілактичної 

роботи; 

- основних чинників побудови ненасильницького спілкування; 

- основ розв’язання конфліктних ситуацій між учасниками 

освітнього процесу; 

- 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; 

-  застосувати системний підхід в профілактичній роботі з 

запобігання та протидії насильству в освітньому процесі; 

- впроваджувати успішні практики у побудові безпечного 

освітнього середовища; 

- конструктивно розв’язувати конфлікти між учасниками 

освітнього процесу. 

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 педагога», «Теоретико - практичні підходи до освітнього 

середовища», «Розбудова безпечного освітнього середовища», «Превентивна 

діяльність як складова в розбудові освітнього середовища», «Партнерські 

взаємини в школі на засадах ненасильницького спілкування». 

 

Форми/методи навчання: лекції, практичні заняття.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ.  НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«КОНСТРУЮВАННЯ 

 БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗЗСО» 

(очна форма навчання в режимі on-line, очна форма навчання  без відриву 

від виробництва в режимі on-line  – 30 годин) 

 
Зміст 
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е 
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н

я
т
т
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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. Теоретико - практичні підходи до 

освітнього середовища 
5 1,5 3,5 

3.1. Нормативне підґрунтя безпечного 

освітнього середовища 
2 0,5 1,5 

3.2. Означення чинників впливу на освітнє 

середовище 
3 1 2 

Модуль 4 

(фаховий) 

4. Розбудова безпечного освітнього 

середовища 
5 1,5 3,5 

4.1. Конструювання безпечного освітнього 

середовища 
2 0,5 1,5 

4.2. Успішні практики в побудові 

безпечного освітнього середовища 
3 1 2 

Модуль 5 

(фаховий) 

5. Превентивна діяльність як складова в 

розбудові освітнього середовища 
5 1,5 3,5 

5.1.Превентивна та профілактична робота 

педагога закладу освіти  
2 0,5 1,5 

5.2. Успішні практики превентивної та 

профілактичної діяльності педагога 
3 1 2 



Модуль 6 

(фаховий) 

6. Партнерські взаємини в школі на 

засадах ненасильницького спілкування 
5 1,5 3,5 

6.1. Ненасильницьке спілкування між 

учасниками освітнього процесу школи 
2 0,5 1,5 

6.2. Конструктивне розв’язання конфліктів 

між учасниками освітнього процесу школи 
3 1 2 

Разом годин за планом: 30 9 21 

 

 

 

Завідувач кафедри  

методики викладання і змісту освіти                                        О.І.Папач  

 


