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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

  

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації  «Професійний 

розвиток педагогів закладу позашкільної освіти» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю:  

 014. Середня освіта 

Цільова аудиторія Керівники і методисти закладів позашкільної освіти 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

60 годин 

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 у необхідності підготовки директорів, 

заступників директорів, методистів, завідувачів відділів закладів позашкільної 

освіти до реалізації освітньої політики держави шляхом опанування новітніми 

практиками, технологіями, методиками, формами, методами професійної 

діяльності на засадах інноваційних підходів з урахуванням потреб учасників 

освітнього процесу, держави та глобалізованого світу. Запровадження успішних 

практик в організації цілісної діяльності трудового колективу, що базується на 

принципі партнерства та ефективної життєтворчості, вироблення власної 

траєкторії розвитку, що сприяють підвищенню іміджу закладу є ключовими у 

реалізації освітньої державної політики в галузі позашкілля. 

Мета навчальної програми є створення сприятливих умов для розвитку 

ключових компетентності педагогів, модернізація управлінської компетентності 

директорів, заступників директорів, методистів, завідувачів відділів закладів 

позашкільної освіти з урахуванням основних напрямів державної політики у 

галузі освіти, її європейського вектору розвитку, особливостей соціально-

економічного розвитку територій в процесі децентралізації влади в Україні. 

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 позашкільну освіту» (остання редакція і доповнення від 

16.10.2020, постанова – 124-ІХ). 

- Стратегія розвитку позашкільної освіти (2018р.). 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

позашкільний навчально-виховний заклад» від 26.01.1994р. № 45). 

 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 2.1., А 2.6.) - здатність моделювати зміст освітньої 

діяльності; здійснювати оцінювання та моніторинг результатів освітньої 

діяльності закладу; 

- інформаційно-цифрова (А 3.1., А 3.2.) - здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, 

оперувати нею у професійній діяльності; ефективно використовувати наявні 



електронні (цифрові)  освітні ресурси; 

- психологічна (Б 1.2.) - здатність використовувати стратегії роботи з учнями та 

педагогічним колективом, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки; 

- емоційно-етична (Б 2.2., Б 2.3) - здатність конструктивно та безпечно 

взаємодіяти з учасниками освітнього процесу; усвідомлювати та поціновувати 

взаємозалежність людей і систем у глобальному світі; 

- компетентність педагогічного партнерства (Б3.1., Б3.2.) - здатність до суб’єкт-

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

діяльності на засадах партнерства; 

- інклюзивна (В1.1.) - здатність створювати умови, що забезпечують 

функціонування інклюзивного освітнього середовища; 

- здоров’язбережувальна (В 2.1., В 2.4.) - здатність організувати безпечне освітнє 

середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час 

освітнього процесу, зберегти особисте фізичне та психічне здоров’я під час 

професійної діяльності; 

- проектувальна (В 3.1.) – здатність проектувати освітній процес закладу; 

- прогностична компетентність (Г 1.1., Г 1.2.) – здатність планувати виховну 

діяльність та прогнозувати результати; 

- оцінювально-аналітична (Г 3.3.) – здатність забезпечувати самооцінювання та 

взаємооцінювання результатів освітньої діяльності закладу; 

- інноваційна (Д 1.2., Д 1.3, Д 2.1) – здатність використовувати інновації в 

професійній діяльності, застосовувати різноманітні підходи до розв’язання 

проблем у педагогічній діяльності, визначати умови та ресурси професійного 

розвитку впродовж життя. 
 

Очікувані результати навчання охоплюють: 
 

Знання і 

розуміння 

 

 

 

- сучасних підходів до реалізації державної та регіональної освітньої 

політики; 

- законодавчих нормативно-правових актів щодо регламентації 

позашкільної освіти;  

- сучасних викликів в позашкільній освіті; 

- науково-педагогічних засад освітнього менеджменту в умовах 

автономізації закладу позашкільної освіти; 

- особливостей  професійного самовдосконалення; 

- цифрових технологій та алгоритму їх використання; 

- теоретико - практичного аспекту методичної діяльності; 

- педагогічних підходів до формування ключових компетентностей; 

- дидактичних аспектів та технологій формування творчої 



особистості; 

- процедури проведення самооцінювання закладу; 

- проєктної діяльності закладу; 

- конструювання безпечного освітнього середовища; 

- сучасних технологій з налагодження суб'єкно - суб'єктної  

взаємодії на партнерських засадах. 

Розвинені 

вміння 

 

- реалізовувати набуті знання в професійній діяльності; 

- реалізовувати сучасних нормативно-правових документів в галузі 

позашкілля; 

- проводити SWOT – аналіз як інструмент стратегічного планування; 

- розв’язувати конструктивно конфліктні ситуації; 

- здійснювати ефективну комунікацію з  суб’єктами освітнього 

процесу (вихованцями, батьками, педагогами, громадськими 

організаціями) на засадах етики професійного спілкування, 

мовленнєвого етикету; 

-  володіти цифровими ресурсами у власній діяльності; 

- моделювати методичні форми роботи; 

- формувати ключові компетентності здобувачів освіти; 

- проводити самооцінювання закладу та практично використовувати 

інструментарій; 

- проєктувати діяльність закладу та налагоджувати партнерську 

взаємодію; 

- конструювати безпечне освітнє середовище закладу освіти; 

- успішно застосовувати ефективні практики в діяльність закладу. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

 

 

 

- розвивати внутрішню готовність до змін сприйняття нового; 

- виловлювати власне ставлення до обставин (факторів), які 

впливають на діяльність закладу позашкільної освіти; 

- формувати позитивне ставлення до діяльнісного процесу; 

- мотивувати педагогів до накопичення власного досвіду та активної 

комунікації;  

- готовність до розширення управлінського та методичного 

інструментарію;  

- здійснювати рефлексію власної професійної діяльності. 
 

 

Структура навчальної програми курсів: навчально-тематичний план 

курсів підвищення кваліфікації складається з дванадцяти модулів: «Регіональна та 

державна політика в сфері освіти», «Трансформація освіти в умовах глобального 

ринку», «Основи креативного менеджменту керівника закладу позашкільної 



освіти», «Психологічні аспекти управління закладом позашкільної освіти», 

«Цифрова компетентність педагога», «Методична компетентність педагога як 

складова  професійного розвитку», «Компетентнісний підхід до організації 

освітнього процесу творчих колективів», «Творчий розвиток особистості в умовах 

закладу позашкільної освіти», «Соціальне партнерство та співпраця закладу 

позашкільної освіти»,  «Соціальне партнерство та співпраця закладу позашкільної 

освіти». 

Форми/методи навчання: лекції, практичні заняття, міні – тренінги, 

самостійна робота. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ  «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

(очна форма навчання в режимі on-line/offline – 60 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. Трансформація освіти в умовах глобального 

ринку 
5 1,5 3,5 

2.1. Позашкілля в умовах децентралізації 2 0,5 1,5 

2.2. Арт – терапія як оздоровчий засіб 3 1 2 

Модуль 3 

(загальний) 

3. Основи креативного менеджменту 

керівника закладу позашкільної освіти  
5 1,5 3,5 

3.1. Методи розвитку креативного менеджменту. 

Дизайн мислення 
2 0,5 1,5 

3.2. Методика проведення SWOT – аналізу як 

інструменту стратегічного планування 
3 1 2 

Модуль 4 

(загальний) 

4. Психологічні аспекти управління закладом 

позашкільної освіти 
5 1,5 3,5 

4.1. Особливості професійного 

самовдосконалення керівника закладу 
2 0,5 1,5 

4.2. Розвиток конфліктологічної компетентності 

керівника закладу 
3 1 2 

Модуль 5 

(фаховий) 

5. Соціально-комунікативна компетентність в 

професійній діяльності педагога 
5 1,5 3,5 

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



5.2. Комунікативні потреби учасників освітнього 

процесу та шляхи їх реалізації 
3 1 2 

Модуль 6 

(фаховий) 
6. Цифрова компетентність педагога 5 1,5 3,5 

6.1. Цифрові технології та алгоритм їх 

використання 
2 0,5 1,5 

6.2. Цифрові ресурси в діяльності педагога 3 1 2 

Модуль 7 

(фаховий) 

7. Методична компетентність педагога як 

складова  професійного розвитку 

5 1,5 3,5 

7.1. Сутність системної методичної роботи у 

професійному зростанні педагога 

2 0,5 1,5 

7.2. Моделювання методичних форм роботи: 

алгоритм професійного успіху 

3 1 2 

Модуль 8 

(фаховий) 

8. Компетентнісний підхід до організації 

освітнього процесу творчих колективів 

5 1,5 3,5 

8.1. Педагогічні підходи до формування 

ключових компетентностей вихованців 

2 0,5 1,5 

8.2. Інструментарій з формування ключових 

компетентностей вихованців 

3 1 2 

Модуль 9 

(фаховий) 

9. Творчий розвиток особистості в умовах 

закладу позашкільної освіти 

5 1,5 3,5 

9.1. Дидактичні аспекти та технологія 

формування творчої особистості 

2 0,5 1,5 

9.2. Розвиток обдарованості особистості в 

середовищі позашкільного закладу 

3 1 2 

Модуль 10 

(фаховий) 

10. Внутрішня система забезпечення якості 

освіти закладу позашкільної освіти 

5 1,5 3,5 

10.1. Процедура проведення самооцінювання 

закладу 

2 0,5 1,5 

10.2. Практичне використання інструментів для 

самооцінювання діяльності 

3 1 2 

Модуль 11 

(фаховий) 

11. Соціальне партнерство та співпраця 

закладу позашкільної освіти 

5 1,5 3,5 

11.1. Розвиток партнерства та співпраця закладу 

на різних рівнях 

2 0,5 1,5 

11.2. Проєктна діяльність закладу як ефективна 

форма співробітництва 

3 1 2 



Модуль 12 

(фаховий) 

12. Соціальне партнерство та співпраця 

закладу позашкільної освіти 

5 1,5 3,5 

12.1. Конструювання безпечного освітнього 

середовища 

2 0,5 1,5 

12.2. Успішні практики в побудові безпечного 

освітнього середовища 

3 1 2 

Разом годин за планом: 60 18 42 

 

Завідувач кафедри  

методики викладання і змісту освіти                         Папач О.І. 

 


