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Програма підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників  

для роботи у закладах освіти 

(за видом освітньої послуги «Тренінг») 

 

Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників розроблено відповідно до сучасної державної освітньої політики, 

Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в  Україні. 

 

 Найменування: «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників за 

критеріями НУШ. Практичне запровадження педагогіки партнерства під час взаємодії з учнями 

як учасниками освітнього процесу».   

 Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у 

тренінгу). 

 Розробник – Громадська організація « Католицька освіта»  

 Організатор: Громадська організація «Католицька освіта»  

 Спікер(ка) – с. Наталя Мельник - фахівець з наук про виховання, викладач   Львівської 

Духовної Семінарії та Українського Католицького університету, багато років працює у ділянці 

формації богопосвячених осіб та мирян. 

  Мета: підвищення кваліфікації педагогічних працівників через активізацію їхнього 

особистісного, загальнопрофесійного, комунікативного та безперервного компетентнісного 

розвитку на інноваційних засадах, відповідно визначених у Законі України «Про освіту» та в 

Концепції Нової української школи. 

Також програма передбачає активізацію розвитку в педагогів необхідних компетенцій для 

сприяння організації процесу педагогіки партнерства в освіті на всіх рівнях. І передусім тут 

йдеться про рівень комунікації та розвитку якісних взаємовідносин під час уроків. Що, 

відповідно, позитивно вплине на формування наскрізного процесу виховання учнів, 

побудованого на партнерських засадах. 

Напрям: розвиток професійних компетентностей для педагогічних та науково-педагогічних 

працівників; 

Зміст: 

 визначається вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти 

висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі 

освіти; Національною рамкою кваліфікації, освітнім 

стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників 



освітніх послуг. 

 має практичну спрямованість, містить обов’язкову складову та охоплює змістовну, практичну 

(практично-зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації вчителів.; 

Обсяг (тривалість) навчання: 8 години /0,3 кредиту Європейської кредитної трансферно- 

накопичувальної системи (ЄКТС). 

      Форма (форми) навчання: очна. 

   Програмні результати: 

 підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики; 

 отримання нової інформації для саморозвитку; 

Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів загальної 

середньої освіти. 

   Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться   /набуватимуться: 

загальні: розуміння слухачами особливостей їх участі в освітній програмі, цілей 

і завдань освітньої програми, власних очікувань; знання та розуміння слухачами принципів, 

засобів і методів популяризації ідей в контексті педагогічної роботи; 

розуміння і аналіз переваг безперервного особистісного  розвитку для особистісного і  

професійного зростання педагога; розуміння етапів  передавання власного досвіду. 

фахові: знання чинників, які впливають на доцільність застосування інноваційних засад у 

процесі проведення уроків, а також вміння застосовувати базові поняття        

та основні підходи до аналізу у сфері комунікативного і компетентнісного розвитку; розуміння 

основних завдань   педагогіки партнерства у вихованні й освіті та його значення для 

педагогічного колективу, взаємин з учнями       та батьками учнів; здатність оперувати чинниками, 

що впливають на  особливості розвитку 

педагогіки партнерства в  контексті формування корпоративної педагогічної культури. 

        

* Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 

постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, 

внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової програми 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для 

роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог 

Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. № 1310) 
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