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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Комплекс програм підвищення кваліфікації для вчителів початкових 

класів є документом, який визначає: мету й завдання підготовки вчителя до 

реалізації Концепції Нової української школи; зміст підготовки; вимоги до знань 

і умінь, які є результатом засвоєння навчального матеріалу; орієнтовний 

розподіл навчального часу на проведення аудиторних занять за відповідними 

тематичними напрямками; перелік законодавчих та інших нормативно-правових 

актів, наукової, навчальної та методичної літератури для самостійного вивчення 

основного матеріалу та поглибленого опанування його змісту. 

Зміст професійної програми укладено у відповідності до Закону України 

«Про повну загальну середню освіту» (2020), Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 300 зі змінами згідно постанови 

Уряду № 1133 від 27 грудня 2019 року), Листа МОН № 1/9-141 від 04.03.20 року 

«Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти» і відповідає таким вимогам: 

- відображає сучасні тенденції розвитку загальної середньої освіти в 

цілому й початкової школи як її структурного компоненту зокрема, враховує 

основні напрями реформування освіти в Україні; 

- спрямований на вдосконалення професійної компетентності вчителя 

закладу загальної середньої освіти; 

- практично насичений з урахуванням сучасних підходів до організації 

освітнього процесу закладі загальної середньої освіти: системного, 

компетентнісного, особистісно-орієнтованого, комунікативно-діяльнісного, 

синергетичного; 

- відповідає загальнодидактичним та андрагогічним принципам навчання. 

Згідно Закону України «Про повну загальну середню освіту» (2020) 

(частина друга статті 59), Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників (2019) (пункт 6) формами підвищення 

кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, 

мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Крім того, форми 

підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. Відповідно до пункту 6 Порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників основними видами 

підвищення кваліфікації є навчання за програмою підвищення кваліфікації (у 

тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-

класах тощо), а також стажування. У відповідності до зазначених документів 

зміст пропонованого Комплексу програм підвищення кваліфікації вчителів 

початкової школи спрямований на вдосконалення системи знань, професійних 

умінь і навичок, необхідних педагогу для здійснення освітньої діяльності в 

умовах Нової української школи, забезпечення високого рівня професійної 

компетентності, задоволення особистісних потреб до професійного розвитку.  

Практична спрямованість змісту кожної з пропонованих програм 

підвищення кваліфікації полягає у розвитку професійної компетентності з метою 

організації сприятливого освітнього середовища та здійснення освітнього 

https://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/law/2232/
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процесу на засадах дитиноцентризму, інноваційності, партнерства, орієнтації на 

потреби учня в освітньому процесі. 

Зміст програм підвищення кваліфікації вчителів початкової школи 

відповідає принципам: науковості, системності, комплексності, послідовності, 

прогностичності, індивідуалізації, диференціації, збалансованості теоретичного 

і практичного компонентів, врахування педагогічного досвіду й індивідуальних 

освітніх потреб учителів, їхніх прагнень щодо особистісного та кар’єрного 

розвитку, досвіду професійної діяльності та самоосвіти. 

Комплекс містить у собі 4 програми, обсягом 30 годин (1 кредит) кожна, 

і передбачає вільний вибір слухачами однієї або кількох програм підвищення 

кваліфікації відповідно до професійних інтересів та запитів.  

 

Зміст програм підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи 

спрямовується на розвиток наступних  компетентностей. 

Базові компетентності   

Функції 

 
Ознаки виявлення 

Мотивації та 

стимулювання 

Готовність застосовувати засоби, прийоми, технології щодо 

мотивації та стимулювання суб’єктів педагогічного процесу. 

Проектувальна 

Здатність визначати цілі (стратегічні, тактичні, оперативні), 

планувати освітній процес для досягнення бажаних 

результатів, планувати діяльність суб’єктів педагогічного 

процесу. 

Конструктивна 
Спроможність конструювати та створювати сприятливе 

освітнє середовище.  

Дослідницька 
Здатність до наукового аналізу й узагальнення власного 

педагогічного досвіду. 

Контрольно-

аналітична 

(діагностична) 

Спроможність організовувати і проводити процедури 

контролю, визначати критеріальну основу оцінювання рівня 

вихованості й пізнавальних досягнень школярів. 

Рефлексивна 
Здатність до переосмислення процесів, ре-зультатів, засобів 

їх досягнення; визначення шляхів покращення їх якості. 

 

Спеціальні фахові компетентності  

Загально-

фахові 

компетент-

ності 

Ознаки виявлення 

Когнітивні 

Фахово-методичні – здатність переносити та застосовувати 

знання сучасних підходів, концепцій, тенденцій розвитку освіти 

в цілому та початкової освіти зокрема; знання методології 

дослідження; організації праці на науковій основі; здатність 

розробляти, застосовувати та переносити в нові ситуації 

спеціальні фахові знання. 
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Фахово-технологічні – здатність опановувати сучасні 

технології навчання та виховання, технології оцінювання 

діяльності школярів; здатність розробляти, застосовувати та 

переносити в нові ситуації технології навчання та виховання. 

Діяльнісні 

Фахово-методичні – володіння  діагностичними, аналі-

тичними, прогностичними, проектними методиками навчання 

дітей.  

Соціальні 
Спроможність налагоджувати результативну взаємодію з 

учасниками освітнього процесу.  

Комуніка-

тивні 

Здатність здійснювати спілкування на діалогічній основі, 

управляти власними емоціями, проявляти гнучкість у 

різноманітних ситуаціях професійного спілкування; здатність 

організовувати й підтримувати сприятливе освітнє середовище. 

Особистісні 

Прояв моральних якостей: гуманність, чуйність, справедли-

вість, чесність, відповідальність, дисциплінованість, щирість, 

емпатія; цілеспрямованість, наполегливість, активність, 

самокритичність, добросовісність, порядність, ініціативність, 

мобільність,  вимогливість, тактовність; емоційна стійкість, 

поведінкова гнучкість.  

Зазначені вище компетентності формуються у межах наступних освітніх 

технологій:  

 технологія саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації, 

підвищення професійно-фахового та індивідуально-особистісного рівня 

впродовж всієї педагогічної діяльності та всього життя;  

 технологія методичної мобільності й оновленого способу мислення;  

 технологія системного застосування компетентнісних, особистісно- 

зорієнтованих технологій в освітньому процесі;  

 технологія інноваційності та вміння адаптуватися у сучасному 

освітньому просторі;  

 технологія критичного мислення;  

 технологія формування системи цінностей з урахуванням особистих 

запитів, норм ситуації та естетичних уподобань для формування духовно- 

ціннісних орієнтацій учнів.  

Отже, пропонований комплекс програм підвищення кваліфікації дл вчителів 

початкової школи має на меті розвиток професійно значущих якостей та 

здібностей педагогів, які прагнуть до саморозвитку і самовдосконалення 

компетентностей, що необхідні у професійній діяльності; розвиває здатність до 

виконання професійних завдань і функцій в умовах постійних змін. 
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ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

 

Програма семінару – практикуму 

«Формування національної ідентичності молодших школярів» 
 

Розробник: канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки та освіти 

Мойсеєнко Р.М. 

 

Загальні відомості 

 

Мета: підвищення рівня професійної компетентності педагогів, 

вдосконалення методики виховної роботи зі школярами. 

 

Завдання: 

 сприяння свідомому оволодінню слухачами теоретичними знаннями з 

проблем національно-патріотичного виховання молодших школярів; 

 сприяння усвідомленню необхідності виховання національної 

ідентичності у школярів; 

 здійснення аналізу сучасних наукових підходів до організації виховної 

роботи у закладах загальної середньої освіти; 

 сприяння усвідомленому засвоєнню змісту, організаційних форм та 

методів виховання національної ідентичності учнів молодшого шкільного віку; 

 розвиток у педагогів уміння творчо використовувати в освітньому 

процесі у початковій школі надбань народної педагогіки, зразків українського 

музичного фольклору; 

 розширення загально-педагогічного і загальнокультурного світогляду 

педагогів; 

 формування і удосконалення навичок самостійної роботи з різними 

джерелами в рамках відповідної тематики; 

 формування практичних умінь і навичок роботи з учнями молодшого 

шкільного віку; 

 оволодіння вміннями роботи з діагностичними методиками. 

 

Очікувані результати: оволодіння методикою роботи  з діагностичними 

матеріалами;  портфоліо з діагностичними методиками. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: психологія, педагогіка, естетика, культурологія.  
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Навчальний план 

семінару – практикуму 

«Формування національної ідентичності школярів у закладах загальної 

середньої освіти» 

 

Ш
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Тема заняття 

Кількість годин 

З
а

г
а

л
ь

н
и

й
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с
я

г
 

Аудиторних 

С
а

м
о

с
т
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

 

В
с
ь

о
г
о

 у т.ч. 

Лек. Пр. 

Теоретичний модуль 

Т1. 
Національна ідентичність як 

соціально-психологічний феномен 
6 2 2  4 

Т2. 

Дискусійні питання формування 

ментальності особистості молодшого 

школяра в умовах соціально-

політичних викликів 

6 4 2 2 2 

Т3. 

Проблема формування громадянських 

і соціальних компетенцій в учнів 

початкової школи. 

4 2 2  2 

Практичний модуль 

Т4. 

Формування національної 

ідентичності як соціально-

психологічного феномену 

4 2  2 2 

Т5. 
Використання діагностичних методик 

у роботі з учнями 
4 2  2 2 

Модуль самостійної роботи 

Т6. 
Виконання творчої роботи за змістом 

семінару 
6    6 

 Загальна кількість годин 30 12 6 6 18 

 

 

Зміст програми 

Зміст програми передбачає розгляд сучасних підходів до висвітлення 

проблеми формування національної ідентичності у молоді та має таку побудову. 
 

Тема 1. Національна ідентичність як соціально-психологічний 

феномен.  

Різні підходи до визначення сутності поняття «ідентичність», «українська 
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ідентичність», «національна ідентичність» в галузі наук про людину. 

Основні чинники, що впливають  на  формування  національної ідентичності. 

Роль учителя початкової школи у формуванні національної ідентичності. 

Поняття етнопедагогічної  компетентності вчителя, її складові. 

 

Тема 2. Дискусійні питання формування ментальності особистості 

молодшого школяра в умовах соціально-політичних викликів 

Поняття ментальності. Особливості формування ментальності населення 

Північного Приазов`я в історичній ретроспективі. Ментальність як складова  

національної ідентичності в умовах соціально-військових викликів. Проблема  

формування національної ідентичності школярів в умовах полі етнічного 

регіону. 

 

Тема 3. Проблема формування громадянських і соціальних 

компетенцій в учнів початкової школи. 

Поняття громадянських і соціальних компетенцій в учнів початкової 

школи. Проєкт «Навчаюсь. Дію. Захищаю». Створення системи фахової 

підготовки вчителів початкової школи у Донецькій, Луганській та Харківській 

областях до викладання громадянських і соціальних компетенцій із 

застосуванням навчально-методичних комплектів «Пригоди прибульця Тарі». 

Ознайомлення з навчально-методичний комплектом «Навчаюсь. Дію. 

Захищаю».  

 

Тема 4. Формування національної ідентичності як соціально-

психологічного феномену 

Організаційно-педагогічні умови ефективного формування національної 

ідентичності молодших школярів. Аналіз сучасних форм виховної роботи з 

учнями, спрямованими на формування національної ідентичності молодших 

школярів: інформаційно-масові, діяльнісно-практичні, інтегративні, 

індивідуальні, прогнозування виховних досягнень у школярів.  

 

Тема 5.  Використання діагностичних методик у роботі з учнями 

Робота з діагностичними методиками з метою виявлення рівня 

сформованості національної ідентичності у школярів. 

 

Тема 6. Виконання творчої роботи за змістом семінару 

Проведення дослідження з метою визначення рівня сформованості 

національної ідентичності в учнів початкової школи. Оформлення результатів 

дослідження та визначення шляхів удосконалення виховної роботи з метою 

підвищення рівня сформованості національної ідентичності в учнів початкової 

школи 
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Програма семінару – практикуму 

«Медіаосвіта у початковій школі» 
 

Розробник: канд. філол. наук, доцент кафедри педагогіки та освіти 

Нетреба М.М. 

 

Загальні відомості 

 

Мета: розвиток культури взаємодії з медіа, творчих і комунікативних 

здібностей, навичок критичного мислення.  

 

Завдання: 

 ознайомлення з основними етапами історії розвитку феномену 

медіакультури, закономірностями функціонування засобів масової комунікації 

та технологіями їхнього впливу на свідомість особистості; 

 розкриття значущості формування медіаграмотності учнів почакової 

школи в контексті реалізації завдань Нової української школи; 

 розкриття результатів дослідження різних видів медіатекстів та 

використаних у них медіа технологій; 

 стимулювання розвитку критичного мислення вчителів початкової 

школи та свідомого їх ставлення до медіапродукції загалом; 

 розвиток творчого потенціалу педагогів як у напрямі створення 

власних медіатекстів, так і в напрямі творчого сприймання готових медіа текстів; 

 формування усвідомлення значущості медіаосвіти у формуванні 

особистості молодшого школяра; 

 здійснення аналізу сучасних наукових підходів до організації 

просвітницької роботи у закладах загальної середньої освіти; 

 розширення загально-педагогічного і загальнокультурного світогляду 

педагогів; 

 формування і удосконалення навичок самостійної роботи з різними 

джерелами в рамках відповідної тематики; 

 формування практичних умінь і навичок роботи з медіатекстами; 

 розвиток відповідального ставлення вчителів початкових класів до 

діяльності дітей у медіапросторі. 

 

Очікувані результати: оволодіння методикою роботи з медіатекстами,   

портфоліо з діагностичними методиками. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: психологія, педагогіка, культурологія.  
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Навчальний план 

семінару – практикуму 

«Медіаосвіта у початковій школі» 
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Тема заняття 

Кількість годин 
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Аудиторних 
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 у т.ч. 

Лек. Пр. 

Теоретичний модуль 

Т1. 

Медіакультура як основна вимога до 

особистості інформаційного 

суспільства  

6 2 2  4 

Т2. 

Завдання медіаосвіти у контексті 

реалізації Концепції Нової української 

школи 

6 4 2  4 

Практичний модуль 

Т3. 

Практикум «Медіаосвіта та 

медіаграмотність: сутність, 

актуальність, технології формування 

8 6  6 2 

Модуль самостійної роботи 

Т4. 
Виконання творчої роботи за змістом 

семінару 
10    10 

 Загальна кількість годин 30 10 4 6 20 

 

 

Зміст програми 

Зміст програми передбачає розгляд сучасних підходів до висвітлення 

проблеми формування медіаграмотності учнів початкової школи. 
 

Тема 1. Медіакультура як основна вимога до особистості 

інформаційного суспільства 

Медіакультура як складова інформаційної культури. Медіакультура як 

сукупність матеріальних і духовних цінностей у сфері медіа, як сукупність 

інформаційно-комунікаційних засобів, вироблених людством у ході культурно-

історичного розвитку; особливий тип культури інформаційної епохи, який є 

посередником між суспільством і державою, особистістю і соціумом.  

Поняття про медіакультуру особистості. Складові медіакультури (загально 

пізнавальні, алгоритмічної культури; складові, що пов’язані з навичками роботи 

з медіатекстами, що включають знання етичних та юридичних норм у галузі 
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використання медіатекств; інформаційні). Суперечливий вплив мас-медіа на 

формування медіа культури особистості. 

 

Тема 2. Завдання медіаосвіти у контексті реалізації Концепції Нової 

української школи  

Поняття медіаграмотності учнів початкової школи як складової 

медіакультури. Аналіз змістової лінії «Досліджуємо медіа» Державного 

стандарту початкової освіти. Поняття «медіапростір дитини» та «дитина в 

медійному просторі». Сутність навичок вмілого та безпечного споживання 

інформаційних продуктів. Розкриття ролі медіаосвіти як засобу оволодіння 

школярами критичним мисленням, інструментарієм пошуку й перевірки 

інформації, аналізу медіаповідомлень і самостійнго ствоення медіапродуків. 

Роль учителя початкової школи у формуванні медіа культури учнів 

початкової школи. 

 

Тема 3. Практикум «Медіаосвіта та медіаграмотність: сутність, 

актуальність, технології формування» 

Технології формування медіаграмотності молодшого школяра засобами 

медіаосвіти (навчання дитини спілкуванню із ЗМК; захист дітей від потенційно 

шкідливих ефектів медіа; вироблення вміння користуватися інформаційно-

комунікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою медіа 

засобів; розвиток навичок шукати, осмислювати, опрацьовувати, аргументувати, 

адаптувати, формувати, здобувати та використовувати інформацію з різних 

джерел). 

 

Тема 4. Виконання творчої роботи за змістом семінару 

Робота з медіа текстами, дослідження рівня сформованості медіа культури 

учнів початкової школи. Оформлення результатів дослідження та визначення 

шляхів удосконалення виховної роботи з метою підвищення рівня 

сформованості медіакультури учнів початкової школи 

 

 

 

. 
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Програма семінару – практикуму 

«STEM-освіта в початковій школі» 

 

Розробник: канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки та освіти  

Тимофєєва І.Б. 

 

Загальні відомості 

 

Мета: вдосконалення наявних і оволодіння новими професійними 

знаннями, навичками, уміннями, зокрема з сучасних проблем освітньої галузі 

«Математика» засобами  використання технологій STEM-освіти у початковій 

школі. 

 

Завдання: 

 розкриття суттєвих розбіжностей між традиційним уроком і уроком з 

елементами STEM-освіти; 

 забезпечення усвідомлення  логістики вибудовування та проведення 

різних форм дослідів; 

 сприяння розвитку умінь педагогів правильно проводити етапи 

дослідницької діяльності на уроках математики; 

 сприяння розвитку умінь коректного вибору тем уроків для 

інструментарію STEM-освіти в освітньому просторі початкової школи; 

 збагачення творчого потенціалу учителів початкової школи;  

 здійснення аналізу сучасних наукових підходів до організації 

просвітницької роботи у закладах загальної середньої освіти; 

 формування і удосконалення навичок самостійної роботи з різними 

джерелами в рамках відповідної тематики; 

 розвиток інтелектуальної, діяльнісно-поведінкової сфери особистості 

педагога;  

 формування наукового світогляду, моральної, інформаційно-

комунікаційної, художньо-естетичної, математичної, екологічної тощо культури. 

Очікувані результати: гарантоване досягнення вчителів початкової 

школи актуального суспільнозначущого рівня сформованості професійної 

компетентності, зокрема математичної та технологічної, у відповідності до 

вимог професійно-кваліфікаційної характеристики педагогічного працівника 

закладу освіти. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: психологія, педагогіка, методики 

викладання освітніх галузей у відповідності до Державного стандарту 

початкової освіти.  
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Навчальний план 

семінару – практикуму 

«STEM-освіта в початковій школі» 
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Тема заняття 

Кількість годин 
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Аудиторних 
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 у т.ч. 

Лек. Пр. 

Теоретичний модуль 

Т1. 
Дослідницьке навчання як напрямок 

STEM-освіти в початковій школі 
6 2 2  4 

Т2. 

Математична та природнича освітні 

галузі: простір для дослідницької 

діяльності 

6 2 2  4 

Практичний модуль 

Т3. 

Практикум з дослідницької діяльності 

на уроках математики та «Я 

досліджую світ» із застосуванням 

інструментарію STEM-освіти в 

початковій школі. 

8 6  6 2 

Модуль самостійної роботи 

Т4. 
Виконання творчої роботи за змістом 

семінару 
10    10 

 Загальна кількість годин 30 10 4 6 20 

 

 

Зміст програми 

 

Зміст програми передбачає обговорення сучасних методів та аналіз 

проведення різних форм дослідів під час проведення уроків; надання комплексу 

теоретичного матеріалу STEM-освіти у початкової ланки освіти, а також 

розвиток навичок застосування інструментарію STEM-освіти в освітньому 

просторі учнів початкових класів. 
 

Тема 1. Дослідницьке навчання як напрямок STEM-освіти в 

початковій школі 

Поняття навчання через дослідження. Дослідницькі уміння та навички 

молодших школярів, динаміка їх розвитку. 

Головна мета STEM-освіти в початковій школі. Інноваційна технологія 

викладання – технологія дослідницького навчання. Основні характеристики, які 
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вирізняють дослідницьке навчання від традиційного. Форми, методи, прийоми 

STEM-освіти. STEM як інтегрований підхід до навчання, STEM-проєкти, STEM-

майданчики як освітні середовища. 

  

Тема 2.  Математична та природнича освітні галузі: простір для 

дослідницької діяльності 

Характеристика математичної та природничої освітніх галузей та їх 

можливостей для дослідницького навчання. Аналіз навчальних програм освітніх 

залузей. 

STEM-навчання як поєднання міждисциплінарного і проектного підходу, 

основою для якого стає інтеграція природничих наук в технології, інженерної 

творчості й математики. Характеристика уроків STEM у межах викладання 

математичної та природничої освітніх галузей як площини дослідження, 

відкриттів, раціоналізаторства, активної комунікації та командної роботи учнів. 

 

Тема 3.Практикум з дослідницької діяльності на уроках математики зі 

застосуванням інструментарію STEM-освіти в освітньому просторі учнів 

початкових класів. 

Розкриття специфіки проведення уроків з освітньої галузі «Я досліджую 

світ» з елементами STEM-освіти. Ознайомлення з педагогічним інструментарієм 

проведення уроків математики зі застосуванням елементів STEM-освіти.  

 

Тема 4. Виконання творчої роботи за змістом семінару 

Розроблення уроків з елементами STEM-освіти.  Презентація власного 

педагогічного досвіду у контексті розробки й використання педагогічного 

інструментарією проведення уроків математики зі застосуванням елементів 

STEM-освіти. 
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Програма семінару – практикуму 

«Недискримінаційна мова в освітньому середовищі» 

 

Розробник: канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки та освіти  

Воєвутко Н.Ю. 

 

Загальні відомості 

 

Мета: підвищення рівня професійної компетентності педагогів у контексті 

забезпечення недискримінаційного підходу в закладі початкової освіти. 

 

Завдання: 

 сприяння свідомому оволодінню слухачами теоретичними знаннями з 

проблем недискримінаційної мови вчителя початкової школи; 

 сприяння усвідомленню необхідності побудови освітнього процесу на 

засадах недискримінації; 

 здійснення аналізу сучасних гендерних стереотипів у закладах 

загальної середньої освіти; 

 сприяння усвідомленню ролі вчителя початкової школи в гендерній 

соціалізації учнівства, розумінню сутності «механізма» гендерного 

конструювання; 

 розвиток у педагогів здатності створювати рівні умови для 

самореалізації учениць/учнів з акцентом на їхніх індивідуальних особливостях і 

потребах самореалізації, незалежно від гендерних стереотипів та традиційного 

уявлення про ролі жінок і чоловіків у суспільстві. 

 розширення загально-педагогічного і загальнокультурного світогляду 

педагогів; 

 формування і удосконалення навичок самостійної роботи з різними 

джерелами в рамках відповідної тематики. 

 

Очікувані результати: розвиток професійної компетентності, зокрема у 

контексті забезпечення недискримінаційних умов організації освітнього 

середовища учнів початкової школи та використання недискримінаційної мови 

як важливої ознаки професіоналізму вчителя. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: психологія, педагогіка, культурологія.  
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Навчальний план 

семінару-практикуму 

«Недискримінаційна мова в освітньому середовищі» 

 

Ш
и

ф
р

 з
а

 П
П

 

Тема заняття 

Кількість годин 

З
а

г
а

л
ь

н
и

й
 

о
б

с
я

г
 

Аудиторних 

С
а

м
о

с
т
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

 

В
с
ь

о
г
о

 у т.ч. 

Лек. Пр. 

Теоретичний модуль 

Т1. Недискримінаційний підхід в освіті 6 2 2  4 

Практичний модуль 

Т2. 
«Механізми» гендерного 

конструювання 
8 4  4 4 

Т3. Дискримінаційна мова 8 6  6 2 

Модуль самостійної роботи 

Т4. 
Виконання творчої роботи за змістом 

семінару 
8    8 

 Загальна кількість годин 30 14 2 10 18 

 

 

 

Зміст програми 

 

Зміст програми передбачає обговорення сучасних проблем реалізації 

недискримінаційного підходу в освітньому процесі закладу загальної середньої 

освіти у цілому й початкової школи зокрема; надання комплексу теоретичного 

матеріалу щодо механізмів гендерного конструювання та недискримінаційної  

мови вчителя початкової школи. 
 

Тема 1. Недискримінаційний підхід в освіті 

Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення: стан, причини та 

механізми подолання Державна антидискримінаційна політика. Сфери, на які 

поширюється заборона дискримінації. Форми дискримінації. Ознаки, за якими 

заборонена дискримінація. Дискримінація та толерантність у закладі освіти. 

Виявлення гендерних стереотипів у вихованні дітей молодшого шкільного віку. 

Роль вчителя початкової школи в гендерній соціалізації учнівства. Проблема 

створення рівних умов для самореалізації учениць/учнів з акцентом на їхніх 

індивідуальних особливостях і потребах самореалізації, незалежно від гендерних 

стереотипів та традиційного уявлення про ролі жінок і чоловіків у суспільстві. 
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Тема 2. «Механізми» гендерного конструювання 

Поняття «механізм» гендерного конструювання. Сутність поняття 

«гендерні окуляри», його змістова наповненість у діяльності вчителя початкової 

школи. Характеристика шкільного життя крізь «гендерні окуляри». 

Дискримінація у школі та «прихований навчальний план». «Гендерні помилки» 

вчительства. Вчення про картини світу (концептуальна, мовна). 

 

Тема 3. Дискримінаційна мова 

Поняття дискримінаційної мови. Дискримінаційна мова, її форми. Прояви 

дискримінаційної мови в аудиторному й позааудиторному спілкуванні в межах 

закладу освіти. 

 «Гендерні вади» підручника. Гендерні стереотипи: впізнання і подолання. 

Поняття «мовного сексизму». Гендерна асиметрія у системі мови. 

Гендерночутлива мова. Шляхи уникнення андроцентризму у мові. 

Антидискримінаційна експертиза підручників (АнЕП). 

 

Тема 4. Виконання творчої роботи за змістом семінару 

Розроблення конспектів виховних заходів на засадах недискримінаційного 

підходу.  Презентація власного педагогічного досвіду у контексті використання 

засобів реалізації недискримінаційного підходу в освітньому процесі початкової 

школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма деонтологічного тренінгу 

«Взаємодія як партнерство в закладі освіти» 
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Розробник: доктор. пед. наук, завідувач кафедри педагогіки та освіти  

Задорожна-Княгницька Л.В. 

 

Загальні відомості 

 

Мета: розвиток у педагогів прийомів техніки ефективного педагогічного 

спілкування на засадах партнерства, сприяння поглибленню готовності до 

спілкування на різних його рівнях на деонтологічних засадах. 

 

Завдання: 

 розвиток та поглиблення знань про культуру та психологію 

спілкування за умов організації сприятливого освітнього простору, його техніку 

та засоби використання на різних рівнях діяльності педагога (дидактичному, 

комунікативному, управлінському тощо);  

 розкриття особливостей їх співпраці і взаємодії, розумінні сутності 

суспільного і сімейного виховання в контексті реалізації Концептуальних 

положень Нової української школи. 

 розвиток комунікативних умінь, емпатійних здібностей педагогів; 

спонукання їх до самовдосконалення. 

 сприяння усвідомленню необхідності побудови освітнього процесу на 

засадах педагогічного партнерства; 

 здійснення аналізу типових помилок в організації педагогічної 

взаємодії з учнями та їхніми батьками; 

 розширення загально-педагогічного і загальнокультурного світогляду 

педагогів, здатності протистояти некоректним проявам поведінки з боку інших 

суб’єктів освітнього процесу; 

 формування і удосконалення навичок використання інструментарію 

дослідження рівня сформованості . 

 

Очікувані результати: розвиток професійної компетентності, зокрема у 

контексті забезпечення недискримінаційних умов організації освітнього 

середовища учнів початкової школи та використання недискримінаційної мови 

як важливої ознаки професіоналізму вчителя. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: психологія, педагогіка, культурологія.  
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Навчальний план 

тренінгу 

«Взаємодія як партнерство в закладі освіти» 

 

Тема заняття 

Кількість годин 

З
а

г
а

л
ь

н
и

й
 

о
б

с
я

г
 

Аудиторних 

С
а

м
о

с
т
ій
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а
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о
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о

т
а

 

В
с
ь

о
г
о

 у т.ч. 

Лек. Пр. 

Діагностичний блок 

Використання діагностичного інструментарію 

на визначення здатності будувати педагогічну 

взаємодію на деонтологічних засадах 

6 2  2 4 

Інформаційний блок 

Педагогічне партнерство: сутність, проблеми, 

помилки  
8 6 2 4 2 

Орієнтувальний блок 

Аналіз деонтологічно насичених ситуацій 

професійної взаємодії 
6 2  2 4 

Адаптивний блок 

Формування власної позиції у педагогічній 

взаємодії 
4 2  2 2 

Блок самостійної роботи 

Виконання творчої роботи за змістом 

тренінгу 
6    6 

Загальна кількість годин 30 12 2 10 18 

 

 

Зміст програми 

 

Зміст програми передбачає інтенсивні заняття, спрямовані на створення, 

розвиток і систематизацію навичок, необхідних для виконання професійних 

завдань, у поєднанні з посиленням мотивації особистості стосовно 

удосконалення педагогічної взаємодії. Він являє собою систему спілкування, в 

якій моделюються елементи основних завдань професійної діяльності у 

контексті забезпечення ефективної педагогічної взаємодії. 
 

Інформаційний блок 

Інформаційний блок містить теоретичний матеріал, що розкриває сутність 

педагогічного партнерства, основні помилки, що їх припускаються педагоги в 
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організації педагогічної взаємодії, психологічні прибудови у спілкуванні. Блок 

передбачає також виконання вправ, які потребують від учителів початкової 

школи зосередження уваги на своїй особистості, на своїх переживаннях, 

почуттях, звичній системі поведінки, що спрямовуються на усвідомлення 

власних якостей характеру, властивостей, що сприяють чи заважають належному 

виконанню професійного обов’язку, продукуванню нормативної поведінки 

 

Орієнтувальний блок 

Орієнтувальний блок вміщує імітаційні ігри, в яких подаються та 

аналізуються деонтологічно насичені ситуації професійної взаємодії, основною 

метою яких є створення умов для усвідомлення учасниками їх місця в системі 

взаємодії з різними її суб’єктами (заступниками директора, педагогами, 

технічним персоналом, учнями, батьками учнів тощо), відпрацювання умінь і 

навичок деонтологічно виправданої поведінки, уміння встановлювати 

продуктивні стосунки, приймати деонтологічно вірні рішення. 

 

Адаптивний блок 

Адаптивний блок орієнтується на формування власної позиції у взаємодії на 

деонтологічних засадах та містить у собі «міні-майстер-класи» учасників, що 

починаються словами «Я роблю так…» та містять аргументоване обґрунтування 

власної професійної поведінки. 

 

Виконання творчої роботи за змістом семінару 

Аналіз деонтологічно насиченої професійної ситуації.  Презентація 

власного педагогічного досвіду побудови педагогічної взаємодії на 

деонтологічних засадах. 
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ПОРЯДОК ОНОВЛЕННЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ ТА  

КОРИГУВАННЯ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Зміст програм підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи 

оновлюється та удосконалюється на підставі: 

 нових законодавчих і нормативних актів Міністерства освіти і науки 

України, Кабінету Міністрів України; 

 кращого досвіду роботи закладів; 

 нових навчально-методичних посібників, підручників; 

 пропозицій викладачів і слухачів, отриманих МДУ у процесі аналізу 

потреб навчання. 

Оновлення та удосконалення може бути поточним або періодичним. 

Поточне удосконалення та оновлення здійснюється у процесі складання 

розкладів занять на підставі аналізу потреб у навчанні, пропозицій викладачів і 

слухачів, виявлення кращого досвіду та в зв’язку з появою нових публікацій з 

актуальних для слухачів питань. 

Відповідні уточнення стосуються назв окремих тем (їх поєднання, 

деталізації або оновлення відповідно до нових вимог), розподілу часу і 

послідовності  викладання (з урахуванням організаційно-методичних і технічних 

можливостей факультету та зайнятості викладачів), а також удосконалення форм 

і методів навчання з метою більш глибокого засвоєння слухачами навчального 

матеріалу.  

За підсумками календарного року МДУ здійснює порівняльний аналіз 

програми семінару з фактично виконаними розкладами занять і в разі 

необхідності вносить пропозиції щодо її коригування. Програма коригується і 

перезатверджується в установленому порядку, але зміни можна здійснювати 

тільки у варіативній частині не більше як на 40 відсотків. 

 

 

 

 


