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1. Загальні відомості  

У сучасних умовах реформування системи освіти, запровадження 

інноваційних технологій в організацію і зміст навчання підвищення 

кваліфікації вчителів української мови та літератури вбачається оптимальним 

шляхом забезпечення компетентності педагогів, підвищенням ефективності 

педагогічного процесу. Динаміка змін в освітній галузі України пред’являє 

нові вимоги до вчителя – бути спроможним позбутися педагогічних 

стереотипів, бути готовим до перегляду власних поглядів на професійну 

діяльність, постійно займатися самоосвітою і самовдосконаленням. Проблема 

ефективності і результативності освітнього процесу може бути успішно 

вирішена лише за умови забезпечення високої компетентності та професійної 

майстерності педагога. 

Пріоритетним напрямом у державній програмі розвитку освіти є 

формування ефективної системи безперервної освіти педагогічних і науково-

педагогічних працівників. Така система передбачає впровадження нових 

форм підвищення кваліфікації, які стимулюватимуть кожного педагога до 

постійного самовдосконалення та професійного росту. Таким чином, 

стратегічними завданнями реформування освіти в Україні відповідно до 

Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») 

визначено: 

– відродження і розбудова національної системи освіти як 

найважливішої ланки виховання свідомих громадян, формування освіченої, 

творчої особистості, забезпечення пріоритетного розвитку людини, 

відтворення й трансляції культури й духовності в усій різноманітності 

вітчизняних та світових зразків; 

– виведення освіти на рівень розвинутих країн світу шляхом 

докорінного реформування її концептуальних, структурних. організаційних 

засад; подолання монопольного становища держави в освітній сфері через 

створення на рівноправній основі недержавних навчально-виховних закладів; 
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глибокої демократизації традиційних навчально-виховних закладів; 

формування багатоваріантної інвестиційної політики у галузі освіти. 

З-поміж пріоритетних напрямків реформування освіти варто 

виокремити: 

– розбудову національної системи освіти з урахуванням кардинальних 

змін у суспільному житті; 

– забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності 

громадян до здобуття освіти; 

– досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних 

предметів: української та іноземних мов, історії, літератури, математики, 

природничих наук; 

– створення умов для задоволення освітніх та професійних потреб 

громадян України, надання можливостей постійно вдосконалювати свою 

освіту, підвищувати професійний рівень, оволодівати новими 

спеціальностями; 

– забезпечення в освітніх закладах відповідних умов для навчання й 

виховання фізично та психічно здорової особи; запобігання пияцтву, 

наркоманії, насильству. 

Одним із базових принципів реформування і вдосконалення системи 

освіти є забезпечення безперервності освіти і системи навчання. Курси 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

виступають однією з ланок, що забезпечує процес безперервності освіти, 

процес навчання впродовж життя і професійної діяльності. 

Метою програми є підвищення рівня професійної компетентності 

педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти, що, 

зрештою, сприятиме досягненню освітнього ідеалу – вихованню особистості, 

здатної до професійної самореалізації. Програма навчання (підвищення 

кваліфікації) педагога зорієнтована на можливість здійснення ним у 

майбутньому такого шкільного навчального плану, який буде 



 

 

5 

 

зосереджуватися на особистості дитини, орієнтуватися на інтереси учнів, 

прагнутиме відповідати на реальні життєві проблеми, включаючи 

міждисциплінарне знання.  

У процесі підготовки слухачі курсів мають можливість: 

- здобути теоретичні педагогічні та фахові знання; 

- удосконалити практичні вміння і навички, необхідні для професійної 

діяльності у сфері освіти; 

- підвищити рівень педагогічної майстерності у викладанні української 

мови та літератури, зарубіжної літератури; 

- познайомитися з інноваційними методами та методиками викладання 

української словесності, а також вітчизняними та закордонними 

досягненнями в галузі психолого-педагогічних наук; 

- засвоїти загальнотеоретичні знання та практичні навички створення 

авторських підручників і посібників, власних методик викладання 

дисциплін філологічного циклу; 

- набути навичок створення флеш-карток для ефективного 

запам’ятовування інформації на уроках української мови та літератури; 

- засвоїти теоретичні та методологічні основи міфокритики як сучасного 

напрямку літературознавства, покликаного проаналізувати художній 

твір крізь призму міфології; 

- засвоїти особливості психологічного супроводу особистості в умовах 

інклюзивної освіти. 

Перелік компетентностей що вдосконалюватимуться/  

набуватимуться: 

ЗК.02 – здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, 

спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня 

(соціальна компетентність); 

ЗК. 03 – здатність виявляти повагу та цінувати українську національну 

культуру, багатоманітність та мультикультурність у суспільстві; здатність до 



 

 

6 

 

вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження 

(культурна компетентність). 

Мовно-комунікативна компетентність: 

А1.4 – здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та 

навички учнів. 

Предметно-методична компетентність: 

А2.4 – здатність добирати та використовувати сучасні та ефективні 

методики та технології навчання учнів на засадах компетентнісного 

підходу; 

А2.5 – здатність розвивати в учнів критичне мислення; 

А2.6 – здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів 

навчання учнів на засадах компетентнісного підходу; 

А2.7 – здатність формувати ціннісні ставлення в учнів. 

Інформаційно-цифрова компетентність: 

А3.2 – здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за 

потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси; 

А3.3 – здатність використовувати цифрові технології в освітньому 

процесі. 

Психологічна компетентність: 

Б1.2 – здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які 

сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності; 

Б1.3 – здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню 

пізнавальну діяльність. 

Емоційно-етична компетентність: 

Б2.1 – здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, 

потреби, керувати власними емоційними станами. 

Інклюзивна компетентність: 

В1.1. – здатність створювати умови, що забезпечують функціонування 

інклюзивного освітнього середовища. 



 

 

7 

 

Інноваційна компетентність: 

Д1.2 – здатність використовувати інновації у професійній діяльності. 

Акцент у програмі зроблено на методичному аспекті професійної 

діяльності вчителя закладу загальної середньої освіти, а також ознайомленні 

з інноваційними педагогічними технологіями та сучасними підходами до 

викладання української мови та літератури.  

Передбачається ознайомлення з прогресивним педагогічним досвідом, 

покликаним вдосконалити й поглибити знання з інноваційної педагогіки, 

висвітлення особливостей роботи з обдарованими дітьми та дітьми з 

особливими освітніми потребами, ознайомлення з основами інформаційно-

телекомунікаційних технологій, інноваційних педагогічних технологій та 

можливостями їх реалізації в навчально-виховному процесі. 

Програма розрахована на 30 години для підвищення кваліфікації 

вчителів закладів загальної середньої освіти. Основними формами 

проведення навчальних занять зі слухачами курсів підвищення кваліфікації є: 

інтерактивні лекції, семінарські заняття, тренінги, розробка і захист 

авторських проєктів. 
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2. Навчальний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

закладів загальної середньої освіти 

за короткостроковою програмою «Інноваційні освітні технології 

викладання української мови та літератури, світової літератури» 
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ПРАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ 

Т1. 

Сучасні технології викладання 

філологічних дисциплін у закладах 

загальної середньої освіти. 

4  2 2  

Т2. 
Методологія наукових досліджень у 

закладах загальної середньої освіти 
4  2 2  

Т3. 

Особливості психологічного 

супроводу особистості в умовах 

інклюзивної освіти 

6  6   

Т 4. 

Тренінг «Використання флеш-карток 

на уроках української мови та 

літератури» 

6   4 2 

Т5. 

Використання методів 

міфокритичного аналізу в процесі 

вивчення української та зарубіжної 

літератури 

4  2 2  

 
Виконання та захист підсумкової 

роботи 
6   2 4 

 Загальна кількість годин: 30  12 12 6 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Т1. Сучасні технології викладання філологічних дисциплін у закладах 

загальної середньої освіти.  

 Тема 1. Інтерактивне навчання у сучасному педагогічному 

дискурсі. 
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 Систематизація досвіду сучасної методичної науки. Теорія інтеракції 

О. Пометун. Порівняльний дискурс інтерактивного і традиційного навчання. 

Доцільність використання у закладах освіти інноваційних форм і методів 

навчання. 

 Тема 2. Основні методи інтерактивного навчання. 

 Організація інтерактивного навчання на уроці. Система засобів, 

прийомів, методів організації інтерактивного освітнього процесу. Найбільш 

продуктивні методи роботи на сучасному уроці. Паритетність у стосунках 

педагога й учня. Постійна активність учня як форма його самореалізації.    

Література 

1. Дем’янова С.О. Інноваційні техгології та сучасний урок літератури. 

Киів: Шкільна освіта, 2006. 128 с. 

2. Кашлев С.С. Технология интерактивного обучения. Минск: 

Беларусский верасень, 20005. 196 с. 

3. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і 

практика. Київ, 2002. 136 с. 

4. Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній 

школі. Підручник. Київ: Академія, 2012. 312 с. 

 

Т 2. Методологія наукового дослідження в закладах середньої освіти 

Тема 1. Наукове вивчення як основна форма наукової роботи. 

 Методи наукового вивчення. Структура і зміст наукового дослідження. 

Робота з джерелами інформації, їх відбір, класифікація, аналіз, опрацювання. 

Визначення об’єкта і предмета дослідження, формулювання мети і завдань 

наукового пошуку, підбиття підсумків. 

Тема 2. Мова і стиль наукової роботи.  

 Мова і стиль наукової роботи. Загальні вимоги до її оформлення. 

Тема 3. Захист наукової роботи. 
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 Особливості захисту наукового дослідження як завершального етапу 

конкурсу наукових робіт учнів в системі МАН України. Специфіка створення 

постера. 

Література 

1. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: 

Навч. посібник. К.: Кондор, 2009. 206 с. 

2. Лесин В.М. Як працювати з книгою: Метод. посіб. К.: Вища шк., 1998. 

71 с. 

3. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до 

їх написання, оформлення і захисту. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 

1997. 56 с. 

4. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

Підручник. К.: Знання-Прес, 2003. 295 с. 

5. Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник. 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 178 с. 

 

Т3. Особливості психологічного супроводу особистості в умовах 

інклюзивної освіти 

Тема 1. Психологічні витоки толерантності педагога в умовах 

інклюзивної освіти 

Психологічне визначення поняття «толерантність». Чинники 

формування толерантного ставлення педагога. Психофізіологічні та генетичні 

механізми розвитку дитини з особливими функціональними й освітніми 

потребами. Усвідомлена толерантність як базовий чинник профілактики 

психоемоційного вигорання педагога в умовах інклюзивної взаємодії. 

Тема 2. Психічне здоров’я педагога як чинник якісного 

навчального процесу в умовах інклюзивної освіти 

Поняття «психічного здоров’я», усвідомлення чинників та перешкод на 

шляху формування екологічно комфортного освітнього середовища. 

Особливості професійної взаємодії педагога, учнів з ОПП та батьків. 
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Формування позитивного ставлення до концепції інклюзії; учнів з ООП, 

можливостей їхнього навчання.  

Тема 3. Формування самоставлення дитини з особливими освітніми 

потребами в процесі навчання  

Визначення феномену самоставлення особистості в психологічному 

контексті. Підходи до визначення змісту самоповаги як настановного за 

своєю природою компоненту освіти. Емоційно-ціннісне ставлення до себе, як 

переживання і оцінка власної значущості суб’єкта в процесі соціальної 

активності й навчання. Роль дорослих та однолітків в ситуації формування 

самоставлення дитини з особливими освітніми потребами. 

Література  

1. Методичні рекомендації щодо організації навчання та виховання дітей 

з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році. URL: 

mirrvopsi.at.ua/Metodrecomend/inkluz.doc. 

2. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів: навчально-методичний посібник / За заг. ред. М.А. Порошенко 

та ін. К. 2018. 252 с.  

3. Психолог на педраді. Бібліотека «Шкільного світу». К. 2003. 

 

Т4. Тренінг «Використання флеш-карток на уроках української мови 

та літератури» 

Тема 1. Доцільність та алгоритм застосування флеш-карток на 

уроках української мови та літератури 

Поняття «флеш-картка» (демонстраційна картка). Принцип 

«інтервального повторення» як ефективний засіб запам’ятовування 

інформації. Технологія створення флеш-карток. Рекомендації щодо 

застосування карток на уроках української мови та літератури. Ігри з 

картками.  
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Тема 2. Інтернет-сервіси для створення та використання флеш-

карток 

Огляд сервісів, що програмно реалізують принцип інтервального 

повторення. Онлайнсервіс Quizlet для створення та застосування флеш-карт і 

навчальних ігор.  

Література 

1. Брюховецька О.В. Візуальний поворот у культурі і культурології. 

Культурологія: Могилянська школа. 2018. С. 130– 165.  URL : 

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15232 

2. Книш І. В, Кочубей Н. В. Технологічні аспекти становлення нової 

освітньої парадигми. Інформаційні технології і засоби навчання : 

електронне наукове фахове видання Ін-т інформ. технологій і засобів 

навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. 2017. 

Т. 60. № 4. C. 181–194. URL : 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1600/1206 

3. Мелешко Л. В. Навчальна гра як засіб розвитку комунікативних 

здібностей учнів на уроках української мови. С. 241–284. URL : 

http://eprints.zu.edu.ua/15025/1/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%

D1%88%D0%BA%D0%BE.pdf 

4. Цукор Л. Флеш-картки у навчальному процесі: коли знання можна 

побачити. Освітній проект «На Урок» : веб-сайт. URL : 

https://naurok.com.ua/post/flesh-kartki-u-navchalnomu-procesi-koli-

znannya-mozhna-pobachiti 

 

Т 5. Використання методів міфокритичного аналізу в процесі вивчення 

української та зарубіжної літератури 

Тема 1. Теоретичні та методологічні основи міфокритики як 

сучасного напрямку літературознавства. 

Міфологічна критика і психоаналіз. Напрямки міфокритики. Міф і 

http://quizlet.com/
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1600/1206
http://eprints.zu.edu.ua/15025/1/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/15025/1/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE.pdf
https://naurok.com.ua/post/flesh-kartki-u-navchalnomu-procesi-koli-znannya-mozhna-pobachiti
https://naurok.com.ua/post/flesh-kartki-u-navchalnomu-procesi-koli-znannya-mozhna-pobachiti
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архетип. 

Тема 2. Зв'язок літератури та міфу. 

 Концепція людини. Концепція часу і простору. Неоміфологізм у 

сучасній літературі. 

Література 

1. Зварич І.М. Міф і слово в просторово-часовому моделюванні дійсності 

[Текст] : навч. посібник ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія 

Федьковича. Чернівці : Рута, 2005. 104 с. 

2. Зварич І.М. Міф у сучасному художньому мисленні [Текст] : конспект 

лекції; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці: 

Рута, 2006. 43 с. 

3. Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М., 1994. 

4. Элиаде М. Аспекты мифа. Пер. с фр. М., 2000 

5. Юнг К. -Г. Архетип и символ. СПб., 1991. 
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4. ВИПУСКОВЕ ЗАВДАННЯ 

Необхідною умовою для отримання слухачами свідоцтв про 

підвищення кваліфікації є проведення підсумкового контролю знань. Це 

завершальний етап навчального процесу, який має показати вміння слухачів: 

 використовувати набуті у процесі навчання теоретичні знання для 

розв’язання професійних проблем; 

 працювати з науковими джерелами; 

 робити висновки, що мають не лише теоретичне, але й практичне значення. 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді захисту 

авторського проєкту. 

Відповідно до специфіки навчальної дисципліни випускова робота за 

обраною темою виконується як індивідуальне завдання (або у певних 

випадках як творчий колективний проєкт – у мікрогрупі). 

Тема роботи обирається слухачем самостійно, виходячи з його 

фахових інтересів, проблематики курсу, що вивчається. 

При висвітленні проблеми необхідно викладати матеріал логічно, 

послідовно, без граматичних та стилістичних помилок; чітко формулювати 

думки. Підготовка та виконання роботи має показати вміння слухача: 

 використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні 

навички для вирішення певних педагогічних завдань; 

 аналізувати літературні, наукові джерела; 

 узагальнювати теоретичні та практичні дані, власний досвід 

педагогічної діяльності. 

Проєкт може бути представлений у формі: 

 авторських методичних розробок навчальних занять або 

методичних рекомендацій; 

 методичних статей (опублікованих чи підготовлених до 

публікації); 

 опису власного досвіду (авторської методики) з певної проблеми. 
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Передбачено презентацію та захист авторського проєкту.  

 

ВИМОГИ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

Інформація має не тільки розкривати заявлену тему, а й  привертати 

увагу слухачів. При цьому вона не повинна бути монотонною і громіздкою 

(15 – 20 слайдів). Найбільш важлива інформація повинна розташовуватися у 

центрі слайду. 

 кожен слайд має відображати одну думку; 

 текст має складатися з коротких слів та простих речень; 

 рядок має містити 6 – 8 слів; 

 всього на слайді має бути 6 – 8 рядків; 

 дієслова мають бути в одній часовій формі; 

 заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні 

ідеї слайда; 

 слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише 

створюють бар’єр на шляху ефективного передавання даних; 

 кількість блоків статистичних даних на одному слайді має бути не 

більше чотирьох; 

 усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі. 

Презентація має відповідати таким критеріям:  

o повнота розкриття теми; 

o якість представленого матеріалу та його викладу; 

o структурування інформації; 

o наявність обов’язкових слайдів (титульний, зміст, список джерел); 

o відсутність граматичних, орфографічних і фактичних помилок; 

 

 

 

 


