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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Мета програми: Розвиток посадово-функціональних компетентностей педагогів-

організаторів у контексті реалізації Державної освітньої політики з урахуванням 

принципів андрагогіки. Підвищення кваліфікації педагогів-організаторів, вдосконалення 

професійної майстерності, теоретико-методологічної і методичної підготовки щодо 

організації виховного процесу в умовах формування інформаційного суспільства на основі 

сучасних підходів до змісту, форм і методів навчання, впровадження інноваційних 

технологій в освітній процес. 

Напрям програми: 

– підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки у 

сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою; 

– розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових 

методик, технологій); 

– формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, 

визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»; 

– психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки; 

– створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) 

інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми потребами; 

– використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому 

процесі; 

– мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність. 

Обсяг програми: 30 годин / 1 кредит. 

Вид підвищення кваліфікації: за програмою підвищення кваліфікації. 

Форма підвищення кваліфікації: інституційна (очна та дистанційна). 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться 

(загальні, фахові тощо):  

педагогічна – здатність організовувати позакласну, позашкільну навчально-виховну 

роботу, змістовне дозвілля дітей та молоді; сприяти розвитку учнівського самоврядування 

у школі; створювати умови для активізації діяльності учнів школи у громадських 

організаціях, залучати вихованців для участі у районних, міських, обласних, 

Всеукраїнських та Міжнародних проєктах, конкурсах, змаганнях, акціях, форумах та 

інших культурно-просвітніх заходах, працювати в умовах інклюзивної освіти; 

когнітивна – здатність застосовувати у практичній діяльності знання основ педагогіки і 



  

 

методики виховної роботи, основ культурно-просвітницької роботи, теорії дитячого та 

юнацького самоврядування; знання вимог нормативних документів з питань виховної, 

культурно-просвітницької, спортивно-масової роботи; методики і технологій підготовки, 

організації та проведення виховних заходів у загальноосвітній школі, діяльності дитячих і 

юнацьких громадських організацій; методики проведення ігор і масових виховних, 

просвітницьких та розважальних заходів; 

діяльнісна – здатність планувати, організовувати, активізувати й оцінювати виховну, 

культурно-просвітницьку, спортивно-масову діяльність вихованців та роботу дитячих і 

юнацьких громадських організацій; використовувати сучасні методи, форми, педагогічні 

технології позакласної, позашкільної виховної роботи та організації діяльності дитячих і 

юнацьких громадських організацій; спроможність здійснювати діагностику всіх аспектів 

виховної діяльності закладу загальної середньої освіти та діяльності дитячих і юнацьких 

громадських організацій; 

особистісна – здатність здійснювати рефлексію власного освітнього і професійного 

досвіду, критичну оцінку результатів діяльності; визначати рівень особистісного і 

професійного розвитку, моделювати траєкторію особистісного самовдосконалення.  

           Викладачі Маріупольського державного університету, які виконують 

програму: 

– Сабадаш Ю. С., доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології та 

інформаційної діяльності; 

– Задорожна-Княгницька Л. В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

педагогіки та освіти; 

- Варава Л. А., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної 

психології; 

-– Дабло Л. Г., кандидат культурології, доцент кафедри культурології та інформаційної 

діяльності; 

– Кудлай В. О., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри культурології та 

інформаційної діяльності; 

– Манякіна О. С., кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та 

інформаційної діяльності; 

– Нікольченко Ю. М., доцент, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності, 

заслужений працівник культури України; 

– Сивак О. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології та 

інформаційної діяльності. 



  

 

Строки виконання програми: Відповідно до плану-графіку підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на 2020-2021 роки. 

Місце виконання програми: Маріупольський державний університет. 

Форми проведення навчальних занять: лекція, практичне заняття, інструктивно-

методичне заняття, тренінг, конференція з обміну досвідом, «круглий стіл», консультація, 

дистанційна консультація, самостійна робота. 

Очікувані результати:  

– удосконалення рівня професійної компетентності щодо організації позаурочної та 

позашкільної діяльності вихованців, створення умов для виховання, розвитку і проведення 

дозвілля школярів закладів середньої освіти; 

– усвідомлення доцільності застосування інноваційних організаційних форм, методів і 

засобів у професійній діяльності, розвиток практичних навичок використання їх у 

професійній діяльності; 

– розвиток уміння самостійного планування, прогнозування та проєктування педагогічної 

комунікації з суб’єктами освітньо-виховного процесу, розвивально-виховної діяльності 

школярів, стратегії особистісно-професійного самовдосконалення; 

– розуміння концепції інклюзивної освіти для створення безпечного освітньо-виховного 

середовища з метою додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Свідоцтво 

про підвищення кваліфікації. 



  

 

2. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

підвищення кваліфікації педагогів-організаторів 

закладів загальної середньої освіти 
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ПРАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ 

 

Вступ. Культура як важливий чинник розвитку 

освіти в Україні.  
4 4 4 - - 

Т1. 
Педагогічна деонтологія. 

4 4 4 - - 

Т2. 
Збереження культурної спадщини України. 

4 4 4 - - 

Т3. 
Медіаосвіта та медіаграмотність педагогічного 

працівника.  
2 2 2 - - 

Т4 
Культурно-дозвіллєва діяльність у закладах 

загальної середньої школи. 
4 4 4 - - 

Т5 
Видатні українські діячі культури і мистецтва та 

їхня спадщина. 
2 2 2 - - 

Т6. 

Інформаційно-комунікаційні технології на 

уроках мистецтва: створення авторських 

мультимедійних продуктів 

4 4 2 2  

Т7. 
Суб’єкт – суб’єктні міжособистісні взаємодії. 

4 4 4   

 

Демонстрація індивідуальних проектів. 
2 - - - 2 

 Загальна кількість годин: 30 28 26 2 2 

 

3. ПОРЯДОК ОНОВЛЕННЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ 

ПРОГРАМИ 

Зміст ППК оновлюється та удосконалюється на підставі: 

- нових законодавчих і нормативних актів Міністерства освіти і науки України, 

Кабінету Міністрів України; 

- поступового досвіду фахової роботи секретарів та діловодів, закладівосвіти, 

Державного архіву України та УНДІАСД; 

- нових навчально-методичних посібників, підручників; 

- пропозицій викладачів і слухачів, отриманих 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-технічних і фінансових можливостей факультету та зайнятості 

викладачів), а також удосконалення форм і методів навчання з метою більш глибокого 

засвоєння слухачами навчального матеріалу. Періодичне оновлення та удосконалення 

ОПППК здійснюється наказом Маріупольського державного університету. 

За підсумками календарного року МДУ здійснює порівняльний аналіз професійної 

програми з фактично виконаними розкладами занять і у випадку необхідності вносить 

пропозиції щодо її коригування. Програма коригується і перезатверджується у 

встановленому порядку, але зміни можна здійснювати тільки у варіативній частині не 

більше, ніж на 40 відсотків. 

4. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ І ЗАХИСТУ ПРОЄКТІВ 

Це завершальний етап навчального процесу, який має показати вміння слухачів: 

використовувати набуті у процесі навчання теоретичні знання для розв’язання 

професійних проблем; застосовувати означені інтерактивні методи для активізації 

пізнавальної діяльності, які б не обтяжували навчальний процес. 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді захисту та обговорення 

проєктів. 

Тема проєкту обирається слухачем самостійно, виходячи з його фахових 

інтересів та узгоджується з куратором курсів. У проєктній роботі слухачі мають 

дотримуватися загальнодидактичних принципів навчання – науковості, доступності, 

систематичності і послідовності та специфічних лінгводидактичних принципів. 

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 освітньої програми 

організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 

15.10.2018 р. № 36) 
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