
Додаток 1 

 

Інформація про програми підвищення кваліфікації  

(освітні (освітньо-професійні, професійні), спецкурси) 

 

Вид програми підвищення кваліфікації 
РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА  

спецкурсу 

Назва програми підвищення кваліфікації «Нешаблоновий урок: переваги та труднощі» 

Автор(-и) / розробник(-и) Кандидат педагогічних наук, доцент 

Скрипник М.І. 

Категорія(-ї) слухачів Педагогічні працівники. 

Мета програми здійснити аналіз практичних аспектів 

підготовки, проведення та аналізу шкільного 

уроку ХХI ст.  

Коротка анотація змісту програми Здійснено розгляд практичних аспектів 

підготовки, проведення та аналізу шкільного 

уроку ХХI ст. Характерною ознакою 

сучасного етапу розвитку вітчизняної освіти 

є ціннісно-цільова модернізація. Тому 

сучасний педагог має не лише методологічно 

бути підготовлений до впровадження 

інновацій, а й мати здатність критично 

аналізувати власні уроки з точки зору 

актуальності досягнення обов’язкових 

результатів навчання Державного стандарту 

базової середньої освіти.  Шкільні уроки, 

сценарії яких створює сучасний вчитель, 

мають не лише відповідати певним типам та 

видам, а й створювати креативне освітнє 

середовище для  підготовки дітей не до 

минулого, а до майбутнього, яким є  

креативність, підприємництво, співпраця. 

Урок з його класичним визначенням, 

обґрунтованим Я. Коменським ще у 1632 р., 

модернізується у добу відкритої освіти. 

Акцентовано увагу на новітніх розробках із 

когнітології та нейробіології, бо сучасні 

дослідження людського мозку спонукають 

педагогів до проєктування уроку на основі 

нейропсихології навчання.  

Обсяг програми 30 год. 

Форма підвищення кваліфікації Очно-дистанційна. 

Перелік компетентностей (інтегральна 

компетентність), які передбачені 

програмою щодо розвитку / формування 

Загальні компетентності  

Освітологічна: здатність інтегрувати 

знання з сучасної філософії та соціології 

освіти, культурології, освітньої політики й 

економіки освіти в цілісну стратегію 

освітньої діяльності на засадах 

еколюдиноцентризму, демонструвати 

відповідні цінності у професійній діяльності. 



Спеціальні (фахові, предметні, посадово-

функціональні) компетентності 

Інноваційно-дослідницька: здатність 

інноваційно вирішувати наукові / практичні 

професійні завдання; планувати, 

організовувати та здійснювати 

експериментальні дослідження щодо 

визначення оптимальних умов 

функціонування освітніх організацій; 

розвитку суб’єктів освітнього процесу; 

психолого-педагогічного та / або 

управлінського супроводу й підтримки 

інноваційних форм і методів роботи закладу 

освіти; визначати науково обґрунтовані 

перспективи інноваційних проєктів у галузі 

освіти тощо. 

Документ про підвищення кваліфікації, 

передбачений програмою 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації. 

Примітка: інформація по кожній програмі подається окремим документом (файлом). 

 

Завідувач(-ка) кафедри _______________________ / _______________________  

      (підпис)     (ім’я та прізвище) 

«___» ___________ 2022 р. 

 

 

 

 

 

 


