
Додаток 1 

 

Інформація про програми підвищення кваліфікації  

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

 

Вид програми підвищення кваліфікації 
РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА  

спецкурсу 

Назва програми підвищення кваліфікації «Проєктування уроку в школі цифрового 

століття: від теорії до практики» 

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

Скрипник М.І. 

Категорія(-ї) слухачів Педагогічні працівники. 

Мета програми на основі аналізу теоретичних засад 

проектування шкільного уроку в різних 

теоріях навчання здійснити аналіз 

практичних аспектів підготовки, проведення 

та аналізу шкільного уроку ХХI ст.  

Коротка анотація змісту програми Необхідність у перегляді уроку як 

традиційної форми роботи продиктована 

запитами на цілі навчання, що виставляються 

на кожному історичному етапі розвитку 

суспільства освіті. Навіть побіжний екскурс в 

історію доводить, що з часу обґрунтування 

Ян Амос Коменським уроку, ця форма 

організації навчальної діяльності змінюється. 

У 60-ті рр. ХIХ ст. розроблено теорію уроку 

К. Ушинським. У ХХ ст. зміни в шкільний 

урок внесли технології навчання, поява яких 

пов’язана з когнітологією. Серед таких 

технологій: алгоритмізація навчання; 

програмоване навчання; колективна 

навчально-пізнавальна діяльність; проблемне 

навчання; навчання «зануренням»; 

оптимізація навчання; інтенсифікація 

навчання; розвивальне навчання; 

диференційоване навчання; особистісно 

орієнтовне навчання; евристичне навчання. У 

минулому столітті в теорію та практику 

шкільного уроку введено низку понять 

(«оптимізація» (Ю. Бабанський), «проблемне 

навчання (М. Махмутов) тощо). Акцент в 

організації та проведенні уроку здійснено на 

когнітивній діяльності школяра, тобто 

діяльності, що базується на пізнавальних 

(когнітивних) здібностях особистості. З 

обґрунтуванням синергетичної парадигми 

освіти, що базується на концепції 

функціональної асиметрії мозку людини, 

урок досліджується як побудова 

«алгоритмів» формування парадоксального 

(діалектичного) мислення, розвиток якого є 



основною метою як психотерапевтичного, 

так і психолого-педагогічного впливу на 

особистість. Головним принципом нового 

уроку ХХ ст. – розвиток пізнавальних 

здібностей як первинне пізнання школярем 

реальності, а не вивчення готових «знань». 

Адже самостійне вивчення учнями одного й 

того ж реального освітнього об’єкта 

приводить до отримання індивідуальних 

освітніх продуктів – знань про цей об’єкт, а 

також способів їх отримання. 

Світ ХХI ст. цивілізаційно змінився: стан 

невизначеності, очікуваних швидких подій 

(5–10 років), антропологічні зміни. 

Інформаційні та глобалізаційні процеси 

теперішнього століття змінюють школу як 

інституцію індустріальної ери. Вчити тепер 

так, як здійснювалося протягом кількох 

століть, а саме: шляхом передачі знань від 

вчителя до учнів – загрозливе явище для 

суспільного й культурного розвитку.  

Школа Цифрового століття – місце, де 

готують людей не до давноминулого, а до 

прийдешнього. Таким майбутнім є 

креативність, підприємництво, співпраця. 

Мають бути створенні умови для свободи, 

партнерства й вибору суб’єктами траєкторії 

освітнього розвитку. Адже знання у наш час 

ідуть з різних сторін і місць, зокрема з 

масових відкритих освітніх онлайн курсів.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 


