
Вид програми підвищення 

кваліфікації  

Спецкурс 
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Підвищення кваліфікації педагогів для Нової української школи: дорожня карта модернізації 

Автор(-и) / розробник(-и) Доц. М.І.Скрипник 

Категорія(-ї) слухачів викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за 

профілем «Педагогіка; початкова, дошкільна та позашкільна освіта»; методисти закладів ППО; 

методисти ЦПРПП та керівники МО 

Мета програми освоєння слухачами методами Форсайту для дослідження перспектив розвитку підвищення 

кваліфікації педагогів (технологічними: технологічні карти, аналіз частоти згадувань, картирування 

основних процесів;  сценарні: мегатренди, багатокритеріальний аналіз, сценарне планування, написання 

есе та інші; аналітичними: Дельфі, SWOT-аналіз і/або аналіз інформаційних потоків, екстраполяція; 

експертними: методика фокус-груп або панелей експертів, мозковий штурм, огляд літератури, робота 

експертних комісій). 

 

Коротка анотація змісту 

програми 

Активізація діяльності педагогів як суб’єктів модернізаційних змін, формування осередків якісної 

фахової праці та опанування спеціалізованих тематик Нової української школи актуалізують питання 

критеріїв сучасності діяльності інтитуцій підвищення кваліфікації, тенденцій розвитку цих інституцій. 

Спецкурс присвячено значущим проблемам і викликам підвищенню кваліфікації педагогічних 

працівників для Нової української школи, серед яких зосереджено увагу на: проблемах  і викликах, які 

розв’язуються;  складні проблеми та виклики (які ми розуміємо, але їхнього вирішення ще не знаємо); 

небезпечні проблеми й виклики (які є складними не тільки у плані вирішення, а й навіть у частині свого 

формулювання). Практичним аспектом є освоєння слухачами методами Форсайту для дослідження 

перспектив розвитку підвищення кваліфікації педагогів (технологічними: технологічні карти, аналіз 

частоти згадувань, картирування основних процесів;  сценарні: мегатренди, багатокритеріальний аналіз, 

сценарне планування, написання есе та інші; аналітичними: Дельфі, SWOT-аналіз і/або аналіз 



 

інформаційних потоків, екстраполяція; експертними: методика фокус-груп або панелей експертів, 

мозковий штурм, огляд літератури, робота експертних комісій). Сучасні проблеми підвищення 

кваліфікації педагогів для Нової української школи представлено через розроблення дорожньої карти 

модернізації підвищення кваліфікації педагогічних працівників (регіональні моделі). У спецкурсі 

пропоновано навчально-творчі завдання для самостійної та індивідуальної роботи слухачів. 

 

Обсяг програми 6 год 

Форма підвищення кваліфікації  Очно-дистанційна 

Перелік компетентностей, які 

передбачені програмою щодо 

розвитку / формування 

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. 

 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою  

Свідоцтво 


