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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 через свободу, культуру педагога як невіддільної частини педагогічного інструментарію розкрити 

практичні аспекти реалізації концептів Нової української школи (зокрема, реалізація автономії 

педагога у розробленні змісту предмета; особливості структурування навчальних елементів; 

особливості розроблення навчальної програми з предмета та навчально-методичного забезпечення). 

 

Коротка анотація змісту 

програми 

Тема спецкурсу є логічним продовженням попередніх авторських спецкурсів із проблематики 

модернізації вітчизняної освіти в контексті проблем суб’єктності й присвячена  такому аспекту, як: 

свобода, культура, професійний розвиток педагога Нової української школи. Традиційно свобода та 

культура педагога належить до царини інтересів філософських дисциплін — етики та естетики, де її 

розглядають переважно під кутом зору естетики та етики педагогічної дії чи психології творчості. 

Однак у практичному аспекті реалізації концептів Нової української школи, свобода, культура педагога 

давно подолала межі лише філософських дисциплін як царини естетизації та етизації освітньої 

діяльності й стає невіддільною частиною педагогічного інструментарію в проектуванні змісту 

предмета та культури освоєння технологій навчання. Окремі розділи цього спецкурсу є одним з 

каталізаторів рефлексій над взаємодією філософії, педагогіки, культурології для професійного 

розвитку освітянина для сучасних модернізаційних змін вітчизняної освіти та культури. Дослідницький 

інтерес цього спецкурсу зорієнтований на: реалізацію автономії педагога у розробленні змісту 

предмета; особливості структурування навчальних елементів; особливості розроблення навчальної 

програми з предмета та навчально-методичного забезпечення. У методичному пораднику для 

професійного розвитку педагога Нової української школи пропоновано діагностичний інструментарій 

для дослідження професійного розвитку педагога як набуття професіоналізму – системи практично-

орієнтованих форм інтелекту («real-world» intelligence): емоційного (Emotional Intelligence – EQ),  

культурного (Cultural Intelligence – CQ),  соціального (Social Intelligence – SQ), практичного (Practical 

Intelligence – PQ) - здібностей, пов’язаних із важливими професійно-особистісними сферами 



 

життєтворчості педагога. У спецкурсі пропоновано авторські 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 


