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Розробники 

(укладачі) 

програми 

Клімкіна Н.Г.– кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології. 

Грицюк Н.Г. – методист науково-методичного центру професійного розвитку керівних та педагогічних працівників 

установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації вихователів шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів 

Мета програми Удосконалення ключових компетентностей в межах професійної діяльності з урахуванням вимог професійного 

стандарту та стандарту освіти у галузі знань 01 Освіта 

Напрями 

програми 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів 

 

Зміст програми Навчальний план 

№з/п Назва модуля Аудиторні 

години 

1 Модуль 1. Світоглядні основи професійного розвитку педагога 4 

1.1.1 Євроінтеграційні процеси в Україні: виклики для освітян й освітніх інституцій. 2 

1.1.2. Практика соціальної фасилітації процесів модернізації освітніх інституцій у взаємодії з 

громадою, суспільством та формування громадської активності 

2 

2 Модуль 2. Розвиток психолого-педагогічної та інклюзивної компетентності 6 

2.1 Концепція безбар'єрності в забезпеченні рівності, доступності, толерантності та взаєморозуміння 

між суб'єктами освітньої взаємодії. 

2 

2.2 Категорія особливих освітніх потреб дитини з ООП: загальна характеристика вірогідного прояву, 

ступінь прояву, рівень підтримки. 

2 

2.3 Педагогічні підходи до дітей з різними нозологіями. 2 



Модуль 3 Розвиток професійних компетентностей 23 

3.1. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності  4 

3.1.1 Цифрове суспільство та трансформація освіти. Електронне урядування. 2 

3.1.2 Електронні (цифрові) освітні ресурси з предметів та інтегрованих курсів для реалізації мети 

Державного стандарту базової середньої освіти: методика створення та використання. 

2 

3.2.Методичні засади розвитку професійних компетентностей (предметна компетентність, 

інноваційність, фахові методики та технології) 

14 

3.2.1 Технологія ненасильницького спілкування: сутність та основні поняття. 2 

3.2.2 Психологічні аспекти формування м’яких навичок в контексті взаємодії «педагог-дитина», 

«педагог-батьки», «дитина-дитина» засобами СЕЕН. 

2 

3.2.3 Психологічні аспекти профілактики та шляхи розв’язання проблем професійно-

особистісного вигорання сучасного педагога. 

2 

3.2.4 Свідомий вибір професійної орієнтації-надійна профілактика девіацій та адикції. 2 

3.2.5 Виховні пріоритети розвитку життєвої компетентності осіб з інтелектуальними 

порушеннями та розладами спектру аутизму 

2 

3.2.6  Нормативно-правове забезпечення виховної роботи закладів загальної середньої та 

спеціальної освіти  

2 

3.2.7  Сучасні підходи до організації виховної роботи в пансіонах закладів загальної середньої та 

спеціальної освіти обласного підпорядкування  

2 

3.3. Педагогічна практика 4 

Практика в навчальному закладі. 4 



3.4. Модульний контроль 1 

4 Модуль 4. Діагностико-аналітичний 3 

 Організаційні аспекти підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти 1 

 Підсумкова конференція. Особливості організації виховної роботи в спеціальній школі 2 

Разом годин 36 

Навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації завершується підсумковою конференцією за участю науково-педагогічних 

працівника профільної кафедри. Підсумкова конференція передбачає обговорення проблемних питань, результатів навчання, виконання 

індивідуальних завдань слухачами курсів за змістом загальних та методичних модулів, передбачених навчальною програмою, 

отримання зворотного зв’язку. 

Обсяг програми 36 год 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Очна, заочна, дистанційна відповідно до формату курсів і робочого навчального плану. 

Перелік 

компетентностей, 

що набуваються/ 

удосконалюються  

Загальні компетентності: громадянська, соціальна, культурна, виховна.  

Професійні компетентності: інклюзивна, психологічна, емоційно-етична, педагогічного партнерства, інформаційно-

комунікаційна. 

Очікувані 

результати 

Очікувані результати навчання: 

 готовність до створення безбар'єрного, безпечного, комфортного інклюзивного освітнього середовища з 

дотриманням усіх правил ненасильницької комунікації; здатність забезпечувати рівні права та можливості для 

всіх здобувачів освіти; забезпечення суспільної безбар'єрності та організації відповідних заходів в практичній 

діяльності; 

 обізнаність в характеристиках особливих освітніх потреб дитини з ООП для забезпечення якості освітнього 

процесу, розвитку дитини та наданням її відповідного рівня підтримки; 

 усвідомлення принципів,  змісту та рівнів залученості (особистісного та системного) формування м‘яких навичок 

засобами СЕЕН; 

 здатність до усвідомлення, розуміння себе і своїх почуттів, емоцій та ціннісних орієнтирів; 

 здатність до вміння демонструвати емпатію й переходити на рівень співпереживання, усвідомлення причин та 

наслідків професійно-особистісного вигорання усвідомлення ефективних шляхів подолання наслідків; 

 здатність розвивати професійні компетенції шляхом сприяння  практичного застосування вихователем школи-



інтернату, чи працівником навчально-реабілітаційного центру актуальних методик роботи, що сприятимуть 

розвитку психічних процесів, активізації когнітивних функцій дітей, що мають особливості розвитку; 

 здатність розуміти і використовувати у роботі нормативно-правові документи, науково-методичну літературу; 

 здатність застосовувати сучасні методи і технології для особистісного та професійного зростання вихователя; 

 здатність здійснювати ефективний добір змісту, форм,  методів здійснення виховного впливу на осіб з 

особливими освітніми потребами;  

 здатність використовувати у роботі адаптовані технології, методи і форми виховної роботи з особами з 

інтелектуальними порушеннями та з розладами спектру аутизму; 

 здатність до забезпечення виховного процесу через оптимізацію системи методичної роботи як важливого 

чинника формування готовності педагогічних кадрів до організації виховного процесу згідно сучасних вимог; 

 вміння визначити необхідність професійної орієнтації дітей в сучасних умовах; 

 здатність до реалізації стратегічних напрямів цифровізації освіти в Україні; використання цифрових ресурсів у 

житті суспільства з дотриманням правових та етичних норм використання цифрових технологій та сервісів; 

 здатність добирати безпечні, доцільні для навчання здобувачів освіти електронні (цифрові) освітні ресурси; 

упорядковувати ïx i використовувати з урахуванням мети, умов навчання, вікових особливостей i потреб 

здобувачів освіти; 

Строки 

виконання 

програми 

Один тиждень 

Додаткові послуги Забезпечення гуртожитком 

Місце виконання 

програми 

ХОІППО  м. Хмельницький. 

Вартість Освітні послуги надаються безоплатно відповідно до регіонального замовлення слухачів курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних, керівних працівників і працівників науково-методичних об‘єднань Хмельницької області на 2023 рік 

Графік освітнього 

процесу 

Відповідно до наказу Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА «Про затвердження плану-

графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників  освіти області на 2023 рік» 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

 Свідоцтво. 



 


