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Розробники 

(укладачі) 

програми 

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

Гіджеліцький І.К. – перший проректор ХОІППО 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації класних керівників 

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

стандарту та стандарту освіти у галузі 01 Освіта 

Напрями 

програми 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 

Зміст програми Навчальний план 

№з/п Назва модуля Аудиторні 

години 

І Модуль 1. Методичні засади розвитку професійної компетентності 32 

1.1 Професійні компетентності (знання фахових методик з виховання та  технологій) 29 

1.1.1 Лідерство як феномен поведінки сучасної людини. 1 

1.1.2 Професійна орієнтація учнів в умовах сьогодення. Роль класного керівника. 2 

1.1.3 Формування соціальної активності учнів, як основи свідомих та патріотичних підходів до життя. 2 

1.1.4 Формування свідомого ставлення у старшокласників до взаємодії з протилежною статтю, як 

основи майбутньої сім’ї. 
2 

1.1.5 Використання тренінгових технологій у виховній роботі». Оволодіння навиками проведення 

тренінгу із патріотичного виховання дітей та учнівської молоді «З Україною в серці». 

2 

1.1.6 Шляхи реалізації програми виховної роботи з учнями «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція». 

2 



1.1.7 Соціалізація дитини в медіасередовищі – виховний аспект. Основи інформаційної безпеки учнів. 2 

1.1.8 Формування національної ідентичності особистості у системі національно патріотичного 

виховання, як стратегічного напрямку державної політики України. 
2 

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

між суб'єктами освітньої взаємодії. 

2 

1.1.10 Технологія ненасильницького спілкування: сутність та основні поняття. 2 

1.1.11 Психологічні аспекти формування м’яких навичок в контексті взаємодії «класний керівник-

здобувачі», «класний керівник –Батьки», «здобувачі – здобувачі» засобами СЕЕН. 

2 

1.1.12 Інноваційні форми роботи з батьками в НУШ. Тренінги батьківської компетентності в системі 

роботи класного керівника. 

2 

1.1.13 Вмотивований педагог. Розвиток психолого- педагогічних компетентностей сучасного педагога. 2 

1.1.14 Формування творчої особистості дитини в закладі загальної середньої освіти. 2 

1.1.15 Проблема булінгу в освітньому середовищі: психологічний аспект 2 

1.2 Фахова практика 2 

1.2.2 Практика в навчальному закладі 2 

1.3 Модульний контроль 1 

ІІ Модуль 2. Діагностико-аналітичний 4 

2.1 Організаційні аспекти підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти 1 

2.2 Підсумкова конференція 3 

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.  

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

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; 

 розуміння педагогами сутності та складників патріотизму як суспільної та особистісної цінності, якості людини-

патріота, концептуальних засад національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, актуалізація у 

роботі класного керівника основних тенденцій та змісту національно-патріотичного виховання особистості, 

використання підходів до виховання громадянина-патріота, форм і методів національно-патріотичного 

виховання старшокласників; врахування особливостей та організації проведення тренінгу як ефективної форми 

національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; 

 уміння налагоджувати продуктивну педагогічну взаємодію з дітьми та учнівською молоддю для спонукання 

зростаючої особистості до активного прояву соціальної позиції; 

 знання сутності та сучасного стану торгівлі людьми, у тому числі дітьми;  причини, форми та механізми торгівлі 

людьми в Україні, використання у роботі нормативно-правової  бази протидії торгівлі людьми, знань сутності 

соціальної профілактики торгівлі людьми, особливостей виховної роботи з учнями в закладах освіти щодо 

протидії торгівлі людьми, специфіки впровадження програми виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми 

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»; уміння використовувати дану програму; 

 знання й розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти через медіаграмотність, критичне та системне мислення, 

убезпечення себе та дітей в інтернеті, захист дітей від кібербулінгу, зосередження на головних викликах 

сучасного світу - дезінформації та фейках, використання можливостей медіа для професійної діяльності; уміння 

визначати освітні потреби та запити через роботу медіа, володіти технологіями науково методичного супроводу 



освітнього процесу через медіа контент; 

 використання  знань щодо організації науково-методичного супроводу професійної компетентності з питань 

створення національно-орієнтованого простору громадянської комунікації учнів, готовність до участі в процесах 

державотворення, уміння визначати форми й способи участі в життєдіяльності громадянського суспільства; 

культивування серед учнів кращих рис української ментальності, національної ідентичності; 

 свідомлення  класним керівником принципів, змісту та системи формування м‘яких навичок засобами СЕЕН4 

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

самопізнання, саморефлексії та саморозвитку; 

 обізнаність в структурі та змісті компетентностей сучасного педагога в контексті концепції НУШ; 

 здатність виявляти джерела негативного впливу на творчий розвиток дітей та підлітків і розробляти рекомендації 

вчителям та батькам щодо блокування і нейтралізації їх впливу на школярів; 

 розширення знань вчителів про булінг як соціально-психологічну проблему в освітньому середовищі, його види 

та соціально-рольову структуру; ознайомлення з комплексом психопрофілактичних заходів щодо попередження 

насильства та булінгу в дитячих колективах, застосування у роботі; 

 здатність допомогти у визначенні професійної орієнтації для дітей в сучасних умовах; 

 вміти аналізувати поняття соціальної активності та  її критеріальних показників; 

 здатність навчити дітей визначати необхідність свідомого та відповідального ставлення один до одного з метою 

побудови в молодому віці конструктивної сім’ї, якастане основою потужного українського суспільства; 

 здатність розуміти поняття та типи лідерства, способи налагодження конструктивної взаємодії з лідерами в 

класних колективах. 

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. 

 


