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Розробники 

(укладачі) 

програми 

Шевчишена О.В. – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і психології, 

Грицюк Н.Г.– методист НМЦ дошкільної, початкової та спеціальної освіти. 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації вчителів індивідуального навчання  

Мета програми Удосконалення ключових компетентностей в межах професійної діяльності відповідно до 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 

1 Модуль 1. Розвиток професійних компетентностей 32 

1.1. Методичні засади розвитку професійних компетентностей (предметна компетентність, 

інноваційність, фахові методики та технології)  

29 

Нормативно-правова база та програмове забезпечення індивідуального навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти. Адаптація та модифікація 

навчальних програм для учнів з ООП. Оцінювання навчальних досягнень учнів з інтелектуальними 

порушеннями та розладами спектру аутизму. 

Концепція безбар’єрності в забезпеченні рівності, доступності, толерантності та взаєморозуміння 

між суб’єктами освітньої взаємодії. Командна робота учасників освітньої взаємодії.  

Психологічні засади встановлення контакту вчителя з дітьми в умовах індивідуального навчання: 

сучасні методики та технології. Психологія педагогічного впливу. Психологічні інструменту 

педагогічного впливу вчителя в умовах індивідуального навчання. Особливості індивідуального 

підходу до дітей, що мають особливості розвитку під час навчання. Педагогічно-методичні підходи 

до дітей з різними нозологіями з метою розвитку та саморегуляції. Ненасильницьке спілкування у 

 



роботі вчителя індивідуального навчання. М’які навички сучасного педагога: формування 

емпатійного ставлення до здобувачів освіти з ООП. Використання засобів альтернативної та 

додаткової комунікації у формуванні життєвих  компетентностей в дітей з ООП та особами, 

потерпілими внаслідок воєнних дій. 

Категорія особливих освітніх потреб дітей з ООП: ступінь прояву та рівень підтримки. Підтримка 

та розвиток академічних навичок дитини з ООП для життя через побут. Психологічні аспекти 

розвитку емоційного інтелекту дітей з ООП. Соціально-емоційне та етичне навчання (СЕЕН). 

1.2. Педагогічна практика 2 

1.2.1. Практика в навчальному закладі 2 

1.3. Модульний контроль 1 

2 Модуль 2. Діагностико-аналітичний 4 

 Організаційні аспекти підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти 1 

 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: соціальна.  

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



Очікувані 

результати 

Очікувані результати навчання: 

 здатність розуміти нормативно-правові документи, науково-методичну літературу; 

 здатність до здійснення психологічно диференційованої оцінки навчальних досягнень учнів з інтелектуальними 

порушеннями та розладами спектру аутизму; 

 здатність дотримуватись принципів толерантності в процесі практичної діяльності; 

 вміння виявляти й усувати бар’єри у навчанні дітей з ООП; 

 здатність досягати зворотного зв’язку з дітьми в умовах індивідуального навчання шляхом застосування 

сучасних методик та технологій; 

 здатність демонструвати різнобічні індивідуальні підходи до дітей з різними нозологіями; 

 готовність до втілення принципів ненасильницької комунії в умовах індивідуального навчання; 

 усвідомлення здатності розвитку ематійного ставлення педагога до дитини з ООП в умовах індивідуального 

навчання; 

 розширення та збагачення можливостей комунікативної взаємодії з дітьми, потерпілими внаслідок воєнних дій; 

 вміння визначати категорії особливих освітніх потреб дітей з ООП; 

 здатність створювати та запроваджувати розвиткові системи для здійснення рівневої підтримки дітей різних 

типів нозологій; 

 усвідомлення психолого-педагогічних чинників формування функціональних навичок дитини з ООП; 

 здатність здійснювати підтримку та розвиток академічних навичок дитини з ООП через побут; 

 здатність стимулювати розвиток емоційного інтелекту в дітей з ООП; 

 здатність забезпечувати соціально-емоційне та етичне навчання в умовах індивідуального навчання.   

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. 

 


