
Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА  

Хмельницький  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

____________ректор В.Очеретянко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  

курсів підвищення кваліфікації  
за додатковою освітньою програмою  

«Розвиток психолого-педагогічної та інклюзивної 

компетентностей педагога» 
 

Схвалено вченою радою Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, 

протокол №2 від 5 липня 2022 року 

 

Обговорено і схвалено кафедрою педагогіки та психології, 

протокол  №6 від 17 червня 2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницький 

2023 



 

 
Розробники 

(укладачі) 

програми 

Гулеватий А.А.. – кандидат психологічних наук, доцент, декан ХОІППО, 

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

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації за додатковою освітньою програмою «Розвиток психолого-педагогічної та 

інклюзивної  компетентності педагога»  

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. Методичний 30 

1.1. Розвиток психолого-педагогічної та інклюзивної компетентності  педагога 29 

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

між суб’єктами освітньої взаємодії. 

Практика застосування 3-D формули партнерської взаємодії в освітній діяльності.  

Технологія спільного викладання в організації спільного навчання різних дітей. 

Осмислення саморозкриття як основа гармонізації зовнішнього і внутрішнього Я педагога НУШ. 

Формувальне оцінювання в системі роботи сучасного педагога як основа розвитку позитивної 

навчальної мотивації здобувачів освіти та розвиток ключових компетентностей для життя. 

Розвиток професійних компетентностей педагога в сфері інклюзивної освіти. 

Особливості індивідуального підходу до дітей при створенні ситуації успіху вчителем на уроці. 

 



Діяльнісний підхід у формуванні вчителем життєвих компетентностей здобувачів освіти під час 

викладання навчальних предметів. 

Основи збереження духовної стабільності сучасного вчителя 

Розвиток життєвих компетентностей школярів засобами активної взаємодії. 

Психолого-педагогічний супровід особистісного розвитку обдарованих школярів. 

Розвиток емоційної саморегуляції педагога. 

2 Модуль 2. Діагностико-аналітичний 1 

 2.1. Організаційні аспекти підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти 1 

Разом годин 30 

Обсяг програми 30 год 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

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

Перелік 

компетентностей, 

що набуваються/ 

удосконалюються  

Загальні компетентності: інклюзивна, соціальна, психологічна, педагогічна.  

Професійні компетентності: здійснювати раціональний інклюзивний підхід до особливих дітей в освітньому процесі, 

застосовувати психологічний аспект супроводу взаємодії, педагогічного партнерства. 

Очікувані 

результати 

Очікувані результати навчання: 

 створення інклюзивного, безпечного, безбар’єрного освітнього середовища; усвідомлення освітньої 

безбар'єрності в роботі педагога; здатність до організації партнерської взаємодії в освітньому середовищі та 

застосування 3-D формули партнерської взаємодії; 

 здатність формувати психологічну готовність вчителя до оволодіння методами емоційної саморегуляції; сприяти 

розвитку емоційній саморегуляції педагога шляхом оволодіння саногенним типом мислення; 

 завдання вчителя-допомогти кожному школяреві пережити радість досягнення, усвідомити свої можливості та 

повірити у себе; здатність до модифікації тренінгових вправ, спрямованих на актуалізацію внутрішнього ресурсу 

дітей та підлітків; вміння забезпечувати особистісний розвиток обдарованих учнів в освітній системі НУШ; 

 здатність розвивати в школярів життєві компетентності шляхом застосування сучасних методик та технологій; 

здатність  до збагачення освітнього процесу інноваційними технологіями при організації спільного навчання 

різних дітей; здатність до адаптації методів та підході у відповідності до вікових та індивідуально-психологічних 



особливостей  здобувачів освіти. 

Строки 

виконання 

програми 

Один тиждень 

Додаткові послуги Забезпечення гуртожитком 

Місце виконання 

програми 

ХОІППО  м. Хмельницький вул. Озерна, 14. 

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. 

 


