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Найменування
програми

Авторська програма підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови

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
Аудиторні години

№
з/п

Назва модуля Разом
(год.)

30

Лекції
(год.)

2

Семінарські
(год.)

16

Практичні
(год.)

12

1 Модуль 1. Розвиток професійних компетентностей 27 2 16 9

1.1. Державний стандарт базової середньої освіти.
Інтегрований розвиток наскрізних умінь. Глибинне учіння та
навчання (Мороз Т.)

2 1 1

1.2. Критичне мислення та уміння розв’язувати проблеми
(Луценко Л.)

4 1 2 1

1.3. Інструменти для розвитку критичного мислення
(Луценко Л.)

4 2 2

1.4. Здатність логічно обґрунтовувати позицію, конструктивно
керувати емоціями (Луценко Л.)

3 2 1



1.5. Ініціативність – що це таке? Як вона проявляється в різних
обставинах (Луценко Л.)

3 2 1

1.6. Спілкування та співпраця. Поняття спілкування та
співпраці. Форми спілкування та співпраці. Уміння
спілкуватись у класі (Мороз Т.)

4 2 2

1.7. Уміння співпрацювати у класі. Групи для колаборативного
навчання. Виготський та колаборативне навчання (Мороз Т.)

2 2

1.8.  Цифрова грамотність, педагогіка та учіння (Мороз Т.) 2 2

1.9. Як розвивати креативне мислення (Мороз Т.) 3 1 2

2 Модуль IІ. Діагностико-аналітичний 3 3

2.1. Організаційні аспекти підвищення кваліфікації керівних та
педагогічних кадрів освіти

1 1

2.2. Підсумкова конференція 2 2

Разом годин 30

Навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації завершується підсумковою конференцією. Підсумкова конференція передбачає
обговорення проблемних питань, результатів навчання, виконання індивідуальних завдань слухачами курсів за змістом модулів,
передбачених навчальною програмою, отримання зворотного зв’язку

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: громадянська, соціальна, культурна.
Професійні компетентності: предметно-методична, мовно-комунікативна, проєктувальна, інформаційно-комунікаційна



Очікувані
результати

Очікувані результати навчання:
Слухачі курсів:
- усвідомлять необхідність інтеграції наскрізних умінь у шкільне життя
- визначать переваги глибинного учіння та навчання
- усвідомлять сутність критичного мислення та уміння розв’язувати проблеми; оцінять вагомість цих умінь для
життя
- з’ясують, що означає враховувати різні точки зору; вирішать, чому це важливо; проаналізують способи
навчання цієї особливості критичного мислення
- з’ясують, що означає оцінювати докази/свідчення; вирішать, чому це важливо; проаналізують способи
навчання уміння оцінювати докази/свідчення
- проаналізують способи навчання та  уміння розв’язувати неординарні проблеми
- усвідомлять важливість визначення пріоритетів; спланують діяльність, що задовольнятиме визначені потреби
та забезпечуватиме бажані результати
- визначать необхідність логічного обґрунтування позиції людини та конструктивного керування її емоціями
- з’ясують роль ініціативності у різних життєвих ситуаціях класифікують різні форми спілкування та співпраці
- проаналізують способи інтеграції різноманітних форм спілкування та співпраці в освітній процес
- проаналізують переваги колаборативного навчання; доведуть важливість теорії Виготського для
колаборативного навчання
- доберуть, проаналізують та оцінять теми проектів, спрямованих на розвиток умінь спілкуватись і
співпрацювати
- визначать, яке середовище та ресурси необхідні для заохочення креативності
- усвідомлять роль формувального оцінювання креативності учнів; розроблять рекомендації колегам щодо
організації креативного процесу
- усвідомлять поняття цифрової грамотності; переконаються у важливості цифрової грамотності; з’ясують
зв’язок між цифровою грамотністю та розвитком інших ключових умінь
- оцінять рівень сформованості власних умінь і готовності сприяти розвитку ключових умінь в освітньому процесі.

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 плану-графіка

Документ, що
видається за
результатами
підвищення
кваліфікації

Свідоцтво


