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Найменування
програми

Авторська програма підвищення кваліфікації вчителів української та зарубіжної літератури

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.)

1

Семінарські
(год.)

16

Практичні
(год.)

13

1 Модуль 1. Розвиток професійних компетентностей 25 1 16 8

1.1. Навчання для розуміння: роль сучасного уроку літератури 1 1

1.2. Готовність вчителя до викладання літератури НУШ.
Ціннісно-світоглядні орієнтири вчителя, як основа його
професійної діяльності

2 2

1.3. Життєвий баланс вчителя літератури: лайф-менеджмент і
тайм-менеджмент. Читання: насолода чи потреба

4 4

1.4. Системна компетентність вчителя як основа його
професійного становлення та запорука якості освітніх послуг.
Формування моделі творчого, креативного вчителя

6 4 2



1.5. Спілкування і співпраця. Комунікаційні стратегії 2 2

1.6. Процес читання. Читання з розумінням. Автор – текст –
читач.

2 2

1.7. Урок літератури від А до Я: планування і побудова
сучасного уроку літератури з розумінням сенсу
використовуваних практик відповідно до обов’язкових
результатів навчання учнів. Стратегії оцінювання учнів

4 2 2

1.8. Література і світ. Сучасна література для дітей і підлітків 4 4

2 Модуль IІ. Діагностико-аналітичний 5 5

2.1. Організаційні аспекти підвищення кваліфікації керівних та
педагогічних кадрів освіти

1 1

2.2. Підсумкова конференція 4 4

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, лідерська, підприємницька
Професійні компетентності: предметно-методична, мовно-комунікативна, проєктувальна, інформаційно-комунікаційна

Очікувані
результати

● Очікувані результати навчання:
● оціните ваш творчий потенціал на початку та в кінці курсу;
● навчитеся методам, прийомам та інструментам творчого мислення, творчого вирішення проблем і прийняття

рішень, а також зможе застосовувати їх адекватно до ситуації;



● розвинете креативне мислення, творче вирішення проблем і прийняття рішень як на рівні індивідуального
функціонування, так і на рівні групової роботи;

● навчитеся працювати більш творчо в особистому та професійному житті; зможете вибудувати власну траєкторію
професійного зростання;

● удосконалите навички планування і побудови сучасного уроку літератури з розумінням сенсу використовуваних
практик відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів;

● розвинете здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх
компетентностей;

● проаналізуєте сучасний світовий літературний процес з точки зору запитів, потреб й інтересів дітей та підлітків

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


