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Гільберг Т. Г., завідувачка кафедри теорії і методик природничо-математичних
дисциплін і технологій Хмельницького ОІППО, канд. геогр. наук, доцент, Заслужений
працівник освіти України
Мирна Л.А., старший викладач кафедри теорії та методик
природничо-математичних дисциплін і технологій, Заслужений працівник освіти
України

Найменування
програми

Авторська програма підвищення кваліфікації вчителів природничих предметів
«Розвиток критичного, логічного і творчого мислення при вивченні курсів

природничої освітньої галузі (за різними НМК)»

Мета
програми

Удосконалення ключових компетентностей в межах професійної діяльності
відповідно до вимог професійного стандарту та стандарту освіти у галузі 01
Освіта/Педагогіка у сфері післядипломної освіти осіб з вищою освітою.
Отримання знань про вимоги державного стандарту до змісту та формування
наскрізних вмінь (критичного та системного мислення учнів); формування навичок
слухачів у використанні знань та умінь формування компетенцій критичного
мислення; удосконалення професійних компетенцій застосування інструментів та
методів розвитку освітнього середовища відповідно до культури критичного
мислення. Звернути увагу освітян на важливість постійного розвитку критичного,
логічного і творчого мислення школярів при вивченні курсів природничої освітньої
галузі. Ознайомити з дієвими інструментами, підходами та інструментами для
розвитку критичного, творчого, логічного та системного мислення школярів.

Напрями
програми

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої
освіти

Зміст
програми

Навчальний план
Аудиторні години

№
з/
п

Назва модуля Разом
(год.)

Лекції
(год.) Семінарськ

і
(год.)

Практичні,
(год.)

1 Модуль 1. Розвиток професійних
компетентностей вчителя
природничих предметів.

30 4 7 19

1. Методичні засади розвитку
професійних компетентностей вчителів
природничих предметів (предметна
компетентність, інноваційність, фахові
методики та технології)

30 4 7 19

1.1.1 Критичне мислення: його сутність,
структура та функції.

2 2



1.1.2 Психолого-педагогічні умови
розвитку логічного мислення школярів.

2 2

1.1.3 Сучасні методики розвитку
логічного та творчого мислення
молодших школярів

3 1 2

1.1.4 Технологія розвитку критичного
мислення школярів за умов реалізації
Державного стандарту

2 2

1.1.5 Технологія розвитку критичного
мислення під час уроків природничих
предметів з метою формування
пізнавальної активності школярів

4 2 2

1.1.6 Функціональний зміст компетенції
критичного мислення

4 4

1.1.7. Інструменти та методи формування
компетенцій критичного, логічного та
творчого  мислення

4 2 2

1.1.8 Таксономія Блума як модель навичок
критичного мислення

2 2

1.1.9 Урок як простір розвитку
критичного, логічного та творчого
мислення

4 4

Тест 1 1

Конференція 2 2

Разом годин 30

Навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації завершується тестуванням та
підсумковою конференцією за участю науково-педагогічних працівника профільної кафедри.
Підсумкова конференція передбачає обговорення проблемних питань, результатів навчання,
виконання індивідуальних завдань слухачами курсів за змістом модуля, передбачених навчальною
програмою, отримання зворотного зв’язку.

Обсяг програми 30 год



Форма підвищення
кваліфікації

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

Перелік
компетентностей,
що набуваються/
удосконалюються 

Фахові
Предметна (природнича) (здатність до використання знань з природничих

дисциплін в освітньому процесі, інтеграції предметних знань з галузі
«Природознавство» зі знаннями з інших предметних галузей та ін.; здатність до
добору й застосування доцільних форм, методів, технологій та засобів навчання
на уроках природничого циклу).
Здоров’язбережувальна (здатність до здійснення профілактичних заходів щодо
збереження життя та здоров’я учнів на уроках природничого циклу, до
попередження і протидії булінгу в живому спілкуванні та в інформаційному
середовищі).
Організаційна (здатність до організації процесу навчання, виховання та розвитку
учнів, різних форм навчальної і пізнавальної діяльності учнів на уроках
природничого циклу).
Оцінювальна та рефлексивна (здатність до здійснення оцінювання результатів
навчання учнів, у тому числі з використанням цифрових технологій, визначення
власних професійних потреб).

Очікувані
результати

Очікувані результати навчання:
● розуміння сутності, структури та функцій критичного, логічного та

творчого мислення;
● усвідомлення значимості розвитку критичного мислення за умов

реалізації Державного стандарту;
● розвиток уміння пояснювати і використовувати в різних контекстах і з

різними джерелами знань такі операції як розуміння, аналіз, синтез,
оцінка й ін.;

● усвідомлення свого рівня оволодіння тим або іншим способом розумовій
діяльності, посилення мотивації до подальшого розвитку відповідних
умінь, особистої цінності такого навчання;

● розвиток уміння усвідомлено використовувати методи (стратегії)
формування критичного, логічного та творчого мислення у школярів під
час освітнього процесу;

● уміння відрізняти факти від думок, виявляти ідеологічні мотиви та
спрямованість інформації;

● уміння критично мислити при роботі з різними джерелами інформації;
● комплексно використовувати критичне. Логічне та творче мислення в

різних ситуаціях.

Терміни виконання
програми

Один тиждень.

Додаткові послуги

Місце виконання
програми

ХОІППО  м. Хмельницький, вул Проскурівського Підпілля, 139

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 2022 рік



Графік освітнього
процесу

Відповідно до плану-графіка

Документ, що
видається за
результатами
підвищення
кваліфікації

Свідоцтво.


