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Розробники 

(укладачі) 

програми 

Ковальська О. П., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти 

ХОІППО  

Романова О. В., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри теорії й методики дошкільної та 

початкової освіти ХОІППО  

Найменування 

програми 

Комплексна програма підвищення кваліфікації  вихователя групи подовженого дня в ЗЗСО 

Мета програми Удосконалення ключових компетентностей щодо підвищення кваліфікації за основним напрямом «розвиток професійних 

компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)» відповідно до вимог професійного стандарту 

та стандарту освіти у галузі 01 Освіта/Педагогіка у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, 

спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація:  вихователі групи подовженого дня 

Напрями 

програми 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 

Зміст програми Навчальний план 

№ з/п Назва модулів, тем навчальної програми 

Кількість годин 

Аудиторних 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Модуль I .Світоглядні основи професійного розвитку 4  4    



1.1.1 Соціально-гуманітарна освіта в контексті модерної української 

школи: інтеграція медіаосвіти в освітній процес 

2  2    

1.1.2. Розвиток громадянських та соціальних компетентностей учасників 

освітнього процесу. Програма підтримки освітніх реформ в 

Україні «Демократична школа» 

2  2    

ІІ. Модуль ІІ. Психолого-педагогічна та інклюзивна 

компетентність 

6 6     

2.1 Концепція безбар'єрності в забезпеченні рівності, доступності, 

толерантності та взаєморозуміння між суб'єктами освітньої 

взаємодії. 

2 2     

2.2 Психологічні аспекти формування м’яких навичок в контексті 

взаємодії «вчитель – здобувачі», «вчитель – батьки», «здобувачі – 

здобувачі» засобами СЕЕН 

2 2     

2.3 Протидія та вирішення проблем, зумовлених булінгом в 

інклюзивному освітньому середовищі: психолого -педагогічний 

аспект 

2 2      

ІІІ Модуль III. Розвиток професійних компетентностей 23 4 6 8 4 1 

3.1 Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності 6 2  4   

3.1.1 Інструменти та додатки формування і перевірки інформаційно-

цифрової компетентності. Методика дистанційного навчання 

2 2     

3.1.2 Сервіси Google та їх використання в роботі вчителя 2   2   

3.1.3 Створення е-портфоліо педагога  2   2   

3.2 Методичні засади розвитку професійних компетентностей 

(предметна компетентність, інноваційність, фахові методики 

та технології) 

12 2 6 4   

3.2.1 Організація дослідницької діяльності молодших школярів при 

вивченні курсу «Я досліджую світ» 

2 2     



3.2.2 Особливості реалізації основних завдань мовно-літературної 

освітньої галузі в початковій школі 

2  2    

3.2.3 Емоційний інтелект та шляхи його розвитку в усіх учасників 

освітнього процесу 

2   2   

3.2.4 Роль освітнього середовища в забезпеченні творчої  діяльності 

учнів у  ГПД 

2  2    

3.2.5 Організація пізнавальної діяльності учнів у другій половині дня 2   2   

3.2.6 Впровадження в життя структурних компонентів здорового 

способу життя за інтерактивною технологією «Освіта на основі 

розвитку життєвих навичок» 

2  2    

3.3. Педагогічна практика 4      4  

3.3.1 Практика в навчальному закладі.  

Відвідування групи подовженого дня. Режимні моменти. 

Самопідготовка 

4    4  

3.4 Модульний контроль 1     1 

ІV. Модуль IV. Діагностико - аналітичний 3   3   

4.1 Організаційні аспекти підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів освіти 

1   1   

4.2 Підсумкова конференція 2   2   

 Всього 36 10 10 11 4 1 
 

Разом годин 36 годин 

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, рефлексію. 



Обсяг програми 36 год. 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Очна, відповідно до формату курсів і робочого навчального плану. 

Перелік 

компетентностей, 

що набуваються/ 

удосконалюються  

Загальні компетентності: громадянська, соціальна, культурна, лідерська.  

Професійні компетентності: мовно-комунікативна, інформаційно-цифрова, психологічна, інклюзивна, емоційно-

етична, рефлексивна, педагогічного партнерства, здоров’язбережувальна. 

Очікувані 

результати 

Очікувані результати навчання: 

 

• розуміння механізму створення та функціонування ГПД відповідно до Наказу МОН «Про  затвердження порядку 

створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти"; 

• знання Державного стандарту, типових програм для реалізації основних завдань НУШ; 

• здатність використовувати інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі; 

• здатність застосовувати інтерактивні методи навчання, а також методи критичного мислення в своїй практичній 

діяльності; 

• вміння визначати категорії освітніх труднощів та рівні необхідної підтримки для кожної з категорій, сприяння 

формуванню індивідуальної освітньої траєкторії; 

• здатність усвідомлювати важливість здійснення моніторингу власної професійної діяльності і визначати 

індивідуальні професійні потреби; 

• здатність використовувати стратегії, що заохочують учнів до ефективної взаємодії; організовувати діалог і 

полілог з учнями та іншими учасниками освітнього процесу, поважаючи права людини та суспільні цінності;  

• готовність до педагогічної діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища; 

• здатність творчо підходити до розв’язання будь-яких задач своєї професійної діяльності; 

• здатність застосовувати для забезпечення суб’єкт-суб’єктного підходу в педагогічній діяльності навички 

координації та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів, підтримувати їх прагнення до 

саморозвитку, розкривати їх здібності та пізнавальні можливості. 

Строки 

виконання 

програми 

Один тиждень 

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 

 


