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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність. 

Підґрунтям для реалізації програми підвищення кваліфікації є наступні нормативно- 

правові документи: 

- Закон України «Про освіту»; 

- Концепція «Нова українська школа»; 

- Закон України «Про повну загальну середню освіту»; 

- Державний стандарт базової середньої освіти; 

- Професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти»; 

- Постанова КМУ №237 від 04.04.2018 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти “Нова українська школа” (із змінами); 

- Постанова КМУ № 800 від 21.08.2021 «Деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників» (із змінами); 

- Постанова КМУ № 476 від 17.05.2021 «Деякі питання надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2021 році» (із змінами). 

 

Освітня програма для підвищення кваліфікації педагогічних працівників розроблена 

на основі сучасної державної освітньої політики, стратегії реформування освіти, нового 

Державного стандарту базової середньої освіти, а також із врахуванням концепції Нової 

української школи. Актуальність програми полягає у необхідності підготовки вчителя до 

реалізації освітньої політики держави шляхом опанування новітніми практиками, 

технологіями, методиками, формами, методами професійної діяльності на засадах 

інноваційних освітніх підходів з урахуванням потреб педагогів, держави та глобалізованого 

світу.  

Освітня програма призначена для підготовки тренерів-педагогів, які залучені до 

підвищення кваліфікації, а також для підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної 

середньої освіти (за відповідними освітніми галузями), які забезпечуватимуть реалізацію 

нового Державного стандарту базової середньої освіти, зокрема тих, хто буде навчати учнів 

пя’тих класів у 20022/23 навчальному році. Перелік освітніх галузей з підготовки тренерів-

педагогів та підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти 

відповідає Державному стандарту базової середньої освіти. 

Реалізація програми передбачає використання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентару, що відповідають змісту навчальної програми та специфіці освітньої галузі. 

Перелік необхідних для реалізації програми предметів, матеріалів, обладнання та інвентару 

подано у Додатку 1. 

Рекомендована наповнюваність академічної групи з підготовки тренерів-педагогів 

становить 20-35 осіб. Наповнюваність академічної групи підвищення кваліфікації вчителів 

закладів загальної середньої освіти за очною формою навчання становить як правило 15-35 

осіб, допускається формування груп наповнюваністю від 10 осіб в окремих навчальних 

локаціях в разі відповідної кількості зареєстрованих вчителів. Наповнюваність академічної 

групи підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти за 

дистанційною або змішаною формою навчання становить як правило 15-40 осіб. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

підготовки тренерів-педагогів та підвищення кваліфікації  

вчителів закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію нового 

Державного стандарту базової середньої освіти у 2022/2023 н.р. 

 
Укладач програми Робоча група у складі: А. Гулеватий (керівник),  

Т. Гільберг, ,Л. Гринчук, Г. Кенц, С. Манзюк,  

А. Махмутова, Л. Мирна, А. Поліщук, Н. Павич,  

О. Сологуб, О. Шнира 

Найменування програми Програма підготовки тренерів-педагогів та підвищення 

кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, 

які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного 

стандарту базової середньої освіти «НОВА 

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПЕРЕХІД НА НАСТУПНИЙ 

РІВЕНЬ» 

Мета програми Підготовка тренерів-педагогів та підвищення квалфікації 

вчителів закладів загальної середньої освіти, які 

забезпечуватимуть реалізацію нового Державного 

стандарту базової середньої освіти у 2022/23 

навчальному році 

Напрям програми  Професійна діяльність вчителя (формування 

ключових та предметних (галузевих) компетентностей 

відповідно до Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середної освіти «Нова 

українська школа», впровадження компетентнісного і 

діяльнісного підходів до навчання тощо). 

 Організація інклюзивного навчання. 

 Психологічний супровід освітнього процесу. 

Обсяг програми 14 год 

Вид підвищення 

кваліфікації 

За програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Інституційна (очна (денна), очно-заочна, дистанційна) 

Досягнуті результати 

навчання (компетентності, 

що вдосконалюватимуться/ 

набуватимуться) 

Удосконалено вміння:  
- способів реалізації основних положень системного, 

синергетичного, особистісно-діяльнісного та 

компетентнісного підходів відповідно до Концепції 

НУШ; 

- забезпечувати наступність  у навчанні при переході від 

початкової до базової середньої освіти в реалізації змісту 

програми  освітньої галузі; 

- критичного аналізу та оцінки сучасних педагогічних 

технологій, узагальнення вітчизняного та закордонного 

досвіду, освітніх практик у галузі базової освіти;  

- використовувати прийоми, методи розвитку критичного 

мислення; 

- аналізувати модельні програми освітньої галузі та 

міжгалузевих інтегрованих курсів і складати на їх основі 

навчальну програму; 

- конструювати та реалізувати сучасні програми 
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навчання школярів 5-9 класів із використанням сучасних 

методів навчання; 

- формувати та розвивати в учнів ключові компетентності 

та наскрізні вміння,; 

- впроваджувати інтегроване навчання учнів; 

- застосовувати інноваційні педагогічні технології з 

метою формування в учнів дослідницькі здібності та 

творче мислення; 

- організовувати навчальну діяльність учнів на уроці з 

дотриманням правил і рекомендацій щодо збереження та 

зміцнення здоров’я учнів; 

- створювати умови, що забезпечують функціонування 

інклюзивного освітнього середовища; 

- залучати батьків до освітнього процесу на засадах 

партнерства; 

- здійснювати формувальне та підсумкове оцінювання 

учнів в умовах реалізації Державного стандарту базової 

середньої освіти, у тому числі з використанням цифрових 

технологій; 

- розробляти критерії оцінювання здобувачів освіти в 

базовій школі відповідно до вимог Державного 

стандарту; 

- планувати освітній процес та прогнозувати його 

результати; 

- використовувати онлайн-інструменти під час 

навчального процесу; 

 - діагностувати освітній процес і проектувати 

індивідуальні освітні траєкторії кожного учня;  

- розвивати у дітей здатність до емпатії;  

- керувати проектною, дослідницькою та науковою 

діяльністю учнів; 

-практично використовувати у професійній діяльності 

вчителя знання психологфічних особливостей здобувачів 

освіти базової середньої школи;  

-організовувати рефлексивну і креативну діяльність 

учнів, пов’язану з опануванням предметних 

компетенцій. 

Розширено знання про: 

- вимоги до очікуваних результатів навчання за 

Державним стандартом загальної середньої освіти та 

модельних програм з освітньої галузі; 

- мету, зміст, орієнтири до оцінювання результатів 

навчання відповідної освітньої галузі та можливості її 

інтеграції з іншими галузями; 

- методики і технології моделювання змісту навчання, 

зокрема про освітню програму закладу та долучення 

вчителя до її створення і затвердження, модельні 

програми освітньої галузі, критерії їх оцінювання та 

вибору, створення навчальних програм; 

- принципи наступності при переході від початкової 

школи до середньої, особливості адаптаційного циклу 

базової середньої школи; 
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-психологічний супровід освітнього процесу НУШ; 

- складові освітнього середовища та особливості 

організації інклюзивного освітнього середовища НУШ; 

-види інтеграції в навчанні учнів; 

- зміст і особливості технологій і методик особистісно 

орієнтованого, компетентнісного та інтегрованого 

навчання та розвитку учнів за освітніми галузями;   

-технології діяльнісного підходу, розвитку критичного 

мислення;  

-компетентнісний підхід до оцінювання результатів 

навчання учнів; 

- підходи до формування цінністних ставлень учнів; 

-підходи до організації освітнього процесу з 

використанням цифрових технологій; 

- основні види самооцінки і взаємооцінки учасників 

освітнього процесу; 

- переваги та основні етапи формування відносин між 

вчителем і учнем на засадах педагогіки партнерства; 

-технології СТЕМ-навчання, індивідуального та 

диференційованого навчання. 

Розвинено:  

- інклюзивну та психологічну компетентність педагога; 

- предметно-методичну компетентність педагога; 

- компетентність педагогічного партнерства; 

- прогностичну компетентність; 

- оцінювально-аналітичну компетентність; 

- здоров’язбережувальну компетентність; 

- інноваційну компетентність; 

- організаційну компетентність; 

- рефлексивну компетентність; 

 - комунікативну компетентність. 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

підготовки тренерів-педагогів та підвищення кваліфікації вчителів закладів 

загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного 

стандарту базової середньої освіти у 2022/2023 н.р за освітніми галузями 

 

 

 

№з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Концепція НУШ. Виклики, що стоять перед базовою 

загальною середньою освітою. Педагогіка партнерства. 

Ціннісно-орієнтована освіта та ключові нововведення 

Нової української школи. Організація освітнього 

середовища. 

1 

2 Психологічний супровід освітнього процесу.  

Організація інклюзивного навчання. 

2 

3 Державний стандарт базової середньої освіти: структура 

та зміст. Базовий навчальний план.  

1 

4 Освітня галузь: мета, обов’язкові результати навчання, 

компетентнісний потенціал. 

1 

5 Діяльнісний підхід до навчання в реалізації змісту 

програми відповідної освітньої галузі у контексті НУШ. 

1 

6 Розвиток критичного мислення на уроках в контексті 

НУШ . 

1 

7 Типова освітня програма. Освітня програма закладу. 

Модельні навчальні програми, їх варіативність. 

1 

8 Модельні навчальні програми освітньої галузі, їх 

особливості. Реалізація практичної складової програм, 

необхідне обладнання. 

2 

9 Наступність при переході від початкової до базової 

середньої освіти в реалізації змісту програми  освітньої 

галузі. 

1 

10 Інтеграція в освіті і інтегроване навчання. 2 

11 Оцінювання навчальних досягнень учнів. Формувальне 

поточне, підсумкове оцінювання. 

1 

 Разом 14 
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Додаток 1 

Перелік необхідних  

предметів, матеріалів, обладнання та інвентару 

 

 

 

№ 

з/п 
Найменування Код ДК 021:2015  

1 
Набір "Одиниці об'єму" (математичний куб, 

пластик) 

80520000-5 — Навчальні засоби 
2 

Набір по стереометрії (телескопічний, 

"НАНЕ") 

3 Геометричні тіла з розгорткою 

4 Електронні терези  

42920000-1 Машини для миття 

пляшок, пакування, зважування та 

розпилювання  

5 Секундомір 
18520000-0 — Персональні 

хронометри 

6 Рулетка 38330000-7 — Ручні прилади для 

вимірювання відстаней 7 Курвіметр 

8 Циліндр вимірювальний 38340000-0 — Прилади для 

вимірювання величин 9 Стакан низький 500 мл зі шкалою ПП 

10 Піпетки 

33790000-4 Скляний посуд 

лабораторного, санітарно-

гігієнічного чи фармацевтичного 

призначення  

11 Скляна біологічна пробірка 

12 Колби (набір) 

13 Чашка Петрі (скло) 

14 Лійка лабораторна 

15 Штатив для пробірок 33190000-8 — Медичне обладнання 

та вироби медичного призначення 

різні 

16 Тримач для пробірок 

17 Штатив з лапкою 

18 Компас шкільний 38110000-9 — Навігаційні прилади 

19 Фільтрувальний папір 
15990000-4 — Тютюн, тютюнові 

вироби та супутні товари 

20 Модель ока 38970000-5 — Дослідницькі, 

випробувальні та науково-технічні 

симулятори 21 Модель вуха 

22 Телурій 38630000-0 — Астрономічні та 

оптичні прилади 23 Лупа шкільна 

24 
Набір моделей атомів для складання молекул 

(дем.) 
80520000-5 — Навчальні засоби 

25 Колекція "Гірські породи та мінерали" 

26 Колекція "Грунти" (роздаткова) 
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27 Спиртівка 

28 Сухе паливо 

29 Окуляри захисні 

30 Мікс без люрекса, кольоровий 

37810000-9 — Приладдя для 

рукоділля 

31 
Набір основ для розпису та декорування  

"Совина родина" 5 шт. ДВП 

32 
Фігурка для декорування з фанери 

"Шпаківня" 

33 Декор з фетру "Осіннє листя" 6 шт.  

34 Наліпки з фетру "Осінь" 

35 
Флізелін 20*30 см 30+-1 г/м2, 5 

арк.,кольоровий 

36 
Флізелін 50*50 см 30+-1 г/м2, 5 арк., вуг. 

чорний 

37 
Фоамін з плюшевою фактурою 20/30 см 2 

мм, кольоровий 

38 
Фоамін з блискітками на клейкій основі  

20/30 см 2 мм, зелений 

39 
Полімерний матеріал ЕВА з глітером на 

клейкій основі , 2 мм 20/30 см  

40 
Фоамін на клейкій основі  20/30 см 2 мм, 

синій 

41 
Полімерний матеріал кольоровий 1,8-2,0 мм 

20/30 см  

42 
Флізелін з блискітками 20*30 см 220+-10 

г/м2, сріблястий 

43 Фетр 2мм, 50/33 см кольоровий 

44 
Гофрокартон матовий профарбований А4 7 

кол., 7 арк. 

45 Набір пензлів 12 шт  

46 Колекція «Види тканин та ниток» 

47 Ножиці 23 см 
39240000-6 — Різальні інструменти 

48 Ніж канцелярський 

49 Клеєвий пістолет 
42650000-7 — Ручні інструменти 

пневматичні чи моторизовані 

50 Стрижні клейові 11,2*200мм, 12 шт. 24910000-6 — Клеї 

51 

Конструктор для вивчення різних 

конструкцій та механізмів (Корбо техніка 

420 деталей) 

80520000-5 — Навчальні засоби 

52 
Садовий інструмент (по догляду за 

рослинами) 
44510000-8 — Знаряддя 

53 Адміністративна карта України 193х133 см  
22110000-4 — Друковані книги 

54 Політична карта світу 216х158 
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55 Кубик Блума 80520000-5 — Навчальні засоби 

56 
Набір годинників пісочних (1, 2, 5, 10 

хвилин) 

18520000-0 — Персональні 

хронометри 

57 Набір дитячих музичних інструментів  37310000-4 — Музичні інструменти 

58 Літаючий диск 

37450000-7 — Спортивний інвентар 

для полів і кортів 

59 Ракетки для бадмінтону, комплект 

60 Воланчики набір 

61 Ракетка для великого тенісу 

62 М'ячі для великого тенісу, 4 шт в наб. 

63 М'яч волейбольний 

64 М'яч баскетбольний 

65 М'яч футбольний 

 

 


