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Програма підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників 

для роботи у закладах освіти 

(за видом освітньої послуги «Курс») 

 
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників 

розроблено відповідно до сучасної державної освітньої політики, Концепції Нової 

української школи та стратегії реформування освіти в Україні. 

 

Найменування: «Проектна діяльність на уроках української літератури» 

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення 

кваліфікації (участь у курсі). 

Розробник – Паучок Ольга 

Організатор – ГО «Освітній центр Дзеровича» 

Автор – Паучок Ольга, вчитель української мови та літератури, працюю у 

профільному класі за напрямом українська мова 

Мета: ознайомити педагогічних та науково – педагогічних працівників з 

проектами та їх видам, що сприятимуть постійному покращенню учнівських 

досягнень. 

Напрям: розвиток професійних компетентностей. 

Зміст: 

• комунікація вчителя та її цілі; 

• відпрацювання вправ для ефективної роботи під час створення 

проекту; 

• поняття та види методів інтерактивного викладання. 

Обсяг (тривалість) навчання: 6 години /0,2 кредиту Європейської 

кредитної трансферно- накопичувальної системи (ЄКТС). 

Форма (форми) навчання: дистанційна-очна. 

Програмні результати: 



• підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики; 

• отримання нової інформації для саморозвитку; 

• набуття практичних професійних навичок.  

Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники 

закладів освіти. 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться   

/набуватимуться: 

загальні: знання та вміння застосовувати сучасні педагогічні підходи та 

методики щодо побудови розвиваючого освітнього процесу для цілісного 

гармонійного розвитку кожного здобувача загальної середньої освіти.  

фахові: вміння використовувати нові види та технології при створенні проектів  

як одного із сучасних підходів до підвищення якості освіти; розуміння поняття  

проект, вміння організувати успішну співпрацю з дитиною; розуміння та аналіз 

своїх знань, вміння надати підтримку іншій людині, вміння ефективної співпраці 

в команді; знання та застосування на практиці методів інтерактивного навчання.  

     

 

* Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 

постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними 

постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової програми підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в умовах 

інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська 

школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. № 1310) 

 


