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Програма підвищення кваліфікації 

вчителів християнської етики 

для роботи у закладах освіти 

(за видом освітньої послуги «Тренінг») 

 

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: «Різдво як стосунки» 

            Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь   

у тренінгу). 

Розробник: ГО «Освітній центр Дзеровича» 

Організатор: ГО «Освітній центр Дзеровича» 

Спікер(ка) – Луків Оксана Богданівна 

Мета: науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів християнської етики у 

їх  підготовці до роботи, спрямованої на розвиток їх педагогічних здібностей, необхідних 

компетентностей у навчанні християнської етики, а також умінь та навиків, необхідних в 

умовах освітньої реформи, відповідно до запитів громадянського суспільства, установ і 

закладів освіти, якісних потреб споживачів освітніх послуг. 

Напрям: забезпечення практичного використання інтерактивних методів навчання на уроках 

християнської етики, а також розвитку компетентнісного підходу у навчанні учнів,  

професійний саморозвиток педагога.  

Зміст: 

• Знання і розуміння нормативно-правових вимог щодо проведення уроку 

християнської етики в школі. Розуміння теоретичних засад, актуальності та доцільності 

використання інтерактивних методів у навчанні учнів. 

• Уміння практично використовувати успішні практики інтерактивного навчання у 

роботі з учнями. 

• Знання і розуміння компетентнісного підходу у навчанні християнської етики. Вміння 

виокремлювати компетентності, інтерактивно моделювати їх.  

• Вміння формувати громадянські компетентності в учнів на уроках християнської 

етики.  



Обсяг (тривалість) навчання: 4 години /0,1 кредиту Європейської кредитної трансферно- 

накопичувальної системи (ЄКТС). 

Форма навчання: очна. 

Програмні результати: 

• підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики; 

• отримання нової інформації для саморозвитку; 

Цільова аудиторія: вчителі християнської етики закладів загальної середньої освіти. 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться   /набуватимуться: 

загальні: усвідомлення власної гідності, а також гідності іншої особи, важливості здоров’я 

школяра (фізичного, психічного і морального), здатність сприяти розвитку креативного 

мислення учнів крізь призму інтерактивних методик навчання; 

фахові: обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, 

психології, методики викладання, інноваційних технологій для створення освітньо-

розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню 

здобувачів освіти;        

Очікувані результати навчання:  

• Пояснює нормативно-правові вимоги щодо проведення уроку християнської етики у 

сучасній школі. 

• Пояснює зміст та функції інтерактивних методів навчання, їх доцільне використання 

на уроках християнської етики. 

• Пояснює необхідність та актуальність компетентнісного підходу у навчанні учнів. 

• Вміє аналізувати компетентності крізь призму змодельованих етичних ситуацій.  

• Демонструє уміння укладати інтерактивні дидактичні вправи, які розкривають суть 

компетентностей, спрямованих на інноваційне навчання учнів на уроках християнської 

етики. 

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат. 

 

      

* 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 18.10.201с9 р. № 1310) 


