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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
для роботи у закладах освіти
(освітня програма дистанційного курсу)
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.

1. Найменування: «Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога
Нової української школи».
2. Напрям: розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних
установ та їх заступників) тощо.
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Вікторія Вікторівна Сидоренко, докторка педагогічних наук, кандидат філологічних наук,
завідувачка кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної
освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», сертифікована тренерка Нової української школи.
5. Цільова аудиторія: курс розроблено для вчителів, методичних служб усіх рівнів, науковців,
працівників вищих закладів освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників загальноосвітніх навчальних закладів та
установ системи загальної середньої освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями професійного
саморозвитку й самореалізації педагога Нової української школи.
6. Мета програми: полягає в безперервному професійному розвитку педагога для реалізації
стратегічних завдань реформування освіти, Концепції «Нова українська школа» відповідно до основних
напрямів державної політики в галузі освіти, запитів знаннєвого суспільства, установ і закладів освіти,
освітніх потреб споживачів освітніх послуг, сприянні самореалізації і самовдосконаленню в умовах
соціальних трансформацій.
7. Зміст програми:
В основу технології селф-коучингу покладено ідею про те, що кожен педагог неповторний,
відрізняється власними професійними потребами, цілями, інтересами, мотивами, можливостями і
ресурсами. Головне – віднайти індивідуальні способи, форми, підходи для власного професійного
розвитку. І вчитель може виступити самонаставником для себе, побудувати і успішно реалізувати
власний професійний маршрут.
У навчальному курсі розглянуто зміст, можливості і рівні професійних змін педагога при
використанні технології селф-коучингу. Узагальнено організаційні і науково-методичні засади технології.
Уточнено відмінності між коучингом і наставництвом, тренінгом, психотерапією, консалтингом.
Запропоновано сократівські запитання, за допомогою яких може самостійно проаналізувати ситуацію,
спрямувати її на пошук ефективних дій і рішень. Обґрунтовуються поняття «діалогічна педагогіка»,
«сократівський учитель».
8. Обсяг (тривалість) навчання: 36 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: знання і розуміння мети, завдань реформування освіти в Україні; місії, ролей і функцій
педагога в системі Нової української школи; інноваційних технологій професійного саморозвитку,
самореалізації і самовдосконалення; організаційних і науково-методичних засад технології селфкоучингу; ефективних технологій, технік, методів і прийомів селф-коучингу для професійного розвитку
за індивідуальною освітньою траєкторією;
фахові: розвинені вміння аналізувати рефреймінг професійних проблем; визначати за допомогою
селф-коучингу власну професійну мету, ставити завдання в найближчій і подальшій перспективах,
передбачати можливі трудноші і перешкоди на шляху досягнення; розробляти портфоліо селф-коуча як
самоорганізатора, самонаставника власного безперервного професійного розвитку педагогів.
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
освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти відповідно до
вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 13.12.2018 р. № 1392)

