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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: «Розвиток і саморозвиток професійної креативності вчителя ».
2. Напрям: психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки.
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Ілляхова Марина Володимирівна, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих
Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України, кандидатка філософських наук, доцентка.
5. Цільова аудиторія: курс розроблено для вчителів, методистів, науковців, працівників вищих закладів
освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитком професійної креативності
та творчих здібностей.
6. Мета програми: розвиток професійної креативності і активізація інноваційного потенціалу вчителя з
метою створення інноваційно-креативного освітнього середовища і реалізації ключових настанов
освітньої політики.
7. Зміст програми:
У навчальному курсі деталізовано механізм розроблення, організації, і проведення тренінгу з
розвитку креативності. Описано найефективніші методи і прийоми «Тренінгу креативності», визначено
особливості дорослої особистості у засвоєнні інформації і можливостях розвитку її креативності,
зосереджено увагу на технологіях усунення бар’єрів креативності і методиках подолання психологічної
інерції.
Автором розроблено комплекс вправ і щоденник для самодіагностики, розвитку і саморозвитку
професійної креативності вчителя. Кожна рубрика навчального курсу ілюструється практичними
прикладами, які допомагають креативно, нестандартно, творчо вирішувати проблеми у сфері наукової і
педагогічної діяльності.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 36 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку національної системи освіти; сутності і
можливостей креативних практик в освіті; сутності і структури професійної креативності педагога;
ефективних технологій, методик, методів і прийомів розвитку професійної креативності педагога;
технологій діагностики та самодіагностики креативного мислення; диспозиції (цінності, ставлення)
людиноцентризм; готовність до змін, мобільність, безперервний професійний розвиток; реалізація
демократичних цінностей, принципів педагогіки партнерства і толерантності; рефлексія власної
професійної діяльності;
фахові: розвинені вміння активізувати креативний і творчий потенціал та пластичність власного
сприйняття; реалізувати інноваційно-креативну діяльність; формувати базис для генерації нових ідей;
удосконалювати креативний, нестандартний підхід до власної професійної діяльності; безперервно
оновлювати знання з сучасних методик та технологій, що спрямовані на розвиток професійної
креативності; підвищувати рівень креативної командної та індивідуальної роботи у нестандартних
умовах; розвивати навички нестандартного, креативного прийняття рішень.

* Програму укладено 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)

