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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: «Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі».
2. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик,
технологій); формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених
частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту".
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Черниш Олена Степанівна, психологиня, керівниця ГО «Центр сучасної психології
«Міррада».
5. Цільова аудиторія: навчальний курс рекомендовано педагогічним працівникам закладів освіти,
закладів І-ІІ рівнів акредитації (технікумів, училищ, коледжів), методистам, науково-педагогічним
працівникам, організаторам післядипломної педагогічної освіти.
6. Мета програми: формування особистості, готової до життя у світі, що постійно змінюється, здатної
до аналізу та осмислення інформації, різних сторін процесів і явищ, навчання та самовдосконалення,
прийняття ефективних рішень.
7. Зміст програми:
Критичне мислення забезпечує самостійні та відповідальні дії, а також характеризується
самовдосконаленням. Запропонований курс розкриває стратегії та процедури критичного мислення, що
дасть змогу підвищити особистісну ефективність та успішність ухвалених рішень. Ознайомлення з
теорією та методикою навчання критичного мислення посилить методологічну підготовку й сприятиме
успішності викладацької діяльності. Після завершеня курсу буде можливо цілеспрямовано моделювати
емоції під час освітнього процесу, розробити власні методики навчання, засновані на теорії розвитку
критичного мислення. Цей курс стане у нагоді всім, хто працює з молоддю та прагне застосовувати
критичне мислення в освітньому процесі.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 36 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: використовувати такі мисленнєві операції як аналіз, синтез, оцінювання в роботі з різними
джерелами інформації; ефективно здійснювати пошук інформації, використовуючи різні джерела,
структурувати, систематизувати та критично оцінювати її; ставити запитання різних типів і відповідати
на них, виходячи з особливостей джерела інформації або ситуації; відрізняти факти від думок, виявляти
спрямованість і необ'єктивність інформації; знаходити, розуміти і оцінювати аргументи в текстах і
висловлюваннях інших людей; будувати власні аргументи й оцінювати їх, використовувати
контраргументи і спростування; конструювати тексти різних видів в усній та письмовій формах; брати
участь у дискусіях та дебатах, ефективно відстоюючи свою позицію; брати на себе відповідальність;
будувати конструктивні взаємостосунки з іншими людьми; приймати обґрунтовані, виважені рішення, а
значить бути успішним;
фахові: інтелектуальні - порівнювати, аналізувати, узагальнювати і робити висновки, визначати
причинно-наслідкові зв’язки, проводити аналогії, класифікувати, визначати зміст понять та оцінювати їх;
комунікативні - формулювати, аргументувати власну думку, брати участь у дискусії, ставити різні
запитання відповідно до ситуації, розв’язувати конфлікти шляхом консенсусу, критично оцінювати нову
інформацію, писати твори-роздуми, виступати з повідомленнями; планування і реалізації діяльності самостійно визначати мету і завдання для досягнення очікуваного результату, працювати індивідуально і
в групі, оцінювати результати своєї діяльності та здійснювати рефлексію.
* 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 педагогічних та науково-педагогічних
працівників відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 15.10.2018 р. № 36)

