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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: «Соціальне партнерство закладу позашкільної освіти та сім’ї».
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) - Просіна Ольга Володимирівна, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих
Центрального інституту післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, кандидатка педагогічних наук, керівниця ГО «Центр освітніх
ініціатив «Толока».
5. Цільова аудиторія: курс призначений для керівників та методистів закладів позашкільної освіти,
методистів методичних кабінетів (центрів).
6. Мета програми: підвищити методичний та практичний рівень професійної компетентності керівників
та методистів закладів позашкільної освіти, методистів методичних кабінетів (центрів) з питань
соціального партнерства закладу позашкільної освіти та сім’ї .
7. Зміст програми:
Цей курс відповідає на сучасні виклики, які пов’язані з процесами демократизації систем освіти.
Встановлення соціального партнерства закладу позашкільної освіти та сім’ї сприяє оптимізації
навчального процесу, інтеграції батьків у освітній процес шляхом створення необхідних умов для
залучення сім'ї до супроводу дитини у навчально-виховній діяльності.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 36 годин/1,2 кредити Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність приймати
обгрунтовані рішення; здатність працювати в команді; здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів); здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; визначеність і наполегливість
щодо поставлених завдань і взятих обов'язків; здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
фахові: знання напрямків побудови соціального партнерства закладу позашкільної освіти та сім’ї;
розуміння управлінських основ соціального партнерства в закладах позашкільної освіти; усвідомлення
тенденцій розвитку сучасної сім’ї; вміння спланувати поетапне впровадження технології організації
партнерської взаємодії сім’ї і закладу позашкільної освіти; готовність до інновацій, творчого пошуку,
самоосвіти, співпраці.

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)

