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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: «Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект».
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) - 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 вчителів, які викладають (планують викладати)
інтегрований курс «Мистецтво». Учителі отримають змогу докладно ознайомитись зі специфікою
викладання інтегрований курс «Мистецтво».
6. Мета програми: підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності
вчителів мистецьких дисциплін для впровадження інтегрованого курсу «Мистецтво».
7. Зміст програми:
Справжньою інновацією Нової української школи стало масове впровадження інтегрованого курсу
«Мистецтво», який до цього часу мав статус альтернативного, адже вчителі могли обирати його лише за
бажанням замість традиційних автономних предметів музичного та образотворчого мистецтва.
Запропонований навчальний курсів має на меті допомогти вчителям опанувати теорію інтеграції, яка є
методологічним і дидактичним фундаментом методики викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в
закладах освіти, а також ознайомитися з інноваційними технологіями, що пройшли багаторічну
експериментальну апробацію, зокрема й завдяки включенню в підручники з мистецтва.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 36 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: удосконалення та оновлення знань з питань усвідомлення ірраціональної природи
мистецтва, його артепевтичної властивості, потенціалу мистецтва для формування патріотичних
почуттів; сутності інтеграції в мистецькій освіті; основних засад інтегрованого курсу «Мистецтво»;
отримання додаткових та вдосконалення наявних знань і вмінь з основних напрямів професійної
діяльності в процесі впровадження інтегрованого курсу «Мистецтво»; активізація самостійної діяльності,
розвиток мотивації професійного вдосконалення та особистісного розвитку вчителя в процесі
опанування курсом;
фахові: знання і розуміння сучасних тенденцій мистецької освіти; сутності основних механізмів
функціонування і реалізації інтегрованого навчання; способів реалізації інтегрованого підходу в
навчання школярів мистецтву; розвинені вміння організовувати мистецьку педагогічну діяльність на
компетентісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання, тощо); конструювати та
реалізовувати моделі інтегрованих уроків з курсу «Мистецтво»; урізноманітнити навчання школярів,
використовуючи сучасні методи, форми, технології; установки до дитиноцентризму, як цінності;
готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток; демократизації процесу навчання;
рефлексії власної професійної практики.

* 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)

