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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: «Особистісно орієнтоване викладання зарубіжної літератури».
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) - Паламарчук Ларіса Миколаївна, учителька ліцею № 2 м. Житомира, старша учителька,
вища категорія, поетка, письменниця, організаторка щорічного Всеукраїнського Літературного
фестивалю «Шодуарівська Альтанка» у м. Житомир, членкиня журі Всеукраїнського фестивалю «Ан Т-РАкт» у м. Херсон.
5. Цільова аудиторія: учителі/викладачі зарубіжної літератури, дисциплін гуманітарних напрямків
закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти.
6. Мета програми: висвітлити форми та способи особистісно орієнтованого викладання та виховної
діяльності в контексті вивчення зарубіжної літератури, формувати та вдосконалювати фахові
компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо надання освітніх послуг в
закладах освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.
7. Зміст програми:
представлений курс спрямований на ознайомлення курсантів з основними методами та прийомами
реалізації особистісно орієнтованого викладання зарубіжної літератури як рушія засвоєння та
відтворення учнем соціально-культурного досвіду. Курс сприятиме формуванню в курсантів власних
навичок застосування цих прийомів та методів з метою розвитку соціальної компетентності учнів в
контексті навчання на особистому досвіді, в процесі дискусій і прийняття рішень.Курс побудовано на
результатах практичної діяльності різних вчителів та особистому досвіді. Курс охоплює теоретичні
засади особистністно орієнтованого викладання зарубіжної літератури, коли учні навчаються у вільній
самостійній діяльності, на власному досвіді, вмінню дискутувати й вирішувати задачі. Також пропонує до
розгляду та застосування приклади, що сприяють згуртованості дітей та виховують їх самооцінку,
пробуджують їх пізнавальну активність, а також розроблену систему методів та прийомів.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: знання навчального предмета, знання фахової методики і технологій, що включає
організацію особистісно-орієнтованого навчання; знання соціально-психологічних особливостей учнів,
вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів; знання особливостей
(специфіки) організації особистісно орієнтованого навчання; вербальної, невербальної та моральноетичної компетентностей; формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного
рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в
цілому;
фахові: гнучкість до освітніх змін; формування комунікативних та організаторських умінь і навичок;
розвиток рефлексивності та емпатії; рефлексивне оцінювання і психолого-фасилітативна підтримка в
освітньому процесі; залучення здобувачів освіти до інтерактивної взаємодії в освітньому процесі;
спонукати здобувачів освіти до рефлексії і авторефлексії; усвідомлення ролі психології оцінювання й
рефлексії в освітньому процесі як ресурсу для особистісного розвитку здобувачів освіти; опанування
техніками і прийомами оцінювання і зворотного зв’язку в освітньому процесі для ефективного навчання.

* 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)

