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Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР »)
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: «Класний керівник НУШ: алгоритм успіху та вирішення проблем».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Шуляк Вікторія Олександрівна, вчителька історії та правознавства, магістриня
початкової освіти, вчителька початкової школи, вихователька дітей раннього та дошкільного віку.
4. Мета: обговорити актуальні питання діяльності класного керівника у сучасних умовах освіти в
Україні; ознайомити із нормативно-правовою та навчально-методичною базами організації
діяльності класного керівництва; удосконалити теоретичну та практичну підготовку класних
керівників до питання забезпечення якості навчально-виховного контенту всіх учасників
освітнього процесу.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; формування у здобувачів освіти спільних для
ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про
освіту"; розвиток емоційно-етичної компетентності.
6. Зміст:
1) вимоги сучасності до ефективної діяльності класного керівництва;
2) алгоритм розв'язання сучасних проблем класного керівника з учнями та батьками.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) усвідомлення ключових завдань класного керівництва в напрямку НУШ;
2) здатність організовувати компетентнісне освітньо-виховне середовище;
3) здатність складати сучасний план виховної роботи;
4) вміння формувати культуру безпечної поведінки;
5) здатність до взаємодії з дітьми та батьками в напряму педагогіки партнерства.
10. Цільова аудиторія: Вебінар буде цікавий класним керівникам закладів початкової та
загальної середньої освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: уміння демонструвати соціально-емоційну компетентність у професійних ситуаціях;
вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності
людини та віднаходити шляхи їх розв'язання; здатність продукувати нові ідеї та творчо підходити
до вирішення професійних завдань; здатність до розвитку особистісного потенціалу,
самореалізації, професійного лідерства та досягнення успіху;
фахові: здатність удосконалювати оригінальний підхід до власної життєво-професійної
діяльності; обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, інноватики
для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуальноособистісному становленню дітей; здатність безперервно оновлювати "м'які навички", що
спрямовані на досягнення життєво-професійної ефективності; усвідомлення важливості ефективної
співпраці педагога з батьками здобувачів освіти; вміння визначати власні сильні та слабкі сторони
у спілкуванні; вміння ефективно реалізовувати поставлені завдання для забезпечення якості
освітнього процесу; здатність критично мислити та здійснювати самооцінку професійної діяльності.
* 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 науковопедагогічних працівників відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 15.10.2018
р. № 36)

