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Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти  

Курс "Успішне вчителювання – прості рецепти на щодень" 

Загальні положення 

Цей курс є третім із циклу чотирьох курсів "30 кроків до Нової української школи: 
навчаємо громадянина". Онлайн-курс дає поради щодо успішного вчителювання від 
колег-практиків, щоденно задіяних у роботу школи. З 2016 року елементи курсу 
апробовано у 300 школах України. 
 
Завдяки цьому курсу ви зможете просто і на щодень втілювати компетентнісний підхід, 
розвивати громадянські та соціальні компетентності в поєднанні з предметними. 
Основний акцент автор(к)и курсу зробили на розвиток компетентностей на різних 
предметах за допомогою інтерактивних методів навчання, навчання на основі досвіду, 
використанні формувального оцінювання та проєктного підходу. Курс допоможе 
класним керівникам розвивати громадянські та соціальні компетентності через 
позакласну діяльність. Окрім цього, курс містить поради щодо професійного розвитку 
вчителів і знайомить із готовими матеріалами, які можна використовувати для 
компетентнісного навчання на різних предметах, описує можливості їх адаптації. 
Також учасники та учасниці курсу познайомляться з кращими практиками, 
реалізованими в українських школах, та порадами до дії для використання в їхньому 
унікальному освітньому середовищі.  
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Програму курсу розроблено відповідно до сучасної державної освітньої політики, 
Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні, Порядку 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова 
КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня 2019 р. 
№1133). 
 

Цільова аудиторія 

Курс створений для вчителів та вчительок закладів загальної середньої освіти. Він 
також може зацікавити батьків, які хочуть розуміти, що відбувається в сучасній школі, 
та всіх, хто дбає про розбудову ефективної шкільної спільноти. 

Мета курсу 

Підготувати педагогів до реалізації положень концепції “Нової української школи” на 

рівні середньої освіти, зокрема, до компетентнісного навчання й розвитку ключових 

громадянських та соціальних компетентностей на всіх предметах та під час 

позакласної роботи. 

 

Напрям навчання 

Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників, спрямованих на 
створення якісного освітнього середовища та розвиток громадянських 
компетентностей. Реалізація сучасних практик компетентнісного навчання учнів 
(наскрізний розвиток громадянських і соціальних компетентностей). 

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться 

Загальні: громадянська, соціальна, лідерська та підприємницька.  

Фахові: предметно-методична компетентність, компетентність педагогічного 
партнерства, проєктувальна, прогностична, організаційна та оцінювально-аналітична 
компетентності, інноваційна і рефлексивна компетентності, а також здатність до 
навчання впродовж життя.  

Обсяг курсу:  

30 години (1 кредит ЄКТС). 

Форма навчання:  

онлайн-курс, опановується дистанційно. 

Вид підвищення кваліфікації: 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

 

Форма підтвердження результатів навчання 

За опрацювання кожної теми курсу та виконання завдань користувачі отримують 

цифрові відзнаки з описом навчальних результатів. Зібравши 18 відзнак, 

користувач/ка отримає сертифікат про успішне завершення навчання. Автентичність 
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сертифікату можна перевірити за посиланням на ньому. Всі видані сертифікати 

внесені до реєстру, доступного за посиланням https://prometheus.org.ua/certs-list. 

Тематичний розподіл 

Модуль 1. Компетентнісний підхід. Громадянські компетентності на різних предметах 
та у позакласній роботі. 
Модуль 2. Розвиток громадянських компетентностей класними керівниками. 
Модуль 3. Професійний розвиток вчителів. 
 

 

Навчальна програма 

Модуль / Тема 

Час на 
опрацювання 
матеріалів та 

виконання 
завдань, год 

Завдання, к-сть 

Модуль 1. Компетентнісний підхід. 
Громадянські компетентності на різних 
предметах та у позакласній роботі. 

    

1. Розвивайте громадянські 
компетентності на своєму предметі. 

2. Навчайте на основі досвіду. 
3. Використовуйте інтерактивні методи 

навчання.  
4. Застосовуйте проєктний підхід у 

навчанні. 
5. Використовуйте формувальне 

оцінювання.  

14 11 

Модуль 2. Розвиток громадянських 
компетентностей класними 
керівниками. 

    

1. Домовляйтеся про правила класу 
разом з учнями. 

2. Як класному керівнику згуртувати клас 
та батьків? 

8 3 

Модуль 3. Професійний розвиток 
вчителів. 

  

1. Дбайте про свій професійний розвиток.  
2. Черпайте ідеї від колег з України та 

Європи. 
8 4 

Всього 30 18 

 

https://prometheus.org.ua/certs-list/
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Автор(к)и програми 

Ольга Боярчук 
Завідувачка відділу виховної роботи та позашкільної освіти, старша викладачка в 
Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради "Академія 
неперервної освіти", тренерка програми "Демократична школа". 
 
Наталя Герасим  
Учителька суспільних дисциплін, завідувачка методичного центру закладів освіти 
міста Чернівці, тренерка програми "Демократична школа". 
 
Альона Глазкова 
Менеджерка проєктів громадської організації "Кременчуцький інформаційно- 
просвітницький центр "Європейський клуб", тренерка програми "Демократична школа" 
 
Андрій Донець 
Координатор напряму онлайн-навчання Програми "Демократична школа", менеджер з 
організаційного розвитку в громадській організації "ІСАР "Єднання", тренер 
Департаменту молоді Ради Європи. 
 

Юлія Єлфімова 
Менеджерка проєктів, тренерка та фасилітаторка ГО "Центр європейських ініціатив", 
тренерка Департаменту молоді Ради Європи та програми “Демократична школа”. 
 

Наталія Кідалова 
Учителька англійської мови, української мови і літератури в Мелітопольській 
спеціалізованій школі №23, переможниця премії Global Teacher's Prize Ukraine 2019, 
тренерка програми "Демократична школа". 
 

Світлана Королюк 
Завідувачка кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, тренерка програми 
"Демократична школа". 
 

Людмила Микитюк 
Методистка відділу виховної роботи та позашкільної освіти, викладачка Київського 
обласного інституту післядипломної освіти, тренерка програми "Демократична школа". 
 

Світлана Овчаренко 
Громадська активістка, організаторка просвітницьких заходів у Кременчуцькому 
інформаційно-просвітницькому центрі "Європейський клуб", тренерка програми 
"Демократична школа". 
 

Ірина Сабор 
Керівниця програми "Демократична школа", експертка з питань освіти, старша 
радниця Європейського центру ім. Вергеланда (Осло). 
 

Оксана Салівончик 
Координаторка молодіжних проєктів у громадських організаціях "Центр "Чайка" (м. 
Рівне) та "Віадук" (смт. Клевань), тренерка програми "Демократична школа". 
 

Мирослава Товкало 
Керівниця освітніх програм мережі приватних шкіл КМДШ. 
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Тетяна Філіпенко 
Учителька історії та правознавства Курахівської гімназії "Престиж", керівниця 
управління освіти Курахівської міської ради, тренерка програми “Демократична 
школа”, авторка підручників з правознавства, членкиня виконкому Курахівської міської 
ради.  
 

Олександр Фомічов 
Тренер із неформальної освіти громадської організації "Ліга Толерантності", дитячий 
та молодіжний працівник, правозахисник, координатор міжнародної кампанії "Грай за 
Права Людини!", тренер програми "Демократична школа". 
 

Христина Чушак 
Координаторка програми "Демократична школа" в Україні, доцентка кафедри освітньої 
політики Комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти". 
 

Реалізація програми 

Онлайн-платформа Prometheus 

 

 

 

 




