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Стаття 59 Закону України «Про освіту» 
 наголошує на тому, що 

 "професійний розвиток педагогічних і науково-
педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, 

участь у програмах підвищення кваліфікації 
та будь-які інші види і форми професійного зростання" 

Наші напрацювання 
В 2007 році, коледжем була розпочата робота  з 

підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників у сфері професійної  освіти 

За цей період в коледжі підвищували кваліфікацію з 
соціально-гуманітарної та психолого-педагогічної 
підготовки педагогічні працівники зі всіх регіонів 

України (включаючи Крим) 



 











Медіа-журнал “Освіторія”  

провів дослідження  

«Навчати й навчатися: як і куди зростати 
українському вчительству», 

 у рамках якого було опитано 8 427 осіб зі всієї  
України 

[https://osvitoria.media/experience/majbutnye-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-yak-i-
kudy-zrostaty-ukrayinskym-vchytelyam/] 

 

 
Критерії оцінювання  

діяльності  надавачів послуг  
підвищення кваліфікації 

Напрями, за якими  
українські педагоги  
хочуть підвищити 

кваліфікацію 
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Пріоритетні напрями, 
 за якими українські педагоги 

хочуть підвищити кваліфікацію 
 
 



Критерії оцінювання  
діяльності  надавачів послуг  

підвищення кваліфікації 
 





 



 



Платформа 
психолого-

педагогічного 
зростання 

Правова 
освіта 

 педагогічних 
 працівників 

Юридична 
клініка: 

інноваційний 
напрямок 
розвитку 

 правової освіти 

Імітаційні 
технології навчання  у 

підготовці фахівців 
 економічного профілю в  
умовах НТФ “Централь” 



Правова освіта 
 педагогічних  працівників 

Назва змістового модуля Кількість 
годин 

Учасники освітнього процесу. Педагогічні та науково-
педагогічні працівники, учні, студенти та їх батьки їх, 
права, інтереси, обов’язки та гарантії на 
законодавчому рівні 

5 

Трудові права та інтереси педагогічних та науково-
педагогічних працівників та їх захист 

7 

Цивільні права та інтереси педагогічних та науково-
педагогічних працівників та їх захист 

7 

Авторські права та інтереси педагогічних та науково-
педагогічних працівників та їх захист 

7 

Інститут освітнього омбудсмена в Україні 4 

Всього 30 



Програма:  
Юридична клініка: інноваційний напрямок 

розвитку  правової освіти 

Назва змістового модуля Кількість 
годин 

Історико-правові основи організації  юридичної клініки 4 

Професійна етика у діяльності юридичних клінік  4 

Визначення правових інститутів та складання позовних заяв і 
скарг громадянина в умовах юридичної клініки 

7 

Документообіг та кадрове діловодство в організації юридичної 

клініки 
5 

Державно-правовий механізм забезпечення конституційного 
права людини і громадянина на судовий захист та місце органів 
юстиції України у здійсненні правосуддя 

5 

Упровадження інтерактивних методик у професійній підготовці 
студентів–правників 

5 

Всього: 30 



 
Імітаційні 

технології навчання  у підготовці фахівців  
економічного профілю в  умовах НТФ “Централь” 

 Назва змістового модуля Кількість 
годин 

Фінансова грамотність в економічній та управлінській діяльності 3 

Управління та менеджмент як рушійна сила економічного простору 

(на базі НТФ «Централь») 

4 

Маркетинг в системі управління (на базі НТФ «Централь») 4 

Управління проектами   4 

Основи бухгалтерського обліку та фінансової звітності  (на базі 

НТФ «Централь») 

4 

Документообіг та кадрове діловодство (на базі НТФ «Централь») 4 

Технологія створення презентаційного матеріалу економічного та 

управлінського спрямування 

4 

Методика викладання дисциплін економічного та управлінського 

циклу 

3 

Разом годин 30 



Платформа психолого-педагогічного 
зростання 

Програма підвищення кваліфікації персоналу, 

який залучається до професійного навчання працівників на виробництві  

•   

 
Назва змістового модуля 

 

Кількість 
годин 

Економіко-правові питання ПТО України 20 

Професійна педагогіка навчання дорослих 25 

Сучасна методика професійного навчання    26 

Інтерактивні технології навчання 25 

Модульні технології навчання професії 13 

Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі  16 

Психологія індивідуального підходу до особистості  25 

Всього: 150 



Змістові модулі психолого-
педагогічного зростання 

Назва змістового модуля 
 

Мотиваційні компоненти організації освітньої діяльності 8 

Навчальні потреби та мотивація 8 

Педагогічний Netflix як технологія навчання 5 

Формування позитивного соціально-психологічного клімату в 
колективі 

12 

Storyntlling в освітній діяльності 6 

Формування критичного мислення у суб'єктів освітньої діяльності 10 

Кліпове навчання як необхідна умова сучасного освітнього 
простору 

8 

Ефективні профорієнтаційні методики в сучасних умовах 
освітнього процесу 

8 



Змістові модулі  
соціально-гуманітарного зростання 

Назва змістового модуля 
 

Кількість 
годин 

Культура наукової мови педагога-дослідника 
 

8 

Музейна педагогіка в освітньому процесі 8 

Пошук об'єктивної інформації та залучення першоджерел у 
вивчення історичних процесів 

10 

Ефективна взаємодія суб'єктів освітньої діяльності (на основі 
досвіду спадщини А.С. Макаренка) 

10 

Вдосконалення мовно-комунікативної майстерності 8 

Громадянська освіта в умовах сьогодення 10 

Формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців (із 
досвіду співпраці з спільнотою відповідального вчительства  
EdCamp Ukraine  ) 

12 



Змістові модулі особистісного 
зростання педагога 

Назва змістового модуля Кількість 
годин 

Керування стресами в педагогічній діяльності 8 

Емоційна регуляція педагога 8 

Профілактика професійного вигорання 10 

Ефективне спілкування 8 

Тайм-менеджмент  в професійно-педагогічній діяльності 
викладача 

6 

Персональна ефективність педагога в діяльності закладу освіти  6 

Бюджет на мрію ( за матеріалами Любомира Остапіва) 6 

Формула формування особистісої рівноваги  у японській 
філософії ( за матеріалами  Анатолія Засоби) 

8 



Змістові модулі ресурсного 
забезпечення та дистанційного навчання 

Назва змістового модуля Кількість 
годин 

Онлайн ігри для налагодження співпраці в навчальній мережі  
 

8 

Використання он-лайн сервісів для контролю освітньої 
діяльності в умовах дистанційної освіти 
 

6 

Створення сайту педагога 12 

Безпека в інтернет-мережі 6 

Соціальний простір педагога в мережі 6 

Використання он-лайн сервісів для створення спільних 
документів умовах дистанційної освіти 
 

10 




