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1. Мета підвищення кваліфікації

Мета навчальної дисципліни: формувати систему теоретичних знань
та практичних умінь і способів діяльності, готовності до професійної
діяльності у сфері виховної роботи та методики виховної роботи, вчителя,
вихователя,
професійну

класовода,

класного

компетентність,

керівника,

володіння

куратора;

системою

знань

розвивати
у

галузі

педагогічної освіти, ознайомлення з сучасними науковими досягненнями
в цій галузі, можливість критично оцінювати та застосовувати на
практиці теоретичні постулати та інноваційні методи.
2. Результати підвищення кваліфікації

ПРЗ 1

ПРЗ 3

Програмовані результати
навчання ОПП
Базові
знання
про
законодавчу базу щодо
завдань, цілей, принципів,
засад
функціонування
виховання підростаючого
покоління в Україні.

Знати / Вміти

Знає міжнародні та законодавчі акти
України в галузі охорони, захисту
дитинства та забезпечення їх
повноцінного розвитку відповідно до
Закону України «Про освіту», «Про
вищу освіту», Концепції «Нова
українська школа».
Базові знання про методи й Знає
механізми
здійснення
підходи до аналізу та
координації діяльності методичних
контролю стану виховної
об'єднань
класних
керівників,
діяльності в освітніх
вихователів закладів освіти, закладів
установах
позашкільної освіти, додаткової
освіти та інших організацій і
установ, які беруть участь у виховній
діяльності .

ПРЗ 4

Розуміння сутності
сучасних виховних
концепцій.

ПРЗ 5

Базові знання традиційних
та інноваційних виховних
технологій

Знає сучасні концепції, завдання,
зміст, методи, організаційні форми і
засоби
процесу
виховання;
особливості
та
інструментарій
психолого-педагогічного супроводу
освітнього процесу.
Знає
концептуальні
основи
традиційних
та
інноваційних
технологій організації і проведення
методичної роботи в закладах освіти
(діалогічних, проектних,
інтерактивних, дистанційних,

розвивального навчання тощо).
Знає
про
сучасні
тенденції,
закономірності розвитку технологій,
методик процесу виховання; сучасні
наукові, методологічні та педагогічні
засади, на яких побудовані методики
підготовки та здійснення виховної
роботи
Знає Аналізувати стан і фактори
впливу на розвиток теорії і практики
виховання; диференціювати зміст
роботи відповідно до різних об’єктсуб’єктів
виховної
роботи
та
конкретної ситуації..
Вміє Демонструвати вміння й
навички роботи методиста: надавати
методичну допомогу вихователям за
всіма напрямами програм виховання
дітей і учнівської молоді, готувати та
проводити різні форми методичної
роботи з підвищення кваліфікації:
семінари, практикуми, тренінги,
консультації
та
ін.
заходи
методичного
спрямування.
Організовувати роботу методичної
ради
Вміє Уміти визначити напрям своєї
діяльності, її конкретні цілі й
завдання на кожному етапі виховної
роботи,
передбачати
кінцевий
результат;
володіти
методами
визначення ефективності заходів,
спрямованих на підвищення якості
виховної роботи; уміти проектувати
власну педагогічну систему у
професійній діяльності (ПРН-8).
Вміє Проектувати виховну роботу за
певним напрямом; розробляти плани
виховної роботи

ПРЗ 9

Знання тенденцій розвитку
технологій з методики
виховної роботи

ПРЗ 12

Знання чинників впливу на
розвиток теорії та практики
з методики виховної
роботи

ПРУ 7

Здатний діяти на основі
розвинутих
методичних
вмінь та навичок

ПРУ 8

Володіє сучасними
методами та прийомами
організації методичної
роботи

ПРУ 14

Проектує і проводить різні
види виховної роботи з
урахуванням інноваційних
технологій,
передового
педагогічного досвіду та
знань про індивідуальновікові особливості молоді.

ПРУ 15

Аналіз змін у нормативно- Вміє

Визначати

пріоритетні

правовому забезпеченні

ПРУ 16

ПРУ 18

ПРК 1

ПРА 3.

проблеми у виховній практиці;
застосовувати інновації у практичній
роботі; здійснювати виховну роботу
з урахуванням змін у нормативноправових документах.
Орієнтування у системі
Вміє Використовувати теоретичні
інформації щодо різних
знання у вирішенні професійних
груп населення
завдань; орієнтуватись у системі
інформації
про
різні
групи
населення, які потребують підтримки
та допомоги; аналізувати ситуацію
вихованця, визначати його потреби
та рекомендувати можливі способи
перевиховання; розробляти програми
перевиховання
У професійній діяльності Вміє
Самостійно
аналізувати
самостійно
проводить наукову літературу з педагогічних
вивчення особистості та проблем;
проводити
вивчення
вирішує конфлікти
особистості,
виокремлювати
та
аналізувати вчинки та якості
особистості;
вдало
вирішувати
різноманітні конфліктні ситуації як у
професійній діяльності, так і в
особистому житті; аналізувати та
об’єктивно
оцінювати
власну
поведінку
й
особливості
спілкування.
Ефективна взаємодія в
Вміє реалізовувати продуктивне
команді, у професійному
міжособистісне
спілкування
на
колективі та з
основі принципів гуманізації й
представниками інших
довіри; до ефективної співпраці у
професійних груп
команді,
до
толерантного
сприймання різноманітних думок,
ідей; мультикультурність (ЗК-8).
Здатність до навчання
упродовж життя і
вдосконалення з високим
рівнем автономності
набутої під час навчання
кваліфікації.

Вміє реалізувати загально навчальні
вміння (пошуку інформації, аналізу,
синтезу, узагальнення,
конкретизація, абстрагування,
моделювання, висновки тощо), які
забезпечують здатність до навчання
упродовж життя і вдосконалення з
високим рівнем автономності
набутої під час навчання
кваліфікації.

3.

Програма підвищення кваліфікації

Розділ 1. Науково-педагогічні засади організації виховної роботи
в системі освіти
Тема 1. Аналіз проблеми
гуманізації виховного процесу у
національній школі України.
Тема 2. Теоретичне обгрунтування Концепції «Нова українська школа»
Тема 3. Дослідження проблем виховання всебічно розвиненої
особистості. Проблеми розвитку особистості.
Розділ
Тема 4.

2.
Методи та форми організації виховної роботи
Порівняльний аналіз класифікацій методів виховної роботи.

Тема 5. Організаційні форми виховної роботи. Роль і функції
вихователя в організації виховного процесу в різних закладах освіти.
Тема 6. Сучасні підходи до виховної роботи з різними групами учнів, з
дітьми з відхиленнями у поведінці та особливими потребами.
Тема 7. Обгрунтування ціннісно-трудових та професійних орієнтацій і
індивідуалізації
Розділ 3. Актуальні чинники підвищення ефективності виховної
взаємодії
Тема 9. Етнопедагогічні аспекти виховної роботи
Тема 10. Виховний потенціал спілкування у процесі взаємодії
вихователя з вихованцями та батьками. Формування культури
міжособистісного спілкування та толерантності в полікультурному
середовищі.
Тема 11. Проблема оптимізації виховного процесу. Інноваційні
технології виховання.
Примітка: кожен розділ планується в обсязі 1 кредита (10 годин аудиторних і
20 годин самостійна робота).
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