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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для 

роботи у закладах освіти (за видом освітньої послуги «СЕМІНАР») 

 

1. Найменування: «Успішне завершення освітнього процесу - запорука правильного старту нового 

навчального року». 

2. Вид підвищення кваліфікації  - навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у семінарі). 

3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».  

Доповідачі - Маніленко Інна Володимирівна, юристка, сертифікована тренерка з підвищення 

кваліфікації директорів та заступників директорів закладів загальної середньої освіти відповідно до 

Концепції "Нова українська школа", сертифікована експертка для проведення інституційного аудиту 

закладів загальної середньої освіти; 

Собко Ганна Борисівна, кандидатка технічних наук, нутриціологиня, членкиня правління Асоціації 

кулінарів України, авторка і співавторка публікацій з інноваційних технологій харчової продукції 

функціонального призначення, організації харчування населення різної вікової категорії; 

Клокар Олег Олександрович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту, заступник директора з науково-навчальної роботи Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти; 

Хомич Людмила Сергіївна, бакалавр біології (мікробіології), магістр громадського здоров’я та 

менеджменту організацій в охороні здоров’я з фокусом спеціалізації на сучасну епідеміологію, 

моніторинг та оцінювання, оцінки та дослідження в сфері наук про здоров’я та поведінку, пов’язану зі 

здоров’ям, радниця з питань громадського здоров’я та питань розвитку мережі закладів охорони 

здоров’я у проєкті USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». 

4. Мета програми: найбільш раціонально й ефективно вирішувати актуальні питання навчально-

виховного характеру, сприяючи розвитку творчої думки педагогічного колективу. Педрада спрямована 

на підвищення науково-теоретичного рівня знань педагогів та удосконалення їх педагогічної 

майстерності. У цьому випадку вона виступає як важлива форма підвищення кваліфікації.  

5.  Зміст програми:  

1. «Вчасні управлінські рішення для організації нового навчального року». 

2. «Новий період у системі шкільного харчування». 

3. «Як навчатимуться 10-11 класи: проблеми й перспективи профільної освіти». 

4. «Вакцинація учасників освітнього процесу» 

6. Напрям: розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних 

установ та їх заступників) тощо.  

7. Цільова аудиторія: менеджери освіти будь-якого рівня, методисти методичних кабінетів (центрів), 

методисти закладів освіти, вчителі, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти, класні 

керівники, психологи, батьки та всі небайдужі до процесу навчання. 

8. Обсяг (тривалість) навчання: 4 годин/0,1 кредит Європейської кредитної 

трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).  

9. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.  

10. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:  

загальні: знання українського законодавства та інших нормативно-правових актів, основних сфер та 

механізмів правового регулювання діяльності навчального закладу та його суб’єктів; 

здоров’язбережувальна компетентність; здатність діяти соціально відповідально та свідомо; реалізувати 

свої права і обов’язки як члена суспільства і громадянина держави, усвідомлювати свої обов’язки і 

відповідальність перед суспільством/громадою за результати професійної діяльності, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (громадянська компетентність); 

фахові: уміння забезпечити успішну діяльність керівника в сучасних умовах, організацію ефективної 

роботи колективу закладу загальної середньої освіти з метою забезпечення якості освіти; здатність 

відповідати за реалізацію завдань загальної середньої освіти заступниками і педагогічними 

працівниками очолюваного закладу загальної середньої освіти; здатність до впевненого і критичного 

використання цифрових технологій і ресурсів, цифрового освітнього середовища у професійній 

діяльності, повсякденному житті, комунікації (цифрова компетентність). 
 

 

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 керівних кадрів закладів освіти відповідно до вимог 

Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 13.12.2018 р. № 1392) 


