
 

10.02.2022 №10   На № ____ ___________ 

 Керівникам закладів освіти 

  

Про організацію та проведення 

Академії педагогічного становлення  

  

 

Відповідно Концепції професійного розвитку педагогічних працівників 

закладів освіти на 2021-2025 роки, схваленої рішенням колегії відділу освіти 

Новоселицької міської ради від 26.03.2021 року, наказу КУ «Центр ПРПП» від 

09.02.2022року №04 «Про організацію та проведення Академії педагогічного 

становлення», з метою безперервного професійного зростання педагогічних 

працівників закладів освіти на території обслуговування КУ «Центр ПРПП» 

інформуємо, що протягом лютого-червня 2022 року буде проведено Академію 

педагогічного становлення на базі КУ «Центр ПРПП» для новопризначених та 

малодосвідчених педагогічних працівників (до 3 років педагогічного стажу). 

Навчання проводитиметься відповідно до затвердженої Програми, що 

передбачає 11 годин підвищення кваліфікації (0,37 кр. ЄКТС), що додається. 

За результатами Програми буде видано відповідні сертифікати. 

Реєстрація слухачів здійснюється до 15.02.2022 року за покликанням: 

https://forms.gle/18b32qzjUpUmyz8r6 . 

Просимо довести до відома педагогів. Заздалегідь вдячні за співпрацю. 

 

  

Директор КУ «Центр ПРПП» Сергій ВЛАСОВ 

  

 

  

https://forms.gle/18b32qzjUpUmyz8r6


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ КУ «Центр ПРПП» 

09.02.2022 №04 

Програма 

діяльності Академії педагогічного становлення на базі КУ «Центр ПРПП» 

 

Пояснювальна записка 

Програма Академії педагогічного становлення (далі АПС) розроблена на 

виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну 

діяльність», Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та 

затвердженого нею Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників із змінами та доповненнями, внесеними Постановою 

КМУ від 27 грудня 2019 року №1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», Концепції «Нова 

українська школа», Концепції ООН «Трансформація нашого світу: Порядок 

денний сталого розвитку 2030», вимог до кваліфікаційних категорій 

педагогічних працівників. 

В програмі передбачено навчальний план, розрахований на 12 академічних 

годин. 

Навчальний план актуалізується систематично, відповідно до потреб 

педагогів. 

Програма не виключає науково-методичного супроводу педагогічних 

працівників у випадку інформальної освіти та педагогічної інтернатури. 

Педагогічні працівники можуть обирати всю програму загалом або 

вибірково.  

Після проведення навчально-методичних заходів педагогічні працівники 

отримують дидактичні (інформаційні) матеріали з теми заходу та доступ до 

електронних версій матеріалів заходів, що розміщуються на Google-диску 

установи. 

 

Опис програми. Характеристика 

Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Комунальна установа «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Новоселицької міської 

ради Чернівецького району Чернівецької області 

Розробники Директор, консультанти, психолог КУ «Центр 

ПРПП» 

Повна назва програми «Програма Академії педагогічного становлення» 



Мета Сталий професійний розвиток професійних 

знань, умінь і навичок педагогічних працівників, 

відповідно до державної політики у галузі освіти 

та забезпечення якості освіти 

Напрямки підвищення 

кваліфікації 

● розвиток професійних компетентностей 

(знання навчального предмета, фахових 

методик, технологій); 

● психолого-фізіологічні особливості 

здобувачів освіти певного віку, основи 

андрагогіки; 

● використання інформаційно-комунікативних 

та цифрових технологій в освітньому процесі, 

включаючи електронне навчання, 

інформаційну та кібернетичну безпеку; 

● мовленнєва, цифрова, комунікаційна, 

інклюзивна, емоційно-етична компетентність 

Особи, які виконують 

програму 

Фахівці КУ «Центр ПРПП», педагогічні 

працівники закладів та установ освіти (за 

згодою), науково-педагогічні працівники 

закладів вищої освіти (за згодою) 

Строки виконання 

програми 

Лютий-червень 2022 року 

Місце виконання 

програми 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Новоселицької міської ради Чернівецького 

району Чернівецької області (м.Новоселиця, 

вул.Центральна, 47), заклади освіти та установи 

(за попереднім узгодженням із керівниками), 

дистанційно 

Очікувані результати 

навчання 

Педагогічний працівник має змогу вдосконалити: 

● загально-педагогічні компетентності; 

● фахові компетентності (залежно від галузі 

знань); 

● психолого-педагогічні компетентності; 

● інформаційно-комунікаційну та цифрову 

компетентності; 

● мовні компетентності; 

● емоційно-етичні компетентності 



Вартість надання 

освітньої послуги 

БЕЗКОШТОВНО - для педагогічних працівників 

закладів освіти на території обслуговування КУ 

«Центр ПРПП» 

10 грн / 1 година / 1 педагогічний працівник – для 

педагогічних працівників закладів інших 

закладів освіти 

Графік освітнього 

процесу 

Реалізація Програми розпочинається після 

завершення строку реєстрації, але не пізніше 15 

лютого 

Обсяг 12 академічних годин 

Мінімальна та 

максимальна кількість 

осіб в групі 

Мінімальна кількість слухачів – 10 

Академічні, професійні 

можливості за 

результатами опанування 

програми 

Успішне виконання заходів за програмою дає 

можливість педагогічному працівнику пройти 

чергову (позачергову) атестацію, за умови 

визнання Сертифіката педагогічною радою 

закладу 

Можливість надання 

подальшої підтримки чи 

супроводу 

Науково-методичний супровід діяльності 

педагогічних працівників 

Додаткові послуги ● тьюторські послуги під час реалізації 

програми за дистанційною та мережевою 

формами навчання; 

● організація навчально-методичних заходів на 

базі закладів освіти (за попереднім 

узгодженням із керівниками) 

Документ, що видається 

за результатами 

підвищення кваліфікації 

Сертифікат 

 

Навчально-тематичний план 

 

Дата та 

час 

прове-

дення 

Форма та зміст роботи Відповідальні 

 Створення Viber-групи слухачів 
О.Залужець, 

фахівець з ІТ 

І зустріч із слухачами «Хто є хто» (3 год) 



Лютий 

2022 

Знайомство, самопрезентація 
Ж.Єремія, 

психолог 

Закріплення наставників з числа фахівців центру 
С.Власов, 

директор 

Діагностика професійних компетентностей 
Х.Бешлеу, 

консультант 

«Нормативно-правова база діяльності 

педагогічного працівника. Структура системи 

освіти» 

С.Власов, 

директор 

«Посадові обов'язки педагога» 
Х.Бешлеу, 

консультант 

«Ведення шкільної документації: класний журнал, 

календарно-тематичне планування» 

І.Катан, 

консультант 

«Вікові особливості здобувачів освіти» 
Ж.Єремія, 

психолог 

ІІ зустріч із слухачами «Його величність урок» (2 год) 

Березень 

2022 

«Вимоги до сучасного уроку» 
І.Катан, 

консультант 

«Типи уроків та їх структура» 
Х.Бешлеу, 

консультант 

«Самоаналіз і самоекспертиза уроку як складова  

професійної майстерності вчителя» 

С.Власов, 

директор 

«Психологічне налаштування педагога до уроку. 

Як подолати страх» 

Ж.Єремія, 

психолог 

ІІІ зустріч із слухачами «Освітня діяльність» (3 год) 

Квітень 

2022 

«Методи комбінування дистанційної та очної 

форм навчання» 

Х.Бешлеу, 

консультант 

«Міжпредметна інтеграція» 
Х.Бешлеу, 

консультант 

«Використання ґаджетів та девайсів у освітньому 

процесі. Створення онлайн тестів» 

С.Власов, 

директор 

«Позакласна робота як одна із форм організації 

освітнього процесу» 

І.Катан, 

консультант 

Теорія поколінь «Х, Y, Z» – покоління минулого 

та сучасного. Покоління «Альфа» – покоління 

майбутнього 

Ж.Єремія, 

психолог 

ІV зустріч із слухачами «Оцінка» (2 год) 

Травень 

2022 

«Ефективні форми та методи контролю навчальних 

досягнень учнів» 

І.Катан, 

консультант 

«Формувальне оцінювання здобувачів освіти» 
С.Власов, 

директор 

«Моніторинг навчальних досягнень учнів» 
Х.Бешлеу, 

консультант 



«Психологічна складова оцінювання та сприйняття 

оцінки учнями та їхніми батьками» 

Ж.Єремія, 

психолог 

V зустріч із слухачами «Педагогічний портрет» (2 год) 

Червень 

2022 

«Самопрезентація педагогічного працівника 

шляхом пропагування свого професійного 

досвіду» 

І.Катан, 

консультант 

«Імідж сучасного педагога»» 
Х.Бешлеу, 

консультант 

«Індивідуальна траєкторія професійного 

розвитку» 

С.Власов, 

директор 

«Профілактика професійного вигорання» 
Ж.Єремія, 

психолог 
 

Технічний опис сертифікату 

за результатами реалізації програми 

 

       В разі успішного завершення програми слухачу (педагогічному 

працівнику) видається сертифікат, в якому зазначається: 

● повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації – КУ «Центр 

ПРПП»; 

● П.І.П. педагогічного працівника; 

● тривалість реалізації Програми; 

● форма навчання; 

● напрямки ПК, із зазначенням кількості годин; 

● опис досягнутих результатів навчання; 

● реєстраційний номер, дата його видачі; 

● найменування посади, прізвище, ініціали особи, яка підписала 

документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис, 

відбиток печатки. 

Макет сертифікату 

 
 


