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Укладачіпрограми
Найменування
програми
Мета
Напрям підвищення
кваліфікації

БОГАТЬКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА, кандидат філологічних наук, доцент;
ВІННІЧУК АЛЛА ПЕТРІВНА, кандидат філологічних наук, доцент
Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури
Метою курсу «Інноваційні методики навчання української мови і літератури» є формування
основ теоретико-методологічної педагогічної культури щодо сучасних тенденцій мовної та
літературної освіти.
Розвиток професійних компетентностей учителів української мови і літератури
Зміст програми

№
Модулі/теми

Кількість годин та види
навчальних занять
Практичне
Лекція
заняття

Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти.

1.
1.
2.
3.
4.
ІІ.

Поняття педагогічної інновації.
Інноваційні процеси в системі освіти.
Педагогічна технологія.
Інноваційні методи та прийоми навчання.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Інформаційно-комп’ютерні технології.
Технологія проблемного навчання та її значення.
Проектна технологія.
Специфіка технології особистісно зорієнтованого навчання.
Ігрові технології та їхнє значення.
Технологія інтерактивного навчання.
Технологія критичного мислення та її сутність.

22

2
2
-

2
2
-

2
2
2
2
2
2

Інноваційні методи і технології навчання української
мови і літератури.

8.
ІІІ.

Веб-квест технологія.

2

Підсумковий контроль
Всього

10

Обсяг програми

30 годин, 1 кредит ЄКТС

Тривалість
Форма підвищення
кваліфікації
Перелік
компетентностей,
що вдосконалюватимуться/
набуватимуться

5 днів

2
тести
2 год.
20

Очна форма підвищення кваліфікації

знання та розуміння інноваційних методик навчання української мови та літератури;

розуміння та усвідомлення цінностей високоякісної шкільної освіти;

уміння застосовувати теоретичні знання на практиці, розв’язувати дидактичні проблеми
освітнього процесу за допомогою сучасних інноваційних технологій, аналізувати і
прогнозувати ефективність застосовуваних технологій навчання;

розуміння процесу самопізнання з метою виявлення педагогічних якостей, які
потребують удосконалення і розвитку;

акцент на розвиток інтелектуального потенціалу вчителя, зорієнтованого на креативний
рівень опанування матеріалом, спроможного до постійної самоосвіти та самовдосконалення.
2021-2023 рр.

Терміни виконання
програми
Очікувані

уміти використовувати набуті знання у процесі ведення дискусій з проблемних питань
результати навчання означеної науково-методичної сфери;

уміти творчо виконувати індивідуальні науково-дослідні завдання означеної
проблематики;

Місце виконання
програми
Вартість/
безоплатність
надання освітньої
послуги
Документ, що
видається за
результатами
підвищення
кваліфікації


виявляти самостійність у науково-методичній роботі;

бути відповідальним щодо постійного дотримання правил академічної доброчесності.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Адреса: вулиця Острозького, 32, Вінниця, Вінницька область, 21000
Освітні послуги надаються за рахунок державної субвенції
або кошти фізичних чи юридичних осіб
Сертифікат про підвищення кваліфікації

