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Освітня програма «Як упровадити особистісно-орієнтовану модель 

освіти на уроках «Я досліджую світ» розроблена на основі типової 

освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти, з 

урахуванням сучасної державної освітньої політики, концепції «Нової 

української школи», згідно з чинними Законами України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту» та Порядком підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 

серпня 2019 р. № 800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня 2019 р. № 

1133). 

 

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення 

кваліфікації (участь у вебінарі з підсумковим опитуванням).  

 

Розробник – Гущина Наталія Іванівна, доцент кафедри відкритих 

освітніх систем та ІКТ ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат 

педагогічних наук, автор Видавничого дому «Освіта».  

 

Мета: поділитися ефективними інструментами для упровадження 

особистісно-орієнтованої моделі освіти на уроках «Я досліджую світ».  

 

Напрям: початкова школа, практичні прийоми.  

 

Зміст:  

1. Що таке особистісно-орієнтована модель освіти та як її 

реалізувати на уроках «Я досліджую світ»?  

2. Чому дитиноцентризм є актуальним для нової української 

школи? 



3. Як зробити уроки «Я досліджую світ» цікавими та 

ефективними для кожного учня класу? Практичні поради та конкретні 

приклади. 

 

Очікувані результати: учасники вебінару дізнаються  як відмовитись 

від орієнтації освітнього процесу на середнього школяра і обов’язково 

врахувати інтереси кожної дитини; чому важливо вчити учнів здійснювати 

інформаційні процеси (отримувати інформацію, опрацьовувати, оцінювати, 

систематизувати, аналізувати тощо), вчити працювати спільно, проводити 

рефлексію; 

навчаться конструювати освітній процес на засадах дитиноцентризму; 

забезпечувати практичну спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок 

особистого розвитку дитини з її практичним досвідом;  

розвинуть професійні компетентності та ціннісне ставлення до ідей 

дитиноцентризму. 

 

Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської 

кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).  

 

Форма (форми) навчання: дистанційна.  

 

Види діяльності (графік освітнього процесу): 

1,5 годин - онлайн-лекція, 0,5 годин - самостійна робота (підсумковий 

тест) та участь у обговоренні результатів. 

 

Цільова аудиторія: вчителі початкових класів.  

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться: загальні 

(здатність знаходити нові підходи до вирішення завдань професіональної 

діяльності; здатність самостійно навчатися та розвивати особистісний 



потенціал); професійні (знання навчального предмета, фахових методик, 

технологій). 

 

Вартість навчання: інформація щодо вартості курсу підвищення 

кваліфікації та інших умов навчання розміщена на сайті http://www.osvita-

dim.com.ua/ у розділі «Підвищення кваліфікації вчителів». 

 

Строки виконання програми: в день прямого ефіру та необмежені з 

моменту реєстрації на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у 

вільному доступі. 

 

Документ про результати навчання: сертифікат видається суб’єкту 

підвищення кваліфікації в електронному вигляді після завершення виконання 

програми підвищення кваліфікації. Здійснюється онлайн-реєстр виданих 

сертифікатів з відповідними відомостями підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, зазначеною кількістю 

академічних годин – 2 год.  
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