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Освітня програма дистанційного курсу 

 «Професійний розвиток педагогічних працівників. 
Як навчати дорослих ефективно?» 

 
Автор Просіна Ольга Володимирівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих 

Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, керівник ГО 
«Центр освітніх ініціатив «Толока»  

Навчально-
методичне 
забезпечення 
(зміст) програми 
дистанційного 
курсу 

Як навчати дорослих, щоб захопити їх хвилею інновацій, щоб закружляти їх 
у вирії сучасних ефективних освітніх технологій, методів і підходів, щоб 
замотивувати до створення умов для гармонійного розвитку кожної дитини? 
На ці питання будемо відповідати під час опанування цього курсу.  
Відповіддю на соціокультурні й освітні виклики сьогодення є розроблення і 
впровадження альтернативних моделей професійного розвитку освітян. У 
нашому курсі розкриємо сутність проекту професійного розвитку як 
ефективної форми навчання дорослих, розглянемо шляхи моделювання 
проектів та втілення їх у практичну діяльність. 
Цей навчальний курс спрямований показати способи неперервного 
професійного саморозвитку й самовдосконалення педагогічних працівників, 
які сприятимуть ефективному навчанню, активному творчому спілкуванню з 
колегами, вивченню передового педагогічного досвіду, опануванню нових ідей і 
здобутків тощо.  

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) 
у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
 Знання і розуміння сучасних тенденцій в освіті дорослих; сутності основних функцій та принципів у 

навчанні дорослих; способів впровадження активних форм і методів навчання дорослих 
 Розвинені вміння  організовувати проекти професійного розвитку на компетентісних засадах 

(прогнозування, проектування, оцінювання, тощо); розроблення та реалізації програми проекту 
професійного розвитку; урізноманітнити навчання дорослих, використовуючи сучасні методи, форми, 
технології. 

 Установки до людиноцентризму, як цінності; готовність до змін, гнучкість, постійний професійний 
розвиток; демократизації процесу навчання; рефлексії власної професійної практики. 
 

 
 


