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Укладачі програми:  

Кудряшова Т. І., завідувачка кафедрою теорії і методики фізичного виховання, 

кандидат наук з фізичної культури і спорту;  

Прокопенко Ю. С., старший викладач кафедри теорії і методики фізичного 

виховання. 

Найменування програми: програма підвищення кваліфікації учителів 

фізичної культури 

Мета програми: розвиток посадово-функціональних компетентностей 

учителів фізичної культури у контексті реалізації Державної освітньої 

політики з урахуванням принципів андрагогіки. Підвищення кваліфікації 

вчителів фізичної культури, вдосконалення професійної майстерності, 

теоретико-методологічної і методичної підготовки до викладання в умовах 

формування інформаційного суспільства на основі сучасних підходів до 

змісту, форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій в 

освітній процес. 

Напрям програми: 

– розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, 

фахових методик, технологій); 

– формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей 

вмінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і 

письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати 

позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, 

оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність 

співпрацювати з іншими людьми; 

– психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи 

андрагогіки; 

– створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами; 

– використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 

освітньому процесі; 

– мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційноетична 

компетентність. 

Обсяг програми: 30 год. (1 кред.) 

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення 

кваліфікації. 



Форма підвищення кваліфікації: інституційна (очна (денна, вечірня), 

заочна, дистанційна, мережева) та без відриву від виробництва. 

 

Місце проходження курсів: Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. 

Макаренка, м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33, м. Кременчук, Полтавська 

обл. 

 

Строки виконання програми: відповідно до плану-графіку, складеного  на 

основі поданих заявок. 

 

Строки виконання програми: відповідно до плану-графіку, складеного  на 

основі поданих заявок. 

 

Вартість курсів: вартість курсів встановлюється відповідно до затвердженої 

калькуляції, яка оприлюднюється на сайті коледжу. 

 

Форми проведення занять: настановне (установче) заняття, інтерактивна 

лекція, практичне заняття, навчальний тренінг, майстер-клас, дискусія, 

конференція з обміну досвідом, консультація, дистанційна консультація, 

педагогічна практика. 

 

Графік освітнього процесу: курси проводяться упродовж календарного року із 
січня по грудень місяць включно. 

 

Зміст програми 

Л- лекції, П-практичне заняття, З - залік 

 

№ Назва розділу,  теми Всього Л П З 

І. Модуль 1. Професійно-педагогічний. 14 4 8 2 

1.  Інструктивно-методичне заняття.   1  

2.  
Використання інноваційних технологій на 

заняттях фізичної культури. 

  2  

3.  Методика навчання кидків м’яча в кошик.   2  

4.  
Впровадження інноваційних технологій на 

уроках з елементами футболу. 

 2   

5.  Урок фізичної культури з флорболу.   2  

6.  
Методика навчання технічних елементів гри 

у волейбол в старшій школі. 

 2   

7.  Вихідне анкетування.   1  



8.  Залік.    2 

ІІ. 
Модуль 2. Соціально-громадянський та 

підприємницький. 

10 8 2  

1. 
Розвиток освіти в інформаційному 

суспільстві. 

 2   

2. Професійна орієнтація сучасної освіти.   2  

3. 
Проблеми і перспективи законодавства 

освітянської галузі. 

 2   

4. 
Правове регулювання трудових відносин 

освітян. 

 2   

5. 

Охорона праці та безпека життєдіяльності 

під час проведення занять з фізичного 

виховання у ЗЗСО. 

 2   

ІІІ. 
Модуль 3. Загальнокультурний та мовно-

комунікативний. 

2 2   

1. 
Основні зміни в українському правописі. 

Інфографіка. 

 2   

ІV. Модуль 4. Інформаційно-цифровий. 2  2  

1. 
Використання онлайн-сервісів для роботи 

вчителя фізичної культури. 

  2  

V. Модуль 5. Психолого-фасилітативний. 2  2  

1. 
Психологічно-фасилітативна компетентність 

сучасного педагога. 

  2  

 Разом 30 14 14 2 
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