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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОСВІТЯН 

«ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ» 

 

Проблема підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників в сучасних умовах тісно пов’язана з 

підвищенням якості освіти, модернізацією освітніх програм, 

впровадженням людиноцентризму і студентоцентризму в освіту, 

інтенсифікацією освіти у зв’язку із збільшенням самостійної роботи, 

дистанційного і мішаного навчання, що вимагає пошуку і впровадження 

ефективних методик і технологій навчання (Кремень, 2001, 2009; 

Медвідь, 2020; ООН, 2015; Трубавіна, 2017). Існують дослідження щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Супрун, 2020, 

Сорочан, 2015, Трубавіна, 2017), але вони не розкривають ефективних 

методик навчання в сучасних ЗВО та ЗСО, хоча дають уявлення про їх 

теоретичні основи в сучасних умовах. Існуючі дослідження спрямовані 

на вирішення завдань активізації навчання (Лозова, 2002), підвищення 

якості освіти за критеріями НАЗЯВО (Медвідь, 2020), формування 

суб’єктності і пізнавальної самостійності здобувачів освіти в навчанні 

(Трубавіна, Каплун, 2019), пошук нових концепцій, технологій і методик 

навчання для реалізації поставлених перед суспільством і освітою 

завдань модернізації освіти, формування професійних, соціальних і 

життєвих компетентностей особистості здобувача освіти (Трубавіна, 

2008, 2017, 2019; Венгриняк, 2020, Гадецький, 2003, Балл, 1997, Кисла, 

2012, Хлебнікова, 2003, UNICEF, 2012), діагностики навчального 
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процесу (Дзюбко, 2011), суспільно-орієнтованого навчання (досвід в 

Католицьких університетах в різних країнах світу) тощо.  

У той же час ці дослідження не орієнтовані конкретно на 

підвищення кваліфікації освітян, не враховують теорії сучасного змісту 

освіти, не розглядають навчання з точки зору ефективності, вивчають 

окремі методики і технології навчання. Це ставить під питання 

впровадження зазначених пошуків в практику роботи освітян, що 

передбачає перш за все розробку узагальнюючого практичного курсу 

підвищення кваліфікації з проблеми ефективних методик навчання. 

Актуальність оновлення програми курсів підвищення кваліфікації 

педагогів і керівників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) 

сьогодні зумовлена необхідністю розвитку професійних компетентностей 

педагогів в умовах реформування освітньої галузі, підвищення якості 

загальної середньої і вищої освіти, що можливо через модернізацію 

освітніх програм, впровадження ефективних технологій і методик 

навчання.  

Тому метою нашої статті стала розробка регіональної освітньої 

програми підвищення кваліфікації вчителів, керівників закладів загальної 

середньої освіти, науково-педагогічних працівників за темою «Ефективні 

методики навчання у закладі середньої та вищої освіти».  

Курс спрямований на допомогу вчителю в підвищенні якості освіти 

через застосування методик, які сприятимуть активізації навчання, 

кращому засвоєнню матеріала, розвитку мислення дітей, створення 

кращих умов для реалізації права на освіту дітей здобувачів освіти. Він 

розкриває поняття «методика навчання», її характеристики, сутність 

різних методик, їх класифікацію, особливості застосування на різних 

предметах у сучасному закладі середньої освіти. 

Методикою дослідження були емпіричні та теоретичні методи 

науково-педагогічних досліджень. До теоретичних відносимо: 

теоретичний аналіз джерел, синтез, узагальнення, моделювання: до 

емпіричних – узагальнення досвіду, опитування у вигляді інтерв’ю 

вчителів, науково-педагогічних працівників, адміністрації закладів 

середньої освіти. Методологічними засадами розробки програми стали 

компетентнісний, діяльнісний, системний, особистісно-орієнтований, 

андрогогічний, прагматичний підходи. 

Метою підвищення кваліфікації педагогів і керівників ЗЗСО, ЗВО 

за даною програмою, є удосконалення їх методологічної та теоретичної 

професійної компетентності; поглиблення знань у галузі навчання 

здобувачів освіти; ознайомлення з сучасними ефективними методиками 

навчання та особливостями їх застосування в системі освітньої 

діяльності. 

Виходячи з мети, завданнями підвищення кваліфікації визначено: 

підвищення рівня професійної компетентності педагогів і керівників, 

науково-педагогічних працівників відповідно до вимог кваліфікаційних 

характеристик; оновлення їх професійних знань і умінь в аспектах 
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методики навчання; формування нового педагогічного мислення, їх 

готовності до створення умов для впровадження нових ефективних 

методик навчання в ЗВО та ЗСО, реалізації особливих потреб учнів та 

студентів в освітній діяльності відповідно до вимог Нової української 

школи, законодавства про освіту і сучасних наукових досліджень. 

Освітня програма підвищення кваліфікації складена на основі 

кваліфікаційних характеристик учителя, директора і заступників 

директора з виховної, навчально-виховної роботи закладу загальної 

середньої освіти, розробленої на підставі наказу МОН № 665 від 01.06.13 

року «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій 

(посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних 

закладів», ключових положень Законів України «Про освіту» (2017 р.), 

«Про вищу освіту» (2014), Державного стандарту початкової (2018 р.), 

базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.), Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року (2016 р). враховувалися 

вимоги до ліцензування і акредитації ЗВО, в частині модернізації 

освітніх програм. При формуванні змісту програми ми враховували 

сучасні теорії змісту навчання, побажання основних стейкхолдерів 

програми (вчителів, науково-педагогічних працівників, керівників 

освітніх закладів). Ці побажання зводились до: практичної спрямованості 

програми, комплексу методик з їх плюсами та мінусами, сучасність 

методик, можливість їх застосування без додаткового обладнання, ТЗН, 

легкість в їх застосуванні, можливість використовувати в мішаному і 

дистанційному навчанні. Усього було опитано 22 керівника закладу 

середньої освіти, 45 науково-педагогічних працівників ЗВО, 39 вчителів 

ЗВО Харківської області. 

Програма складається з трьох модулів: «Поняття про ефективні 

методики навчання здобувачів загальної середньої освіти», «Сутність 

методик навчання та умови їх застосування», «Особливості 

впровадження ефективних методик навчання на різних навчальних 

дисциплінах». 

Освітньо-тематичний план програми розрахований на 30 год. очно-

заочно-дистанційної форми навчання: 10 год. – очна форма; 20 год. – 

самостійне навчання (заочна форма). 

Теми модуля «Поняття про ефективні методики навчання 

здобувачів загальної середньої освіти» розраховані на удосконалення й 

оновлення знань і умінь з основ дидактики, методик навчання, 

упровадження інноваційних методик навчання в освітній процес закладу 

загальної середньої освіти. Розкрито поняття ефективна методика 

навчання, їх види, сутність в сучасному закладі середньої освіти, 

особливості дітей, які треба враховувати в навчанні вчителю на уроці. 

Особливе місце приділено теоретичним основам, які дозволяють 

грамотно та адекватно вибирати методику навчання, щоб вона була 

ефективною, впливу ефективних методик навчання на різні аспекти 
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якості освіти. Розкрито передумови навчання дітей за новими 

методиками: соціальні, педагогічні, медичні, психологічні, фізичні, 

духовні та емоційні, в самореалізації. Показано і виділено проблеми 

впровадження ефективних методик, організації пізнавальної діяльності 

дітей на їх основі та шляхи їх подолання, розкрито особливості 

протікання пізнавальних процесів і розвитку дітей при впровадженні 

методик. 

У змісті модуля «Сутність ефективних методик навчання та умови 

їх застосування», передбачається оновлення і поповнення знань та вмінь 

учителя, керівника ЗЗСО з питань практичного застосування ефективних 

методик навчання в класі з дітьми, модернізації діяльності вчителів. 

Узагальнено досвід навчання дітей за ефективними методиками в Україні 

і за кордоном.  

Модуль «Особливості впровадження ефективних методик навчання 

на різних навчальних дисциплінах» має на меті ознайомлення педагогів з 

умовами та особливостями впровадження і застосування ефективних 

методик навчання. Розкрито педагогічні умови реалізації методик і 

особливості їх затосування на різних навчальних дисиплінах.  

Освітньо-тематичним планом передбачено проведення лекцій в он-

лайн режимі. Заочно-дистанційний етап передбачає самостійне 

опрацювання окремих тем, фахової літератури та практичних завдань. 

Оцінювання ефективності навчання на курсах підвищення кваліфікації 

здійснюється шляхом написання фахової контрольної роботи. 

Педагогічні працівники, за бажанням можуть здійснювати опис власного 

досвіду. 

1. Зміст освітньої програми за модулями та темами 

Модуль 1«Поняття про ефективні методики навчання здобувачів 

загальної середньої освіти». 

Тема 1.1. Поняття про ефективні методики навчання, їх  види 

Поняття ефективних методик, їх види, класифікація, межі 

застосування в сучасному закладі загальної середньої освіти, на різних 

навчальних дисциплінах, для дітей різного віку. 

Тема 1.2. Теоретичні основи застосування ефективних методик 

навчання. 

Наукові підходи в освітньому процесі сучасного закладу загальної 

середньої освіти. Компетентнісний, діяльнісний, системний, 

синергетичний, акмеологічний, підходи тощо. Класифікація наукових 

підходів, які визначають вибір ефективних методик навчання: 

педагогічні, дидактичні, дитиноцентризм.  

Тема 1.3. Передумови та проблеми впровадження ефективних 

методик навчання.  

Передумови впровадження ефективних методик навчання дітей: 

соціальні, андрогогічні, педагогічні, медичні, психологічні, фізичні, 

духовні, економічні та емоційні. Проблеми впровадження ефективних 
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методик навчання в закладі загальної середньої освіти. Підвищення 

кваліфікації вчителів з проблеми. 

Модуль 2. «Сутність методик навчання та умови їх застосування» 

Тема 2.1. Ефективність методик навчання. 

Поняття ефективності методки навчання. Якість освіти за 

сучасними стандартами освіти і міжнародними вимогами. 

Тема 2.2. Методики колективного навчання. 

Навчальний діалог, фасилітація, світове кафе, живі бібліотеки, живі 

книги, методики колективного вирішення проблем, проблемне навчання, 

дискусії, тайм-менеджмент. Інтерактивне і активне навчання, концепція 

активізації навчання. 

Тема 2.3. Методики індивідуального навчання. 

Методики навчання нестандартному мисленню, консультування, 

дослідницький метод і консультування в навчанні. 

Модуль 3. «Особливості впровадження ефективних методик 

навчання на різних навчальних дисциплінах 

Тема 3.1. Особливості застосування ефективних методик навчання 

на предметах гуманітарного циклу. 

Методики, які доцільні при вивченні гуманітарних і соціальних 

дисциплін. Критерії їх вибору і застосування. 

Тема 3.2. Особливості застосування ефективних методик навчання 

на предметах природничо-математичного циклу. 

Методики, які доцільні при вивченні природничо-математичних 

дисциплін. Критерії їх вибору і застосування. 

Тема 3.3. Особливості застосування ефективних методик навчання 

на предметах мистецького циклу з провідним компонентом «художній 

образ з провідним компонентом «художній образ». 

Методики, які доцільні при вивченні дисциплін мистецького циклу. 

Критерії їх вибору і застосування. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви модулів і тем Аудиторні Самостійна 

робота Лекції Семінари 

Модуль 1. «Поняття про ефективні методики навчання здобувачів 

загальної середньої освіти» 

Тема 1.1. Поняття про ефективні 

методики навчання, їх види 

1   

Тема 1.2. Теоретичні основи 

застосування ефективних методик 

навчання. 

1  4 

Тема 1.3. Передумови та проблеми 

впровадження ефективних 

методик навчання.  

1 1 2 

Модуль 2. «Сутність методик навчання та умови їх застосування», 

Тема 2.1. Ефективність методик 

навчання. 

0,5  2 
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Тема 2.2. Методики колективного 

навчання. 

1  4 

Тема 2.3. Методики 

індивідуального навчання 

0,5 1  

Модуль 3. «Особливості впровадження ефективних методик навчання на 

різних  навчальних дисциплінах 

Тема 3.1 Особливості 

застосування ефективних методик 

навчання на предметах 

гуманітарного циклу. 

0,5  2 

Тема 3.2. Особливості 

застосування ефективних методик 

навчання на предметах 

природничо-математичного 

циклу. 

1 1 4 

Тема 3.3. Особливості 

застосування ефективних методик 

навчання на предметах 

мистецького циклу з провідним 

компонентом «художній образ з 

провідним компонентом 

«художній образ». 

0,5  4 

Усього 7 3 20 

 

Були  відібрані такі методи  і форми навчання 

 за характером пізнавальної діяльності: пояснювально-

ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові, 

дослідницькі; 

 за способом педагогічного керівництва: пояснення викладача, 

самостійна робота, робота в малих групах. Самостійна робота з 

використанням можливості мережі Інтернет з наданням відповідних 

посилань на джерело інформації. Самостійна підготовка з використанням 

друкованих підручників, навчальних посібників, а також інших 

локальних і мережевих інформаційних ресурсів. 

 за джерелами знань: стоп-кадр, розповідь, ілюстрація, 

демонстрація, дискусії, навчання на досвіді, рішення ситуацій, аналіз 

ситуацій, мозкова атака, світове кафе тощо. 

Формами  навчання буди визначені робота в мікрогрупах, лекції, 

практичні заняття, тренінгове заняття. 

Методичним забезпеченням програми стали: електронний варіант 

лекцій і матеріалів для семінарів та самостійної роботи; питання до 

семінарських занять; тести для самоконтролю; контрольні роботи для 

здійснення перевірки рівня засвоєння слухачем навчального матеріалу; 
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методичні матеріали для слухача з питань самостійного опрацювання 

фахової літератури; перелік рекомендованої літератури до курсу. 

Було відібрано основну і додаткову літературу до програми. До 

основної належать (1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,15,16,17,18,19). До 

додаткової – сайти НДО, офіційних установ, окремих закладів освіти. 

Зазначимо, що реалізація зазначеної програм вимагає від педагогічних, 

науково-педагогічних працівників педагогізації і професіоналізації через 

засвоєння цих методик на власному досвіді, проживання їх емоційно і 

організаційно, що дозволить краще застосовувати їх на практиці. 

На основі викладеного можна говорити: програма для педагогічних 

і науково-педагогічних працівників з ефективних методик навчання є 

актуальною, відбиває в змісті побажання основних стейкхолдерів 

програми, є регіональною – для Харьківської області, звідки  всі основні 

стейкхолдери, відповідає вимогам до освітніх програм, якості освіти, 

складається з 3 модулів: «Поняття про ефективні методики навчання 

здобувачів загальної середньої освіти», «Сутність методик навчання та 

умови їх застосування», «Особливості впровадження ефективних 

методик навчання на різних навчальних дисциплінах». Рекомендаціями 

до її впровадження є використання активних і пошукових методів 

навчання, обговорень і самостійної роботи, вправ, практична 

спрямованість і застосування на досвіді. Рекомендованими формами 

роботи є робота в мікрогрупах, самостійна робота, які дозволяють 

відчути вчителям на собі всі позитивні і негативні риси методик, обрати 

оптимальні для певних видів робіт і колективів здобувачів освіти. 

Перспективами подальших досліджень є апробація програми в 

дистанційному, мішаному і очному режимі і визначення проблем її 

реалізації, корекція змісту програми. 
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Трубавіна І. М., Мартинюк А. Ю. Обґрунтування змісту 

регіональної освітньої програми підвищення кваліфікації освітян 

«Ефективні методики навчання» 

У статті розкрито актуальність програми з навчання педагогічних і 

науково-педагогічних працівників ефективним методикам навчання, 

обгрунтовано на основі наукових підходів і опитування основних 

стейкхолдерів програми її зміст, методичні рекомендації до її реалізації. 

Представлено зміст регіональної освітньої програми через 3 модулі: 

«Поняття про ефективні методики навчання здобувачів загальної 

середньої освіти», «Сутність методик навчання та умови їх 

застосування», «Особливості впровадження ефективних методик 

навчання на різних навчальних дисциплінах». Перспективами подальших 

досліджень є експериментальна апробація програми та її корекція для 

дистанційного, мішаного, очного навчання. 

Ключові слова: методики навчання, ефективність навчання, освітня 

програма. 

 

Трубавина И. Н., Мартынюк А. Ю. Обоснование содержания 

региональной образовательной программы повышения 

квалификации педагогов «Эффективные методики обучения» 

В статье раскрыты актуальность программы по обучению 

педагогических и научно-педагогических работников эффективным 

методикам обучения, обосновано на основе научных подходов, опросов 

основных стейкхолдеров программы ее содержание, методические 

рекомендации к ее реализации. Представлено содержание региональной 

образовательной программы через 3 модуля: «Понятие об эффективных 

методиках обучения соискателей общего среднего образования», 

«Сущность методик обучения и условия их применения», «Особенности 

внедрения эффективных методик обучения на разных учебных 

дисциплинах». Перспективы дальнейших исследований – 

экспериментальная апробация программы, ее коррекция для 

дистанционного, смешанного, очного обучения. 

Ключевые слова: методики обучения, эффективность обучения, 

образовательная программа. 

 

Trubavina I., Martyniuk А. Substantiation of the Content of the 

Regional Educational Program of Professional Development of Educators 

«Effective Teaching Methods» 

The article reveals the relevance of the program for training pedagogical 

and scientific-pedagogical employees of secondary and higher education 

institutions in effective teaching methods.  

The article defines the scientific basis (approaches) to the development 

of content programs: competence, activity, system, personality-oriented, 

androgynous, pragmatic approaches, theories of learning content. Also 

substantiated on the basis of scientific approaches and a survey of major 
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stakeholders in the Kharkiv region (teachers of secondary schools education, 

research and teaching staff of higher education institutions, heads of 

educational institutions) the content of such a program, guidelines for its 

implementation, to the forms and methods of teaching.  

The main methods of teaching the program there are active, interactive 

and independent methods. The main forms of the program are training in a 

microgroup, training. The article presents the content of the regional 

educational program through 3 modules: «The concept of effective teaching 

methods for students of general secondary education», «The essence of 

teaching methods and conditions of their application», «Features of effective 

teaching methods in different disciplines». Prospects for further research are 

experimental testing of the program and its correction for distance, blended, 

full-time learning. 

Key words: teaching methods, teaching efficiency, educational program. 
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