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голови Велимченської сіль ради А. І Павловича від 28.05.20 № 231) 



Мета: Метою освітньої програми є науково-методичний супровід розвитку 
професійної компетентності педагогічних працівників шляхом опрацювання 
нормативно-правового аспекту використання релігійного компоненту в 
освітньому менеджменті; системи наукових підходів, принципів, та 
інноваційних технологій,  формування компетентності міжконфесійних 
принципів викладання КДМС, толерантного ставлення  до представників різних 
релігійних течій. Розвивати знання основ релігієзнавства, розкрити філософські 
та історичні аспекти взаємозвʼязку релігії та науки, створити цілісне, системне 
та неупереджене бачення еволюції та розвитку релігійних напрямків.  

Розкрити еволюцію розвитку християнського віровчення. 
Опрацювати історичні аспекти запровадження і поширення християнства на 

території України і становлення церкви, їх вплив на розвиток культури, 
духовності.  

Проаналізувати формування взаємин державних і  релігійних структур. 
Сучасний стан розвитку християнства. 

Актуалізувати сучасний синтез наукової і релігійної картин світу, як 
домінанту розвитку світоглядної освіти.

Напрям підвищення кваліфікації. Основними напрямами підвищення 
кваліфікації є: розвиток професійних компетентностей (знання навчального 
предмета, фахових методик, технологій); формування у здобувачів освіти 
спільних для ключових компетентностей (мовленнєва, цифрова, комунікаційна, 
інклюзивна, емоційно-етична, загально-культурна) вмінь.  

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/ 
набуватимуться: Компетентнісний підхід передбачає аксіологічну, 
мотиваційну, рефлексивну, когнітивну, операційно-технологічну та інші 
складові результатів навчання, що відображають набуття не лише знань, навичок 
і вмінь, а й досвіду емоційно-ціннісного ставлення до себе, батьків, інших людей, 
оточуючого світу.  

Ключова духовно-моральна компетентність є інтегративною, тому що її 
джерелом є професійно-педагогічна,  мовно-комунікативна психологічно-
фасилітативна, інформаційно-цифрова  культурологічна, етично-естетична, 
соціальна, екологічна компетентності особистості тощо. 

Компетентність у сфері пізнавальної, комунікативної, ігрової, практичної 
діяльності, засвоєння християнських моральних цінностей, способів набуття 
знань. Користування різними джерелами інформації є основою компетентності в 
інших сферах: у сімейній, громадянській, соціально-трудовій, культурно-
естетичній діяльності, сфері дозвілля тощо.  



№з
/п 

Модулі/теми Кількість годин 

Лек 
ція 

Прак 
тичне 

заняття 

Семі-
нарське 
заняття 

Сам-
на 

робота 

Всьо 
го 

1 Толерантність відносин та 
домінанта науково-культуроло-
гічного аспекту з огляду 
сучасних міжкон-фесійних 
взаємин.  
Сучасний розвиток релігійних 
конфесій краю. Реалізація 
педагогіки партнерства. 

1 

1 

2 

2 Нормативно-правовий аспект 
використання релігійного 
компоненту в освітньому і 
виховному процесах. 
Концептуальні засади вивчення 
предметів ДМС.   
Інструктивно-методичне 
забезпечення викладання КДМС 
у ЗЗСО. 

1 

1 

2 

3 Історико-культурологічне 
значення Біблії.  Інтегрування 
біблійних принципів в освітній 
процес. 

1 2 3 

4 Сучасний синтез наукової і 
релігійної картин світу. 
Світові вчені і віра в Бога 

1 

2 

3 

5 Специфічні принципи 
викладання КДМС.  
Особливості оцінювання 
навчальних досягнень учнів 

2 2 

6 Історичні аспекти розвитку 
релігійних конфесій 

1 1 

7. Захист творчих проектів
слухачів

1 2 3 

 16 год 
Очікувані результати навчання. Підготовка фахівця, здатного 

реалізовувати релігійний компонент в освітньому менеджменті у контексті 
полірелігійного суспільства та чинного законодавства. 

Подальше інтегруванння християнських цінностей в освітній процес. 
Реалізація синтезу наукової і релігійної картин світу при викладанні освітніх 
дисциплін. 



Знання і розуміння: 
сучасних тенденцій розвитку освіти;  
основних механізмів функціонування і реалізації компетентнісної 

парадигми навчання; 
соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері освіти, положень 

міжнародних нормативних документів та правових документів України з 
питань реалізації релігійних потреб особистості;  

специфічних принципів викладання КДМС та методологічної основи 
процесу навчання КДМС; 

педагогіки партнерства та співпраці та способів реалізації інтеграційного 
підходу в навчанні школярів;  

концепції інклюзивної освіти. 
Розвинені вміння: 
організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах 

(прогнозування, проектування, оцінювання тощо); 
конструювати та реалізувати сучасні програми навчання  школярів із 

використанням різноманітних методів, форм і технологій;  
діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути 

для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора;  
керувати проектною діяльністю школярів;  
організовувати культуромовне освітньо-розвивальне середовище;  
проектувати власну програму професійно-особистісного зростання; 
систематичної самоосвіти у питаннях трансформації релігійних процесів 

та толерантної взаємодії. 
Диспозиції (цінності, ставлення): 
дитиноцентризм, цінність особистості;  
готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;  
національно-патріотичні світоглядні пріоритети; 
пріоритетність демократичних цінностей (повага до багатоманітності, 

полірелігійності, право вибору, формування спільноти, полікультурність); 
релігійна етика і міжкультурна толерантність; 
рефлексія власної професійної практики. 


