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Розробники програми Рудь Оксана Володимирівна, старший викладач кафедри 
менеджменту освіти  ВІППО; Сташенко Михайло 
Олександрович, завідувач кафедри менеджменту освіти ВІППО, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Найменування 
програми 

«Релігійний компонент в освітньому менеджменті: нормативно-
правовий аспект» 

Мета  Метою освітньої програми є розвиток  професійних 
компетентностей педагогічних працівників, керівників ЗЗСО 
шляхом опрацювання нормативно-правового аспекту 
використання релігійного компоненту в освітньому менеджменті;  
системи наукових підходів, принципів, та інноваційних 
технологій,  формування компетентності міжконфесійних 
принципів викладання КДМС. 

Напрям підвищення 
кваліфікації 

Основними напрямами підвищення кваліфікації є: розвиток 
професійних компетентностей (знання навчального предмета, 
фахових методик, технологій) та аксіологічих принципів 
(емоційно-етичних, мовленнєвих, комунікаційних, 
загальнокультурних) вмінь. 

Зміст № 
з/п 

Модулі/ 
теми 

Кількість годин 

   Лекці
я 
 

Практи
чне 

заняття 

Семіна
рське 
з-ття 

(вебінар) 

Всьо
го 

Ознайомлення із 
аксіологічними 
принципами сучасної 
парадигми освіти. 
Статистика релігійних 
конфесій України і 
Волині. Опрацювання 
моделі міжконфесійної 
взаємодії. Науково-
культурологічний 
принцип 
релігієзнавства у 
освітньому середовищі. 

1 Толерантність відносин 
та домінанта науково-
культурологічного 
аспекту з огляду 
сучасних 
міжконфесійних 
взаємин. Сучасний 
розвиток релігійних 
конфесій краю. 
Реалізація педагогіки 
партнерства. 

1   1 

Теоретичні та 
методичні засади 
формування 
толерантності в 
освітньому процесі 
НУШ. Міжконфесійні 
взаємини і педагогіка 
партнерства в 
освітньому просторі. 
Нормативно-правова 
база використання 
релігійного компоненту 
в управлінській 
діяльності. 
Опрацювання 
Концептуальних засади 
вивчення предметів 

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 



ДМС. Формування 
громадянських, 
загальнокультурних 
компетентностей та 
розвиток ціннісних 
пріоритетів особистості 
Виникнення 
християнства.  
Розвиток і конфесійний 
поділ. Формування 
взаємин державних і 
релігійних структур.  

3 Релігійне і державне 
право про формування 
взаємин суспільних і 
релігійних інституцій. 
Історичні аспекти 
розвитку християнства. 

1  1 2 

Аксіологічна парадигма 
освітнього 
менеджменту. Біблійні 
сюжети в українському 
народознавстві. Біблія 
у культурології і 
літературі. Переклади 
Біблії. Теоретичні 
знання із основ 
Бібліології. Структура 
книг Біблії. 

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

 1 2 3 

Ознайомлення із 
сучасними тенденціями 
синтезу наукової і 
релігійної картин світу 
та альтернативними 
гіпотезами. 
Систематизація знання 
щодо: спільного та 
відмінного між 
релігією і наукою як 
формами духовного 
освоєння людиною 
світу. 

5 Сучасний синтез 
наукової і релігійної 
картин світу. 

1  2 3 

Специфічні принципи 
викладання. 
Формування 
громадянських, 
загальнокультурних 
компетентностей та 
розвиток ціннісних 
пріоритетів особистості 

6 Специфічні принципи 
викладання КДМС. 
Особливості 
оцінювання навчальних 
досягнень учнів 

 1  1 

Захист творчих проєктів  
(«Особливості архітектурних стилів культових 
споруд краю»)  

   
4 
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   4 2 10 16 
Обсяг програми 16 год 

 
Форма підвищення 

кваліфікації 
Очна (онлайн) форма підвищення кваліфікації 



Перелік 
компетентностей, що 

вдосконалюватимуться/ 
набуватимуться 

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. 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. 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 та ін. 

Строки виконання 
програми 

2021-2023 роки 

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 і співпраці та способів реалізації 
інтеграційного підходу в навчанні школярів. 
Розвинені вміння: 
організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних 
засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо);  
конструювати та реалізувати сучасні програми навчання  із 
використанням різноманітних методів, форм і технологій;  
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. 



Результати навчання 1. Знання і розуміння основних механізмів функціонування і 
реалізації компетентнісної парадигми навчання. Розуміння 
законодавчих актів у сфері освіти, положень правових документів 
України з питань реалізації релігійних потреб особистості.  
2. Навички інтегруванння християнських цінностей в освітній 
процес.  Володіння специфічними принципами викладання 
КДМС та методологічною основою синтезу наукової і релігійної 
картин світу.  
3.  Готовність до змін, гнучкість, постійний професійний 
розвиток; національно-патріотичні світоглядні пріоритети; 
рефлексія власної професійної практики. 

Місце виконання 
програми 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти 
43006 м. Луцьк вул. Винниченка, 31 

Вартість/ 
безоплатність 

надання освітньої 
послуги 

Освітні послуги надаються безоплатно  
 

Графік освітнього 
процесу 

Відповідно до плану роботи Волинського ІППО 

Додаткові послуги  Онлайн навчання/очне навчання 
Документ, що 
видається за 

результатами 
підвищення 
кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

 
Покликання для приєднання: https://meet.google.com/gte-rmde-dgs?pli=1&authuser=0 


