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Органи управління освітою 
обласних і Київської міської 
державних адміністрацій 

Заклади післядипломної 
педагогічної освіти 

Щодо розроблення і запровадження 
дистанційних курсів для підвищення 
кваліфікації вчителів 

Шановні колеги! 

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрі України від 13 грудня 
2017 р. № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки 
із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», 
на виконання п. 22. абз.З «Розробити та запровадити дистанційні курси 
для підвищення кваліфікації вчителів для початкової школи протягом 
II кварталу 2018 р.; для базової школи протягом III кварталу 2020 року», 
за підтримки Міністерства освіти і науки України та Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) було розроблено і успішно апробовано навчальний модуль 
для системи післядипломної педагогічної освіти «Основи формування 
соціальної і здоров'язбережувальної компетентності учнів» (очно-дистанційна 
форма навчання). 

До складу творчого колективу розробників увійшли представники 
громадської організації «Здоров'я через освіту», Міністерства освіти і науки 
України, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 
державної наукової установи МОН України «Інститут модернізації змісту 
освіти», закладів післядипломної педагогічної освіти з усіх регіонів України. 

Навчальний - модуль «Основи формування соціальної і здоров'я-
збережувальної компетентності учнів» у повній мірі реалізує компетентісний 
підхід до підготовки педагогічних працівників всіх категорій за освітніми 
галузями «Здоров'я і фізична культура» і «Соціальна і здоров'язбережувальна» 
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в системі післядипломної освіти. Загальний обсяг курсу - 105 годин 
(3,5 кредитів ЄКТС). 

Навчальний модуль розраховано на педагогічних працівників всіх категорій 
(вчителі початкової школи, вчителі предмета «Основі здоров'я», методисти 
і педагогічні працівники, які викладають факультативні курси профілактичного 
спрямування, практичні психологи, соціальні педагоги) і керівні кадри 
(директора, заступники директора з виховної роботи, класні керівники). 

Навчання здійснюється за очно-дистанційною формою, що складається 
з онлайн курсів для теоретичної підготовки (90 годин) і очних тренінгів 
з відпрацювання практичних навичок (15 годин). 

Програма навчального модуля «Основи формування соціальної 
і здоров'язбережувальної компетентності учнів» може впроваджуватися у 
закладах післядипломної освіти у вигляді навчального модуля у складі курсів 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників або як окремий очно-
дистанційний курс обсягом 3,5 кредитів ЄКТС. 

Навчально-методичний комплект складається з опису профілю програми 
навчального курсу і пояснювальної записка до нього та навчально-матеріалів 
для тренера і слухачів (у вільному доступі на сайті Превентивної освіти 
за посиланням Ьир://аииа.ог§.иа/иа/ге8оигсе8/Рі(1§оІоука_ре(іа§о§іу/). 

Навчальний модуль у 2018 році прошов апробацію у всіх регіонах України. 
Зокрема, підтвердження успішного проходження онлайн курсів (електронні 
сертифікати) отримали понад 43 тисячі педагогічних працівників України, а 
кількість переглядів відвідувачами з 35 країн світу складає понад 
6,8 млн. 

Рішенням комісії з питань освіти Міністерства освіти і науки України 
навчально-методичний комплект «Основи формування соціальної і здоров'я-
збережувальної компетентності учнів» схвалено для використання у системі 
післядипломної педагогічної освіти (Лист Інституту модернізації змісту освіти 
від 18.04.2018 № 22.1/12 -Г-226). 

Надсилаємо для практичного використання програму навчального модуля 
«Основи формування соціальної і здоров'язбережувальної компетентності 
учнів» (очно-дистанційна форма навчання). 

Додаток на 48 арк. 
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