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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
для роботи у закладах освіти
(освітня програма дистанційного курсу)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної
освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Технології ефективного запам’ятовування і розвитку високої концентрації уваги в
освітньому просторі ».
2. Напрям: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених
частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту"; розвиток управлінської компетентності (для
керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників).
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Ілляхова Марина Володимирівна, кандидатка філософських наук, доцентка кафедри
філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного
вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних
наук України.
5. Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів загальної середньої
освіти, закладів позашкільної освіти та спеціальних закладів освіти, директори, заступники директорів,
методисти, організатори післядипломної педагогічної освіти.
6. Мета програми: удосконалити і розвинути механізми ефективного запам’ятовування та концентрації
уваги у педагогічних, науково-педпгоічних і керівних кадрів освіти в умовах безперервної освіти, що
відповідає за високу конкурентоздатність та кар’єрне зростання всіх суб’єктів освітнього процесу
відповідно до вимог концепції «Нова українська школа».
7. Зміст програми:
Матеріали навчального курсу презентують систему тренування пам'яті та концентрації уваги, що
засновано на принципах коуч-практики і подано у форматі гри. Здатність людського мозку до
запам'ятовування майже безмежна і у цьому зможе переконатися кожен, хто прочитає до кінця
керівництво з розвитку пам'яті і концентрації уваги. Навчальні матеріали поєднують класичні
мнемотехніки з сучасними прийомами і методиками ефективного запам'ятовування і концентрації уваги.
Завдяки вправам ви дізнаєтеся про механізми пам'яті і навчитеся запам'ятовувати об’ємні списки,
іноземні слова, ідеї, великі числа та імена. Окрім цього опануєте різновиди техніки «асоціації» та їхнє
використання в освітньому процесі та зрозумієте, як з легкістю запам’ятати довгу промову чи виступ.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність педагогічних і управлінських кадрів інтегрувати знання з сучасної психології,
андрагогіки в цілісну стратегію професійної діяльності на засадах дитиноцентризму, педагогіки
партнерства, а також демонструвати відповідні цінності у професійній діяльності; здатність розв’язувати
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в освітній діяльності, що передбачає проведення
дослідження, застосування теорій та методів ефективного запам’ятовування і досягнення високої
концентрації уваги в практиці професійної діяльності, яка характеризується комплексністю та
невизначеністю;
фахові: здатність інноваційно вирішувати наукові і практичні професійні завдання; здійснювати
підтримку і впровадження інноваційних форм і методів роботи педагога; когнітивна гнучкість і
адаптивність до освітніх змін; толерантність до змін; залучати учасників освітнього процесу до
інтерактивної взаємодії; планувати, організовувати та діагностувати результати освітньої діяльності та
власну професійну діяльність (самоменеджмент) відповідно до сучасних освітніх вимог; володіти
психолого-управлінськими технологіями супроводу освітнього процесу в умовах реформ і соціальних
трансформацій.
* Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями,
внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

