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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: «Як навчити дитину володіти емоціями».
2. Напрям: психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, емоційно-етична
компетентність.
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Мельничук Вікторія Олексіївна, соціальний педагог, завідувач сектору соціальнопедагогічної роботи відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти», керівник ГО «Простір».
Черниш Олена Степанівна, психолог, керівник ГО «Центр сучасної психології «Міррада».
5. Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для вихователів дошкільних закладів освіти,
вчителів, адміністрації закладів освіти, асистентів педагога, практичних психологів, соціальних педагогів
та інших зацікавлених осіб.
6. Мета програми: розширити знання щодо формування емоційної компетентності дошкільників,
учнів/учениць початкових і старших класів на основі використання ефективних практичних підходів.
7. Зміст програми:
зміст навчального курсу враховує особливості професійної діяльності педагога Нової української
школи і визначається: вимогами суспільства щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими
фахівцями, здатними забезпечити умови для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої
цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і
необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні
до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству,
збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу
українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку
України та її європейського вибору; формуванням навичок ефективної комунікації; основними
напрямами державної політики у галузі освіти; вимогами до компетентностей педагогічних працівників;
запитами замовників освітніх послуг.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології,
методик, інноватики для створення освітньо-розвиткового середовища, що сприяє цілісному
індивідуально-особистісному становленню дітей;усвідомлення ціннісної значущості фізичного,
психічного і морального здоров’я дитини; усвідомлення своїх емоцій, уміння визначити, яку емоцію
відчуваєш в даний момент, визначити, з яких базових емоцій складається складна емоція; усвідомлення
емоцій інших людей, визначення емоційних станів за вербальними і невербальними ознаками; здатність
сприяти творчому становленню дітей та їхній індивідуалізації;
фахові: володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі
організації колективної та індивідуальної діяльності; вміння вислуховувати, обстоювати власну позицію,
використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації; розвиненість культури професійного
спілкування; уміння управляти власними емоціями, визначати джерело і причину їх виникнення, ступінь
корисності, змінювати інтенсивність емоцій, замінювати їх на інші; управління емоціями інших людей,
цілеспрямована дія на їх емоції; вираження емоцій (рефлексія, емпатія, саморегуляція, експресивність);
здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії
(відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних
ситуацій).
* 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)

