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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: «Розвиток успішної особистості дитини в освітньому процесі через ігри».
2. Напрям: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених
частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту"; психолого-фізіологічні особливості здобувачів
освіти певного віку.
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Харитонова Вікторія Олегівна, ігромайстриня, експертка з розвитку дітей за допомогою
ігор, засновниця проєкту «Ігромайстерня».
5. Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для експертів в освіті будь-якого рівня
(заступники директорів, директори закладів освіти, методисти), викладачів інститутів післядипломної
педагогічної освіти, учителів, соціальних педагогів, батьків учнів, психологів.
6. Мета програми: дізнатись, усвідомити та почати застосовувати ігрові методики, які сприяють
розвитку успішної особистості дитини; навчитись допомогати дітям вирішувати життєві труднощі та
проблеми через ігри; навчитись будувати довірливі відносини з дітьми; навчити дітей аргументувати та
висловлювати власну точку зору; навчити дітей відповідальності та самостійності.
7. Зміст програми:
значення гри у житті кожної дитини важко переоцінити. Під час гри дитина набуває нових знань,
вмінь і навичок, вчиться бути сміливою, рішучою та доброзичливою. Гра закладає основу для майбутньої
навчальної і професійної діяльності. Але зараз доступно стільки книг, методів, програм і сайтів, але
такого ви ще не бачили! Формула курсу проста: ігри + підхід + застосування + вміння = успіх. Як це
працює?Це захоплюючий курс-пізнання себе і дітей, розрахований на інтенсивну ігрову практику. Цей
курс продемонструє справжню приховану силу ігор, а також покаже як на практиці максимально
розкрити потенціал дитини.
Тут можна творити, вигадувати і помилятись! Тут немає місця для критики і нудьги! Це саме те місце,
де ви з дітьми, практикуючи, зможе приміряти на себе безліч ролей: футуролога, винахідника,
художника, казкаря і не тільки! Ми разом йдемо до мети – майбутнього успіху ваших дітей.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність застосовувати знання на практиці; здатність адаптуватися до нових ситуацій;
здатність генерування нових ідей (творчості); здатність розуміти і використовувати ідеї та міркування,
вміння приймати рішення і вирішувати проблеми; здатність отримувати користь з досвіду; знання і
розуміння сучасних тенденцій розвитку освітнього процесу; здатність використовувати на практиці
сучасні методичні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів; уміння застосовувати сучасні
підходи та техніки викладання у процесі навчання; здатність продукувати нові ідеї та творчо підходити
до вирішення професійних завдань;
фахові: уміння продемонструвати оригінальність і творчий підхід; здатність до самоаналізу; уміння
шукати, мотивувати учнів працювати з інформацією, досліджувати; уміння зацікавити, мислити,
формулювати власну точку зору та обгрунтовувати її; уміння співпрацювати та домовлятись; вміння
ефективно реалізовувати поставлені завдання для забезпечення якості освітнього процесу.

* Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та 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) і Типової
освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 15.10.2018 р. № 36)

