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Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР »)
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: «Позитивна самомотивація – ключ особистісного розвитку педагога».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Замелюк Марія Іванівна, кандидатка педагогічних наук, старша викладачка
кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти «Луцький
педагогічний коледж»; членкиня ВГО Асоціації працівників дошкільної освіти, ГО «Міжнародна
фундація науковців та освітян» IESF, ГО Української асоціації сімейних психологів.
4. Мета: зорієнтувати педагогів, батьків у підборі ресурсів, які можна використовувати, щоб
розвивати себе через самомотивацію.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових
методик, технологій); комунікаційна, психологічна, емоційно-етична компетентність.
6. Зміст:
1) активізація внутрішніх ресурсів педагогів;
2) основні переваги самомотивації для розвитку особистості;
3) самооцінка та реакції на успіх і невдачу;
4) кар'єрний саморозвиток.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) знання про мистецтво самомотивації та чому це важливо для формування особистісного
успіху;
2) вміння використовувати ідеї, які допоможуть розвинути кар'єру;
3) формування здатності до комунікації;
4) готовність розширити свої кар’єрні перспективи.
10. Цільова аудиторія: вчителі, вихователі закладів дошкільної освіти, школярі, студенти
спеціальності 012 Дошкільна освіта, практичні психологи, батьки.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність до творчого пошуку й реалізації нових ідей, до самопрезентації та
результатів своєї професійної діяльності; здатність до керування власним життям і кар`єрою;
здатність до розвитку особистісного потенціалу, самореалізації, професійного лідерства та
досягнення успіху; здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої
педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій;
фахові: здатність до визначення умов і ресурсів професійного розвитку впродовж життя;
здатність до моніторингу педагогічної діяльності та визначення індивідуальних професійних
потреб; здатність критично мислити та здійснювати самооцінку професійної діяльності.

* 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)

