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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: «Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Черниш Олена Степанівна, психологиня в галузі розвитку емоційного інтелекту,
корекції невротичних розладів, наслідків психологічної травми та проблем розвитку особистості,
арт-терапевтка, керівниця громадської організації «Центр сучасної психології «Міррада».
4. Мета: поділитися практичними порадами та рекомендаціями для ефективної організації
виховних заходів з теми прав дитини.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; формування у здобувачів освіти спільних для
ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про
освіту"; психолого-фізіологичні особливості здобувачів освіти певного віку.
6. Зміст:
1) практичні поради щодо проведення виховних заходів на тему прав дитини з учнями різних
вікових категорій;
2) взаємозв’язок профілактики неправомірної поведінки учнів з правовою освітою;
3) особливості взаємодії з батьками в контексті забезпечення і збереження прав дітей в родині;
4) практичні форми організації, заходи, ефективні в роботі з реалізації завдань щодо
дотримання прав дитини.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння можливостей учнів різних вікових груп щодо засвоєння правових знань і вміння їх
застосовувати в житті;
2) здатність добирати й використовувати матеріали для проведення виховних заходів з учнями;
3) знання потреби батьків в отриманні інформації з норм права;
4) готовність організовувати й проводити цікаві заходи з учнями й батьками щодо забезпечення
їхньої потреби в темі прав дитини;
5) активізація бажання знаходити нові дієві інструменти для здійснення ефективної професійної
діяльності.
10. Цільова аудиторія: вчителі, практичні психологи, соціальні педагоги, педагоги-організатори,
адміністративні працівники закладів середньої освіти, спеціалісти позашкільних закладів освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії,
справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням
рівних прав і можливостей; вміння складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня
як особистості, громадянина, інноватора; здатність до розвитку особистісного потенціалу,
самореалізації, професійного лідерства та досягнення успіху; здатність знаходити інноваційні
підходи до вирішення професійних завдань в сучасному освітньому середовищі;
фахові: компетентність щодо закономірностей та вікових особливостей дітей; обізнаність із
новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для
створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному
становленню дітей; здатність до добору й застосування доцільних форм, методів, технологій та

засобів навчання; вміння ефективно реалізовувати поставлені завдання для забезпечення якості
освітнього процесу.

* 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)

