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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: « Як дітей навчити вчитись: ігрові інструменти та прийоми».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Харитонова Вікторія Олегівна, ігромайстриня, експертка з розвитку дітей за допомогою
ігор. Засновниця проєкту «Ігромайстерня»
4. Мета: розповісти, які ігрові вправи та прийоми є чудовим інструментом для того, щоб навчити дітей
самому процесу навчання та пізнання.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; 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.
6. Зміст:
1) дієві методи в роботі із дітьми, які не хочуть вчитись;
2) інструменти, завдяки яким діти опанують навичку «навчитись вчитись»;
3) застосовування ігрових методик для отримання бажаного результату.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) опрацювання ігрових інструментів, які сприятимуть ефективному процесу навчання;
2) практичне застосування ігрових практик для нестримного бажання вчитись у дітей.
10. Цільова аудиторія: вебінар буде корисним для експертів в освіті будь-якого рівня (заступників
директорів, директорів шкіл, методистів), викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти,
учителів, вихователів, класних керівників, соціальних педагогів, батьків учнів, психологів.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: вміння виявляти та долати бар’єри у процесі навчання учасників освітнього процесу;
здатність продукувати нові ідеї та творчо підходити до вирішення професійних завдань; здатність
самостійно навчатися та розвивати особистісний потенціал; вміння складати індивідуальні освітні
маршрути для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора; уміння демонструвати
соціально-емоційну компетентність у професійних ситуаціях;
фахові: обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології,
методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному
індивідуально-особистісному становленню дітей; компетентність щодо закономірностей та вікових
особливостей дітей; вміння використовувати ігрові методики та вправи на розвиток комунікативної
компетентності; вміння формувати в дитини пізнавальний інтерес.

* 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)

