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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: «Система «Дизайн людини» у педагогічній практиці вчителя Нової української
школи».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Ілляхова Марина Володимирівна, кандидатка філософських наук, доцентка кафедри
філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України
4. Мета: удосконалити професійну компетентність педагогічних працівників з питань психологопедагогічної діагностики по системі «Дизайн людини», успішного розвитку й саморозвитку життєвопрофесійної ефективності, що відповідає за високу конкурентоздатність та кар’єрне зростання всіх
суб’єктів освітнього процесу відповідно до вимог концепції «Нова українська школа».
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (сучасних підходів та методик); формування у
здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12
Закону України "Про освіту".
6. Зміст:
1) ознайомлення з системою «Дизайн людини»;
2) актуалізація знань слухачів з психолого-педагогічних технологій супроводу освітнього процесу і
діагностики людини;
3) особистісно-професійна ефективність слухачів на основі актуалізації їхнього акмеологічного
потенціалу;
4) практичні поради щодо досягнення життєво-професійного балансу і відкриття нових можливостей
у себе і учнів завдяки використанню системи «Дизайн людини».
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння щодо особливостей гармонійної взаємодії з партнером, дітьми та іншими людьми;
2) розкриття власного життєвого потенціалу;
3) вміння приймати правильні для себе рішення;
4) вміння застосовувати методику діагностики у педагогічній практиці.
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути рекомендований педагогічним працівникам закладів
загальної середньої освіти, закладам позашкільної освіти, методистам, організаторам післядипломної
педагогічної освіти і всім, хто цікавиться сучасними методами психолого-педагогічної діагностики та
саморозвитку особистості.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: уміння застосовувати сучасні підходи та техніки викладання у процесі навчання; здатність
продукувати нові ідеї та творчо підходити до вирішення професійних завдань; здатність до самостійного
пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; 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: знання сучасних методик та інновацій для створення освітньо-розвивального середовища, що
сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей; уміння демонструвати соціальноемоційну компетентність у професійних ситуаціях; вміння формувати в учасників освітнього процесу
м’які навички, що спрямовані на досягнення життєво-професійної ефективності; здатність сприяти
усвідомленню учнями цінностей гармонійної взаємодії з оточуючими.
* 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)

