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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: «Розвиток уяви в різні вікові періоди. Практикум».
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, арттерапевтка. Керівниця громадської організації «Центр сучасної психології «Міррада».
4. Мета: познайомити учасників з особливостями формування уяви в різні вікові періоди.
5. 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.
6. Зміст:
1) характеристики, види та функції уяви;
2) особливості формування уяви в різні вікові періоди;
3) практичні підходи для розвитку уяви.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння особливостей розвитку уяви в онтогенезі;
2) здатність застосовувати практичні підходи щодо розвитку уяви в педагогічній практиці;
3) розуміння принципів використання уяви, творчих видів діяльності в корекційній практиці.
10. Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної
середньої освіти, практичні психологи, соціальні педагоги, логопеди, дефектологи, корекційні педагоги,
асистенти вчителя, батьки.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології,
методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному
індивідуально-особистісному становленню здобувачів освіти; знання і розуміння сучасних тенденцій
розвитку освітнього процесу; здатність використовувати на практиці нові творчі підходи до розвитку уяви
здобувачів освіти певних вікових категорій; здатність самостійно навчатися та розвивати особистісний
потенціал;
фахові: вміння переносити набуті знання на практику в освітній процес; вміння використовувати під
час занять вправи на розвиток уяви здобувачів освіти; знання і розуміння доцільності та доречності
використання тих чи інших видів вправ для розвитку уяви; компетентність щодо закономірностей та
вікових особливостей здобувачів освіти; знання і розуміння способів активізації креативного мислення та
уяви учасників освітнього процесу; здатність сприяти розвитку уяви здобувачів освіти.

* 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)

