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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: «Професійний розвиток шкільного психолога через прикладні ігри».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Левинська Ірина Борисівна, керівниця проєкту «Ігри в освіту» тренінгової компанії
«Академія гри», фахівчиня з впровадження прикладних ігор в навчальних закладах, викладачка ЗВО.
4. Мета: ознайомити шкільних психологів з новітньою технологію – трансформаційною (прикладною)
грою, особливостями її впровадження та перевагами застосування в школі на прикладі гри «Power
Inside» («Сила всередині»).
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання фахових методик, технік).
6. Зміст:
1) що таке прикладна (трансформаційна) гра, основні її відмінності від звичайної гри, доцільність її
застосування;
2) мета, призначення, структура, складові частини, характерні особливості гри «Power Inside» («Сила
всередині»);
3) особливості її впровадження, переваги застосування;
4) практичні приклади впровадження гри в навчальних закладах.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння, що таке прикладна (трансформаційна) гра, як її оптимально використовувати в якості
інструмента для шкільного психолога;
2) ознайомлення з компонентами та особливостями роботи з прикладною (трансформаційною) грою
на прикладі гри «Power Inside» («Сила всередині») ;
3) формування поетапного плану впровадження гри в навчальному закладі.
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути рекомендованим для педагогічних та науково-педагогічних
працівників, зокрема, психологів закладів фахової передвищої, середньої, дошкільної та позашкільної
освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: компетентність у галузі професіонального розвитку; здатність самостійно навчатися та
розвивати особистісний потенціал; здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з
різних джерел; здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної
рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій; здатність продукувати нові ідеї та
творчо підходити до вирішення професійних завдань;
фахові: обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології,
методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному
індивідуально-особистісному становленню дітей; знання і розуміння алгоритму впровадження
прикладної гри в навчальному закладі; розуміння доцільності використання трансформаційної гри в
якості інструмента для шкільного психолога; здатність удосконалювати оригінальний підхід до власної
життєво-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)

