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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 інтегрувати курс "Мистецтво" не на словах, а на дії».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Лисенко Ярослав Дмитрович, консультант з питань освіти в КО “ThinkGlobal”, куратор
середньої школи, викладач Мистецтв.
4. Мета: надати практичні поради, щодо створення власного курсу з фінальним мистецьким проєктом;
навчити використовувати мистецтво як арт-терапію; навчити розвивати креативність учнів; надати
критерії визначення творчих робіт.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; формування у здобувачів освіти спільних для
ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту".
6. Зміст:
1) принципи викладання мистецтва в сучасних реаліях;
2) основні критерії творчих робіт;
3) інтеграція мистецтва в сучасній освіті;
4) як змістити акцент з теорії на практику серед учнів.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) введення арт-терапевтичних тренінгів в уроки мистецтва;
2) вміння розширювати інтерактивність уроків завдяки іншим предметам;
3) вміння реалізовувати проєктну діяльність в творчих дисциплінах;
10. Цільова аудиторія: Викладачі предметники мистецьких дисциплін.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність знаходити нові творчі підходи до вирішення професійних завдань в освітньому
середовищі; 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; вміння формувати в учнів здатність
сприймати сучасне мистецтво; знання і розуміння професійної та предметної галузі; знання і розуміння
сучасних тенденцій розвитку освіти;
фахові: вміння ефективно реалізовувати поставлені завдання для забезпечення якості освітнього
процесу; здатність продукувати нові ідеї та творчо підходити до вирішення професійних завдань; знання і
розуміння способів активізації креативного мислення і когнітивної гнучкості учасників освітнього
процесу; здатність успішно реалізовувати проєктну діяльність в творчих дисциплінах; знання і розуміння
основних критеріїв творчих робіт.

* 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)

