ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Всеосвіта»
І. М. Литвиненко
04.01.2020 р.
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: «Арт-терапія в роботі з підлітками і старшокласниками. Шлях до мети».
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: навчити застосовувати проективні технології для формування життєво важливих компетенцій
підлітків і старшокласників.
5. Напрям: психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку; розвиток професійних
компетентностей (знання фахових методик); формування у здобувачів освіти спільних для ключових
компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту".
6. Зміст:
1) вправи для розвитку мовленнєвої компетентності;
2) арт-терапевтичні технології роботи для учнів старшої школи;
3) техніки арт-терапії з учнями 5 – 11 класів;
4) доречність застосування запропонованих технік в педагогічній практиці.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) знання арт-технологій для розвитку мовленнєвої креативності;
2) здатність використовувати проективні техніки для активізації внутрішніх ресурсів особистості
підлітків та юнаків;
3) здатність знаходити оптимальні та унікальні підходи до розв’язання практично спрямованих
завдань;
4) вміння використовувати запропоновані інструменти в педагогічній практиці.
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути корисним для психологів, соціальних педагогів,
педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: компетентність у галузі професіонального розвитку; здатність знаходити нові творчі
підходи до вирішення професійних завдань в освітньому середовищі; уміння демонструвати соціальноемоційну компетентність у професійних ситуаціях; здатність формувати у здобувачів освіти вміння
конструктивно керувати емоціями та розв’язувати проблеми; усвідомлення важливості формування
м'яких навичок для гармонійного розвитку особистості; здатність до продуктивної професійної діяльності
на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій;
фахові: здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії
відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій; компетентність щодо закономірностей та
вікових особливостей дітей, зокрема дітей середнього та старшого шкільного віку; вміння формувати у
здобувачів освіти м’які навички, що спрямовані на досягнення життєво-професійної ефективності;
вміння використовувати проективні техніки для активізації внутрішніх ресурсів особистості; розуміння
специфіки використання арт-технологій для розвитку м’яких навичок.

* 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)

