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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: «Рецепт щастя! Щасливий педагог – щасливі діти».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Малько Тетяна Валеріївна. Практикуюча психологиня, магістр психології, авторка
наукової роботи «Створення гармонійних відносин між чоловіком і жінкою», сертифікована коучиня
особистого щастя і ефективності, тренерка, членкиня Міжнародної асоціації Коучів і Тренерів IPACT.
4. Мета: ознайомлення з основними знаннями про щасливе життя та мотивація до їх використання на
практиці.
5. Напрям: психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти; 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) інформація про щасливе життя та гормони щастя;
2) мотивація на впровадження «щасливих звичок» у повсякденному житті;
3) важливість запровадження щасливих звичок серед учнів, що позитивно вплине на міжособистісні
стосунки та сприятиме згуртованості колективу.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) досягнення почуття впевненості у власних силах та усвідомлення власної цінності;
2) активізація здатності до позитивного сприйняття будь-яких життєвих обставин;
3) ознайомлення з основними знаннями про щасливе життя та мотивація до їх використання на
практиці.
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути цікавим адміністрації та менеджерам закладів освіти,
педагогічним, науково-педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та закладів
професійної (професійно-технічної) освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: вміння виявляти та долати бар’єри у процесі навчання учасників освітнього процесу;
уміння швидко реагувати під час вирішення ситуативних професійних проблем; здатність продукувати
нові ідеї та творчо підходити до вирішення професійних завдань; здатність самостійно навчатися;
здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми; здатність до розвитку особистісного
потенціалу, самореалізації, професійного лідерства та досягнення успіху;
фахові: обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології,
методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному
індивідуально-особистісному становленню дітей; вміння застосовувати набуті знання у фаховій
діяльності; компетентність у галузі професіонального розвитку; вміння визначати професійні цілі та
реалізовувати їх на практиці; здатність вирішувати проблемні питання, які знаходяться в межах
професійної компетенції; вміння здійснювати збір інформації з метою попереднього вивчення проблеми,
дотримуючись морально-етичних норм.

* 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)

