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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: «Фасилітація: взаємодія у форматі педагогіки партнерства».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Бондар Галина Михайлівна, заступниця директора з навчально-виховної роботи,
вчителька математики. Авторка інноваційної системи управління освітнім закладом з використанням
хмарного середовища і технології «Сім пласких фігур». Керівниця міських та обласних творчих груп,
педагогічних майстерень заступників директорів, вчителів математики ЗЗСО.
4. Мета: формувати спільне бачення освітнього закладу, розвивати вміння вирішувати конфлікти та
домовлятися про спільні дії, мотивувати учасників освітнього процесу; сприяти досягненню поставлених
цілей, розвивати навички багатозадачності, планувати діяльність, генерувати ідеї, активізувати
внутрішній потенціал; зменшувати емоційне напруження під час освітньої діяльності.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; розвиток емоційно-етичної компетентності.
6. Зміст:
1) поняття «педагогічна фасилітація»;
2) відмінності між школою ХХ і ХХІ століть;
3) модифікації мозкового штурму, конструктивізм і візуалізація;
4) застосування ігрових практик та механізмів у неігровому (освітньому) контексті для вирішення
різних проблем;
5) методи стратегічного планування при проведенні сесій (SWOT-аналіз і PEST (STEP).
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) зменшення емоційного напруження – розвиток розумових здібностей;
2) ознайомлення з цікавим, сучасним інструментарієм у роботі педагога, управлінця;
3) знання і розуміння поняття "педагогічна фасилітація".
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути цікавим для адміністрації, менеджерів, педагогічних і
науково-педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, психологів,
соціальних педагогів.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність швидко реагувати під час вирішення ситуативних проблем; здатність до розвитку
особистісного потенціалу, самореалізації, професійного лідерства та досягнення успіху; здатність до
ефективної командної роботи, вміння попереджувати та розв'язувати конфлікти, досягаючи компромісів;
здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно
до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій; здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати
проблеми у спілкуванні; здатність формувати у здобувачів освіти вміння конструктивно керувати
емоціями та розв’язувати проблеми;
фахові: вміння ефективно реалізовувати поставлені завдання для забезпечення якості освітнього
процесу; вміння формувати у здобувачів освіти м’які навички, що спрямовані на досягнення життєвопрофесійної ефективності; уміння демонструвати соціально-емоційну компетентність у професійних
ситуаціях; здатність безперервно розвивати м'які навички, що спрямовані на досягнення життєвопрофесійної ефективності; здатність критично мислити та здійснювати самооцінку 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)

