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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: «Можливості роботи з емоційними станами дитини за допомогою проективної
методики «Акварелі моєї душі» ».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Гурець Наталія Сергіївна, практичний психолог ТОВ «Центру розвитку дитини
«Montessori family», кандидат на сертифікованого транзакційного аналітика у психотерапії, член УАТА,
м. Черкаси.
4. Мета: познайомити учасників з можливостями авторської проективної методики роботи з емоційними
станами «Акварелі моєї душі».
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; формування у здобувачів освіти спільних для
ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту";
розвиток емоційно-етичної компетентності.
6. Зміст:
1) можливості роботи з емоційними станами дитини за допомогою авторської методики «Акварелі
моєї душі»;
2) варіанти застосування методики з дітьми різної вікової категорії на різних етапах взаємодії
психолог-клієнт;
3) можлиовсті використання методики з навчальною, психодіагностичною та психокорекційною
метою у індивідуальній і груповій формах роботи;
4) доцільність використання метафоричних асоціативних карток у роботі з дитиною.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) збільшення можливостей ефективної роботи з емоційними станами дитини;
2) підвищення рівня емоційної грамотності дітей, усвідомлення ними своїх почуттів і станів;
3) профілактика емоційного вигорання психолога.
10. Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів дошкільної та загальної
середньої освіти, практичні психологи.
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 переносити набуті знання на практику в
освітній процес; здатність самостійно навчатися та розвивати особистісний потенціал; здатність
формувати у здобувачів освіти вміння конструктивно керувати емоціями та розв’язувати проблеми;
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 визначати та усувати бар’єри які стають на
заваді розвитку соціальних навичок; компетентність щодо закономірностей та вікових особливостей
дітей; вміння ефективно реалізовувати поставлені завдання для забезпечення якості освітнього процесу;
вміння формувати у здобувачів освіти м’які навички, що спрямовані на досягнення життєво-професійної
ефективності.

* 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)

