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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: «Співпраця з психологом як інструмент підвищення педагогічної майстерності».
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: сформувати готовність у педагогічних працівників, батьків та представників адміністрації
співпрацювати з фахівцями психологічної служби закладу освіти.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання фахових методик); розвиток емоційноетичної компетентності.
6. Зміст:
1) розгляд питань, з якими варто звертатися до практичного психолога і соціального педагога
закладу освіти;
2) випадки, в яких батькам краще звернутися за допомогою до практичного психолога і соціального
педагога закладу освіти;
3) основи стратегії збору інформації й вирішення проблемних питань, які виникають 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) уміння визначати, коли потрібна допомога фахівців психологічної служби;
2) здатність здійснювати збір інформації з метою попереднього вивчення проблеми, дотримуючись
морально-етичних норм;
3) здатність вирішувати проблемні питання, які знаходяться в межах власної професійної компетенції.
10. Цільова аудиторія: вебінар буде корисним для вчителів, вихователів дошкільних закладів,
адміністративних працівників закладів освіти, психологів, соціальних педагогів, дефектологів,
корекційних педагогів, батьків.
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
реалізувати 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)

