ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Центру прогресивної освіти
«Генезум»
__________________В.О. Дрібас
29.05.2020 р.
ПРОГРАМА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ
ОСВІТИ
Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 Закону України «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними
постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)
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Найменування
програми
Цільова аудиторія
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Мета програми
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Розробник програми
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Зміст програми
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Обсяг програми
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Форма навчання
Вид підвищення
кваліфікації
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Організаційно-методичні засади освітнього процесу в школі
вчителі основної та старшої школи, психологи, соціальні
педагоги, батьки, адміністрація та інші учасники освітнього
процесу
Сприяти поглибленню теоретичних знань про психологічну
сутність, особливості та закономірності навчального процесу
у сучасних закладах освіти; надати практичні рекомендації
для покращення ефективності взаємодії всіх учасників
освітнього процесу; створити умови для систематизації
психологічних знань, умінь та навичок, а також
використанню теоретичних знань для оцінки і прогнозування
поведінки суб’єктів освітнього процесу.
Центр прогресивної освіти «Генезум»
Авторка програми:
Дрібас Світлана Анатоліївна, кандидатка психологічних
наук, дійсна членкиня Національної психологічної асоціації
України і Асоціації психологів освіти
Перший модуль курсу присвячений аналізу психологічних
засад управлінської діяльності в сфері освіти. Розкрито
процес управління крізь призму соціальної взаємодії
суб’єктів освітнього процесу і визначено особливості власне
вчительської управлінської діяльності. У другому розділі
визначені
психолого-педагогічні
основи
управління
особистісним розвитком суб’єктів освітнього процесу
виходячи із врахування вікових особливостей та рівня
самостійності учнів. Третій розділ присвячено аналізу
процесу спілкування та комунікативних вмінь педагогів.
Розкрито основні закони спілкування та взаємодії вчителя та
інших учасників освітнього процесу.
30 годин / 1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС)
Дистанційна
Курси

Оперування ефективними методами інтерактивного
навчання;
- здатність організовувати якісну та ефективну
управлінську діяльність в роботі з усіма учасниками
освітнього процесу;
Перелік
компетентностей, що
- розвиток комунікативних здібностей, самомотивації та
вдосконалюватимуться
самовдосконалення;
/ набуватимуться
- здатність створювати позитивний соціальнопсихологічний клімат для ефективної взаємодії учнів;
- особистісно-професійне самовдосконалення
- розвиток компетентностей управління та таймменеджменту
Відповідно до графіку, що розміщено на офіційному сайті
Строки виконання
https://genezum.org/
програми
Початок роботи курсу 09.11.2020 р.
Документ, що
Сертифікат про успішне проходження онлайн-курсу
видається учасникам
Забезпечення
розміщення на вебhttps://genezum.org/
сайті
-
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Навчальний план
дистанційного курсу «Організаційно-методичні засади освітнього процесу в школі»
Назва змістовних модулів і тем
усього

Кількість годин
у тому числі
Лекційні Самостійна
Години
години
робота
контролю
3
4
5

1
2
Змістовний модуль 1.
Психологічні засади управлінської діяльності в сфері освіти: теорія і практика
Тема 1.1. Процес управління в
контексті
соціальної
взаємодії
2
2
суб’єктів освітнього процесу
Тема 1.2. Особливості управлінської
3
2
1
діяльності вчителя
Підсумковий тест до модуля 1
2
2
Разом за змістовим модулем 1
7
4
1
2
Змістовний модуль 2.
Психолого-педагогічні засади управління особистісним розвитком суб’єктів освітнього
процесу
Тема 2.1. Врахування вікових
особливостей у процесі особистісно-го
2
2
розвитку підлітків та юнаків
Тема 2.2. Вікові особливості емоційної
сфери та засоби керування емоційними
3
2
1
станами підлітків та юнаків
Тема 2.3. Особливості розвитку
3
2
1
самостійності учня
Підсумковий тест до модуля 2
2
2
Разом за змістовим модулем 2
10
6
2
2

Змістовий модуль 3.
Процес спілкування та закономірності взаємодії суб’єктів освітнього процесу
Тема 3.1. Організація освітнього
процесу в контексті цілеспрямованої
2
2
взаємодії вчителя та учня
Тема 3.2. Комунікативні вміння
педагога,
які
впливають
на
3
2
1
ефективність педагогічного спілкування.
Тема 3.3. Закони спілкування та
взаємодії
вчителя
з
іншими
2
2
учасниками
освітнього
процесу
(адміністрацією, батьками, колегами)
Підсумковий тест до модуля 3
2
Разом за змістовим модулем 3
9
6
1
Підсумковий тест до курсу
Усього годин

30

16

4

-

-

2
1
4
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