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ПРОГРАМА 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ 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) 

 

1 
Найменування 

програми 
Психологічний супровід освітнього процесу: рекомендації, 

розробки, поради для освітян та батьків 

2 Мета програми формувати психологічну компетентність працівників освіти 

3 Напрям програми 
підвищення рівня професійності та психологічної 

компетентності вчителів різних профілів. 

4 Розробник програми  

Центр прогресивної освіти «Генезум».  

Автор програми – Дрібас С.А., кандидат психологічних 

наук, практичний психолог 

5 Зміст програми 

- Особливості організації психологічного супроводу 

освітнього процесу в школі 

- Практичний досвід вчителя психолога 

- Рекомендації психолога для освітян і батьків 

- Із досвіду роботи шкільного психолога (розробки 

розвивальних заходів, теоретичні наробки та ін.) 

6 Обсяг програми 
5 годин / 0,1 кредиту ЄКТС (у якості доповідача) / 0,05 

кредиту ЄКТС (у якості слухача ) 

7 Форма участі Заочна  

8 
Вид підвищення 

кваліфікації 
Всеукраїнська науково-практична конференція 

9 

Перелік 

компетентностей, що 

вдосконалюватимуться 

/ набуватимуться 

- Психологічна компетентність 

- Здатність визначати і враховувати в освітньому 

процесі вікові та інші індивідуальні особливості 

учнів 

- Здатність використовувати стратегії роботи з 

учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної 

самооцінки, я-ідентичності 

- Здатність формувати мотивацію учнів та 

організовувати їхню пізнавальну діяльність 

- Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен 

відчуває себе її частиною 

- Емоційно-етична компетентність 

- Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття, 

керувати власними емоційними станами 



 

 

- Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з 

учасниками освітнього процесу 

- Здатність усвідомлювати та поціновувати 

взаємозалежність людей і систем у глобальному 

світі 

- Компетентність педагогічного партнерства 

- Здатність до суб’єкт-суб’єктно (рівноправної та 

особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в 

освітньому процесі 

- Здатність залучити батьків до освітнього процесу на 

засадах партнерства 

10 
Строки виконання 

програми 

Відповідно до графіку, що розміщено на офіційному сайті 

https://genezum.org/  

11 
Документ, що 

видається учасникам 

Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної 

конференції / Збірник матеріалів конференції  

12 

Забезпечення 

розміщення на веб-

сайті 

https://genezum.org/ 
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