
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор Центру прогресивної освіти 

 «Генезум» 

__________________В.О. Дрібас 

12.17.2021 р.  
 

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 
«Педагог і дитина: формула успіху» 

2 

Цільова аудиторія  вчителі, класні керівники, батьки і всі хто цікавиться 

питаннями ресурсності роботи вчителя і налагодження 

ефективної комунікації між дитиною і педагогом 

3 Мета програми 

- Побудувати ефективну модель екологічної взаємодії між 

педагогом і дитиною у вигляді формули успіху, співпраці 

та взаєморозуміння 

- Надати вчителям інструментарій по профілактиці 

емоційного і професійного вигорання  

4 Розробник програми  

Центр прогресивної освіти «Генезум».  

Наталія Макаренко, к. психол.н., доцент кафедри загальної 

та вікової психології КДПУ, авторка наукових публікацій, 

експертка з питань розвитку мотиваційної складової 

навчання, членкиня Всеукраїніської асоціації 

медіапсихологів. 

Світлана Дрібас, к. психол. н., старший викладач кафедри 

загальної та вікової психології КДПУ, авторка і ведуча 

онлайн-курсів, вебінарів та тренінгів для освітян, експертка з 

питань профілактики емоційного та професійного 

вигорання. 

5 Зміст програми 

Перший день тренінгу присвячено питанням факторів 

ресурсності педагогів, аналізу чинників, що її наповнюють, 

або заважають. Робота з психологічним портретом вчителя. 

Презентація дієвих технік по профілактиці стресових станів 

та професійного вигорання. Пропрацювання рольових 

сценаріїв «Батько-Дитина-Дорослий». Робота з техніками 

підтримки і відновлення ресурсності психіки.  

Другий день присвячено темі навчальної мотивації 

дитини. Визначення місця педагога в світі дитини. Розбір 

існуючих мотиваторів «нового покоління». Робота з 

діагностичним інструментарієм по роботі з навчальною 

мотивацією. Презентація діючої технології підвищення 

мотивації дитини. 

6 Обсяг програми 
16 годин / 0,5 кредиту Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (ЄКТС) 



 

 

7 Форма навчання Очна 

8 
Вид підвищення 

кваліфікації 
Тренінг-інтенсив 

9 

Перелік 

компетентностей, що 

вдосконалюватимуться 

/ набуватимуться 

- Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді 

- Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній 

діяльності 

- Здатність до моделювання змісту навчання відповідно до 

обов’язкових результатів навчання учнів 

- Здатність формувати ціннісні ставлення учнів 

- 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 

10 
Строки виконання 

програми 
2-3 серпня 2021 р.  

11 
Документ, що 

видається учасникам 
Сертифікат про успішне проходження онлайн-курсу  

12 

Забезпечення 

розміщення на веб-

сайті 

https://genezum.org/ 

 

 

Навчальний план  

міського дводенного тренінгу-інтенсиву «Педагог і дитина: формула успіху» 

 

 

 

Назва змістовних модулів і тем 

Кількість годин 

 

усього 

у тому числі  

Групов

а 

робота 

Самостійна 

робота 

Години 

контролю 

1 2 3 4 5 

День 1. «Педагог в ресурсі» 

Презентація програми. Знайомство 

учасників 
30 хв. 30 хв. - - 

Інтерактив з групою «Мій 

психологічний портрет 
30 хв. 30 хв. 1 - 

Робота з експрес-техніками по 

роботі зі стресом і профілактиці 

емоційного вигорання 

1 1 1 - 

Пропрацювання рольових сценаріїв 

«Батько-Дитина-Дорослий» 
30 хв. 30 хв. 1 - 

Інтерактив з групою «Я і мої 

захисні механізми» 
30 хв. 30 хв. 1 - 

Робота з техніками по відновленню 

ресурсності психіки  
30 хв. 30 хв. - - 

https://genezum.org/


 

 

Підведення підсумків першого дня 30 хв. - - 30 хв. 

Разом за темами першого дня  
8 

3 год. 

30 хв. 
4 30 хв. 

День 2. «Вмотивована дитина» 

Інтерактив з групою «Я в світі 

дитини» 
30 хв. 30 хв. - - 

Робота над темою «Самогенеруюча 

мотивація: лайфхаки для вчителів» 
30 хв. 30 хв. - - 

Розбір мотиваторів «нового 

покоління» 
30 хв. 30 хв. - - 

Інтерактив з групою «Навчальна 

мотивація дитини без примусу: 

секрети від фахівця» 

1 1 - - 

Робота з діагностичним 

інструментарієм  
30 хв. 30 хв. - - 

Презентація діючої технології 

підвищення навчальної мотивації 

школярів 

30 хв. 30 хв. - - 

Підведення підсумків другого дня. 

Виведення формули успіху. 

Вручення сертифікатів 

30 хв. - - 30 хв. 

Разом за темами другого дня 
4 

3 год. 

30 хв. 
 30 хв. 

Усього годин 12 7 4 1 

 

 

 

 


