
Перелік курсів за вибором 

для педагогів закладів загальної середньої освіти 
 

№ 

з/п 
Назва спеціальностей 

Практичні психологи 

 

Розвиток життєстійкості/стресостійкості в учнів 
Курс передбачає ознайомлення педагогічних працівників з проявами стресу у дітей різних вікових категорій, 

научіння їх навичкам боротьби зі стресом на уроці, розвиток навичок створення безпечного середовища в класі. 

Важливою складовою курсу є научіння слухачів навичкам самостійного відновлення своїх ресурсів з метою 

запобігання професійного вигорання. Заняття проходять у формі тренінгу. 

 

Інноваційні техніки та технології реабілітаційної допомоги суб’єктам 

освітнього процесу 
Психологічне здоров’я кожної особистості є необхідною умовою її активної життєдіяльності, самореалізації, 

розвитку творчого потенціалу. На жаль виклики сьогодення часто руйнують базову потребу людини у безпеці, 

що може призвести до важких відстрочених наслідків: невротизації, депресивних станів, втрати віри в себе, 

втрати перспективи – і багато в чому визначає подальшу долю не тільки однієї конкретної людини, але і цілих 

соціальних груп.  

Запропонована тема дозволить підвищити грамотність вчителів, соціальних педагогів, практичних психологів з 

питань збереження і зміцнення їх власного професійного здоров’я; попередити професійну деформацію; 

допомогти у формуванні психологічного захисту від стресу, при потребі, у подоланні наслідків стресових 

ситуацій, усуненні синдрому емоційного вигорання; здійснити профілактику педагогічних криз і допомогти в 

усуненні їх наслідків; допомогти в усуненні невротичних і психосоматичних розладів особистості педагога, 

гармонізації його особистості; у роботі зі створення сприятливого психологічного клімату у педагогічному 

колективі; у співпраці з адміністрацією школи з метою створення безпечного освітнього середовища у 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

 

Психолого-педагогічні аспекти реалізації завдань інклюзії педагогами 

закладів освіти різного типу 
Інклюзія – одна з найбільш гуманістичних ідей сьогодення. Але вона є найскладнішою для вирішення 

проблемою, з якою стикаються системи освіти в усьому світі, оскільки передбачає залучення дітей з особливими 

потребами до закладів освіти. Це, своєю чергою, вимагає від усіх учасників навчально-виховного процесу 

перегляду традиційних поглядів щодо мети, функцій, організації роботи закладів освіти різного типу. 

Компетентність педагога відіграє важливу роль у навчанні дітей з особливими освітніми потребами, тому для 

ефективного засвоєння змісту курсу застосовані інтерактивні методи навчання, які розширять можливість 

обміну думками та розуміння теми, що вивчається. 

 

Гіперактивні учні в Новій українській школі: освітній процес у розрізі 

інклюзивного навчання та особистісного потенціалу у сучасному просторі 
Сутність поняття «гіперактивність», особливості проявів фізичної та розумової гіперактивності учнів. 

Психофізіологічні аспекти переважання процесів збудження над гальмуванням у гіперактивних дітей. 

Механізми процесу соціалізації гіперактивних учнів. Практичні рекомендації вчителям та взаємодія з іншими 

учасниками освітнього процесу щодо роботи з гіперактивними учнями. Корекція та розвиток форм поведінки 

гіперактивних учнів.  

 

Сучасні технології та європейські практики подолання насильства як 

психолого-педагогічного явища  
Поняття «насильство» є відносно новим для нашого сьогодення. Інтерес з боку держави, громадських 

організацій, наукові дослідження розкривають цілу низку проблем у цій області: феномен насильства, його 

природу та прояви  у різних системах взаємовідносин, механізмів виникнення та відтворення. Однак проблема 

протидії насильству в українському суспільстві зберігає гостроту та  актуальність. Через застосування сучасних 

технологій, спираючись на європейські практики необхідно створити в освітніх установах умови для 

накопичення позитивних практик в області подолання насильства, змінити характер ставлення до нього. 

 

Особистісно-професійна компетентність педагога в умовах реформування 

освіти 
Навчальний курс передбачає набуття слухачами нових компетентностей щодо розробки індивідуальної 

програми особистісно-професійного зростання педагога з врахуванням його індивідуально-особистісних 

характеристик, ступеню професійної мотивації й готовності до самовдосконалення. 

Слухачі оволодіють знаннями про сутність понять «компетенція» та «компетентність», зміст і складові 

особистісно-професійної компетентності педагога. За допомогою діагностичних методик встановлять рівень 

особистісно-професійної компетентності з метою визначення особистісного потенціалу для самовдосконалення. 



Під час інтерактивних занять (ділові ігри, тренінги, майстер-класи) слухачі курсу оволодіють вміннями 

диференціації соціально-рольових позицій у професійній діяльності, налагодження конструктивної взаємодії й 

ефективної співпраці з усіма суб’єктами освітнього процесу; техніками та прийомами емоційно-психічного 

розвантаження педагогів з метою профілактики професійного вигорання. 

 

Педагогіка партнерства: від взаємодії до конструктивної співпраці 
Навчальний курс передбачає набуття слухачами нових компетентностей щодо налагодження конструктивної 

взаємодії та ефективної співпраці між усіма суб’єктами освітнього процесу в закладах освіти (адміністрація, 

педагоги, учні, батьки):  

- вдосконалять раніше набуті компетентності стосовно раціонального використання сучасних форм і методів 

для розробки індивідуальної програми особистісно-професійного зростання педагога з врахуванням його 

індивідуально-особистісних характеристик, ступеню професійної мотивації й готовності до самовдосконалення;  

- опанують змістом понять «відповідальне батьківство», «усвідомлене батьківство» та оволодіють сучасними 

техніками взаємодії з батьками для узгодження балансу між правами, обов’язками і відповідальністю кожного;  

- ознайомляться з інноваційними підходами створення учнівського самоврядування в початкових класах з 

метою розвитку позитивної мотивації учнів до навчання в умовах Нової української школи;  сучасними 

моделями учнівського самоврядування в учнів базової та профільної середньої освіти, які сприятимуть 

формуванню професійних і життєвих компетентностей.  

Під час інтерактивних занять (ділові ігри, тренінги, майстер-класи) слухачі курсу оволодіють навичками 

організації командної роботи та створення безпечного освітнього середовища в освітньому процесі. 

 

Психологія здоров’я та формування навичок самодопомоги у педагога 

Навчальний курс розкриває основні аспекти взаємовпливу позитивних та негативних емоційних станів, способів 

психологічного захисту, професійного балансу. В програмі курсу презентуються різні підходи досягнення 

психічного здоров'я, розглядаються принципи та факти підвищення рівня психічного здоров'я людини. Зміст 

курсу включає психологічний інструментарій для формування внутрішньої картини здоров'я, психологічних 

механізмів забезпечення здоров'я, розвитку саморегуляції та набуття способів самодопомоги в стресових 

ситуаціях людини. 

 

Самопізнання та саморозвиток особистості педагога в умовах становлення 

Нової української школи 
Запропонований курс ознайомить Вас з теоретичними та практичними аспектами щодо розуміння особистості 

педагога та його професійної діяльності. Вивчення психологічних механізмів особистісного росту та оволодіння 

методиками самопізнання та саморозвитку сприятимуть успішності викладацькій діяльності і допоможуть 

підвищити особистісну та професійну ефективність педагога. 

 

Сутність і особливості педагогічного мислення сучасного вчителя Нової 

української школи 
Навчальний курс передбачає ознайомлення із мисленням, як актом пошуку способів розв'язання завдань. 

Слухачі дізнаються про сутність, властивості та особливості педагогічного мислення сучасного педагога. У ході  

інтерактивних занять (ділові ігри, тренінги, майстер-класи) слухачі курсу не тільки виявлять та усвідомлять 

індивідуальні алгоритми мислення (самостійність,  критичність, креативність, гнучкість, глибина, широта,  

послідовність, швидкість тощо), а й розглянуть педагогічні аспекти формування мислення сучасного вчителя 

Нової української школи, конструююватимуть шляхи і засоби розвитку мислення.  

 

Авторська програма як засіб реалізації компетентнісного підходу в освіті: 

від задуму до реалізації 
Даний курс забезпечить формування професійних компетентностей педагогів щодо реалізації концепції нової 

української школи в частині автономії закладу та педагога. Під час роботи з матеріалом курсу педагоги зможуть  

ознайомитись з основними засадами інноваційного розвитку закладу освіти, розкрити сутність, структуру, 

особливості авторської програми. Під час тренінгу у педагогів буде сформовано навички створення авторської 

програми при викладанні елективних курсів. Педагогами будуть спроектовані на основі власної методичної 

концепції документ, що визначає зміст і обсяг знань, умінь і навичок, які необхідно засвоїти школярам із 

визначеної теми. Метою даного тренінгу є забезпечення нормативно-методичного супроводу створення 

авторських програм у закладі освіти та формування професійних компетентностей сучасного педагога. 

 

Інтелектуальна власність та способи її захисту 
В ході вивчення курсу розглядаються загальні положення права інтелектуальної власності й характеризуються 

його основні інститути – авторське й патентне право, охорона засобів індивідуалізації та ін.. Їхній аналіз 

ведеться як з позиції вимог у світі розуміння головних проблем права інтелектуальної власності, так і з позиції 

українського законодавства і його відповідності міжнародним стандартам. 

Курс спрямований на активізацію творчої, професійної  та винахідницької діяльності. 

 

Абетка фандрайзингу: просто, зрозуміло, ефективно 
Перспективним напрямком розширення можливостей фандрайзингової діяльності є досконале опанування 

методик її здійснення та усвідомлення відмінностей між даними методиками для різних категорій донорів. В 

ході вивчення курсу розглядаються підходи до підготовки і реалізації проектів закладів освіти з точки зору 



практичного досвіду використання, а також методи залучення додаткових позабюджетних коштів для 

здійснення проектної діяльності. 

Курс спрямований на активізацію творчої, професійної  та винахідницької діяльності. 

 

Компетентнісно-орієнтована освіта як інструмент формування 

конкурентноспроможного випускника навчального закладу 
Даний курс знайомить керівників та педагогів закладів освіти з нормативно-правовим та інформаційно-

методичним забезпечення компетентнісно-орієнтованої освіти, визначаються професійні й кваліфікаційні 

складові управлінської діяльності керівника освітніього закладу, підвищення рівня їх професійної 

компетентності в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти. В результаті тренінгу учасники 

набудуть навички технологій прийняття управлінських рішень, тайм-менеджменту, демократичне врядування як 

запоруки розвитку конкурентоспроможного закладу освіти. 

 

Дизайн-мислення для створення інновацій в сучасній освіті 
Поширення знань та інструментів дизайн-мислення задля покращення навчального досвіду і створення 

інновацій в українській освіті. Завдяки курсу педагоги закладів освіти зможуть побачити дизайн-мислення в дії, 

дізнатись про його методи, проаналізувати власний спосіб мислення, спробувати застосувати знання на свої 

персональних викликах і переконатись у дієвості інноваційних рішень, які ми створюємо за допомогою дизайн-

мислення. 

 

Здоров’язбережувальні проекти та технології в загальноосвітніх 

навчальних закладах  
Курс забезпечить готовність педагогів до відбору здоров’язбережувальних освітніх проектів, доцільних у 

діяльності загальноосвітнього навчального закладу та здоров’язбережувальних технологій у власній 

професійній діяльності. 

Слухачі зможуть ознайомитись із метою, завданнями, структурою програм, проектів, курсів 

здоров’язбережувального змісту; із системою освітніх здоров’язбережувальних технологій. 

 Під час інтерактивних занять (ділових ігор, майстер-класів, тренінгів) у слухачів сформуються навички відбору 

та реалізації здоров’язбережувальних проектів і здоров’язбережувальних технологій в освітній діяльності.  

 

Інтерактивна навчальна виставка з питань репродуктивного здоров’я, 

профілактики ВІЛ/СНІДу та ІПСШ серед старшокласників «Маршрут 

Безпеки»  
Курс забезпечить підготовку педагогів до розвитку життєвих навичок старшокласників та запобігання 

поширенню ВІЛ/СНІДу засобами позакласного здоров’язбережувального проекту «Маршрут Безпеки». 

Слухачі зможуть ознайомитись із питаннями, що стосуються проблем ВІЛ/СНІДУ, методики навчання на 

засадах розвитку життєвих навичок; інтерактивними вправами; методами роботи на кожній із станцій 

Маршруту Безпеки. 

 Під час інтерактивних занять (ділових ігор, майстер-класів, тренінгів) у слухачів сформуються навички 

діяльності з учнями за методом «рівний-рівному»; проведення тренінгового навчання учнів; впровадження умов 

організації та проведення інтерактивної навчальної виставки «Маршрут Безпеки» 

 

Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі 

дошкільної та шкільної освіти 
Курс забезпечить підготовку педагогів до освітньої діяльності в умовах пандемії ВІЛ в Україні та інтеграції 

носіїв ВІЛ в освітнє середовище. 

Слухачі зможуть ознайомитись із питаннями проблеми ВІЛ/СНІДу в Україні та Сумській області, необхідності 

формування здорового способу життя та відповідальної поведінки учнівської молоді, толерантного ставлення 

працівників закладів шкільної системи освіти до ВІЛ-позитивних дітей.  

Під час інтерактивних занять (ділових ігор, майстер-класів, тренінгів) у слухачів сформуються навички 

організації занять з учнями, педагогічними працівниками, батьками з проблеми профілактики ВІЛ/СНІДу у 

системі шкільної освіти.  

 

Методика викладання курсу «Захисти себе від ВІЛ» 
Курс забезпечить підготовку педагогів до до впровадження тренінгового курсу для молоді 15-18 років 

««Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу». 

Слухачі зможуть ознайомитись із концепцією, змістом і методологічними засадами тренінгового курсу для 

молоді «Захисти себе від ВІЛ».  

Під час інтерактивних занять (ділових ігор, майстер-класів, тренінгів) у слухачів сформуються навички, 

необхідні для підвищення рівня індивідуальної захищеності молоді в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу, а також 

формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ.  

 

Медіаграмотність учасників освітнього процесу 
Курс присвячений формуванню у педагогів основ медіаосвіти та аудіовізуальної грамотності щодо вирішення 

сучасних медіапедагогічних проблем, розуміння ролі та значення медійного простору в професійному та 

особистісному становленні педагога. 



Мета навчання: 

- визначити сутності медіакомпетентності; 

- розширити уявлення педагогів про інформаційну й медіа-грамотність, безпеку в Інтернеті та кібербезпеку, 

розуміння етики роботи з інформацією; 

- сформувати практичні навички створення та використання медіапродуктів в освітній діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

Підготовка педагога - дослідника в системі науково-методичної роботи -  

- задачі : навчити  використовувати алгоритм наукового пізнання,  

-  - сформувати вміння працювати з науковою літературою, планувати і здійснювати наукові дослідження, 

використовуючи різноманітні методи, 

- навчити систематизовувати і структурувати отримані матеріали, 

-  узагальнювати, робити висновки 

- критично зіставляти наукові гіпотези і теорії. 

- освоїти вимоги до оформлення основних результатів дослідно- експериментальної роботи в ЗНЗ; 

сформувати уміння оформляти та репрезентувати основні результати наукової роботи 

(викладач -   Дудко Н.В.) 

 

Розвиток креативної компетентності педагогічних працівників у системі 

неперервної освіти  
Задачі: 

- Надати технології вдосконалення педагогічної техніки сучасного педагога; 

-  - розглянути техніки вдосконалення вербального професійного іміджу; 

- розглянути праксеологічні характеристики професійно-педагогічної діяльності (якість, успішність, 

продуктивність, методичність, інструментальність, проективність, практичність, естетичність та ін.). 

- набути навичок індивідуальної та командної креативної діяльності.  

- На практичних прикладах, розглянути можливість творчого, нестандартного вирішення проблеми у сфері 

методичної роботи, роботи педагога в аудиторії, управлінській діяльності. 

(викладач -  Дудко Н.В. 

 

Модернізаційні процеси в освіті та їх вплив на вчителя  
Метою пропонованого спецкурсу є ознайомлення слухачів із результатами досліджень проблематики феномену 

освітньої реформи. Ключові питання спецкурсу стосуються етіології (або чинників виникнення) освітніх 

реформ, постулатів та умов проведення реформ школи, аналізу моделі реформування освіти 

(викладач -   Дудко Н.В.) 

 

Розвиток мовленнєвої компетентності як результат навчальної діяльності 

учнів в умовах Нової української школи 
Тематична дискусія з елементами майстер класів, ділової гри. Тренінгове заняття 

Сутність понять «мовна» і «мовленнєва» компетентність; види мовленнєвої компетентності; особливості роботи 

з учнями з розвитку мовленнєвої компетентності; психолого-педагогічні аспекти застосування нестандартних 

освітніх методів з розвитку  мовленнєвої компетентності учнів в умовах Нової української школи  

(викладач -  Чхайло Л.М. 

 

Розвиток інтелектуальної, творчої та емоційної сфери учнів  
Дисципліна присвячена ознайомленню слухачів з проблемами формування комунікативної компетентності, 

формування навичок режиму праці та культурного відпочинку, виховання моральної культури, естетичної 

культури (культури почуттів) та ін., розвиток креативності учня.  

(викладач -  Байдак Ю.В.) 

 

  


