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Розробники 

(укладачі) 

програми 

Шевчишена О.В. - кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і психології 

Страшнюк Ж.Д. – завідувач Хмельницького обласного навчально-методичного центру психологічної служби 

Найменування 

програми 

Комплексна програма підвищення кваліфікації психологів ЗЗСО 

Мета програми Удосконалення ключових компетентностей в межах професійної діяльності відповідно до вимог професійного 

стандарту та стандарту освіти у галузі 01 Освіта 

Напрями 

програми 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 

Зміст програми Навчальний план 

№

з/

п 

Назва модуля Аудиторні 

години 

1 Модуль 1. Світоглядні основи професійного розвитку  4 

1.1. Євроінтеграційні процеси в Україні: виклики для освітян й освітніх інституцій. 

1.2. Практика соціальної фасилітації процесів модернізації освітніх інституцій у взаємодії з 

громадою, суспільством та формування громадської активності. 

 

2 Модуль 2. Психолого-педагогічна та інклюзивна компетентність 6 

Концепція безбар’єрності в забезпеченні рівності, доступності, толерантності та взаєморозуміння 

між суб’єктами освітньої взаємодії.  

Виховання культури міжстатевих стосунків в підлітків і молоді як соціально-педагогічна проблема.  

Розвиток психолого-педагогічної компетентності сучасного педагога. Інклюзивна компетентність. 

 

3 Модуль 3. Розвиток професійних компетентностей 23 



3.1 Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності 6 

Цифрове суспільство та трансформація освіти. Електронне урядування. 

 

Електронні (цифрові) освітні ресурси з предметів та інтегрованих курсів для реалізації мети 

Державного стандарту базової середньої освіти: методика створення та використання. 

 

Безпека в цифровому суспільстві та освітньому середовищі 

 

3. 2 Методичні засади розвитку професійних компетентностей (предметна 

компетентність, інноваційність, фахові методики та технології) 

12 

Планування діяльності, ведення документації та статистичної звітності практичних психологів 

згідно нормативно-правових документів МОН України. 

Особливості надання першої психологічної допомоги людям, що потрапили у кризову ситуацію. 

Соціально-педагогічна допомога дітям із сімей, які потрапили у складні життєві ситуації. Основні 

аспекти психологічного супроводу дітей внутрішньо-переміщених осіб. Соціально-педагогічна 

підтримка дітей, які переживають втрату близької людини. Особливості емоційного діалогу з дітьми 

в умовах військового конфлікту. 

Психологічний супровід особистісно-орієнтованого навчання в освітньому закладі НУШ. Принцип 

дитиноцентризму. Індивідуально-психологічні особливості обдарованих дітей та готовність педагога 

до роботи з ними.  

Емоційний інтелект як показник розвитку успішної особистості школяра. Соціально-емоційне та 

етичне навчання як інструмент розвитку м’яких навичок в дітей та підлітків. Арт-терапевтичні 

технології як засіб корекційно-розвиткового впливу. Розвиток емоційного інтелекту здобувачів 

освіти з ООП засобами арт-терапії: практичні поради.   

Психологічний супровід інноваційних форм роботи педагога з батьками. Тренінг батьківської 

компетентності, доречного вираження почуттів і прийняття відмінностей. Арт-терапія з батькісько-

дитячими стосунками, відносинами в сім’ї і сімейній системі.  

Розвиток стресостійкості педагогічного працівника в умовах сьогодення. Особливості емоційного 

діалогу психолога з педагогами в умовах військового конфлікту.   

 

3. 3 Педагогічна практика 4 

 

3.3.1. Практика в навчальному закладі 4 



3.4 Модульний контроль 1 

4 Модуль 4. Діагностико-аналітичний 3 

 Організаційні аспекти підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти 1 

 Підсумкова конференція 2 

Разом годин 36 

Навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації завершується підсумковою конференцією за участю науково-педагогічних 

працівника профільної кафедри. Підсумкова конференція передбачає обговорення проблемних питань, результатів навчання, виконання 

індивідуальних завдань слухачами курсів за змістом загальних та методичних модулів, передбачених навчальною програмою, 

отримання зворотного зв’язку. 

Обсяг програми 36 год 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Очна, заочна, дистанційна відповідно до формату курсів і робочого навчального плану. 

Перелік 

компетентностей, 

що набуваються/ 

удосконалюються  

Загальні компетентності: громадянська, соціальна, культурна.  

Професійні компетентності: інклюзивна, психологічна, емоційно-етична, педагогічного партнерства, інформаційно-

комунікаційна. 

Очікувані 

результати 

Очікувані результати навчання: 

 знання нормативно-правових документів, які регламентують діяльність фахівців психологічної служби системи 

освіти та ефективне їх застосування в практичній діяльності;  

 володіння алгоритмом, принципами та етичними правилами надання ППД людям, що потрапили в кризову 

ситуацію; 

 поглиблення знань про категорії сімей, які визначаються як такі, що потрапили в складні життєві ситуації; 

 поглиблення знань щодо основних завдань психологічної допомоги дітям із внутрішньо переселених сімей в 

освітніх закладах; 

 розширення знань про психологічні особливості дитячого горювання (здатність застосовувати набуті знання в 

організації соціально-психологічної допомоги особі в кризовій ситуації);  

 вміння виявляти й усувати бар’єри у роботі з дітьми з ООП; 

 здатність до заходів профілактики та напрацювання рекомендацій щодо безбар’єрності в освітньому просторі; 



 усвідомлення змісту, засобів та принципів здійснення особистісно орієнтованої освіти; 

 здатність до формування професійних компетентностей практичного психолога; 

 здатність надавати системну допомогу педагогу у формуванні компетентностей; 

 усвідомлення сутності та значимості процесів диференціації та індивідуалізації освітнього процесу як основи 

якісної освіти; 

 розуміння вікових та індивідуальних особливостей розвитку здобувача освіти; 

 здатність напрацьовувати алгоритм підтримки обдарованих дітей в закладі загальної середньої освіти; 

 здатність розробляти і реалізовувати розвиваючі програми для учнів різного віку із врахуванням завдань 

статевого виховання кожного вікового етапу; 

 здатність виявляти джерела негативного впливу на психосексуальний розвиток підлітків і розробляти 

рекомендації педагогам та батькам для блокування чи нейтралізації їх впливу на учнів;  

 здатність розвивати в здобувачів освіти вміння розуміти та інтерпретувати власні емоції та почуття (емоційно-

почуттєву сферу інших осіб); 

 здатність розвивати в здобувачів освіти усвідомленість, співпереживання та залученість як важливі 

характеристики особистості;    

 урізноманітнення дидактичних методів і прийомів роботи, що спрямовані на підтримку стійкого пізнавального 

інтересу, оволодіння мисленнєвими операціями, розвитку емоційної чутливості та творчих здібностей учня; 

 опанування ефективними арт-терапевтичними техніками для проведення діагностичної, консультаційної та 

корекційної роботи; 

 здатність використовувати засоби арт-терапії для розвитку емоційного інтелекту здобувачів освіти з ООП; 

 усвідомлення сучасних форм педагогіки співробітництва; 

 розширення арсеналу професійного інструментарію фахівця психологічної служби; 

 усвідомлення можливостей практичного щодо розвитку в батьків здатності доречного вираження почуттів, 

усвідомлення і прийняття відмінностей; 

 здатність до розроблення та запровадження програм батьківського тренінгу; 

 здатність розвивати в педагогів психологічну готовність оволодівати методами емоційної саморегуляції; 

 здатність підтримувати з вчителями емоційний діалог в умовах сьогодення. 

Строки 

виконання 

програми 

Один тиждень 

Додаткові послуги Забезпечення гуртожитком 

Місце виконання 

програми 

ХОІППО  м. Хмельницький. 



Вартість Освітні послуги надаються безоплатно відповідно до регіонального замовлення слухачів курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних, керівних працівників і працівників науково-методичних об‘єднань Хмельницької області на 2022 рік 

Графік освітнього 

процесу 

Відповідно до плану-графіку  

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

 Свідоцтво. 

 


