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Програма підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників 

для роботи у закладах освіти 

(за видом освітньої послуги «Тренінг») 

ч 
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників розроблено відповідно до сучасної державної освітньої політики, 

Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні. 

 

Найменування: «Хворобу легше попередити, ніж подолати» (Профілактика та 

шляхи подолання професійного вигорання у педагогічних та науково-

педагогічних працівників). 

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації 

(теорія, практика, тренінгові вправи). 

Розробник – кафедра початкової та дошкільної освіти, Львівський національний 

університет імені Івана Франка. 

Організатор: ГО «Освітній Центр Дзеровича» 

Спікерка – Наталія Мачинська, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри початкової та дошкільної освіти, Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

Здоров’я – це цінність, причому єдина,  

заради якої дійсно не варто шкодувати  

часу, зусиль, різних благ,  

але й пожертвувати заради неї 

 частинкою свого життя,  

оскільки життя без нього  

стає нестерпне і нікчемне… 

Мішель Монтень 

Мета: систематизувати уявлення про синдром емоційного виснаження, 

передумови виникнення та розвитку професійного вигорання у педагогічних та 

науково-педагогічних працівників; навчити визначати ознаки професійного 

вигорання та виокремлювати причини, що спонукають до цього; сформувати 



практичний досвід застосування запропонованих вправ та тренінгових завдань з 

метою профілактики та виявлення ознак емоційного виснаження та 

професійного вигорання; розробити індивідуальну систему прав для подолання 

ознак професійного вигорання. 

Напрям: самоосвіта для педагогічних та науково-педагогічних 

працівників. 

Зміст: 

• поняття про емоційне виснаження та синдром професійного вигорання; 

• визначення ознак емоційного виснаження; 

• виокремлення причин професійного вигорання; 

• пошук шляхів для профілактики емоційного виснаження та професійного 

вигорання; 

• розроблення індивідуальної програми профілактики / подолання ознак 

професійного вигорання. 

Обсяг (тривалість) навчання: 15 годин / 0,5 кредиту Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). 

Форма (форми) навчання: очна. 

Програмні результати: 

● підвищення кваліфікації фахівців освіти з даної тематики; 

● отримання нової інформації для саморозвитку; 

● набуття практичних навичок з надання допомоги профілактики та подолання 

ознак професійного вигорання. 

Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

освіти (заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, заклади 

вищої освіти). 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться /набуватимуться: 

загальні:  

здатність до організації ефективної професійно-педагогічної діяльності;  

компетентність у сфері добору загальних та індивідуальних вправ для подолання 

ознак втоми;  



знання і розуміння невідкладного відпочинку, чергування різних видів 

діяльності; 

здатність визначати ознаки емоційного виснаження як індивідуально, так і у 

колег;  

здатність застосовувати набуті знання та сформований досвід на практиці. 

фахові:  

здатність до забезпечення сприятливих, безпечних умов організації освітнього 

середовища для всіх його учасників;  

вміння вчасно надати допомогу щодо виявлення й подолання ознак емоційного 

вигорання та професійного виснаження;  

компетентність у сфері застосування елементів тренінгових вправ;  

компетентність щодо налагодження ефективного процесу педагогічної взаємодії. 

 

Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 

10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, 

внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової програми 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для 

роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог 

Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. № 1310) 


