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Програма підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників 

для роботи у закладах освіти 

(за видом освітньої послуги «Курс») 

 
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: «Особистий бренд вчителя, зокрема у соціальних 

мережах» 

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення 

кваліфікації (участь у курсі). 

Розробник – Олена Кулигіна 

Організатор – ГО «Освітній центр Дзеровича» 

Автор – Олена Кулигіна, консультантка з маркетингу, брендингу, 

стратегічних та кризових комунікацій, авторка навчального курсу “Комунікація 

для релігійних організацій” та співавторка книги “Церква і медіа: 7 кроків до 

порозуміння», у минулому - піар-менеджерка та редакторка РІСУ, керівниця 

магістерської програми з медіакомунікацій Школи журналістики та комунікацій 

УКУ. Закінчила Харківський національний університет ім. В. Каразіна за 

спеціальністю журналістика. Працює у ЗМІ, піарі та маркетингу 18 років. 

Мета: надати педагогічним та науково – педагогічним працівникам 

професійну та особистісну формацію, зростання у компетенції, сталий 

розвиток, що сприяє постійному покращенню учнівських досягнень. 

Напрям: розвиток професійних компетентностей; створення безпечного та 

інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми потребами. 



Зміст: 

- комунікація вчителя в публічному просторі з різними аудиторіями: 

колегами, батьками та учнями.  

- Види комунікації та її цілі, спілкування з зовнішніми та внутрішніми 

аудиторіями.   

- Як вчителю комунікувати у соціальних мережах та поширювати свої 

цінності, ідей та місії.  

- Комунікація – як платформа ділення досвідом та об’єднання з іншими 

спільнотами/організаціями задля змін та розвитку громади.   

- Які інструмети канали комунікації використовувати та будувати свій 

особистий та професійний бренд 

Обсяг (тривалість) навчання: 6 години /0,2 кредиту Європейської 

кредитної трансферно- накопичувальної системи (ЄКТС). 

Форма (форми) навчання: очна. 

Програмні результати: 

• підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики; 

• отримання нової інформації для саморозвитку; 

• набуття практичних професійний навичок.  

Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники 

закладів освіти. 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться   

/набуватимуться: 

загальні: знання та вміння застосовувати сучасні психолого-педагогічні 

підходи та методики щодо побудови розвиваючого освітнього процесу для 

цілісного гармонійного розвитку кожного здобувача загальної середньої та 

дошкільної освіти; можливість забезпечувати високоефективну та якісну 

фахову діяльність завдяки розвиненим педагогічним рефлекторним навичкам і 

вмінням з урахуванням сучасних цінностей та світогляду молоді, критеріїв 

педагогічної етики та актуальних проблем загальної середньої та дошкільної 

освіти;  



фахові: розуміння слухачами поняття «базова емоційна грамотність», основні 

знання про стресові ситуації, конфлікти, емоційне вигорання, пошук сенсів, 

втрата мотивації та значення емоцій в усіх цих процесах; набуття первинного 

досвіду формувального оцінювання учнів, вміння використовувати нові види та 

технології формувального оцінювання як одного із сучасних підходів до 

підвищення якості освіти; розуміння поняття «поведінка», основні функції 

поведінки та механізми, що їх запускають, вміння організувати успішну 

співпрацю з дитиною; розуміння та аналіз своїх емоцій, вміння надати 

психологічну підтримку іншій людині, знання технік, що зменшують стрес, 

поняття «емоційна компетентність»; вміння ефективної співпраці в команді; 

знання та застосування на практиці методів інтерактивного навчання.  

     

 

* 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) 

 


