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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: «Процеси пам’яті та методи ефективного 

запам’ятовування. Формування та відтворення спогадів. Зосередженість та 

увага учнів» 

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення 

кваліфікації (участь у курсі). 

Розробник – Оксана Курилас 

Організатор – ГО «Освітній центр Дзеровича» 

Автор – Оксана Курилас, лікар-терапевт, практичний психолог, психотерапевт 

(Позитивна психологія), Християнський психолог, член УкрІаїнської Асоціації 

Християнської Психології, консультант у сфері особистісних проблем та 

здоров'я. 

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: 

Вчителі зможуть пізнати та зрозуміти функціонування пам’яті та її процеси, 



навчаться ефективно нею управляти. Протестують когнітивні функції мозку 

та  навчаться  методик їхнього вдосконалення. Спробують відновлення 

пам’яті практичними методиками.  

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 професійних навичок.  

Цільова аудиторія: курс розроблений для педагогічних працівників, 

вихователів закладів дошкільної освіти, адміністрації закладів освіти, 

асистентів педагога, корекційних педагогів, практичних психологів, 

соціальних педагогів, вчителів-дефектологів, логопедів. 

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 процесів пам’яті, робота з когнітивним 

навантаженням та тестуванням когнітивних функцій, основні знання про 

чинники, що впливають на процеси запам’ятовування та методи ефективного 

відтворення спогадів, набуття первинного досвіду формуванні спогадів,  місток 

роботи між короткотривалою та довготривалою пам’яттю, переведення спогадів 

в «коробку довготривалого зберігання», основні функції поведінки та 



механізми, що їх запускають, вміння організувати успішну співпрацю з 

дитиною; розуміння та аналіз своїх можливостей аналізу інформації, вміння 

надати психологічну підтримку іншій людині, знання технік, що покращують 

пам'ять та зосереджують увагу   та застосування їх на практиці. 

 

Завдання: Актуалізувати процес самоаналізу педагогічних працівників. 

Познайомити з процесами пам’яті та методами ефективного запам’ятовування. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти.  

 

 

* 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) 

 


