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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників

Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами, внесеними
згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019

Вид освітньої послуги: вебінар
Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі
Форма підвищення кваліфікації: дистанційна
Розробники: ТОВ «На Урок» та Зайцева Світлана - учителька української мови та
літератури, зарубіжної літератури Комунального закладу «Полтавська спеціальна
загальноосвітня школа №39 Полтавської міської ради Полтавської міської області».
Назва: Як навчати дитину з ООП: теорія, практика, інновації
Мета: Ознайомити слухачів із важливістю сенсорної інтеграції дитини, показати шляхи
навчання за законами роботи мозку, а також навчити педагогів створювати «Творчий
щоденник учня» з метою реалізації навчальної, корекційної, розвиткової та виховної мети
шляхом використання арт-терапії, педагогіки партнерства, STEAM-освіти.
Зміст:

Успішна інтеграція сенсорної інформації формує базу для соціальної поведінки і1.
оволодіння навчальними навичками. 
Нейропедагогіка: методика про те, як розвивати мозок конкретної дитини.2.
«Творчий щоденник учня» – найрезультативніші моменти з практики використання3.
арт-терапії, педагогіки партнерства та STEAM-освіти.
Імерсивні засоби навчання: наочність, зосередженість, максимальне залучення учня.4.

Види діяльності (графік освітнього процесу):
1 година - онлайн-лекція
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів.
Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС).
Напрями: Інклюзивна освіта, Психологія, Практичні прийоми
Сформовані компетентності: професійні, інноваційність, інклюзивна, емоційно-етична
Строки виконання програми: в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі.
Особа (особи), які виконують програму: вчителі НУШ, вчителі початкової школи,
керівники закладів освіти, шкільні психологи, соціальні педагоги, класні керівники,
педагоги-організатори, педагоги закладів позашкільної освіти, вчителі біології, вчителі



основ здоров'я, вчителі фізичної культури, асистенти вчителя, вчителі, що працюють в
інклюзивному класі
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару дізнаються про важливість сенсорної інтеграції
дитини (у тому числі дитини з ООП), ознайомляться з підходами до навчання за законами
роботи мозку (про перевагу нейропедагогіки), навчаться створювати «Творчий щоденник
учня», використовуючи елементи арт-терапії, педагогіки партнерства та STEAM-освіти, а
також дізнаються про шляхи упровадження імерсивних засобів навчання у роботі з дітьми з
особливими освітніми потребами.

Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники
отримують документ, перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, -
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства.

https://naurok.com.ua/proof

