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Розвиток особистості нерозривно пов’язаний із її професійним становленням і 
характеризується поступовим зростанням рівня суб’єктної активності та здатності до 
свідомої саморегуляції, що визначає ступінь особистісного самоздійснення у 
різноманітних сферах життя.  

Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 800 про «Порядок підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (від 21 серпня 2019 року), 
що набула чинності з 1 січня 2020 року, практичні психологи та соціальні педагоги 
закладів загальної середньої освіти щороку мають проходити курси підвищення 
кваліфікації тривалістю не менше 30 годин (або 1 кредит ЄКТС) за накопичувальною 
системою. 

Працівники соціально-психологічної служби закладів загальної середньої освіти 
(практичні психологи, соціальні педагоги) мають володіти інноваційними та 
інтерактивними методами й техніками і застосовувати їх у роботі з дітьми, батьками, 
педагогічним колективом школи.  

З огляду на актуальність заявленої проблеми, на соціально-психологічному 
факультеті Житомирського державного університету з 1 січня 2020 року розроблено 
освітню програму курсів підвищення кваліфікації за спеціальностями 053 Психологія та 
231 Соціальна робота.  

Учасники: 1) практичні психологи та соціальні педагоги закладів загальної 
середньої освіти м. Житомира та Житомирської області з різним стажем професійної 
діяльності, віком від 24 до 60 років; 2) викладачі університету (професор Сейко Наталія 
Андріївна; доцент Коломієць Тетяна Володимирівна; доцент Мазяр Олег Васильович); 
3) розробники освітньої програми та організатори курсів підвищення кваліфікації (декан 
соціально-психологічного факультету, доцент Тичина Ірина Миколаївна, доцент кафедри 
психології розвитку та консультування Котлова Людмила Олександрівна, доцент 

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ У ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»  

Ірина Тичина, Людмила Котлова, 
Сергій Котловий, Тетяна Можаровська  
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кафедри соціальних технологій Котловий Сергій Анатолійович, старший викладач 
кафедри психології розвитку та консультування Можаровська Тетяна Вікторівна. 

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Опанування новітніми психологічними технологіями в роботі з дітьми.  

 Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний 
рівні. 

 Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу. 

 Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та 
управління в системі роботи практичного психолога та соціального педагога. 

 Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав 
людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, ініціювання пропозицій і 
рекомендацій стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення роботи 
соціально-психологічної служби закладу. 

 Здатність сприяти набуванню й удосконаленню фахівцями та нефахівцями 
спеціальних знань і навичок у сфері психології та соціальної роботи. 

ЗНАЧУЩІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ 

 Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні 
рішення, мислити та творчо підходити до формування принципово нових ідей. 

 Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язання 
професійних завдань, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями та 
явищами. 

 Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціально-
психологічної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

 Демонструвати уміння надавати кваліфіковану соціально-психологічну допомогу 
клієнтам на основі засвоєних теоретичних знань та сформованих практичних навичок 
і умінь. 

Форма підвищення кваліфікації – інституційна. Програма курсів підвищення 
кваліфікації передбачає застосування різних форм роботи з учасниками:  

Словесні – лекція, бесіда, дискусія, обговорення, круглий стіл, мозковий штурм. 

Практичні – ситуаційно-ділові ігри, рольові ігри, презентація соціальних проектів, 
метод аналізу проблемних ситуацій, стилів поведінки. 

Рефлексивні – самопізнання, саморегуляція, самореалізація, методи аналізу та 
прийняття рішень. 

удосконалення методичного та практичного рівня професійної 
компетентності практичних психологів та соціальних педагогів 

відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення 
якості освіти. 

Мета 
проекту: 
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№ з/п Тема заняття 

1. Оцінка та прогнозування розвитку особистості, яка належить до групи ризику, 
як умова ефективної психологічної допомоги 

2. Використання сучасних психотехнологій у наданні соціально-психологічної 
допомоги традиційним та актуальним групам ризику 

3. Розробка програми надання соціально-психологічної допомоги для різних груп 
ризику 

4. Незбалансована психічна суперечність: від феномену до поняття 
5. Природа людської емоції: психофізіологічна інверсія 
6. Структура емоційної сфери: математика амбівалентності 
7. Функції неформальної освіти у процесі професійної підготовки соціальних 

педагогів та психологів 
8. Сутність та основні принципи фандрайзингової діяльності 
9. Благодійність як історичне підґрунтя фандрайзингу в соціально-психологічній 

сфері 
10. Основні правила успішного фандрайзингу в діяльності соціального працівника 

та психолога 
11. Підготовка соціальних проектів та участь у грантових програмах 
12 Сучасні інноваційні технології у соціальній сфері: види, принципи 

використання 
13. Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми та перспективи в роботі 

практичного психолога та соціального педагога». 
14. Круглий стіл «Обмін досвідом науково-практичної діяльності практичного 

психолога та соціального педагога» 

За результатами рефлексії практичних психологів та соціальних педагогів 
найефективнішими формами роботи виявились: практична взаємодія на занятті, робота 
у тренінговому форматі з можливістю набуття практичних навичок взаємодії психолога / 
соціального педагога з клієнтами (учнями, батьками, вчителями, адміністрцією 
навчального закладу), семінар-практикум, майстер-класи. 

Рекомендацією для удосконалення роботи курсів визначено збільшення кількості 
практичних занять, вправ та технік з метою їх подальшого застосування у професійній 
діяльності психолога та соцільного педагога. 

 

 

  


