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Освітня програма дистанційного курсу 
 «Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя» 

 
Автори Мельничук Вікторія Олексіївна, соціальний педагог, завідувач сектору 

соціально-педагогічної роботи відділу психологічного супроводу та соціально-
педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», керівник ГО 
«Простір». 
Черниш Олена Степанівна, психолог, керівник ГО «Центр сучасної психології 
«Міррада». 

Навчально-
методичне 
забезпечення 
(зміст) програми 
дистанційного 
курсу 

В цій програмі, крім чітко окреслених орієнтирів щодо розуміння анатомо-
фізіологічних показників, психологічної та соціальної складової, новоутворень, 
знань про провідну діяльність, чітко прописані всі кризи. 
Найцікавішим елементом програми є знайомство з особливостями становлення 
особистості в онтогенезі – від моменту появи на світ до глибокої старості. Це 
забезпечує наступність педагогічних підходів і можливість відслідкувати 
джерела виникнення негативних явищ в процесі становлення особистості. 
Про потреби та очікування дітей дошкільного віку та учнів ми дізнаємося від них 
самих. Інформація подається від першої особи. 

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) 
у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
- Покращення навчальних досягнень учнів завдяки застосування учасниками курсу отриманих знань. 
- Запровадження системи практичних заходів, що сприяють створенню ситуації успіху в роботі зі 
здобувачами закладів дошкільної, загальної середньої,  професійної (професійно-технічної) освіти на 
основі врахування запропонованих орієнтирів. 
- Розвиток здатності педагогічних працівників закладів освіти вчасно виявляти та ефективно 
реагувати на критичні ситуації, пов’язані з проблемами розвитку особистості на різних вікових етапах. 

 
 

 


