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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«ЕКСПРЕС-ПІДГОТОВКА ВЕДУЧИХ ЗА МЕТОДИКОЮ  

«ПОДОРОЖ У СВІТ ЕМОЦІЙ І АРТ-КОМІКСІВ»» 
 
Найменування освітньої опції: Експрес-підготовка ведучих за методикою «Подорож у 

світ емоцій і арт-коміксів»». 
 
Напрям: емпатійна комунікація між педагогами, дітьми та батьками, створення 

дружнього простору ефективної навчальної взаємодії, створення безпечного освітнього 
середовища в школі й вдома, навчання впродовж життя. 

 
Мета: надання допомоги педагогічним працівникам в освоєнні ефективних стратегій 

ведення діалогу з дітьми будь-якого віку, опануванні основ безконфліктного спілкування; 
розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних для ефективної діяльності в 
освітній та інших галузях, формування та підкріплення мотивації до обміну досвідом між 
учительством, батьківством, дітьми, сприяння побудові індивідуальної траєкторії 
професійного розвитку.  

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І МОЯ 

ШКОЛА». 
Розробниця програми:  
Євгенія Малицька, психологиня, авторка книг і методик з розвитку 

емоційного інтелекту, м'яких навичок, засновниця, ідейна натхенниця 
соцпроектів для людей старшого віку. 

  
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – семінари, 

майстер-класи, тренінгові заняття. 
 
Цільова аудиторія: психологи, педагоги, учителі молодшої, середньої 

школи, викладачі, тьютори, арт-терапевти, керівники, тренери, які 



 

 

планують реалізовувати авторський курс «Подорож у світ Емоцій і арт-коміксів». 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 15 годин (або 0,5 кредиту ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 

6 до 60 годин (або 0,2 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість 
поглибленого вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних 
занять за змістом програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: одноденний тренінг (9 годин), 6 годин – 

самостійна робота.  
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст:  
Тренінг-зустріч побудовано в практико-орієнтованому форматі, він спрямований на 

підготовку ведучих за курсами для дітей 1-8 класів. Містить 5 освітніх блоків: 
1 блок. Знайомство учасників і учасниць. Огляд методик «Подорож у світ Емоцій і арт-

коміксів», їх наповнення, ідеологію і підходи. Знайомство з методом арт-коміксів, 
скетчноутінгу і арт-скрайбінга. 

2 блок. Емоційний інтелект. Форми роботи і арт-методи закладені в курсі. Розбір і 
практика занять курсу, методів роботи ведучого. 

3 блок. Ведучий «Хто він?». Особливості ведення курсу, роботи з практичними 
зошитами, розбір кейсів. Відповіді на запитання. 

4 блок. Неформальна освіта. Розбір і практика занять курсів, методів роботи ведучого. 
Зворотній зв'язок для ведучих. 

5 блок. Завершення, підведення підсумків. Планування подальших дій щодо ведення 
методик. Зворотній зв'язок учасників та вручення сертифікатів. 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться: 
Фахові: 
- психологічна компетентність;  
- компетентність педагогічного ведення курсу;  
- інноваційна компетентність;  
- рефлексивна компетентність; 
- мотивація для подальшого саморозвитку учасників й учасниць курсу. 
 



 

 

Загальні: 
- вміння використовувати подані інструменти з метою забезпечення продуктивного 

навчання і формування гармонійної особистості дитини; 
- опанування технік арт-коміксів, скетчноутінгу, арт-скрайбінгу у роботі з емоціями 

на практиці; 
- надання ефективного зворотного зв’язку. 
 
Очікувані результати навчання:  
- уміння використовувати подані інструменти з метою забезпечення продуктивного 

навчання і формування гармонійної особистості дитини; 
- опанування технік арт-коміксів, скетчноутінгу, арт-скрайбінгу у роботі з емоціями 

на практиці; 
- уміння висловлювати свої думки, емоції, потреби, вимоги задля створення 

конструктивної комунікації між учителем, дітьми, батьками, та ефективної 
навчальної діяльності; 

- практика проведення заняття з курсу і навички надання грамотного зворотного 
зв'язку. 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 15 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

участь в чаті ведучих. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 
Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів 
із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 900 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 

 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року 

№ 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог 
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. № 1310). 


