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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ: АРТ-ТЕРАПІЯ 

ТА ІНСТРУМЕНТИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРЯННЯ» 

Найменування освітньої опції: Корекція емоційного стану людини: арт-терапія та 
інструменти профілактики професійного вигоряння. 

Напрям: комунікаційна, емоційно-етична компетентність, психологічне дозвілля, 
корекція емоційного стану, профілактика професійного вигоряння, ефективна комунікація 
між педагогами, батьками і дітьми, розвиток творчих здібностей, творчі методики 
навчання й виховання, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища в 
школі й вдома, навчання впродовж життя. 

 

Мета: розвиток кожної особистості через пізнання себе в атмосфері довіри і 
підтримки, ознайомлення учасників і учасниць з можливостями арт-терапевтичних 
методів запобігання емоційного виснаження, розвиток усвідомленої поведінки й 
управління своїм настроєм, набування навичок зі зняття емоційної напруги після 
складного навчального року та розуміння інструментів профілактики психологічного 
виснаження в професійній та повсякденній діяльності. 

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

ШКОЛА».  
Розробниці програми: 
Тетяна Гніда, психологиня, психотерапевтка, кандидат педагогічних 

наук, тренерка програми «Батьківсько-педагогічні посиденьки за 
солоденьким». Членкиня Українського союзу психотерапевтів та 
Всеукраїнської арт-терапевтичної асоціації, старший науковий 
співробітник лабораторії прикладної психології освіти Центру практичної 
психології та соціальної роботи НАПН України. 



 
 
 

 

 
«Роблення улюбленої справи – це стан задоволення і любові»  
 
Наталія Домбровська, ведуча дитячої, педагогічної й сімейної груп у 

Центрі, артпедагог, ізотерапевт, спеціалістка з раціонально-інтуїтивного 
малювання, учасниця десятків тематичних українських і міжнародних 
конференцій. 

 
«Ми самі малюємо своє життя. Якщо щось не влаштовує, просто 

поміняй фарби і намалюй нову картину» 
 

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – міні-лекції 
й практичні майстер-класи.  

 
Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, а також представники й представниці 

інших професій. 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 8 годин (або 0,3 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: один тренінговий день – очно: 
- психологічний блок – 4 години; 
- блок арт-терапії – 4 години. 
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 

Зміст: 
Ви відчули, що стосунки чи робота себе вичерпали, а Ви емоційно виснажені? 

Відчуваєте тільки апатію і робите все через «не можу»? Настав час для самоаналізу й 
відновлення. Ми запрошуємо учасників і учасниць на творчий майданчик вивчення та 
аналізу власного емоційного стану, поведінки, мотивів діяльності тощо. 



 
 
 

 

Тетяна Гніда за допомогою малюнків мрії, асоціативних карт, технік Mindfulness та 
прийнятного руйнування допоможе розібратися зі справжніми емоціями та 
нереалізованими потребами, зрозуміти, чого учасники й учасниці насправді хочуть від 
себе, стосунків, роботи, життя. Знайти шляхи відновлення ресурсів та розуміння того, як 
не згоріти знову після такого відновлення.  

Під час психологічних дискусій, творчих вправ та майстерень розкриватиметься 
пізнання себе та інших, коригування реакцій на різні події, що впливають на емоційний та 
психологічний стан людини, на її поведінку. 

Наталія Домбровська за допомогою різних інструментів арт-терапії допоможе 
проаналізувати приховані здібності, бар’єри мислення, що заважають жити та 
насолоджуватися життям, розвивати уміння слухати себе істинних, приймати себе, бути 
задоволеними собою, поважати результати своєї діяльності, а також навчитись 
вирішувати конфліктні ситуації за допомогою арт-терапії. 

Курс допоможе розібратися, як створити й зберегти гармонію в своєму житті. 
Досліджуючи образи дерев, саду та інших об’єктів як метафори, учасники й учасниці 
отримають потужні механізми для аналізу своїх робіт, а також: 

- дізнаються, які ресурси, емоційні стани можуть допомогти успішно розвиватися; 
- навчаться знаходити свої ресурси за допомогою інтуїтивного живопису й 
нетрадиційних технік малювання; 
- відкриють в собі вміння малювати незалежно від віку і рівня початкової підготовки; 
- зможуть використати отриманий досвід у роботі й повсякденному житті. 
 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
 
Фахові: 
- психологічна; 
- комунікативна; 
- емоційно-етична;  
- інклюзивна; 
- інноваційна; 
- рефлексивна; 
- компетентність педагогічного партнерства; 
- здатність до навчання впродовж життя. 
 
Загальні: 
- знання та розуміння предметної діяльності з пропонованого курсу;  
- здатність до вирішення проблем інноваційного характеру;  



 
 
 

 

- здатність продукувати нові ідеї; шукати альтернативних рішень у професійній 
діяльності;  
- здатність формулювати особисту думку щодо предметної діяльності з 
пропонованого курсу та доказово її представляти;  
- уміння проаналізувати ефективність методик предметної діяльності та за 
необхідності застосувати їх у своєму професійному або особистому житті.  
- ефективна комунікація між батьками, дітьми та вчительством; 
- розуміння поняття «синдром емоційного вигорання» і його проявів;  
- дослідження технік відновлення внутрішньої рівноваги або психофізичної напруги 
методами арт-терапії; 
- мотивація для подальшого саморозвитку учасників й учасниць курсу. 
 
Очікувані результати навчання: 
1. Уміння швидко і грамотно відновлюватись у стресових ситуаціях, а також 

аналізувати приховані здібності, приймати себе та долати бар’єри мислення, що 
заважають жити й насолоджуватися життям. 

2.  Уміння використовувати інструменти арт-терапії та техніки Mindfulness і 
прийнятного руйнування для запобігання емоційному виснаженню. 

3. Уміння використовувати подані інструменти з метою забезпечення продуктивного 
навчання і формування гармонійної особистості дитини. 

4. Уміння будувати ефективну й ненасильницьку комунікацію між трьома сторонами 
освітнього процесу. 

5. Уміння формувати безпечне середовище вдома й у школі. 
 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осі 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 30 осіб.  
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: 
Учасниці та учасники навчання отримують роздаткові матеріали для подальшого 

самостійного опрацювання, а також список рекомендованої літератури для самостійного. 
Комунікація за курсом буде ведеться у закритому чаті з тренерською командою і після 
завершення тренінгу. А також онлайн-консультування, додаткові глибинні тематичні 
майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 

 
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: 1800 грн.  
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс: https://bit.ly/emotionalconditionoftheteacher. 
 
* 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 МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 

https://bit.ly/emotionalconditionoftheteacher

