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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ’ Я ВИКЛАДАЧА, ОХОРОНА ГОЛОСУ.  

ОСНОВИ МИСТЕЦТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВСТВА» 

Найменування освітньої опції: Професійне здоров’я викладача, охорона голосу. Основи 
мистецтва для розвитку творчих здібностей учнівства. 

Напрям: особистісний розвиток, вдосконалення та поглиблення професійних знань і навичок 
викладачів-музикантів, зокрема фокус на охороні голосу; корекція емоційного стану, профілактика 
професійного вигоряння; координація взаємодії з іншими учасниками освітнього, творчого процесу, 
навчання впродовж життя. 

 
Мета: розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних для ефективної діяльності в 

освітній та культурній галузях, використання їх у навчальному процесі. Ознайомлення учасників і 
учасниць з можливостями арт-терапевтичних методів запобігання емоційного виснаження, розвиток 
усвідомленої поведінки й управління своїм настроєм. Мотивація до обміну практичним і 
теоретичним досвідом між вчителями, дітьми, підвищення рівня виконавської майстерності та 
сценічної культури викладачів та учнівства, знайомство з новими творчими формами та сучасними 
технологіями в галузі мистецької освіти. Самостійне опрацювання додаткових матеріалів і 
впровадження у практичну діяльність набутих знань. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і 

дітей «Я І МОЯ ШКОЛА». 
 
Розробниці програми:  
Ольга Рябко, викладач (1 категорії ) хору та сольного співу Пісочинської 

школи мистецтв «Арт Нова», лауреат міжнародних і національних конкурсів, 
музичний керівник і головний диригент музикальних і творчих проєктів із більш, 
ніж 7-річним досвідом.  

«Найцікавіша подорож – це шлях до себе» 



 
 
 

 

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 – самостійна 

робота та практичні майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи 
онлайн або змішаного навчання. 

 
Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, викладачі музики й образотворчого мистецтва. 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС). 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 до 60 годин 

(або 0,06 - 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: 15 годин – практична робота;  

15 годин – дистанційна робота й самостійне опрацювання матеріалу.  
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за місцезнаходженням 

замовника. 
 
Зміст: 
Програма курсу передбачає лекції та практичні завдання, які допоможуть поглибити знання та 

зорієнтувати викладача на основних задачах предмету. На заняттях також буде запропоновано 
уроки-приклади (інтерактивні ігри) для різного віку дітей, проведення їх у різних формах, 
відпрацювання ключових вправ.  

У програмі буде розглянуто найпоширеніші проблеми у викладанні вчителів музики і 
запропоновано методи їх вирішення. Зокрема охорона та гігієна голосу, основні особливості роботи з 
голосовим апаратом вчителів і учнів. Введення та ознайомлення з вправами, які застосовуються для 
підготовки до співу. Основні поняття ансамблю, які розкривають професійні помилки викладачів. 

У курсі для вчителів мистецтва, які потребують постійного натхнення для себе та учнівства, буде 
надано приклади та джерела цікавого матеріалу, що запалюють інтерес до музики в цілому. Буде 
надано загальні методичні поради з предмету «Мистецтво» у вихованні дітей.  



 
 
 

 

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:  

- навичка/вміння аналізувати літературу та електронні бази, 
- уміння самостійно організовувати та провадити індивідуальний та/або колективний репети-

ційний процес,  
- здатність здійснювати міжособистісну та соціальну взаємодію між усіма учасниками освіт-

нього процесу для досягнення професійних цілей, 
- здатність презентувати результати своєї творчої/педагогічної/організаційної діяльності перед 

аудиторією з урахуванням її особливостей, 
- уміння виражати свою педагогічну позицію й пріоритезувати предмет, 
- психологічна; 
- комунікативна; 
- емоційно-етична. 

 
Загальні:  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, 
- вільне володіння українською мовою для здійснення професійної комунікації і міжособистіс-

ного спілкування, 
- навички міжособистісної взаємодії;  
- здатність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, 

домагатися морального вдосконалення своєї особистості;  
- здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, саморозвитку, самонавчан-

ня, саморегулювання, самоорганізації;  
- здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 



 
 
 

 

Очікувані результати навчання: 
Після проходження курсу слухачі і слухачки вмітимуть:  

- уміння швидко і грамотно відновлюватись у стресових ситуаціях, а також аналізувати прихо-
вані здібності, приймати себе та долати бар’єри мислення, що заважають жити й насолоджуватися 
життям, 

-  уміння використовувати інструменти арт-терапії та техніки Mindfulness і прийнятного руйну-
вання для запобігання емоційному виснаженню, 

- надавати пріоритетність предмету, 
- зберігати власний здоровий голос як викладача, 
- відслідковувати і розуміти сучасні тенденції мистецької освіти,  
- у рамках сучасної мистецької педагогічної діяльності поєднувати теоретичні й практичні 

знання, 
- креативно організовувати педагогічну/творчу діяльність, і таким чином урізноманітнити 

навчання школярів, 
- досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відпові-

дних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок). 
 

Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб.  
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: 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: 1200 грн. 
 
Записатися на курс:  
 
Google-форма: https://bit.ly/musicinnus. 

 
* 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/musicinnus

