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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Розвиток 

емоційного інтелекту дитини» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 013 

Початкова освіта 

Цільова аудиторія Вчителі початкових класів 

 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

6 год /1 день 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Трофименко Ольга Анатоліївна, старший викладач 

кафедри педагогіки та технологій неперервної освіти 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», м. Одеса, пл. Михайлівська, 17 

Вартість/ 

безоплатність 

надання освітньої 

послуги 

Освітні послуги  для слухачів курсів надаються 

безоплатно (виняток: педагоги приватних закладів, 

педагоги закладів освіти інших областей,  викладачі 

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які не підпорядковуються 

МОН або мають подвійне підпорядкування) 

Строки реалізації 

програми 

2020 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

 

 

 

 

  



ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність. В сучасній освіті постає актуальна проблема – 

впровадження компетентнісного підходу до формування і розвитку ключових 

навичок особистості та сприяння гармонійному розвитку дитини. Реалії 

сьогодення вказують на те, що емоційний розвиток дитини не менш важливий, 

ніж когнітивний чи фізичний, соціальний чи мовленнєвий, і вимагає від 

дорослих не меншої уваги і підтримки. Отже, виникає необхідність у 

забезпеченні педагогів інструментами гармонійного розвитку дитини, зокрема 

формування її здатності до розрізнення емоцій, їх розуміння та саморегуляції 

емоційних станів. 

Курс спрямований на систематизацію знань педагогів про особливості 

розвитку емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку, удосконалення 

вміння активно впроваджувати сучасні технології початкової освіти, 

орієнтовані на розвиток емоційного інтелекту дитини. Значна увага 

приділяється розгляду ролі дорослого в процесі розвитку емоційної сфери 

дитини та впровадження методів партнерської взаємодії з батьками учнів. 

Слухачі матимуть можливість практикуватись у застосуванні технік та 

прийомів з розвитку емоційного інтелекту дітей. 

Мета: активізувати знання педагогів про особливості емоційного 

розвитку дітей молодшого шкільного віку; поглибити уявлення про 

інструменти розвитку емоційного інтелекту дітей. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення 

кваліфікації педагогів: Закон України «Про освіту», Концепція реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року, Державний стандарт початкової 

освіти, наказ МОН від 15.01.2018 № 36 «Про затвердження Типової освітньої 

програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладами післядипломної педагогічної освіти», наказ МОН від 

23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

організації освітнього простору Нової української  школи» та ін.). 

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися 

(загальні, фахові тощо): 
- професійно-педагогічна компетентність – здатність організовувати 

освітній процес у початковій школі з використанням технологій розвитку 

емоційного інтелекту, навички формування у дітей емоційно-особистісної 

компетентності; будувати партнерські стосунки з батьками учнів; 

- мовно-комунікативна компетентність – вміння вислуховувати, 

обстоювати власну позицію, використовуючи прийоми розміркувань та 

аргументації; розвиненість культури професійного спілкування; 

- психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної 

значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини; здатність 

сприяти творчому становленню дитини та розвитку її індивідуалізації; 

Очікувані результати навчання 



- розуміння впливу процесу виховання на емоційний розвиток 

дитини; 

- розуміння того, яке місце посідає емоційний інтелект в системі рис 

особистості, в професійній діяльності тощо; 

- знання складових компонентів емоційного інтелекту; 

- знання етапів розвитку емоційного інтелекту та особливостей його 

прояву у дітей молодшого шкільного віку; 

- уміння використовувати техніки та прийоми розвитку емоційного 

інтелекту дітей в освітньому процесі; 

- уміння впроваджувати компетентнісний підхід у освітньому 

процесі. 

Структура навчальної програми. Курс складається з одного модулю 

«Фахова підготовка». 

Форми/методи навчання: тренінгові вправи, робота в парах і в групі, 

групові дискусії, кейс-завдання. 
 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
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 1.1. Емоційний інтелект як ключова компетентність 2 – 2 

1.2. Етапи розвитку емоційного інтелекту дитини 2 – 2 

1.3. Роль дорослого у процесі розвитку емоційного 

інтелекту дитини 
2 – 2 

Разом годин на модуль: 6 – 6 

 

 

Завідувач кафедри ______________                               О.В.Кузнєцова 


