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Освітня програма підвищення кваліфікації  

Програма сертифікація фахівця в професії Ігропрактик  

 
1. Пояснювальна записка 

 
1.1. Вид освітньої послуги: дистанційний - курс. 

1.2. Нормативна база: Закон України "Про освіту", постанова КМУ №800 від 21.08.2019 (із змінами, 

внесеними постановою КМУ №1133 від 27.12.2019), типова освітня програма організації і проведення 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти (наказ 
МОН №36 від 15.01.2018). 

1.3. Актуальність: Прикладні навчальні ігри – це інновація у методології навчання дітей та дорослих. 

Ефективність прикладної гри залежить від майстра, який її застосовує – ігропрактика. Для вивчення та 

отримання базової практики було створено курс «Ігропрактик – під ключ», за для мотивації до якісного 

використанню отриманих знань та навичок, а також набування необхідного досвіду в суто практичної 

діяльності та для перевірки отриманих знань необхідна додаткова сертифікація фахівців. Сертифікація 

відбувається згідно даної програми.  

1.4. Цільова аудиторія: педпрацівники різних напрямів, психологи, коучі, підприємці, ігропрактики. 

1.5. Напрям: педагогічні технології. 

1.6. Мета: опанувати технологію прикладних ігор. 

1.7. Компетентності, що вдосконалюються: професійно-педагогічна, коучингова, психологічна, 

ігропрактична. 

 

 
2. Загальна характеристика освітньої програми 

 
2.1. Зміст: 

Самостійна практична діяльність з проведення необхідної кількості ігор з метою провести ігри 

мінімум для 50 осіб.  

Фіксування результатів проведення ігор за допомогою збору відгуків (текстовий та відео формат).  

Проходження тесту  

Проходження фінальної співбесіди з тренером курса.  

2.2. Форма: дистанційна, самостійна, практична. 

2.3. Обсяг і терміни навчання: 48 акад. год. (1,6 кредит ЄКТС). Кінцевий термін не обмежено. 

 

3. Організація навчання 

 
3.1. Як відбувається сертифікація:  

      Фахівець який пройшов навчання та отримав відповідний сертифікат на курсі «Сертифікаційний 

навчальний курс: «Ігропрактик – «Під ключ» самостійно, використовуючи свої ресурси, за свій рахунок – 

долучає до участі в іграх необхідну кількість гравців. Після ігор, за умови досягнення запланованого, 

результату ігропрактик збирає відгуки гравців що до вирішення їх запитів, якості проведення, загальної 

комунікації з ігропрактиком. Після того як проведена необхідна кількість ігор – ігропрактик подає відгуки 

на опрацювання тренеру курсу.  

Після того як відгуки прийняті фахівець проходить тестування та співбесіду з тренером курсу. За 

результатами тесту та співбесіди визначається чи склав фахівець сертифікацію.  



3.2. Умови проходження сертифікації: сертифікація безкоштовна, прийняти участь може виключно 
Фахівець який пройшов навчання та отримав відповідний сертифікат на курсі «Сертифікаційний 
навчальний курс: «Ігропрактик – «Під ключ» автор Галюк К. В.  

3.3. Документ: після успішного проходження всіх етапів курсу учасник отримує електронний іменний 

сертифікат підвищення кваліфікації, де зазначається також предмет/напрям, у межах якого учасник 

виконував практичне завдання. Сертифікат одразу оприлюднюється в онлайн-реєстрі та відповідає чинним 

вимогам КМУ та МОН і рекомендується до зарахування педагогічною радою навчального закладу. 

 
Розробник програми: 

Галюк Костянтин Валеріїович: Аспірант НПУ ім. Драгоманова. Бізнес-тренер, ігропрактик, ігротехнік, коуч, 

психолог, підприємець. Співзасновник тренінгової компанії "Академія гри". Автор першої запатентованої 

технології створення ігор та ігрових рішень "SMART Game". Автор та співавтор низки різноманітних 

прикладних ігор та ігрових методик. Ініціатор проєкту: “Гра, що змінює життя”. Розробник та тренер 

семінарів, тренінгів та курсів із застосування ігрових методик у бізнесі та консультуванні. Ідеолог 

конференцій "Нові ігри для нових людей". Співорганізатор фестивалю т-ігор "Happy Time". 


