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Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР »)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної
державної освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Організація системної роботи з батьками в закладі освіти».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Черниш Олена Степанівна, психологиня в галузі розвитку емоційного інтелекту,
корекції невротичних розладів, наслідків психологічної травми та проблем розвитку особистості,
арттерапевтка. Керівниця громадської організації «Центр сучасної психології «Міррада».
4. Мета: ознайомити учасників з системними підходами, формами, засобами співпраці з
батьківською громадою закладу освіти.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; комунікаційна, емоційно-етична
компетентність; психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку.
6. Зміст:
1) сучасні форми і засоби взаємодії педагогічного колективу з батьками; 2) особливості
організації співпраці з батьками в дошкільних закладах освіти та в школі, їх наступність; 3)
особливості роботи з батьками в контексті організації просвітницької, розвивальної і корекційної
діяльності дітей та учнів; 4) практичні форми організації, заходи, ефективні в роботі з реалізації
завдань щодо забезпечення системної співпраці з батьками дошкільнят, учнів початкової,
середньої та старшої школи.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння переваг системного підходу в питаннях співпраці з батьками щодо організації
просвіти, розвивальних та корекційних процесів;
2) здатність добирати й використовувати матеріали для проведення просвітницьких заходів з
батьками, залучення родин до здійснення корекційної і розвивальної роботи;
3) знання потреби батьків в отриманні інформації про виховання, розвиток, навчання дітей та
шляхи ефективної взаємодії з педагогами;
4) готовність організовувати й проводити цікаві заходи з батьками щодо забезпечення
виконання спільних освітніх задач;
5) активізація бажання знаходити нові дієві підходи в професійній діяльності.
10. Цільова аудиторія: вихователі, вчителі, практичні психологи, соціальні педагоги, педагогиорганізатори, адміністративні працівники закладів дошкільної та середньої освіти; спеціалісти
позашкільних закладів освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність до створення команди однодумців, прийняття ефективних рішень у
професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків; застосування набутих знань у
професійній діяльності;
фахові: здатність до спілкування з батьками, колегами, іншими фахівцями з метою підтримки
учнів; здатність до активного залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства;
уміння визначати і враховувати запити й очікування батьків щодо освіти своїх дітей та власної
участі в освітньому процесі.

* Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і
доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

