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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: «Булінг в освітньому середовищі: як розпізнати та як діяти».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Маніленко Інна Володимирівна, методистка відділу управління закладами освіти
Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів», старша викладачка кафедри педагогіки, психології та
менеджменту освіти.
4. Мета: ознайомити з нормативно-правовими актами та алгоритмами дій учасників освітнього процесу,
що забезпечують організацію роботи закладу освіти із запобігання та протидії проявам насильства в
освітньому середовищі.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (поглиблення професійних знань, умінь, навичок);
формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною
першою статті 12 Закону України "Про освіту".
6. Зміст:
1) ознайомлення з нормативно-правовими актами;
2) алгоритми дій учасників освітнього процесу, що забезпечують належну організацію роботи закладу
освіти із запобігання та протидії будь-яким проявам насильства в освітньому середовищі;
3) практичні поради керівникам закладів освіти та іншим учасникам освітнього процесу щодо
правильного розпізнавання булінгу як виду адміністративного правопорушення;
4) система адміністративних стягнень.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння державної політики та нормативно-правового забезпечення в Україні щодо запобігання
та протидії насильству в освітньому середовищі;
2) набуття практичних навиків правового розпізнавання проявів булінгу, створення чітких алгоритмів
дій учасників освітнього процесу, що забезпечують належну організацію роботи закладу освіти із
запобігання та протидії будь-яким проявам насильства в освітньому середовищі.
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути рекомендований менеджерам освіти будь-якого рівня
(директорам закладів освіти, їх заступникам, методистам), соціальним педагогам, практичним
психологам, учителям-предметникам, класним керівникам, вихователям, учням та їхнім батькам.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: компетентність у галузі професіонального розвитку; володіння знаннями про права і
свободи людини; вміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності; вміння формувати
безпечне новітнє освітнє середовище; здатність виявляти та вирішувати проблеми у професійній
діяльності; здатність приймати обґрунтовані рішення, професійно викладати та аргументувати свою
позицію; уміння швидко реагувати під час вирішення ситуативних професійних проблем;
фахові: компетентність у сфері національного законодавства; знання і розуміння змін у галузі
правознавства; знання і розуміння алгоритмів роботи з проявами булінгу; володіння знаннями про
нормативно-правове забезпечення належної організації роботи закладу освіти із запобігання та протидії
булінгу; здатність формувати в учасників освітнього процесу громадянські та соціальні компетентності
пов’язані з усвідомленням рівних прав та можливостей; уміння демонструвати соціально-емоційну
компетентність у професійних ситуаціях.

* 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)

