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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: «Приємно познайомитись! Я – сучасний батько».
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: сформувати уявлення про особливості та очікування батьків щодо організації сучасного
освітнього середовища.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; розвиток емоційно-етичної компетентності.
6. Зміст:
1) фактори, що пливають на формування батьків;
2) категорії батьків, їхні бажання, очікування щодо побудови взаємостосунків з педагогами;
3) вплив батьківської поведінки та установки на стосунки з учителем та на поведінку і навчальні
досягнення дітей;
4) чинники на які слід звернути увагу вихователю, вчителю, психологу, соціальному педагогу,
плануючи стратегію взаємостосунків з батьківською громадою;
5) позиція вчителя щодо організації ефективної взаємодії з батьками;
6) види і форми діяльності для організації роботи з батьками в освітньому середовищі;
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння особливостей сучасних батьків, їхньої позиції, характеристик та очікувань щодо
освітнього середовища;
2) здатність оцінювати батьківські установки, їх вплив на особистість дитини;
3) розуміння механізмів побудови ефективної взаємодії з батьківською громадою;
4) активізація бажання знаходити нові підходи в роботі з батьками.
10. Цільова аудиторія: адміністрація, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів загальої
середньої освіти, психологи, соціальні педагоги, дефектологи, корекційні педагоги.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність до ефективної командної роботи, вміння попереджувати та розв'язувати
конфлікти, досягаючи компромісів; здатність швидко реагувати під час вирішення ситуативних проблем;
здатність до розвитку особистісного потенціалу, самореалізації, професійного лідерства та досягнення
успіху; здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми у спілкуванні з батьками учнів;
здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно
до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій;
фахові: вміння злагоджено взаємодіяти з батьками дітей; розуміння принципів ефективної взаємодії з
батьками учнів; вміння ефективно реалізовувати поставлені завдання для забезпечення якості освітнього
процесу; здатність безперервно оновлювати м'які навчики, що спрямовані на досягнення життєвопрофесійної ефективності; здатність критично мислити та здійснювати самооцінку професійної
діяльності; 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)

