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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. Загальні положення
Програма «Батьківська спільнота: розвиток ключових компетентностей в
освітньому просторі взаємодії та партнерства» за програмою «Батьківські збори
по-новому: актуально, інтерактивно, корисно» (далі – Програма) розроблена в
межах системної трансформації освітньої сфери для забезпечення її нової якості
на всіх рівнях: від дошкільної освіти – до вищої освіти та освіти дорослих.
Підґрунтям Програми стали Загальна декларація прав людини, Конвенція ООН
про права людини, Хартія Ради Європи з освіти для демократичного
громадянства й освіти з прав людини, Рамка компетентностей для культури
демократії Ради Європи, EntreComp: Рамка підприємницької компетентності,
Концепція «Нова українська школа», Концепція розвитку громадянської освіти
в Україні, Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,
а також освітня програма «Батьківські збори по-новому: актуально,
інтерактивно, корисно» інтегрованого наскрізного курсу «Культура
добросусідства», яку схвалено науково-методичною радою з питань освіти
Міністерства освіти і науки України (протокол № 1 від 07 травня 2019 року).
Програма рекомендована для підвищення кваліфікації викладачів закладів
вищої, фахової передвищої, професійно-технічної (професійної) освіти,
педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, заступників директорів,
педагогів-організаторів, соціальних педагогів, практичних психологів, учителів
початкових класів закладів загальної середньої освіти.
Мета Програми
Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників щодо
розвитку громадянських, соціальних, психолого-педагогічних та інших
компетентностей дорослих – батьків (опікунів) та інших членів родини задля
зміцнення партнерства закладів освіти і родин та розвитку відповідального
батьківства.
Завдання Програми
− ознайомити з особливостостями та підходами впровадження освітньої
програми «Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно»;
− розвивати компетентнісний потенціал педагогів, батьків і членів родин з
урахуванням їхніх вікових, професійних, особистісних характеристик,
мотивації, освітніх потреб тощо;
− актуалізувати питання розвитку громадянської освіти та реформування
підходів до розвитку ключових компетентностей, зокрема громадянських,
соціальних, міжкультурних, миротворчих, підприємницьких тощо, в усіх
учасників освітнього процесу;

− розширити розуміння педагогізації суспільства як пріоритету
ціложиттєвого навчання, поглибити знання щодо компетентнісного підходу в
освіті батьків, психолого-педагогічної компетентності батьків та інших
дорослих членів родин.
2. Профіль програми «Інтегрований курс “Культура добросусідства”»:
особливості викладання в Новій українській школі»
30 годин (1 кредит ЄКТС)
Обсяг
Програми
Заклади вищої освіти, заклади післядипломної педагогічної
Суб’єкти
освіти та інші юридичні особи, які мають письмову угоду з
підвищення
ГО «Інформаційно-дослідний центр “Інтеграція та
кваліфікації
розвиток”» на право використання Програми
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Рівень
Програми
Викладачі
закладів
вищої,
фахової
передвищої,
професійно-технічної (професійної) освіти, педагогічні
працівники закладів дошкільної освіти, заступники
директорів, педагоги-організатори, соціальні педагоги,
практичні психологи, вчителі початкових класів закладів
загальної середньої освіти
4. Методика навчання та оцінювання
Підходи
до Навчання здійснюється за очною формою з використанням
викладання та інноваційних методів, форм (тренінги, тематичні дискусії,
кейс-навчання тощо) та онлайн-ресурсів (Kahoot, WordArt,
навчання
Google форми, Mentimeter тощо).
У процесі реалізації Програми важливо використовувати
кооперативні форми навчання, що сприяють встановленню
рівноправних
партнерських
стосунків,
організації
продуктивної співпраці тих, хто навчається, можливості
практичної реалізації суб’єкт-суб’єктного й особистісно
орієнтованого підходів.
Цільова група

Упровадження Програми можна здійснювати за змішаним
навчанням – поєднання очної та дистанційної форми. Таке
навчання організовується за умови проведення 30% занять
за очною та 70% – за дистанційною формами.
Під час проведення занять у навчальній аудиторії
відпрацьовуються рольові ігри, життєві ситуації, вправи з
емоційним навантаженням або виконуються практичні
завдання, що недоцільно/неможливо проводити в онлайнформаті.
Дистанційна форма роботи включає:
● онлайн-зустрічі в застосунках Zoom, Google Meet,
Skype з використанням інтерактивних онлайн-

інструментів;
● самостійна та індивідуальна робота.
Система
оцінювання

Навчання за Програмою оцінюється (зараховано /
не зараховано) за результатами тестування відповідно до
рівня опанування навчальних модулів.
Учасники отримують сертифікат (30 годин 1 кредит ЄКТС)
про підвищення кваліфікації за умови успішного
проходження навчання (80% правильних відповідей
підсумкового тесту).
5. Програмні компетентності

Громадянська та Визнання цінності демократії, справедливості, рівності й
соціальна
верховенства
права;
розуміння
та
сприйняття
компетентності загальнолюдських цінностей, здатності до толерантної
поведінки в полікультурному світі; розуміння сутності
громадянського суспільства, основ демократичного
врядування та демократичних процедур; володіння
знаннями
про
права
й
свободи
людини,
громадянина / громадянки та вміння їх реалізовувати;
усвідомлення громадянського обов’язку й почуття власної
гідності; вміння критично мислити та конструктивно брати
участь у діяльності спільноти, громади та ухваленні
рішень; визначення проблемних питань у різних сферах
життєдіяльності людини та знаходження шляхів їхнього
розв’язання; здатності до ефективної командної роботи,
ініціювання та реалізації проєктів; виявлення чутливості до
світогляду, переконань, цінностей інших людей.
ПсихологоРозуміння потреб, інтересів дитини та її поведінки;
педагогічна
формування
навичок
активного
слухання,
компетентність
ненасильницького спілкування (здатність попереджувати
та трансформувати конфлікти, досягаючи компромісів);
виявлення емоційної гнучкості та емпатії; розуміння
вікових особливостей розвитку дитини; аналіз та критичне
оцінювання власної виховної діяльності; попередження та
протидія насильству (булінгу тощо); готовність виявляти
реальні причинно-наслідкові зв’язки між почуттями й
вчинками батьків та їхніх дітей; розуміння захисних
реакцій дітей на вимоги (несправедливі, і навпаки);
відвертість у спілкуванні; запобігання авторитарності у
взаєминах із дітьми; визнання доцільності об’єднання
зусиль батьків (опікунів) та інших членів родини, а також
педагогів з метою узгодження виховних впливів на дітей.

Підприємницька Уміння генерувати нові ідеї, ініціативи та втілювати їх у
компетентність
життя; вміння співпрацювати з іншими людьми для
розв’язання спільних завдань, ефективно спілкуватися та
вести переговори з іншими, долати невизначеність,
неоднозначність і ризики, які є невід’ємними частинами
ухвалення обґрунтованих рішень; здатність реагувати на
можливості та ідеї і втілювати їх у життя; дотримання
принципів раціоналізації витрат (планування витрат,
раціональне споживання, аналіз власних витрат, створення
заощаджень і правильне їхнє збереження); оволодіння
інструментами для розвитку сімейного бюджету.
Навчання
Розвиток
культури
навчання
впродовж
життя;
впродовж життя усвідомлення власних потреб у навчанні дорослих;
стимулювання дорослих до самоосвіти і саморозвитку;
забезпечення активної участі дорослих у суспільному
житті; аналіз переваг та складнощів у навчанні дорослих;
надання освіти дорослим з урахуванням їхніх освітніх,
професійних, особистісних характеристик та мотивацій;
пошук інформаційних джерел і ресурсів для освіти
дорослих
МовноЗдатність розуміти, висловлювати та інтерпретувати
комунікативна
поняття, факти, почуття й думки в усній і письмовій формі,
компетентність
провадити конструктивний діалог і взаємодіяти з іншими
людьми засобами рідної та іноземних мов; використання
прийомів ефективної комунікації і взаємодії в команді на
засадах партнерства.
Загальнокультур Уміння толерантно діяти в різних життєвих ситуаціях;
на
й розуміння теми миру, злагоди, культурного розмаїття,
міжкультурна
толерантного ставлення до світогляду, дій і переконань
компетентність
інших людей; готовність до подолання негативних
стереотипів, упереджень і пошуку компромісів; свідоме
збереження й розвиток національної культури, повага до
культур інших народів.
ІнформаційноЗдатність орієнтуватися в інформаційному просторі,
цифрова
отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до
компетентність
власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного
інформаційного суспільства.
6. Програмні результати навчання
− пояснює філософію, принципи, структуру освітньої програми
«Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно» курсу
«Культура добросусідства»;
− характеризує основні положення нормативно-правового підґрунтя
Програми, компетентнісний потенціал, навчально-методичне забезпечення
Програми;
− практикує активні та інтерактивні методи і форми навчання, методи
організації дискусії, фасилітативні техніки та навчання суперечливих питань;

− називає онлайн-інструменти для проведення інтерактивних занять;
− аргументує важливість навчання впродовж життя;
− пояснює специфіку навчання дорослої людини;
− перелічує особливості дорослого, який навчається, труднощі, бар’єри в
навчанні дорослих, чинники мотивації батьків до участі в батьківських зборах і
навчанні; визначає особливості роботи зі «складними» учасниками;
− добирає інструменти для створення позитивної атмосфери та довіри під
час проведення батьківських зборів;
− проєктує кроки для розвитку партнерської взаємодії з батьківською
спільнотою, побудови ефективної співпраці батьків;
− розробляє програму інтерактивного заняття, враховуючи підходи до
укладання програми тренінгу для батьків;
− пояснює сутність Рамки компетентностей для культури демократії Ради
Європи («громадянських компетентностей») та Рамки підприємницької
компетентності EntreComp;
− озвучує показники демократизації освітнього середовища;
− тлумачить сучасну концепцію прав людини/дитини;
− обирає навчальні матеріали програми для розвитку критичного мислення
та медіаграмотності, навичок підприємливості, формування фінансової
грамотності родини на батьківських зборах;
− репрезентує тематику та досягнення очікуваних результатів батьківських
зборів з питань громадянської освіти дорослих, недискримінації, культурної
сензитивності, культури миру й діалогу, раннього попередження
насильницьких конфліктів;
− пояснює сутність усвідомленого, відповідального батьківства як умови
формування щасливої особистості;
− описує вікові та індивідуальні особливості дітей, поняття кризових
періодів і кризових станів, стилі родинного виховання;
− обґрунтовує актуалітети взаємодії батьків і дітей, партнерської співпраці
школи та родини (опікунів), організації ефективного дозвілля й відпочинку;
− розрізняє поняття «емоції» та «почуття»;
− моделює проведення батьківських зборів на теми, пов’язані з емоціями та
почуттями, розвитком емпатії;
− характеризує основні види насильства, агресивної поведінки, їхні вияви,
особливості запобігання та протидії їм;
− описує конструктивні форми взаємодії батьків і дітей, ефективного
спілкування, причини виникнення конфліктів і способи їхнього попередження,
подолання.
7. Завдання модулів
Модуль 1. Особливості та підходи реалізації освітньої програми
«Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно»
− розкрити актуальність, принципи формування змісту та структуру
програми «Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно»;
− ознайомити з нормативно-правовим підґрунтям Програми;
− розкрити зміст програмних компетентностей;

− представити розробки інтерактивних батьківських зборів до тематичних
блоків освітньої Програми;
− розвивати вміння використовувати активні та інтерактивні форми й
методи навчання;
− обговорити методи/форми організації дискусії під час проведення
батьківських зборів;
− визначити сутність поняття «суперечливі питання»;
− ознайомити з практичними вправами, які спрямовані на обговорення
суперечливих питань з батьками (опікунами);
− практикувати використання цифрових ресурсів для підготовки та
проведення батьківських зборів в онлайн-форматі.
Модуль 2. Батьки і члени родини як категорія дорослих, що
навчаються
− актуалізувати важливість освіти впродовж життя для особистісного й
професійного розвитку людини;
− розкрити особливості андрагогічного підходу в навчанні, специфіку
мотивації та сучасних форм залучення батьків до навчання;
− ознайомити зі специфікою розвитку пізнавальних процесів у дорослому
віці, можливостями й здібностями дорослих учнів;
− розкрити специфіку мотивації та залучення батьків до навчання;
− проаналізувати труднощі та бар’єри у навчанні дорослих;
− розвивати вміння проведення занять із використанням інтерактивних
технологій навчання та роботи зі «складними» учасниками;
− практикувати інструменти для створення позитивної атмосфери та довіри
під час проведення батьківських зборів;
− візуалізувати особливості педагогіки партнерства, партнерської співпраці
школи та сім’ї та їхній вплив на розвиток здібностей дитини;
− моделювати сценарій інтерактивного заняття, враховуючи підходи до
роботи з дорослими;
− відпрацювати навички складання інтерактивного навчального заняття.
Модуль 3. Освітня програма «Батьківські збори по-новому: актуально,
інтерактивно, корисно» як ресурс для розвитку громадянської освіти
− окреслити концептуальні засади громадянської освіти;
− ознайомити зі змістом Рамки компетентностей для культури демократії
Ради Європи, Рамки підприємницької компетентності EntreComp;
− обговорити сучасну концепцію прав людини/дитини, громадянські права
й обов’язки;
− визначити показники демократизації освітнього середовища;

− сформувати розуміння важливості визначення спільних цінностей
шкільної спільноти;
− розглянути складники громадянської компетентності – участь і
відповідальність;
− надати інструменти для розвитку критичного мислення та
медіаграмотності на батьківських зборах, навичок підприємливості, фінансової
грамотності родини;
− опрацювати тематику та досягнення очікуваних результатів батьківських
зборів з питань громадянської освіти дорослих, недискримінації, культурної
сензитивності, культури миру й діалогу, раннього попередження
насильницьких конфліктів.
Модуль 4. Розвиток психолого-педагогічної компетентності батьків
− унаочнити актуальність усвідомленого, відповідального батьківства як
умови формування щасливої особистості, а також цінності родинного
виховання, міжпоколінного діалогу в різновікових спільнотах;
− поглибити знання щодо вікових особливостей дітей;
− обговорити поняття кризових періодів і кризових станів та особливості
їхнього подолання;
− ознайомити зі стилями сімейного виховання;
− візуалізувати особливості вияву агресивної поведінки членів родини,
домашнього насильства, булінгу як різновиду насильства та протидії їм;
− сприяти поглибленню знань щодо суїцидальних виявів особистості,
розвитку навичок профілактики суїциду й допомоги при суїцидальних
схильностях;
− розвинути вміння й навички співробітництва шляхом виконання вправ,
довести важливість конструктивної взаємодії, взаємопідтримки батьків, членів
родин здобувачів освіти;
− сприяти усвідомленню потреб та інтересів дітей, особливостей їхньої
поведінки та усвідомленню неприпустимості насильства щодо дітей, молоді й
дорослих членів родини;
− окреслити причини виникнення конфліктів, динаміку, трансформацію
конфлікту, конструктивні форми комунікації;
− розвивати здатність використовувати методики і технології подолання
конфліктів, прийоми емоційної підтримки тощо;
− визначити відмінність понять «емоції» та «почуття»;
− опрацювати тематику батьківських зборів на теми, пов’язані з
виявленням і розвитком задатків, здібностей та інтересів дитини, емоціями та
почуттями та виявами емпатії.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
програми _______________________
за очною формою навчання (30 годин, 1 кредит ЄКТС)
Форми занять
№

Зміст навчальних модулів

Модуль 1. Особливості та підходи реалізації освітньої
програми «Батьківські збори по-новому: актуально,
інтерактивно, корисно»
Філософія,
принципи,
структура
освітньої
1.1
програми
«Батьківські
збори
по-новому:
актуально, інтерактивно, практично» курсу
«Культура добросусідства». Нормативно-правове
підґрунтя Програми
Компетентнісний потенціал програми «Батьківські
1.2
збори по-новому: актуально, інтерактивно,
практично». Навчально-методичне забезпечення
Програми.
Активні та інтерактивні форми і методи навчання
1.3
– базовий підхід до реалізації програми. Методи
організації дискусії. Опрацювання суперечливих
питань та фасилітативних технік. Онлайнінструменти для проведення інтерактивних занять.
Модуль 2. Батьки і члени родини як категорія
дорослих, що навчаються
Навчання впродовж життя. Андрагогіка як наука
2.1
про специфіку навчання дорослої людини.
Особливості
дорослого,
який
навчається.
Труднощі, бар’єри в навчанні дорослих.
Формування мотивації батьків до участі у
батьківських зборах і навчанні. Орієнтація на
потреби. Етика тренера.
Підходи до розроблення програми тренінгу для
2.2
батьків. Відпрацювання навичок складання
програми інтерактивного заняття. Особливості
роботи з дорослими учасниками зі складною
поведінкою. Інструменти створення позитивної
атмосфери та довіри під час проведення
батьківських зборів.
Педагогіка партнерства. Розвиток партнерської
2.3
взаємодії
з
батьківською
спільнотою.
Командоутворення
–
побудова ефективної
співпраці батьків.
Модуль 3. Освітня програма «Батьківські збори поновому: актуально, інтерактивно, корисно» як ресурс
для розвитку громадянської освіти
Концептуальні засади громадянської освіти. Рамка
3.1
компетентностей для культури демократії Ради
Європи
(«громадянських компетентностей»).
Демократизація
освітнього
середовища.
Формування
спільних
цінностей
шкільної
спільноти.

К-сть
год

ІнтеракПракт.
тивне
заняття
заняття

6

4

2

2

2

2

4

2

6

4

2

2

2

2

2

2

2

10

6

2

2

4

Підвищення
правової грамотності батьків.
Сучасна концепція прав людини/дитини. Участь і
відповідальність як складники громадянської
компетентності. Громадянські права й обов’язки.
Розвиток
критичного
мислення
та
3.3
медіаграмотності на батьківських зборах.
Огляд тематики та досягнення очікуваних
3.4
результатів батьківських зборів з питань
громадянської освіти дорослих, недискримінації,
культурної сензитивності, культури миру й
діалогу.
Рамка
підприємницької
компетентності
3.5
EntreComp. Розвиток навичок підприємливості
засобами навчальних матеріалів програми.
Формування фінансової грамотності родини.
Модуль 4.
Розвиток
психолого-педагогічної
компетентності батьків
Усвідомлене, відповідальне батьківство як умова
4.1
формування щасливої особистості. Родинне
виховання: цінності, стилі. Розвиток умінь
навчатися
впродовж
життя.
Організація
ефективного дозвілля й відпочинку. Розвиток
партнерської співпраці школи та родини
(опікунів).
Вікові та індивідуальні особливості дитини.
4.2
Виявлення та розвиток здібностей, задатків та
інтересів дитини. Поняття кризових періодів та
кризових станів у дітей і дорослих. Емоції та
почуття. Прийоми емоційної підтримки.
Запобігання та протидія насильству. Агресивна
4.3
поведінка й аутоагресія в дітей та дорослих. Види
насильства.
Домашнє
насильство:
вияви,
запобігання, протидія. Булінг як різновид
насильства.
Конструктивні форми взаємодії батьків і дітей.
4.4
Ефективне спілкування. Основи конфліктології.
Раннє попередження насильницьких конфліктів.
Усього
3.2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30
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