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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«ВИ, ВАША ДИТИНА І ВАША ШКОЛА: 

ОСНОВИ БЕЗКОНФЛІКТНОГО СПІЛКУВАННЯ» 
 

Найменування освітньої опції: Ви, Ваша дитина і Ваша школа: основи 
безконфліктного спілкування. 

 
Напрям: емпатійна комунікація між педагогами, дітьми та батьками, створення 

дружнього простору ефективної навчальної взаємодії, створення безпечного освітнього 
середовища в школі й вдома, навчання впродовж життя. 

  
Мета: надання допомоги батьківству, бабусям і дідусям, педагогічним працівникам 

в освоєнні ефективних стратегій ведення діалогу з дітьми будь-якого віку, опануванні  
основ безконфліктного спілкування; розвиток загальних і фахових компетентностей, 
необхідних для ефективної діяльності в освітній та інших галузях, формування та 
підкріплення  мотивації до обміну досвідом між учительством, батьківством, дітьми, 
сприяння побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І 

МОЯ ШКОЛА». 
Розробниця програми:  
Світлана Білецька,  кандидатка педагогічних наук (PhD), ведуча 

авторських тренінгів, майстер-класів та вебінарів, авторка підручника 
для фахівців, книг для батьків, наукових публікацій; педагог - практик; 
запрошена спікерка міжнародних конференцій в Іспанії, Англії, 
Кувейті, США, Японії. Проводила наукові дослідження в Університеті 
Мінесоти (США) та Очаномізу Університеті (Японія). 
 

«Дитинство заслуговує на право бути почутим!» 



 
 
 

 

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – лекції та практичні 

майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного 
навчання. 

 
Цільова аудиторія: батьки, бабусі, дідусі, педагоги, вихователі, працівники сфери 

дитячого бізнесу.  
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 9 годин (або 0,3 кредиту ЄКТС).  
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 

2 до 60 годин (або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість 
поглибленого вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних 
занять за змістом програми.  

 
Мова навчання: російська.  
 
Строки і графік виконання програми: 3 години 1 раз на тиждень, загалом 3 тижні – 

очно. 
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 

Зміст:  
У ході тренінгу, використовуючи технологію ТРІП (теорія і технологія раціонально-

інтуїтивної психотерапії), слухачі навчаться домовлятися з дитиною будь-якого віку 
конструктивно вирішувати конфлікти у трикутнику дорослий - дитина, дитина - дитина 
(основи медіації), дитина – мати/батько (педагог як медіатор), управляти і правильно 
висловлювати свої почуття, отримають базові знання, як навчити дитину висловлювати і 
проживати негативні емоції, як ефективно використовувати альтернативи покарань, 
встановлювати баланс правил і заборон. 

Учасники тренінгу пропрацюють ефективні способи та особливості комунікації між 
педагогами, батьками, дітьми дошкільного та шкільного віку. 

Під час навчання будуть використані активні методи навчання – рольові ігри, 
програвання вправ, розбір педагогічних ситуацій, відео уроків. Авторська методика 
передбачає використання досвіду американських і японських педагогів. 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 



 
 
 

 

 
Фахові: 
- психологічна компетентність; 
- емоційно-етична компетентність; 
- компетентність педагогічного партнерства; 
- інклюзивна компетентність; 
- інноваційна компетентність; 
- здатність до навчання впродовж життя; 
- рефлексивна компетентність. 

 
 Загальні:  
По завершенню освітнього курсу кожна його учасниця буде відчувати себе 

спокійною мамою, а учасник врівноваженим татом, батьками, які подобаються самі 
собі/ педагогами, які впевнені в собі, які можуть знайти підхід до будь-якої дитини. 

Під час тренінгу учасники навчатимуться починати діалог так, щоб дитина хотіла з 
ними обговорювати свої проблеми, освоять правила мудрої похвали і конструктивної 
критики, точно будуть знати, як поводитися в ситуації дитячої та підліткової істерики, 
опанують навичками прояву своїх емоцій, навіть будуть практикувати висловлювати 
свою злість і гнів так, щоб не нашкодити своїм відносинам з дитиною, колегами, 
рідними,  зможуть спокійно і впевнено встановлювати правила класу, групи, сім'ї так, 
що у дітей і молоді вони не викликатимуть опір. 

Розглядаючи практичні ситуації учасники отримають щонайменше 5 варіантів 
вирішення проблеми, освоять покроковий алгоритм виходу з конфліктних ситуацій 
«коли нічого не працює». 

 
Очікувані результати навчання: 
У результаті навчання слухачі освоять основні комунікаційні техніки (Я - послання, 

прийняття почуттів, словесне айкідо, тощо), основи емоційного інтелекту (4 кроки), 
конфліктології та медіації. 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб.  
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб.  
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього 
закладу. 



 
 
 

 

 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 
Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 
днів із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 3000 грн. 

 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс:  
 
Google-форма: http://bit.ly/nonviolentcommunicationbase. 

 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 

року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і 
вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року  № 1310). 

 

http://bit.ly/nonviolentcommunicationbase

