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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«MISSION IMPOSSIBLE: ДОМОВЛЯЄМОСЬ ІЗ МОЗКОМ ДИТИНИ» 

 
Найменування освітньої опції: Mission impossible: домовляємось із мозком дитини. 
 
Напрям: комунікаційна, емоційно-етична компетентність, конструктивна комунікація 

між педагогами, дітьми та батьками, створення дружнього простору ефективної 
навчальної взаємодії, практичне втілення даних когнітивних нейронаук, створення 
безпечного освітнього середовища в школі й вдома, навчання впродовж життя. 

 
Мета: забезпечення реальних потреб дитини з метою підвищення ефективності 

навчальної та виховної діяльності, нормалізація відносин та мінімізація конфліктів у тріаді 
«вчитель – учень - батьки», розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних для 
ефективної діяльності в освітній та інших галузях, впровадження індивідуальної траєкторії 
професійного розвитку. 

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

ШКОЛА». 
 
Розробниця програми:  
Ірина Сергєєва, кандидатка філологічних наук, доцентка (стаж 

викладання у педагогічному ВНЗ 18 років), фасилітаторка 
Міжнародної програми розвитку дитини ICDP, авторка наукових 
статей, лекцій, тренінгів з конструктивної комунікації для освітян та 
батьків. 
 

«Зосередьмося на цілі» 
 

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – семінари, 
майстер-класи, тренінгові заняття. 



 

 

 
Цільова аудиторія: учителі молодшої, середньої, старшої школи; вихователі 

дошкільної освіти; студенти педагогічного та психологічного напрямів навчання, шкільні 
психологи; актори неформальної освіти: тренери, репетитори, гувернантки;  батьки, 
бабусі, дідусі.  

 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 

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

 
Мова навчання: українська; за запитом можливе часткове або повне навчання 

іноземними мовами (французька, англійська, російська). 
 
Строки і графік виконання програми: 1,5 години 1 раз на тиждень, 1 години – 

щотижнева самостійна робота. Загалом 12 тижнів.  
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст:  
Курс побудовано з простою, логічною і тому повторюваною структурою. Перший та 

останні блоки носять загальний характер, теоретична інформація та практичні 
інструменти спілкування, що надаються в них, мають гранично універсальну 
спрямованість, не втрачаючи при цьому своєї ефективності.  

2 - 4 блоки присвячено конкретним віковим періодам, в них розглянемо ключові 
моменти: особливості розвитку мозку та психіки дитини; справжні потреби дитини – які 
часто ніяк не співвідносяться з маркетинговими пропозиціями чи поширеними 
уявленнями; основні ризики для розвитку мозку та психіки; ключові комунікативні 
інструменти, які дозволяють знайти спільну мову з дитиною, доносити свої думки 
зрозумілим чином, поєднувати мінімізацію конфліктів з ефективним досягненням цілей.  

Перше заняття кожного блоку побудоване у формі семінару, де стисло 
надаватиметься основна теоретична інформація, як необхідна база та логічне 
обґрунтування подальшої практичної роботи. Друге та третє заняття мають практичну  
наповненість, і являтимуть собою майстер-класи та тренінги, протягом яких ми 
підвищуватимемо власну чутливість до дитини, набуватимемо навичок конструктивного 
спілкування з дітьми відповідного віку та з їх батьками, виходячи з їх потреб та реальних 
можливостей.  



 

 

 
1 блок (15 годин): Загальні закони розвитку мозку, та як з ним домовлятися. Як 

розвивається та чого потребує людський мозок від моменту зародження і до зрілості (25 
років). Основні чинники гарного розвитку та порушень у роботі мозку. Логіка та 
універсальні правила створення сприятливого оточення та спілкування, єдині та 
непорушні для будь-якого віку. Огляд основних комунікативних інструментів, що 
вивчаються на курсі. Підтримка особистісного психічного ресурсу педагогів та батьків: 
важливість, основні способи та шляхи їх адаптації під конкретну ситуацію. 

 
2 блок (15 годин): Розвиток, потреби, ризики та інструменти спілкування з дитиною від 

зародження до 3 років. 
 
3 блок (15 годин): Розвиток, потреби, ризики та інструменти спілкування з дитиною від 

3 до 6 років. 
 
4 блок (15 годин): Розвиток, потреби, ризики та інструменти спілкування з дитиною від 

6 до 10 років. 
 
5 блок (15 годин): Розвиток, потреби, ризики та інструменти спілкування з дитиною від 

10 до 17+ років. 
 
6 блок (15 годин): Комунікативні інструменти для середньої освіти: навчаємось, 

спілкуємось, дотримуємось правил у класі та вдома. 
 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться: 
 
Фахові: 
- психологічна компетентність;  
- компетентність педагогічного партнерства;  
- інноваційна компетентність;  
- рефлексивна компетентність; 
- здатність до навчання впродовж життя. 
- мотивація для подальшого саморозвитку учасників й учасниць курсу. 
 
Загальні: 
- вміння гнучко використовувати різні стилі спілкування, надаючи пріоритет 

дружньому конструктивному спілкуванню; 
- вміння поєднувати доброзичливий стиль спілкування з ефективністю у досягненні 

цілей; 



 

 

- розуміння власних потреб та потреб інших людей (зокрема, учасників освітнього 
процесу); вміння експліцитно висловлювати ці потреби та конструктивно 
реагувати на потреби інших;  

- чітке висловлення власних емоцій, уміння сприймати та адекватно реагувати на 
емоції інших (зокрема, учасників освітнього процесу); 

- надання ефективного зворотного зв’язку. 
 
 
Очікувані результати навчання:  
1. Навичка будувати конструктивні партнерські стосунки з основними учасниками 

освітнього процесу. 
2. Навичка розрізняти та свідомо обирати стилі спілкування. 
3. Розуміння основних потреб учасників освітнього процесу, уміння будувати дружнє 

та конструктивне навчальне середовище. 
4. Уміння висловлювати свої думки, емоції, потреби, вимоги задля створення 

конструктивної комунікації між учителем, дітьми, батьками, та ефективної навчальної 
діяльності. 

5. Уміння попереджати та вирішувати конфліктні ситуації при збереженні 
ефективності навчального процесу. 

6. Уміння підтримувати власний психологічний добробут, профілактика 
професійного та особистісного вигорання. 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 15 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: 5000 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/agreewithchildbrain. 
 
* 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 МОН від 18.10.2019 р. № 1310). 

http://bit.ly/agreewithchildbrain

