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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«СУЧАСНА ДИТИНА - СУЧАСНІ БАТЬКИ: ГАДЖЕТИ, ІГРИ, МОТИВАЦІЯ» 

  
Найменування освітньої опції: Сучасна дитина - сучасні батьки: гаджети, ігри, 

мотивація. 
 
Напрям: 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: надання практичної  допомоги сучасним батькам та педагогам у налагодженні 

ефективної комунікації та взаєморозуміння з сучасними дітьми, в опануванні та 
використанні інструментів безконфліктного спілкування, позитивного підкріплення, у 
перетворенні проблеми гаджетозалежності у стійку мотивацію до самореалізації та 
саморозвитку, інтересу до пізнання більшого. 

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

ШКОЛА». 
 
Розробниця програми:  
Ольга Маркіна, практичний психолог, консультант, спеціаліст у 

батьківсько-дитячих відносинах, тренерка з безконфліктної комунікації, 
навчалася у прямої учениці Маршала Розенберга, засновника метода 
ненасильницького спілкування, експертка з побудови нейронних 
зв’язків за ситемою CARE через нейро-когнітивно-поведінковий підхід, 
навчалася у американського дослідника, доктора наук Деніеля Сігела, 
здійснює нейрокорекцію поведінки гіперактивних дітей та дітей з 
порушенням уваги, фасилітаторка для педагогів та батьків, педагог-
психолог в школі акторського майстерності TestoKids для дітей від 5 до 

17 років. 
 



 
 

 

«Якщо б я могла, то спілкувалася тільки з дітьми» 
 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – лекції та практичні майстер-

класи. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного навчання. 
 
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: 6 годин (або 0,2 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: українська. 
 
Строки й графік виконання програми: 2 майстер-класи по 3 години. 
  
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст: передбачається  вивчення особливостей роботи дитячого мозку, його зв’язку з 

поведінкою та емоціями дитини; через реальні кейси та ситуаційні завдання учасники 
майстер-класів отримають інструменти та методики для налагодження безконфліктної 
комунікації між дорослими та дітьми, підвищення мотивації до взаємодії, інтересу до 
успішного навчання. Дорослі навчаться ефективно спілкуватися зі своїми сучасними 
дітьми, зрозуміють як впливати на гаджетозалежність та переорієнтовувати її на користь 
дитині. 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
 
Фахові: 
- мовно-комунікативна компетентність; 
- предметна компетентність; 
- інноваційна компетентність; 
- здатність до навчання впродовж життя. 



 
 

 

 
Загальні: 
- здатність спілкуватися;  
- здатність саморегуляції; 
- здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями;  
- здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації. 
Очікувані результати навчання: 
Учасники майстер-класів оволодіють основами безконфліктної комунікації та 

практичними інструментами когнітивно-поведінкового підходу до розвитку та 
самореалізації кожної дитини. 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: виїзди 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 навчання: 1200 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/modernparentsmodernkids. 
 
* 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/modernparentsmodernkids

