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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОПЦІЇ ЦЕНТРУ 

«ПЕДАГОГІЧНО-БАТЬКІВСЬКІ ПОСИДЕНЬКИ ЗА СОЛОДЕНЬКИМ» 
 
Найменування освітньої опції: Педагогічно-батьківські посиденьки за солоденьким. 
 
Напрям: комунікаційна, емоційно-етична компетентність, психологічне дозвілля, 

профілактика професійного вигоряння, ефективна комунікація між педагогами, батьками і 
дітьми, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища в школі й вдома, 
навчання впродовж життя.  

 
Мета: розвиток кожної особистості через пізнання себе в атмосфері довіри і 

підтримки; поширення та набуття навичок застосування знань психології у професійній та 
повсякденній діяльності; запобігання конфліктів, пов’язаних з навчанням дітей; зняття 
емоційної напруги. 

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

ШКОЛА».  
 
Розробниця програми:  
Тетяна Гніда, психологиня, психотерапевт, кандидат педагогічних 

наук, членкиня Українського союзу психотерапевтів та Всеукраїнської 
арт-терапевтичної асоціації, старший викладач секції спеціальної та 
інклюзивної освіти ХАНО, старший науковий співробітник лабораторії 
прикладної психології освіти Центру практичної психології та соціальної 
роботи НАПН України. 

 
«Роблення улюбленої справи – це стан задоволення і любові» 
 

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: психологічне дозвілля освітньої спрямованості. 



 

 

 
Цільова аудиторія: працівники й працівниці сфери освіти, батьківство.  
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: безстроково. 
 
Мова навчання: українська/ англійська.  
 
Строки і графік виконання програми: безстроково – очно. 
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст: Психологічні педагогічно-батьківські посиденьки плануються як творчий 

майданчик вивчення та аналізу власного емоційного стану, поведінки, мотивів діяльності 
тощо. Під час психологічних дискусій, творчих вправ та майстерень розкриватиметься 
пізнання себе та інших, коригування реакцій на різні події, що впливають на емоційний та 
психологічний стан людини, на її поведінку. 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 

комунікативні, емоційні, мотиваційні та поведінкові. 
 
Мінімальна кількість осіб в групі: 3 особи. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 
Вартість навчання: безоплатно. 
 
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/get-togetherswithsweet. 
 
* 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). 
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