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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«ЩОБ ЗВ'ЯЗОК БУВ – БАТЬКИ, УЧНІВСТВО, ВИКЛАДАЧІ!» 

 
Найменування освітньої опції: Щоб зв'язок БУВ – Батьки, Учнівство, Викладачі! 
 
Напрям: ефективна комунікація між педагогами, батьками і дітьми, акторська 

майстерність, ігрові методики навчання й виховання, створення безпечного та 
інклюзивного освітнього середовища в школі й вдома, навчання впродовж життя. 

 
Мета: розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних для ефективної 

діяльності в освітній та інших галузях, мотивація до обміну досвідом між учительством, 
батьківством, дітьми, допомога в побудові індивідуальної траєкторії професійного 
розвитку. 

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

ШКОЛА». 
Розробник програми:  
Федір Бахмутченко, професійний актор драматичного театру та 

кіно, актор ХАРДТ ім. О. Пушкіна, педагог школи акторської 
майстерності «Тесто» та «Тесто Kids», коуч з особистісного зростання. 
 

«Увесь світ театр, і всі ми в ньому актори!» (У. Шекспір) 
 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні 

майстер класи.  
 
Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, сім'ї, бабусі, дідусі, 

батьківство, діти, підлітки. 
 



 
 
 

 

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: українська. 
 
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:  
Комунікація – це наше все! Ми постійно взаємодіємо одне з одним! Якщо я дитина, то 

я взаємодію більш за все з родиною та вчителями. Якщо я вчитель/ вчителька, то я 
взаємодію з батьками й дітьми. А якщо я батько або мати, то – з педагогами й дітьми. 
Повинні взаємодіяти!... 

Але не завжди взаємодія є ефективною. На наших ігрових і творчих зустрічах ми 
розглянемо, як навчання дитини у школі, подача навчальної інформації вчителем/ 
вчителькою, атмосфера вдома та комунікація між усіма сторонами залежать одне від 
одного. Відпрацюємо створення безпечного середовища для дитини як у школі, так і 
вдома. У групових тренінгах за допомоги акторської майстерності пропрацюємо емоційні 
стани у конфліктних ситуаціях між батьками, вчителями і дітьми. Створимо безоцінний 
простір між педагогами і батьками. Позаймаємось арт-терапією щодо причин виникнення 
дискомунікації. 

 
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: 
- ефективна комунікація між батьками та дітьми, батьками та вчителями, 
вчительством і учнівством; 
- індивідуальний підхід до дітей; 
- ігрова манера подачі інформації; 
- ненасильницька комунікація між усіма учасниками освітнього процесу; 
- уміння давати зворотний зв’язок дитині, дорослому, колезі тощо; 
- мотивація для подальшого саморозвитку учасників й учасниць курсу. 
 
Очікувані результати навчання:  
Учасники тренінгу сформують та вдосконалять: 
1. Уміння працювати в команді та з партнером з метою забезпечення продуктивного 

навчання і формування гармонійної особистості дитини. 
2. Розуміння, як побудувати ефективну й ненасильницьку комунікацію між трьома 

сторонами освітнього процесу. 
3. Формування безпечного середовища вдома й у школі. 
4. Уміння висловлювати свої думки задля покращення комунікації між батьками, 

дітьми і педагогами. 
5. Уміння вирішувати конфліктні ситуації за допомогою розумного спілкування, 

аналізу та фідбеку. 
6. Уміння проводити продуктивні батьківські збори у розважальній атмосфері. 
 
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: бажано проходити курс усім класом (мінімально 5 учнів/ учениць, їхні батьки 
та їхні вчителі). У такому разі вартість курсу для дитини з мамою/ татом – 800 грн. і для 
вчителя – 600 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/connectionsineducation. 
 
* 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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