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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ ДЛЯ БАТЬКІВ 

«ВАША ДИТИНА ІДЕ ДО НУШ. 
НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ І ЯК ДОПОМОГТИ?» 

 
Найменування освітньої опції: Ваша дитина іде до НУШ. На що звернути увагу і як 

допомогти? 
 
Напрям: аналіз концепції реформи Нової української школи, нових законів про освіти 

та середню освіту та інструментів щодо реалізації цих змін у школі, де навчається ваша 
дитина. 

 
Мета: підвищити обізнаність батьківства, бабусь і дідусів, опікунів, працівників сфери 

дитячого бізнесу з питань впровадження принципів НУШ у освітню практику. 
 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І 

МОЯ ШКОЛА». 
 
Розробниця програми:  
Олександра Руденко, педагогиня, психологиня, керівник і викладач 

математики Навчального центру Олександри Руденко, арт-коуч, 
методист, тричі мама. 
 

«Не думкам навчати варто, а думати!» (Кант) 
 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні 

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

 
Цільова аудиторія: батьківство, бабусі й дідусі, опікуни, працівники сфери дитячого 

бізнесу. 



 
 

 

Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 5 годин (або 0,2 кредиту ЄКТС). 
 

Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: 1 година 2 рази на тиждень, загалом 2 тижні – 

очно; 1 година – самостійна робота. 
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст: 
Модуль 1 «6 ознак того, що ви у НУШ» 
Майстер-клас спрямований на підвищення обізнаності батьків щодо реформи 

української школи, а саме розбудови НУШ. Батьки зможуть знайти відповіді на 
запитання, чим відрізняється НУШ від звичайної школи, чого очікувати від змін і в чому 
саме вони полягають. Батьки зможуть також зрозуміти, чого чекати не варто і як саме 
наразі реалізується реформа.  

 
Модуль 2 «Батьківські тривоги та емоції» 
Тривожність батьків щодо дитини в школі завжди висока, особливо коли мова йде 

про першокласників. Досить часто тривожні емоційні стани батьків заважають 
продуктивній адаптації дитини й обранню нею ефективних стратегій поведінки у школі. 
Майстер-клас допоможе зрозуміти, де насправді варто тривожитися і де – ні, і як 
батькам впоратися з власними страхами. І найголовніше зрозуміти, що саме є 
допомогою дитині, а що навпаки – шкодою. 

 
Модуль 3 «Звичайний день дитини у НУШ» 
Коли батьки відвели дитину до школи, вони не знають, як проходить її день і дуже 

переживають через цю необізнаність. Ввечері дитина не завжди може зрозуміло 
пояснити, що відбувалося. Оскільки НУШ має певні відмінності, то і розповіді можуть 
бути «дивними». Щоб зрозуміти процес навчання у НУШ та інструменти взаємодії 
батьків зі школою саме під час цієї реформи, варто відвідати цей майстер-клас. 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: створення 

передумов ефективної взаємодії у трикутнику партнерства «учень-учитель-батьки». 
 
Очікувані результати навчання: підвищення обізнаності батьків щодо НУШ, 

зниження тривожності і недовіри до інновацій, розуміння етапів життя і навчання дитини 



 
 

 

у школі НУШ, знання і використання конкретних інструментів взаємодії між батьками і 
школою.  

 
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 навчання: 900 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/yourkidisgoingtonus. 
 

* 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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