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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 

«ОСНОВИ КОНФЛІКТОЛОГІЇ ТА КОНСТРУКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВІД НУШ ДО ЗВО» 

 
Найменування освітньої опції: Основи конфліктології та конструктивної комунікації в 

освітньому середовищі від НУШ до ЗВО. 
 
Напрям: комунікаційна, емоційно-етична компетентність, основи конфліктології та 

конструктивної комунікації в освітньому середовищі від НУШ до ВНЗ, створення 
дружнього простору ефективної навчальної взаємодії, практичне втілення даних 
когнітивних нейронаук, створення безпечного освітнього середовища в школі й вдома, 
навчання впродовж життя. 

 
Мета: підвищення комунікативної компетентності освітян у сферах професійного та 

публічного спілкування в умовах високої психологічної напруги та конфлікту інтересів, 
посилення навичок запобігання та розв’язання конфліктів, що зумовлені природою 
педагогічної діяльності, підвищення ефективності навчального процесу засобами 
конструктивної комунікації. 

 
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), фасилітатор 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: педагогічні та науково-педагогічні працівники (вихователі, 

вчительки та вчителі, викладачі), адміністрація закладів дошкільної, загальної середньої та 
вищої освіти, керівники та викладачі приватних освітніх центрів. 

 
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: 3 години 1 раз на тиждень, очно або 

дистанційно, загалом 6 тижнів; самостійна робота 12 годин, розподілених рівномірно 
протягом курсу. 

 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст:  
Програма складається з двох модулів, що містять 5 тем, що розкриваються в 

теоретичному та практичному аспектах. 
 
Модуль 1. Схема комунікації та її застосування в освітньому середовищі. Освітній та 

публічний контексти. 
Тема 1. Схема комунікації та її основні елементи як важливі фактори спілкування. 

Основні причини та негативні наслідки відмови від урахування факторів комунікації у 
сфері освіти. Класична схема комунікації як інструмент з’ясування потреб ситуації та їх 
урахування у процесі спілкування в освітньому середовищі. 

Адресант (той, хто говорить, в межах даного курсу педагог), адресат (або реципієнт) – 
той, до кого спрямоване повідомлення: здобувач освіти, його батьки, інші педагоги, 
стекхолдери – представники контролюючих інстанцій, органів влади, джерел 
фінансування (грантових програм тощо), громадських організацій тощо. Послання (або 
меседж), референт, контекст (або ситуація спілкування), спільна мова, канал та мета 



 

 

спілкування як основні складові комунікативної схеми, що змінюються, та їх зв'язок з 
вибором форм, стилів та аргументів педагогом. Мінімізація непорозумінь та конфліктів, 
підвищення ефективності освітнього процесу за допомогою адаптації елементів 
комунікативної схеми до потреб освітньої ситуації. 

Практична частина: створення карти особистого та публічного спілкування учасників 
курсу на основі схеми комунікації. Розробка матриці ключових меседжів та формулювань 
відповідно до основних типів комунікативних ситуацій у сфері освіти, практичне 
відпрацювання принципу відповідності в освітній комунікації. 

Тема 2. Соціальні чинники конфліктів у освітньому середовищі та способи їх 
вирішення. Батьківські страхи, очікування, компетенції вчителя та спроможність 
навчального закладу як суспільного інституту – основні чинники конфліктів в освітньому 
середовищі. Головні актори конфліктного трикутника в освіті: дитина, учитель, батьки. 
Лінії конфлікту та способи зняття напруги в цілому та на кожному з напрямів. Робота 
вчителя над власним психологічним ресурсом як необхідна умова ефективної освітньої 
взаємодії. 

Практична частина: складання соціометричних схем освітньої взаємодії, з’ясування її 
ресурсних та конфліктогенних сторін. Практикум когнітивної та афективної емпатії до 
основних учасників освітнього процесу як основа мінімізації конфліктів. Профілактика 
стресу та професійного вигорання, самоемпатія. Тренінг ефективних засобів комунікації з 
батьками та стейкхолдерами. 

Тема 3. Формування системи публічної комунікації освітнього закладу та особистого 
бренду освітянина як дієвий спосіб попередження освітніх конфліктів. 

Відкритість даних про діяльність освітнього закладу та учителя, чітка артикуляція 
цінностей та панівних освітніх практик як запорука приваблення учнів та батьків з 
відповідними очікуваннями та уникання непорозумінь. 

Ключові моменти у формуванні бренду освітнього закладу та вчителя, якими неможна 
нехтувати. 

Схема комунікації «Адресат – адресант – референт – послання – канал – мета – код – 
контекст» та її ефективне застосування в публічній комунікації сфери освіти. 

Мовний стиль освітньої комунікації: уникаємо канцеляризмів та адаптуємось до мети, 
адресата та контексту. 

Практична частина: тренінг написання текстів та ведення переговорів з урахуванням 
різних цілей та адресатів (батьки, адміністрація та офіційні інстанції, діти, стекхолдери). 

 
Модуль 2. Підвищення якості навчання та мінімізація конфліктів в освітньому 

середовищі: нейробіологічні засади та практичні способи.  
Тема 1. Нейробіологічні основи конструктивного та конфліктного спілкування. Теорія 

триєдиного мозку та її практичне значення в освітньому середовищі. Стилі спілкування та 
їх вплив на мозок дитини, підлітка та дорослого. Практичні шляхи створення умов для 



 

 

ефективного навчання та розвитку дитини: розподіл зон відповідальності між батьками та 
вчителями. 

Практична частина: піраміда інструментів конструктивного та конфліктогенного 
спілкування. Дослідження власних реакцій на брехню, погрози, шантаж, та конструктивні 
способи спілкування. Тренінг безконфліктного уведення правил, прохань та вимог; 
конструктивного формулювання зворотного зв’язку та оцінки рівня засвоєння матеріалу 
за схемою ОРІП. 

Тема 2. Інструменти профілактики та розв’язання конфліктів.  
Практична частина: Ненасильнцьке спілкування, я-повідомлення та активне 

(рефлексивне) слухання. Прийоми освітньої фасилітації для збору зворотного зв’язку. 
Конструктивні критика та заохочення. Емоційний інтелект та емпатія в педагогічній 
діяльності. Принципи Міжнародної програми розвитку дитини ICDP в освітній діяльності 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться: 
Фахові: 
- здатність застосовувати при продукуванні висловлювань в усній та письмовій формах 

різностильові та різножанрові одиниці з урахуванням комунікативної ситуації та 
комунікативного завдання відповідно до потреб ситуації, етичних і моральних норм 
поведінки; 

- уміння проектувати педагогічну діяльність, здійснювати науково-педагогічне, 
міжособистісне та публічне спілкування в освітній галузі; 

- здатність керувати пізнавальною діяльністю учнів; створювати і згуртовувати 
колектив з метою вирішення освітніх завдань; 

- вміння планувати, контролювати і коригувати власну діяльність у сфері освітньої 
комунікації. 

Загальні: 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- вільне володіння українською мовою для здійснення професійної комунікації і 

міжособистісного спілкування; 
- навички міжособистісної взаємодії; 
- здатність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний 

рівень, домагатися морального вдосконалення своєї особистості; 
- здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, саморозвитку, 

самонавчання, саморегулювання, самоорганізації; 
- здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
 
Очікувані результати навчання: 
По закінченню програми відвідувачки та відвідувачі курсу зможуть: 
- використовувати схему комунікації для мінімізації конфліктів та непорозумінь у 

міжособистісному та публічному спілкуванні в освітньому середовищі; 



 

 

- побудувати та реалізувати стратегію розвитку особистого та інституціонального 
освітнього бренду, ефективно спілкуватись з цільовою аудіоторією та стейкхолдерами; 

- добирати та застосовувати інструменти конструктивної комунікації та фасилітації для 
підвищення ефективності навчального процесу, збору та надання ефективного 
зворотного зв’язку; 

- обирати форми та стилі спілкування в освітньому середовищі відповідно до 
особливостей співрозмовника, та потреб ситуації; 

- досягати навчально-виховних цілей, встановлювати й підтримувати дисципліну та 
робочу атмосферу в конструктивний спосіб; 

- встановлювати зв’язки між людьми, проявляти адаптивність, комунікабельність; 
- співвідносити й узагальнювати набуті знання із знаннями в інших предметних галузях. 
 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 25 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

