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ПРОГРАМА ОСВІТНЬО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО КУРСУ ЦЕНТРУ 
 «ПСИХІЧНЕ ТА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ» 

 
Найменування освітньої опції: Психічне та репродуктивне здоров’я дітей і підлітків. 
 
Напрям: комунікаційна,  соціальна та емоційно-етична компетентність, психологічна 

просвіта та  профілактика, ефективна комунікація між педагогами, батьками і дітьми з 
питань статевого виховання, сексуальної освіти, репродуктивного здоров’я та безпечної 
поведінки, побудови стосунків у парі, навчання впродовж життя.  

 
Мета: забезпечити дітей і підлітків науковою та об’єктивною інформацією, яка дасть 

змогу обдумано ухвалювати рішення та знизити ризики, пов’язані зі статевим життям і 
здоров’ям, обрати безпечні шляхи самовираження через бажану поведінку, розвиток 
особистості через пізнання себе; поширення та набуття навичок застосування знань 
анатомії, фізіології, психології та сексології у повсякденному житті. 

 
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 науковий співробітник 
лабораторії прикладної психології освіти Центру практичної психології 
та соціальної роботи НАПН України, тренер для тренерів, ментор. 

 
«Роблення улюбленої справи – це стан задоволення і любові» 
 
 



 

 

Форма і вид підвищення кваліфікації:  форма – очна, вид – семінари, майстер-класи, 
тренінгові заняття. 

 
Цільова аудиторія: працівники й працівниці сфери освіти, батьківство, 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 (англійська, російська).  
 
Строки і графік виконання програми: 5 годин 1 раз на тиждень, очно або 

дистанційно, загалом 3 тижні; самостійна робота 15 годин, розподілених рівномірно 
протягом курсу. 

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

замовника. 
 

Зміст: освітньо-профілактичний курс для педагогів і батьків «Психічне та 
репродуктивне здоров’я дітей і підлітків» побудовано з простою і логічною структурою. 
Кожен блок має загальний характер: теоретична інформація та практичні інструменти 
спілкування, що надаються в них, мають гранично універсальну спрямованість, не 
втрачаючи при цьому своєї ефективності. Заняття проходять у форматі творчого діалогу, 
дискусії, вивчення та аналізу власного ставлення до формування складових здоров’я дітей 
і підлітків, мотивації до вивчення цієї теми та можливостей її впровалження в освітній 
процес закладів загальної середньої освіти. 

 
Основні теми курсу:  

1. Дорослішання та репродукція. Знання з анатомії та фізіології людини. Статеве 
дозрівання та його вплив на психіку дітей і підлітків. Статеве виховання у різні 
вікові періоди. 

2. Репродуктивне здоров’я як складова здоров’я людини.  Шляхи захисту від 
ІППСШ. Причини ризикованої поведінки. Шляхи задоволення базивих потреб 
дітей і підлітків. 



 

 

3. Емоційність сосунків і комунікація із партнером.  
4. Репродуктивні права та відповідальність кожного із партнерів. 
5. Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. Побудова стосунків.  

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться: 

Загальні: 

- навичок прийняття рішень, розв’язання проблем,  
- творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та формування 

почуття гідності,  
- протистояння психологічному впливові, подолання негативних емоцій і 

стресу, розвиток співчуття і відчуття себе;  
- усвідомлення необхідності відповідально ставитися до життя, здоров’я, 

безпеки та добробуту – свого та оточуючих; 
- розуміння власних потреб та потреб інших людей; вміння  висловлювати 

свої потреби та конструктивно реагувати на потреби інших;  
- чіткого висловлення власних емоцій, уміння сприймати та адекватно 

реагувати на емоції інших; поглиблювати вміння гнучко використовувати 
різні стилі спілкування, надаючи пріоритет конструктивному спілкуванню; 

- надання ефективного зворотного зв’язку. 

Фахові: 

- психологічна компетентність;  
- компетентність педагогічного партнерства;  
- інноваційна компетентність;  
- рефлексивна компетентність; 
- здатність до навчання впродовж життя; 
- мотивація для подальшого саморозвитку учасників й учасниць курсу. 

Знання щодо цих питань та сприяння розвитку означених навичок можливо завдяки 
інтерактивному навчанню.  

Заняття кожного блоку побудоване у формі семінару, де стисло надаватиметься 
основна теоретична інформація як необхідна база та логічне обґрунтування подальшої 
практичної роботи, а після відбуватиметься практична наповненість, що складається з 
майстер-класів, тренінгів, відкритокго діалогу тощо. Під час практики учителі 
підвищуватимуть власну обізнаненість з теми, побудують особисту стратегію викладання 

теми психічного та репродуктивного здоров’я на уроках предмету «Основи здоров’я».  



 

 

Не зважаючи на те, що предмет «Основи здоров'я» викладається вже понад 10 років, і 
дотепер існує низка проблем і потреб, пов’язаних із його викладанням. Одна із них – 
рівень розвитку навичок вчителів у проведенні інтерактивних занять, зокрема для 
викладання тем статевого виховання в рамках предмету «Основи здоров’я». Учителі  
потребують більше інформації та навичок для обговорення з учнями питання 
сексуальності, репродуктивного здоров’я, психологічного насильства, насильства в сім'ї, 
попередження незапланованої вагітності, деяких правових аспектів (наприклад, вік, з 
якого можна пройти тестування на ВІЛ без згоди батьків, відповідальність за порушення 
сексуальних та репродуктивних прав іншої людини, куди потрібно звернутися у цих 
випадках тощо). Існує потреба в інформації про служби та організації, які надають 
консультації з різних питань щодо збереження здоров’я та захисту відповідних прав. 

Тож спільним завданням куратора курсів та слухачів є пошук шляхів задоволення цих 
потреб з метою покращення якості викладання предмету «Основи здоров’я», відтак – 
кращого засвоєння учнями знать та оволодіння навичками, необхідними для прийняття 
усвідомлених рішень, вибору на користь здорового способу життя та безпечної 
поведінки. 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:  
1. набуття учнями навичок збереження, зміцнення та відповідального ставлення 

до особистого здоров'я та здоров’я тих, хто поруч, – формування 
здоров’язбережувальної компетентності 

2. комунікативні, емоційні, мотиваційні та поведінкові. 
 
Мінімальна кількість осіб в групі: 3 особи. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 
Вартість навчання: 3000 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс:  
 
Google-форма: https://bit.ly/reproducativehealth. 
 
* 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). 

https://bit.ly/reproducativehealth

