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Освітня програма дистанційного курсу 

 «Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»  
Автор Швень Ярослава Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України 

Навчально-
методичне 
забезпечення 
(зміст) програми 
дистанційного 
курсу 

Представлено матеріали для самостійної роботи слухачів курсів (теоретична 
складова – лекційний виклад для самостійного опрацювання матеріалу, 
практична складова – практичні завдання для самостійного опрацювання і 
закріплення отриманих знань, гіперпосилання на психодіагностичні методики і 
відеофільми, список рекомендованих літературних джерел). Слухачі матимуть 
можливість опанувати теми: 1. Типологія сучасних батьків і врахування їхніх 
особливостей під час комунікації. 2. Прийоми ефективної комунікації з 
батьками. 3. Практичні прийоми переконання – для ефективної комунікації 
з батьками 

Обсяг програми 
дистанційного 
курсу 

Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання дистанційного курсу може відбуватись з будь-
якого пристрою (гаджету) у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
- Знання концептуальних засад реформування галузі освіти України, забезпечення якості освіти, 
рівного доступу до неї здобувачів освіти з особливими потребами, ефективна комунікація з 
учасниками освітнього процесу; 
- Готовність до використання в практичній діяльності основних принципів, методів, прийомів 
ефективних навичок ефективного спілкування з батьками учнів як повноцінними суб’єктами освітньої 
діяльності; 
- Забезпечення реалізації принципів педагогіки і психології партнерства; 
- Опанування теорії та практики ефективних комунікацій (soft skills: комунікація і співпраця) з 
батьками учнів, уміння визначати і вирішувати проблемні питання між учасниками освітнього 
процесу, запобігати і вирішувати проблемні ситуації і досягати компромісів; 
- Формування, серед іншого, соціальних компетентностей (демократія, справедливість, добробут та 
усвідомлення рівних прав і можливостей для всіх учасників освітнього процесу; ефективна 
комунікація в різних ситуаціях і конструктивне вирішення проблем; командна взаємодія з метою 
забезпечення успіху і мотивації освітньої діяльності); 
- Розвиток соціальної відповідальності за успішність власної професійної діяльності як актуалітету 
особистісно-професійної самореалізації. 

 


