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соціально-педагогічної роботи відділу психологічного супроводу та соціально-
педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», керівник ГО 
«Простір». 
Черниш Олена Степанівна, психолог, керівник ГО «Центр сучасної психології 
«Міррада». 

Навчально-
методичне 
забезпечення 
(зміст) програми 
дистанційного 
курсу 

Матеріали курсу допоможуть розкрити поняття булінгу, причини його 
виникнення та наслідків для всіх учасників освітнього процесу. Автори 
пропонують педагогічним працівникам систему практичних заходів щодо 
профілактики булінгу в шкільному середовищі, чітку систему заходів реагування 
в ситуації прояву шкільного насилля для вчителів, працівників психологічної 
служби, батьків, познайомлять учасників освітнього процесу з нормативно-
правовою базою та повноваженнями спеціалістів, які можуть бути залучені до 
співпраці в ситуації булінгу (подається в додатках). 

Обсяг програми 
дистанційного  

Тривалість дистанційного курсу складає 60 академічних годин, що дорівнює 2 
кредитам 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 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 
- покращення соціального середовища в закладах освіти щодо попередження проявів шкільного 
насилля; 
- запровадження практичних заходів, що спонукають до об'єднання зусиль всіх учасників освітнього 
процесу з метою профілактики булінгу в школі; 
- засвоєння педагогічними працівниками закладів освіти системи вчасного виявлення та ефективного 
реагування на ситуацію шкільного насилля; 
- оволодіння практичними знаннями та уміннями щодо забезпечення здорового, комфортного 
мікроклімату в школі. 

 
 


