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Розробники 

(укладачі) 

програми 

Шевчишена О.В. - кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та  психології 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічні аспекти профілактики та вирішення проблем, зумовлених 

булінгом в інклюзивному освітньому середовищі»  

Мета програми Удосконалення ключових компетентностей в межах професійної діяльності відповідно до вимог професійного стандарту 

та стандарту освіти у галузі 01 Освіта 

Напрями 

програми 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 

Зміст програми Навчальний план 

 Аудиторні години 

№ 

з/п 

Назва модуля Разом 

(год.) 

Лекції 

(год.) 

Семінарські 

(год.) 
Практичні 

(год.) 

  15 5 2 8 

1.  Модуль 1. Організаційно-методичні засади розвитку 

професійної компетентності вчителя 

14 5 2 7 

1.1.Розвиток психолого-педагогічної та інклюзивної 

компетентності педагога 

14 5 2 7 

Безпечне освітнє середовище. Булінг в інклюзивному 

освітньому просторі.  

2 1 1  

Законодавча та нормативно-правова база щодо запобігання та 

протидії булінгу. Протидія та вирішення проблем булінгу в 

інклюзивному освітньому середовищі як системний підхід у 

закладі загальної середньої освіти. 

1 1   



Діагностика булінгу в закладі загальної середньої освіти: 

завдання та методи.  

2 2   
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Засоби раннього виявлення булінгу в інклюзивному 

середовищі. Методи індивідуальної діагностики психічного 

стану дітей з ООП. 

2   2 

Психолого-педагогічна підтримка дітей з ООП, які 

перебувають в умовах інклюзивного навчання. Робота над 

егоцентризмом булерів. 

2 1 1  

Методика «Соціально-емоційне та етичне навчання» (СЕЕН) 

та технологія «Ненасильницьке спілкування» (ННС) у 

професійній діяльності вчителя в умовах інклюзивного 

середовища. Уроки-тренінги «Вчимося жити разом». 

2   2 

Псевдо-жертви булінгу. Способи реагування педагога на 

помилкові заяви дітей та батьків про випадки булінгу в 

інклюзивному освітньому середовищі. 

2   2 

Заходи для батьківської аудиторії щодо попередження булінгу 

в інклюзивному освітньому середовищі: психологічний та 

рекомендаційний зміст. 

1   1 

Модуль 2. Діагностико-аналітичний      

 Організаційні аспекти підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів освіти 

1   1 

 Разом годин 15 

Обсяг програми 15 год 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Очна, заочна, дистанційна відповідно до формату курсів і робочого навчального плану. 

Перелік 

компетентностей, 

що набуваються / 

Загальні компетентності: соціальна. 

Професійні компетентності: інклюзивна, психологічна, педагогіка партнерства. 



удосконалюються 

Очікувані 

результати 

Очікувані результати навчання: 

 здатність розуміти нормативно-правові документи, науково-методичну та психологічну літературу; 

 здатність діагностувати прояви булінгу в інклюзивному освітньому середовищі; 

 здатність розуміти дії дітей та підлітків, які кваліфікують як переслідування інших осіб; 

 здатність розширювати арсенал заходів, спрямованих на роботу з егоцентризмом булерів; 

 здатність застосовувати сучасні підходи, спрямовані на розвиток м’яких навичок в дітей та підлітків ; 

 здатність використовувати форми та методи роботи, спрямовані на розвиток в школярів психосоціальних навичок; 

 здатність стимулювати школярів до усвідомлення понять, пов’язаних із зрілою особистістю та шляхами її 

самоствердження; 

 здатність формувати в школярів незалежне мислення та готовність обґрунтовувати власну життєву позицію; 

 здатність стимулювати дітей та підлітків до переоцінки життєвих цінностей. 

Строки 

виконання 

програми 

Два дні 

Додаткові 

послуги 

Забезпечення гуртожитком 

Місце виконання 

програми 

ХОІППО  м. Хмельницький  

Вартість Освітні послуги надаються безоплатно відновідно до регіонального замовлення слухачів курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних, керівних працівників і працівників науково-методичних об‘єднань Хмельницької області на 2023 рік 

Графік 

освітнього 

процесу 

Відповідно до плану-графіку 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

 Свідоцтво 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


