ЗАТВЕРДЖУЮ директор ТОВ «Всеосвіта»
__________ І. М. Литвиненко
23.03.2021 р.
Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти (за видом освітньої послуги «КОНФЕРЕНЦІЯ»)
1. Найменування: «Особливості організації статевого виховання в українських закладах
освіти в умовах сьогодення»
2. Вид підвищення кваліфікації: Навчання за програмою підвищення кваліфікації
(участь у конференції)
3. Розробник(и) конференції – ТОВ «Всеосвіта»
Спікери:
Тетяна Жерьобкіна, дослідниця питань освітньої політики, керівниця проєктів в
аналітичному центрі Cedos;
Грищук Олена, вчителька початкових класів і англійської мови в молодших класах, корекційна педагогиня і практична психологиня, засновниця освітнього простору «Скриня»;
Бялик Оксана, докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки та освітнього
менеджменту; викладачка Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини;
Гладченко Ірина, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця відділу
освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і
психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
4. Мета конференції: ознайомити педагогів з особливостями впровадження статевого
виховання на різних ланках освіти; продемонструвати особливості організації освітнього
середовища на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів та принципів «педагогіки
партнерства»; розкрити шляхи формування соціальної та здоров'язбережувальної компетенції у здобувачів освіти.
5. Зміст конференції
1. Що таке сексуальна освіта та навіщо вона потрібна в закладах освіти.
2. Зміст та особливості організації статевого виховання в міжнародній освіті та в Україні.
3. Вікові особливості фізіологічного розвитку дітей та підлітків.
4. Статеве виховання в дошкільних закладах освіти.
5. Статеве виховання молодших школярів.
6. Статеве виховання в середній та старшій школі.
7. Як говорити з дітьми про контрацепцію та захворювання, що передають статевим
шляхом.
8. Статеве виховання дітей з ООП.
6. Програмні результати: розуміння основ психогігієни статевих відносин і статевого
виховання здобувачів освіти, закономірностей проявів сексуальної поведінки у співвідношенні з віковими особливостями; опанування практичними методами роботи з дітьми
різного віку під час опрацювання різних тем статевого виховання.
6. Напрям конференції: розвиток соціальної, емоційно-етичної компетентностей,
розуміння психолого- формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту".
7. Цільова аудиторія: Адміністративні працівники закладів освіти, методисти методичних
кабінетів (центрів), методисти закладів освіти, учителі/викладачі, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти, класні керівники, психологи, керівники гуртків,
батьки та всі небайдужі до процесу виховання.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 10 годин/0,3 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС)
9. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна

10. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність до взаємодії з іншими в різних соціальних ситуаціях та критичного
оцінювання соціальних подій і явищ (соціальна компетентність); здатність знаходити інноваційні підходи до вирішення професійних завдань в сучасному освітньому середовищі;
вміння складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості,
громадянина, інноватора; вміння формувати безпечне новітнє освітнє середовище; здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії
відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій; усвідомлення важливості впровадження статевого виховання для гармонійного розвитку особистості та суспільства в
цілому.
фахові: вміння визначати та усувати бар’єри які стають на заваді розвитку соціальних
навичок; володіння інформацією необхідною для збереження власного здоров’я; здатність
формувати в учасників освітнього процесу громадянські та соціальні компетентності пов’язані з ідеями добробуту, здорового способу життя, усвідомленням рівних прав та можливостей; здатність формувати в учнів вміння оцінювати ризики та приймати рішення; компетентність щодо закономірностей та вікових особливостей дітей, у тому числі дітей з
особливими освітніми потребами; забезпечення дотримання вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни; вміння будувати психологічно комфортні умови освітнього процесу.
*Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними
постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133).

