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Ознайомлення з
основними поняттями
«сім’я», «сімейні
цінності», «шлюб»,
формування ціннісних
орієнтацій, якостей
сім’янина, готовність
до окремого аспекту
(морального,
психологічного,
господарськоекономічного;
готовність до
виконання
батьківських ролей)
Обговорення й
обміркування
основних тем, які
стосуються природи,
сутності подружжя та
сімейного життя.
Соціальнопедагогічно
зорієнтована система
знань, умінь, навичок,
цінностей, норм
поведінки, оволодіння
якими забезпечує
виховання
особистості сім’янина.

№
з/п

Модулі/теми

Всього

Зміст

Практичне
заняття

Папуша В.В., к.психол.н., доцент кафедри педагогіки, психології та
корекційної освіти Рівненського ОІППО
Семінар-тренінг «Підготовка та адаптація учнівської молоді до
сімейного життя»
Навчити педагогів формувати традиційні для відповідного
суспільства сімейні цінності та застерегти молодь від необдуманих
Мета
вчинків, які в подальшому житті можуть спричинити негативні
наслідки.
Напрям підвищення Розвиток професійних компетентностей (фахових методик,
кваліфікації
технологій)
Кількість годин

Лекція

Розробники
програми
Найменування
програми

1

Науково-теоретичні засади
підготовки та адаптації учнівської
молоді до сімейного життя

1

1

2

Зміст підготовки та адаптації
учнівської молоді до сімейного
життя

1

1

Ознайомлення з
базовими уміннями та
навичками
формування
сімейного бюджету,
розподілу сімейних
ролей та
відповідальності.
Розкриття цілісності і
багатогранності
системи сімейних
цінностей та традицій,
а також підготовка
учасників до
усвідомленого вступу
до шлюбу та
відповідального
батьківства.

3

Тренінг «Підготовка та адаптація
учнівської молоді до сімейного
життя»

6

Обсяг програми

8 години

Форма підвищення
кваліфікації

Очна (з використанням технологій дистанційного навчання)

6

професійно-педагогічна – обізнаність із науково-обґрунтованими
підходами та психологічними методами підготовки та адаптації
молоді до подружнього життя із врахуванням особливостей
особистості, здатність до продуктивної професійної діяльності на
основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних
ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та
викликів сучасної освіти;
внутрішньо-психологічна – знання та розуміння психологічних
особливостей підлітків, що впливають на краще пізнання один
одного
емоційна – усвідомлення власних емоції та емоції іншої людини,
здатність управляти своїми емоціями та емоціями інших людей і на
цій основі будувати взаємодію з оточуючими;
Перелік
соціально-громадянська – розуміння сутності громадянського
компетентностей, що суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини,
вдосконалюватимут усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності,
ься / набуватимуться здатність до ефективної командної роботи, вміння попереджувати
та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів;
мовно-комунікативна – володіння системними знаннями про
педагогічне спілкування, вміння вислуховувати, відстоювати власну
позицію, розвиненість культури професійного спілкування,
здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної
комунікативної взаємодії;
здоров’язбережувальна – готовність і здатність сприяти розвитку
продуктивних характеристик підлітків як фактору розвитку
особистості, впроваджувати здоров’язбережувальні технології щодо
збереження та зміцнення здоров’я (фізичного, психічного,
соціального та духовного);
технологічна – здатність впроваджувати інноваційні психологічні
та соціально-педагогічні методики та технології.

Строки виконання
програми

2021 – 2022

Знання і розуміння:
• науково-обґрунтованих підходів щодо підготовки юнаків і дівчат
до усвідомлення власної відповідальності за налагодження та
розвиток стосунків між чоловіком і жінкою;
• особливостей укладання тренінгових завдань для молоді з
різними характеристиками в умовах Нової української школи.
Вміння:
• здійснювати діагностику учнівської молоді щодо кращого
пізнання один одного;
• осмислювати значення духовності в житті людини та подружжя;
• планувати тренінгові заняття із врахуванням різних типів
сприйняття інформації;
• заохочувати молодь до поглибленого вивчення питань подружніх
Очікувані
стосунків, відповідального батьківства та пов’язаних із ними
результати навчання
фундаментальних медично-біологічних аспектів.
Диспозиції (цінності, ставлення):
• цінність особистості, дитиноцентризм;
• розвиток демократичних цінностей (повага до особистості, право
вибору, полікультурність);
• особистісно зорієнтований підхід;
• готовність до змін, гнучкість, толерантність;
• готовність застосовувати інноваційні технології навчання, які
забезпечують участь підлітків, їх творчу співпрацю між собою та
тренером;
• неперервний професійний розвиток;
• рефлексія власної професійної практики.
• знання сучасних підходів щодо підвищення відповідальності
молоді за сімейне життя;
• знання психології дитячої психології, психології сексуального
життя, основних проблем взаємостосунків (взаємовідносин)
подружжя;
Результати навчання
• здатність використовувати знання про діяльнісне усвідомлення
соціальної сутності сім’ї й впровадження комунікативних
технологій, які сприяють розвитку та вихованню молодого
покоління;
• формування адекватних шлюбно-сімейних уявлень.
Місце виконання
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
програми
33000, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 74
Документ, що
видається за
результатами
Сертифікат про підвищення кваліфікації
підвищення
кваліфікації

