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ПРОГРАМА ПРОБЛЕМНОЇ ДИСКУСІЇ
«ЗРОЗУМІЛА ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКА ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ»
Найменування освітньої опції: Зрозуміла вакцинопрофілактика дітей і
дорослих
Напрям:
інфекційні
захворювання,
проведення
щеплень,
вакцинопрофілактика, робота медичних частин в освітніх закладах, створення
безпечного освітнього середовища в школі й вдома, навчання впродовж життя.
Мета: оволодіння базовими знаннями про профілактику захворювань
шляхом вакцинації, розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних
для ефективної діяльності в освітній та інших галузях, мотивація до обміну
досвідом між учительством, батьківством, дітьми, допомога в побудові
індивідуальної траєкторії професійного розвитку.
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і
дітей «Я І МОЯ ШКОЛА».
Розробник програми: Валерій Куликов, лікарнеонатолог,
лікар-педіатр,
завідуючий
неонатологічного
відділення
медичного
центру «YOUR BABY».
«Геройство – результат поганого планування»

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – проблемна. За
необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного навчання.
Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, сім'ї, батьківство, діти.
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 3 години – очно (або 0,05 кредиту
ЄКТС).
Мова навчання: українська.
Строки і графік виконання програми:
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за
місцезнаходженням замовника.
Зміст:
Під час проблемної дискусії буде обговорено такі блоки:
1. Загальні питання про імунітет.
2. Обов’язкові щеплення згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я
України.
3. Рекомендована вакцинація.
4. Реакції після вакцинації.
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
Фахові:
- психологічна компетентність;
- компетентність педагогічного партнерства;
- здоров’язбережувальна компетентність;
- прогностична компетентність;
- громадянська компетентність;
- інноваційна компетентність;
- здатність до навчання впродовж життя.

Загальні: набуття загальних знань з вакцинопрофілактики інфекційних
захворювань і адекватного реагування на можливі реакції.
Очікувані результати навчання:
- підвищення грамотності населення в питаннях вакцинопрофілактики;
- розвінчання міфів щодо реакцій на вакцинацію;
- усвідомлення необхідності вакцинації як одного з основних методів
профілактики інфекційних захворювань в сучасному суспільстві.
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб.
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб.
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайнконсультування, додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди
з програмою до освітнього закладу.
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації:
Надається персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді
з унікальним номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я
І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми).
Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується
в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.
Вартість навчання: 1 година – 100 грн., обсяг –3 години, загальна вартість –
300 грн.
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини,
організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога
особам з інвалідністю.
Записатися на курс:
Google-форма: http://bit.ly/vaccineprophylaxis.

* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня
2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року
№ 1310).

