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Начальнику 

Управління освіти і науки  

Черкаської обласної державної 

адміністрації 

  Данилевському В.В. 

 

Шановний Валерію Вікторовичу!  

Завдяки підтримці обласних департаментів освіти і науки протягом 2021 року в 16 областях 

України відбулись онлайн тренінги для освітян та психологів ЗЗСО та ЗПТО за програмою 

«Школа подружнього життя», де пройшли курсову підготовки близько 1000 осіб. Як програма, так 

і саме навчання на тренінгу викликали велику зацікавленість з боку учасників тренінгів щодо 

актуальності й необхідності впровадження курсу підготовки молоді до сімейного життя в закладах 

освіти. Відгуки учасників тренінгу можна подивитись за посиланнями:  

https://youtu.be/5Qt3YgqiC98  

https://youtu.be/CruJZvCvBRo 

https://youtu.be/u91XeBgf3iM  

Програма «Школа подружнього життя» схвалена до використання в закладах освіти України 

Навчально-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 2 

від 25.09.2018 р.; протокол № 3 від 18.11.2019 р.), а також включена до переліків навчальної 

літератури, і є єдиною Програмою, яка рекомендована МОН України для використання у 

закладах освіти у 2021/2022 навчальному році як курс морально-етичного спрямування для 9-11 

класів (Лист МОН України від 09.08.2021 №1/9-404). 

11 січня 2022 року відбулась презентація програми «Школа подружнього життя» для освітян 

та психологів Черкаської області: https://youtu.be/M84gJnVjQlM   
З метою подальшого впровадження програми «Школа подружнього життя» в освітній процес 

закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти Черкаської області ГО «Моє 

покоління» організує триденний онлайн-тренінг 8-10 лютого, 2022 року для освітян та 

психологів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, які бажають пройти 

відповідну підготовку для викладання зазначеного курсу. 

Прошу Вас поширити інформацію про зазначений онлайн-тренінг, надавши посилання на 

реєстраційну форму для участі в ньому, та посприяти можливості зацікавленим в навчанні 

працівникам ЗЗСО та ЗПТО регіону відвідати навчання на тренінгу. 

 

Посилання на реєстраційну форму: https://bit.ly/2ZFB0Xc 

Програма тренінгових занять додається (додаток: на 2 арк. в 1 прим.). 

Всі учасники, які отримають підтвердження щодо участі у тренінгу, після закінчення тренінгу 

отримають: 

- 10-денний доступ до записів тренінгу для свого особистого аккаунту,  

- Програму і навчально-методичний посібник для вчителя з грифом МОН України, 

- Навчально-методичні матеріали в електронному вигляді (презентації, відео, роздаткові 

матеріали тощо), 

- Сертифікат про проходження курсової підготовки (20 годин), 

- Супровід від автора курсу і керівника Всеукраїнського проекту «Школа подружнього життя» 

Заздалегідь дякую Вам! 

 

З повагою, керівник ГО «Моє покоління»,                                                                   Олійник О.В.                                                                          

автор Програми та керівник Всеукраїнського проекту 

«Школа подружнього життя» 

 

Мої контакти: 099-948-04-72 (телефон, Telegram, WhatsApp), 063-408-41-37 (Viber) 

https://youtu.be/5Qt3YgqiC98
https://youtu.be/CruJZvCvBRo
https://youtu.be/u91XeBgf3iM
https://youtu.be/M84gJnVjQlM
https://bit.ly/2ZFB0Xc


Додаток 

до листа 

 від 12.01.2022 № 120 

 

Програма онлайн-тренінгу за програмою «Школа подружнього життя»   

8-10 лютого, 2022 року 

 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ (11.00-17.00) 

Введення в тренінг: 

Знайомство. Презентація щодо тренінгу. 

Проблема розлучень в Україні. Школа подружнього життя як інструмент для 

вирішення проблеми розлучень. Історія розвитку Шкіл подружнього життя в Україні.  

Зміст та особливості програми. Методичні рекомендації до проведення уроку. 

 

Лекційний матеріал курсу «Школа подружнього життя»: 

Кожна тема розглядається з методичними рекомендаціями щодо викладання уроку 

та використанням презентаційного матеріалу до уроків. 

Тема 1. Введення в курс. Кохання як основа шлюбу 

Очікування молоді щодо шлюбу. Статистика розлучень в Україні. Основні причини 

розлучень. Важливість підготовки до шлюбу. Основні суспільні інститути для підготовки 

до шлюбу. Кохання як основа шлюбу. Що таке кохання.  

Тема 2. Кохання і закоханість: чи є різниця? 

Поняття закоханості. Фізіологія закоханості. Порівняння закоханості і кохання 

через призму 12 індикаторів. Як із закоханості виростити кохання.  

Тема 3. Як закохатися і не помилитися 

Важливість правильного вибору партнера для шлюбу. Відповідність і 

протилежність. Важливість розуміти себе: чого я очікую від сімейного життя? Важливість 

зрозуміти свої цінності: що для мене є найважливішим?   

Тема 4.  Період побачень: на що звертати увагу? 

Важливість взаємного пізнання в дошлюбний період. Важливість залишатися 

собою. Важливість говорити з партнером про те, що в його поведінці є неприйнятним для 

нас. Важливість бачити та аналізувати поведінку партнера в різних життєвих ситуаціях. 

Як відокремити недоліки характеру від особливостей особистості і які висновки треба 

зробити. Важливість зрозуміти особливості сім’ї партнера та його життєвих цінностей. 

Важливі, другорядні та найважливіші особливості партнера, на які треба звертати увагу, 

роблячи вибір. 

Практичне заняття: 

- Тест на визначення своїх життєвих цінностей. 

Тема 5. Як з закоханості зростає кохання: способи вираження любові 

Поняття мов любові. Мова любові – слова. Мова любові – час. Мова любові – 

дотики. Мова любові – подарунки. Мова любові – практична допомога. Як навчитися 

«розмовляти» мовою любові коханого(ї). Як допомогти коханому(ї) розмовляти своєю 

мовою любові. Визначення мов любові.  

Практичне заняття: 

- Тест на визначення мов любові: «Як визначити мою мову любові». 

Зворотній зв’язок. Питання та відповіді. 

 

ДРУГИЙ ДЕНЬ (11.00-17.00) 

Особливості впровадження курсу «Школа подружнього життя» в заклади освіти 

України. Практичні кроки до впровадження курсу. 

Тема 6.  Інші важливі складові міцного та щасливого шлюбу 

Довіра. Що впливає на нашу здатність довіряти. Як будується довіра. Вірність. 

Чесність. Як бути відвертим із мудрістю.   

Тема 7. Мистецтво вирішення конфліктів 



Відмінності подружжя як підґрунтя конфліктів. Поняття конфлікту. «Добро» та 

«зло» конфліктів. Деструктивні способи вирішення конфліктів. Конструктивні способи 

вирішення конфліктів. Принцип «гамбургеру». Важливість ділитися почуттями в шлюбі.  

Практичні заняття:  

- Побудувати діалог, використовуючи принцип «гамбургеру».  

- Використати стратегію «виграв-виграв» в якійсь ситуації конфліктів інтересів. 

Тема 8.  Важливість зрілості в досягненні гармонійних відносин 

Подружня зрілість як важливіша умова успішного сімейного життя. Юридична 

зрілість. Сексуальна зрілість. Фізична зрілість. Економічна зрілість. Психологічна зрілість. 

Ознаки психологічної незрілості. Духовна зрілість. Як досягається зрілість: практичні 

кроки до зрілості.   

Тема 9.  Чоловік та дружина: в чому різниці? Основні потреби подружжя 

Розглядаються психофізіологічні особливості подружжя.  

Тема 10.  Важливість прощення в подружніх стосунках 

Що таке образа, які почуття вона викликає. Три способи реагування на травмуючі 

вчинки: як ми поводимося з гнівом. Наслідки невирішених проблем  з образою (з 

накопиченим гнівом). Прощення як єдиний спосіб для відновлення близькості у шлюбі. 

Три кроки в прощенні. Що робити, якщо відносини зруйновані назавжди. Метод «розмови 

зі стільцем». Наслідки прощення. Що робити, коли здається, що пробачити неможливо.   

Зворотній зв’язок. Питання та відповіді. 

 

ТРЕТІЙ ДЕНЬ (11.00-17.00) 

Наочні матеріали курсу. Як користуватися навчальними матеріалами курсу в 

електронному вигляді (презентації, відео, тести, анкети тощо).  

Тема 11-12.  Сексуальні стосунки: коли починати? що потрібно про них знати? 

Причини та наслідки ранніх статевих стосунків у підлітків. Що є значущими 

факторами для початку сексуальних стосунків с тою чи іншою людиною. Призначення 

сексуальних стосунків: продовження роду, насолода і новий рівень близькості в 

подружніх стосунках. Важливість емоційної та психологічної єдності перед початком 

сексуальних відносин. Причина сорому у подружніх сексуальних стосунках та що з ним 

робити.  

Тема 13.  Планування вагітності. Вагітність. Аборт і його наслідки 

(презентація відео уроку) 

Методи планування вагітності. Календарний метод. Метод цервікального слизу. 

Метод перерваного статевого акту. Бар’єрні методи. Сперміциди. Гормональні засоби. 

Посткоітальні засоби. Внутрішньоматкова спіраль.  Зачаття. Вагітність. Розвиток дитини в 

лоні матері. Особливості самопочуття жінки під час вагітності. Аборт. Види абортів. 

Фізіологічні наслідки абортів. Психологічні наслідки абортів.   

Тема 14. Стосунки з батьками 

Втручання батьків як причина руйнування молодої сім’ї. Важливість поваги до 

батьків. Способи прояви пошани. Важливість відокремлення молодої сім’ї від 

батьківської. Як ставити «кордони». 

Тема 15.  Основні фактори відповідального батьківства 

Що змінюється в стосунках подружжя після народження дитини. Роль матері у 

вихованні дитини. Роль батька у вихованні дитини. Роль відчуття дитиною себе любою 

для її психічного і фізичного здоров’я. Як виявляти дитині любов та побудувати 

емоційний зв’язок. 

Тема 16.  Планування сімейного бюджету 

Важливість планування сімейного бюджету. Планування бюджету на практиці.  

Тема 17. Види шлюбів 

Поняття «цивільний шлюб». Поняття «фактичний шлюб» або «неформальний 

шлюб», або «співжиття». Майнові права співмешканців. Переваги цивільного шлюбу. 

Принципи побудови міцної та щасливої родини в світлі української культури.  

Зворотний зв’язок. Питання та відповіді 

 

 


