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Подяка донорам
За підтримки Програми сприяння громадській 

активності «Долучайся!», що фінансується 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та 

здійснюється Pact в Україні: проєкт «Розвиток

громадянської активності через впровадження курсу  

виховної спрямованості "Культура добросусідства"» (25 жовтня

2018 – 1 серпня 2019 р. / 30 червня 2019 р.).

За підтримки Посольства Королівства Норвегії 

в в Україні: проєкт UKR – 18/0011 “Development of a 

democratic environment and tolerance through 

cooperation of educators and parents in pre-school educational 

institutions, primary schools and broader communities” (1 грудня 

2018 – 30 листопада 2019 р.). 



Поширення курсу в Україні 

після 6 Робочої наради
• Державна підтримка: листом МОН  №1/9-45 від 28.01.2019 р. 

курс КД рекомендований до впровадження по нових 13 
областях, тобто по всій території України

• У співпраці з Інститутами післядипломної педагогічної освіти
проведено 8 презентацій курсу «Культура добросусідства» для 
педагогів, адміністрації закладів освіти, співробітників ІППО з 
нових регіонів України, які висловили бажання взяти участь у 
апробації курсу КД, а саме: 

• 30.01- КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»

• 09.04 – КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» 
• 24.04 – Миколаївський ОІППО 

• 07.05 – Волинський ІППО (м. Луцьк)

• 08.05 – Рівненський ІППО

• 14.05 – Чернігівський ОІППО 

• 15.05 – Полтавський ОІППО ім. М. В. Остроградського
• 21.05 – Хмельницький ОІППО



Долучайся! 01.01.19



Долучайся! 01.11.19



Співпраця з Галици-
нівкою Миколаївщина

• На замовлення Галицинівської громади та за підтримки

обласного департаменту освіти і Миколаївського ІППО 

розпочалася апробація курсу на Миколаївщині. 

• Перший досвід фінансування громадою навчального 

семінару-тренінгу для вчителів початкової школи по 

«Культурі добросусідства». Вже є замовлення на 

подібний семінар для дошкілля – на березень 2020 р.

• Перший досвід адаптації і видання посібника «КД» - 1 

частина «Я, моя сім’я і мої сусіди» коштом громади.

• У ІДЦІР вже є досвід залучення коштів обласних бюджетів 

через систему Прозорро (Сумська область, 2018 р.), 

тепер відпрацьований механізм співпраці з громадою. 

Докладніше про це – на сесії 17.



Дошкілля 

• 26-27.01.2019 р. був проведений додатковий 
освітній модуль для 7 нових тренерів програми 
«Український віночок» курсу «Культура 
добросусідства», які пройшли навчання у 2016 
році за рахунок коштів проекту UKR 16-0016. 

• Додаткове навчання було проведено з метою 
опрацювання нової програми «Український 
віночок. Регіон», яка була огрифована у 2018 р.,  
підвищення рівня обізнаності щодо 
медіграмотності, розвитку критичного мислення у 
дітей, прав дитини/дорослого, Європейської 
рамки громадянської компетентності. 



Дошкілля - ТОТ



Дошкілля

• 136 педагогів (планувалося 125) закладів 

дошкільної освіти із дев’яти цільових регіонів 

(Закарпатська, Київська, Львівська, Луганська, 

Одеська, Харківська, Херсонська, Чернівецька 

області та місто Київ) пройшли 5-денні 

міжрегіональні навчальні семінари-тренінги з 

методики роботи за програмою «Український 

віночок» курсу «Культура добросусідства» для 

подальшої імплементації курсу. 



Дошкілля
Семінари проходили:

• - для педагогів Київської області та м. Київ  з 28.01. по 
01.02.2019 (27 учасниць) у м. Буча, Київської обл.; 

• для педагогів Луганської та Харківської областей з 11.02. по 
15.02.2019 (26 учасниць) у м. Сєвєродонецьк, Луганської обл.;

• - для педагогів Закарпатської і Львівської областей з 25.02. 
по 01.03.2019  (33 учасниці, з них 2 педагоги представники 
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» та 
управління освіти Коломийської РДА Івано-Франківської 
області) у м. Ужгород, Закарпатської обл.;

• - для педагогів Закарпатської і Чернівецької областей з 
26.02. по 02.03.2019 (24 учасниці, з них 2 педагоги 
представники Чернігівського ОІППО ім. К. Д. Ушинського та 
КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти») у м. Ужгород, 
Закарпатської обл.;

• - для педагогів Одеської та Херсонської областей з 11 по 
15.03.2019 р. (26 учасниць, з них 2 педагоги представники 
Хмельницького ОІППО та Миколаївського ОІППО) у м. 
Чорноморськ, Одеської обл.



Дошкілля. Буча



м. Сєвєродонецьк



м. Ужгород



м. Чорноморськ



Початкова школа

• З 9-12 травня 2019 р. 12 експертів взяли участь у 

експертній зустрічі у м. Київ для удосконалення

освітньої програми частин 1-2 курсу «Культура 

добросусідства» для початкових шкіл в якості

освітньої програми Нової української школи. 

• За результатами зустрічі була доопрацьована

освітня програма «Культура добросусідства» і 

розпочалася робота по підготовці додаткових

навчально-методичних матеріалів для її реалізації. 

• Програма дістала гриф МОН України, лист ІМЗО 

№ 22.1/12-Г-334 від 07.06.2019 р.



Автори програми КД 
для НУШ





Початкова школа –
семінари-тренінги 

• м. Харків, 3-8 червня 2019 р., 27 колежанок,    

зокрема по одній викладачці з Луцька, Львова, 

Полтави, Рівного, Хмельницька, інші –

з м. Харкова і області.

• м. Запоріжжя, 18-23 червня 2019 р., було           

навчено 26 колежанок.

• с. Галицинове, 18-23 серпня 2019 р., здобули 

сертифікати 24 колежанки





Початкова школа. Видання
У 2019 р. побачили світ посібники:

• Частина 1. Я, моя сім’я і мої сусіди. Миколаївщина.

• Частина 3. Учимося, працюємо і відпочиваємо 

разом. Запорізький край

• Частина 4. Цінуймо край – пишаймося Україною. 

Донеччина

• Частина 4. Цінуймо край – пишаймося Україною. 

Харківщина

• Частина 4. Цінуймо край – пишаймося Україною. 

Луганщина

• Частина 4. Цінуймо край – пишаймося Україною. 

Львівщина

Проведена робота по огрифуванню посібників для 1-4 

частин курсу «Культура добросусідства»







Робота за «КД» в ЗЗСО ІІ-ІІІ ст.
• Міжрегіональний семінар-тренінг (Одещина, 

Вінничина, Волинь, Миколаївщина, Полтавщина) в 

Чорноморську (18-23.06.2019) для класних 

керівників за програмою «Я. МИ. Країна». 



Робота з батьками
• Розроблена програма «Культури добросусідства» 

для системної роботи з дорослими з розвитку 
психолого-педагогічної компетентності та 
громадянської освіти рідних чи опікунів дитини під 
час батьківських зборів «Батьківські збори по-
новому: актуально, інтерактивно, корисно».

• Програма пройшла рецензування й була  
огрифована (лист ІМЗО № 22.1/12-Г-335 від 
07.06.2019 р.).

• Розроблено більш ніж 50 методичних розробок для 
її реалізації. 

• НМК до реалізації програми виданий разом із 
програмою у збірці, яку всі отримали під час 
реєстрації. У цю збірку частково увійшли 
матеріали з попередньої збірки «Батьківські збори 
по-новому» (2017 р.) 



Підготовка педагогів для 
роботи з батьками

• З 2 до 10 липня 2019 р. під Одесою відбулося 4 

шестиденних авторських семінари-тренінги по роботі 

з батьками за новою програмою.

• Навчання пройшли 84 педагоги з рідних областей 

країни (42- з початкової і старшої школи, 42 – з ЗДО), 

які були відібрані на конкурсній основі.

• За результатами навчання кожен педагог вже провів 

щонайменше по 2 зустрічі з батьками або працював 

з педагогічним колективом.

• Перші рефлексії цього досвіду можна буде почути під 

час сесій на нашій нараді та прочитати на нашому 

сайті або в групі «Друзі КД» на ФБ





Державна підтримка



Сертифікати участі
• Введення номерів сертифікатів участі в авторських 

семінарах-тренінгах з курсу «Культура добросусідства», 
що є першим кроком до процедури унормування й 
їхнього визнання. 

• Всі педагоги, які пройшли навчання за участі ІДЦІР з 
січня 2014 р. і отримали сертифікати участі тепер мають 
номери цих сертифікатів в нашій базі, яка була 
оприлюднена з квітня 2019 р. на сайті www.idcir.com, а 
тепер буде перенесена на сайт www.idcir.com.ua

• Перед порядковим номером сертифікату введені 
відповідні шифри, які засвідчують, за якими саме 
програмами «КД» проходило навчання: Б – робота з 
батьками, В – викладання КД у виші, Д – в дошкіллі, 
П- початковій, С – середній і старшій школі, Т –
тренер по «КД» відповідно до певної програми 

http://www.idcir.com/
http://www.idcir.com.ua/


Зошити КД в он-лайн доступі. 

Медіапідтримка
З 3 грудня 2019 р. розпочне активну роботу 
новий сайт Інформаційно-дослідного центру 
«Інтеграція та розвиток» www.idcir.com.ua в 
якому публікується нова інформація щодо 
розвитку курсу «КД» в регіонах, нових ідей, 
проектів нашої організації і наших партнерів. 
Реєструйтеся на ньому, щоб отримувати свіжі 
новини. Забезпечує оновлення новин наш 
інфокоординатор Олена Бурім

Інформацію про роботу за курсом в регіонах 
також можна отримати через регістрацію в 
ФБ-групах «Друзі КД», «Український віночок. 
Слобожанщина», «Добрі сусіди Луганщини», 
«Добрі сусіди», а також на сайтах обласних 
ІППО і департаментів освіти Закарпатської, 
Київської, Луганської, Львівської, 
Чернівецької, Сумської та ін. областей

На сайті будуть  

розміщені веб-версії 

зошитів «КД» останніх 

видань, які можна 

використовувати в 

роботі. Для цього треба 

перейти за QR-кодом

http://www.idcir.com.ua/


Сінергія та розвиток КД
За минулі 5 років на 6-денних семінарах-тренінгах 

підготували більш ніж 1600 педагогів К-12 і 140 педагогів для 

роботи з дорослими. Сформували нову команду викладачів і 

тренерів курсу «КД»: 

• 18 осіб – для дошкільних закладів освіти, 

• 42 – для початкової школи, 

• 20 – для «Я. Ми. Країна», 

• 22 – по роботі з дорослими.

Сформували команди симпатиків курсу в регіонах й  надали 

їм можливість розвивати регіональну співпрацю й 

обмінюватися досвідом.



Міжнародний обмін

• У травні 2019 р. досвід роботи курсу в Україні і 
Молдові був презентований в Одесі на зустрічі 
Міжнародної керівної групи GPPAC - Глобального 
Партнерства організацій громадянського 
суспільства які працюють у сфері раннього 
попередження насильницьких конфліктів.

• Сьогодні на нашій нараді присутня Робоча група 
з миротворчої освіти GPPAC. В останній раз ми 
бачилися в Криму у 2011 р. Сподіваємося, що на 
цій нараді зможемо представити наш досвід за 
останні 8 років і почути відгуки міжнародних 
експертів, а також вивчити досвід наших колег із-
за кордону



Севастополь, 2011 р.



Розвиток КД у 2020 р.

• Закінчуємо процес апробації посібників для 3-4 кл. в 

базових регіонах – Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, 

Львівщині, Одещині, Харківщині, Херсонщині, 1 клас – на 

Миколаївщині і Сумщині. 

• Розпочинаємо адаптацію і апробацію посібників (1-2 

частина) для Вінницької, Волинської, Миколаївської, 

Полтавської, Сумської, Хмельницької областей (за умови 

фінансування видання нових посібників). 

• Закінчуємо доопрацювання програми «КД» для НУШ-2  

(3-4 класи – 2 цикл) і подаємо всю програму на 

огрифування.

• Проводимо апробацію додаткових модулів до посібників 

«КД» 1-2 частина за програмою КД для НУШ.

• Готуємо нове видання посібника «КД» для НУШ 1 частина 

(за умови фінансування)



Розвиток КД у 2020 р.
• Розробляємо з обласними ІППО пілотну програму підвищення 

кваліфікації педагогів «КД», які пройшли навчання в 2014-2015 рр. і 

вибіркові модулі з методики роботи за різними програмами КД для 

новачків - слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

• Вивчаємо механізм ліцензування МОН України освітніх послуг, які 

надають громадські організації.  

• Просуваємо роботу з батьками.

• Готові проводити презентацію курсу в нових областях/громадах.

• Обговорюємо механізм подальшого розвитку курсу КД в регіонах, які 

закінчили апробацію НМК, у т. ч. через залучення коштів громад і 

обласних бюджетів, краудфандінга тощо. 

• Плануємо проведення Восьмої Робочої наради з питань впровадження 

курсу КД у листопаді 2020 р. Нас запрошують Суми. Шукаємо гроші☺)



«КД» єднає країну!



Щиро дякуємо 
за співпрацю, 

творчий підхід,  
довіру та підтримку!

www.idcir.com.ua


