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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1. Загальні положення 

Програма «Особливості впровадження програми “Я. Ми. Країна” 

інтегрованого курсу “Культура добросусідства”» (далі – Програма) 

розроблена в межах реформування освітньої галузі на засадах сучасної 

державної освітньої політики, стратегії реформування загальної середньої 

освіти, Концепції «Нова українська школа», новітніх наукових розробок у 

сфері освіти дорослих. Підґрунтям Програми стали Закони України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», Державний стандарт базової 

середньої освіти, оновлена освітня програма спеціального інтегрованого 

курсу «Культура добросусідства» (схвалена до використання: лист ДНУ 

«ІМЗО» МОН України від 15.06.2018 р. № 22.1/12-Г-366), «Програма 

виховних годин / годин спілкування “Я. Ми. Країна” для 5–12 класів, 

коледжів і ПТУ». Програма може бути рекомендована для підвищення 

кваліфікації вчителів(-льок) базової та профільної ланок загальної 

середньої освіти та викладачів(-ок) закладів передфахової вищої освіти, 

професійних ліцеїв, які планують викладати цей курс. 

Мета Програми – підвищення професійної компетентності вчителів(-

льок) базової та профільної ланок загальної середньої освіти, викладачів(-

ок) закладів передфахової вищої освіти, професійних ліцеїв, які планують 

працювати за програмою виховних годин / годин спілкування «Я. Ми. 

Країна» зі здобувачами освіти в 5–12 класах, коледжах і професійно-

технічних училищах. 

 

Основні завдання Програми  

 

Систематизувати знання слухачів(-ок) про: 

- особливості впровадження курсу «Культура добросусідства» в 

закладах загальної середньої освіти, закладах передфахової вищої 

освіти, професійних ліцеях; 

- структуру  та тематичні лінії Програми; 

- форми та методи організації інтерактивної роботи відповідно до 

тематичних ліній Програми; 

- розвиток ключових компетентностей, зокрема громадянських, 

соціальних, міжкультурних, миротворчих, підприємницьких, 

комунікативних тощо. 

 

Сформувати практичні вміння (навички) щодо: 

- імплементації розділів Програми у плани роботи закладів освіти; 

- дотримання структури та системності під час роботи за Програмою; 



- способів реалізації компонентів Програми, зокрема соціально-

громадянських, інформаційно-комунікаційних, психологічних, 

комунікативних, ціннісно-етичних; 

- підготовки і проведення тренінгів з питань виховання соціально 

компетентних, критично мислячих і толерантних особистостей, 

відповідальних громадян(-ок) країни. 

 

Посилити мотивацію слухачів(-ок) до: 

- використання інноваційних форм і методів роботи з учнівською 

молоддю; 

- впровадження громадянської, міжкультурної і миротворчої освіти, 

популяризації культури миру; 

- саморозвитку та самовдосконалення. 

 

2. Профіль програми «Особливості впровадження Програми «Я. Ми. 

Країна» інтегрованого курсу «Культура добросусідства»  

Обсяг Програми – 30 годин (1 кредит ЄКТС).  

Також передбачено виконання слухачами(-ками) самостійної роботи в 

обсязі 15 годин (0,5 ЄКТС). 

Суб’єкти підвищення кваліфікації: заклади вищої освіти, заклади 

післядипломної педагогічної освіти та інші юридичні особи, які мають 

письмову угоду з ГО «Інформаційно-дослідний центр “Інтеграція та 

розвиток”» на право використання Програми. 

Рівень Програми: підвищення кваліфікації вчителів(-льок) базової та 

профільної ланок загальної середньої освіти, викладачів(-ок) закладів 

передфахової вищої освіти, професійних ліцеїв. 

3. Характеристика Програми 

Функціональна спрямованість 

Розвиток професійної компетентності вчителів(-льок) базової та 

профільної ланок загальної середньої освіти, викладачів(-ок) закладів 

передфахової вищої освіти, професійних ліцеїв: 

- нормативно-правове забезпечення освітнього процесу в закладах 

освіти (базові та профільні заклади загальної середньої освіти, 

заклади передфахової вищої освіти, професійні ліцеї); 

- ознайомлення з особливостям впровадження програми 

інтегрованого курсу «Культура добросусідства» в навчальний та 

виховний процес закладів освіти; 

- розвиток медіаграмотності та критичного мислення учасників(-ць) 

освітнього процесу засобами інтегрованого курсу «Культура 

добросусідства»; 



- сприяння розвитку соціальних і громадянських компетентностей в 

учасників(-ць) освітнього процесу, зокрема відповідальності, 

правової грамотності, екологічної свідомості, особистісної 

ефективності, міжкультурної комунікації, трансформації конфліктів 

та навичок підприємливості засобами інтегрованого курсу 

«Культура добросусідства»; 

- розвиток комунікативних навичок, емоційного інтелекту, ціннісних 

орієнтирів і ставлень здобувачів(-ок) освіти; 

- організація роботи з дорослими та освіти впродовж життя. 

Цільова група: вчителі(-льки) базових та профільних ланок закладів 

загальної середньої освіти, викладачі(-ки) закладів освіти різних типів і 

форм власності, які будуть працювати за програмою виховних годин / 

годин спілкування «Я. Ми. Країна» для 5–12 класів, коледжів і 

професійно-технічних училищ. 

4. Стиль та методика навчання 

      Підходи до викладання та навчання. Оновлення та поповнення 

професійних знань у процесі їхнього практичного застосування і 

відпрацювання. Навчання здійснюється за очною та онлайн-формою з 

використанням інноваційних форм, методів, новітніх освітніх технологій 

(активні й інтерактивні форми заняття, тренінги, круглі столи, тематичні 

дискусії, кейс-навчання тощо) та онлайн-ресурсів для навчання, 

мікронавчання, конференцій з обміну досвідом тощо. 

     Система оцінювання. Результати навчання за Програмою оцінюються 

(зараховано / не зараховано) шляхом тестування за результатами 

опанування матеріалів навчальних модулів. Учасники підвищення 

кваліфікації отримують сертифікат на 30 годин (1 кредит ЄКТС) за умови 

успішного (75%) проходження підсумкового тестування. 

5. Програмні компетентності 

- соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності 

громадянського суспільства, володіння знаннями про права та 

свободи людини, права дітей, права та обов’язки громадянина(-ки), 

усвідомлення глобальних (зокрема екологічних) проблем людства й 

можливостей власної участі в їхньому розв’язанні; усвідомлення 

громадянського обов’язку та почуття власної гідності; вміння 

визначати проблемні питання в соціокультурній, професійній сферах 

життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їхнього розв’язання; 

навички ефективної та конструктивної участі в суспільному 

розвитку, громадянський активізм; розвиток толерантності й 

широкої соціальної інклюзії; здатність до ефективної командної 

роботи; уміння попереджати та розв’язувати конфлікти; 

- загальнокультурна й міжкультурна компетентність – здатність 

розуміти феномен культури, формувати власні естетичні смаки, 



самостійно виражати ідеї, досвід та почуття на засадах естетичних 

цінностей; усвідомлення власної національної ідентичності як 

підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного 

вираження інших; ціннісне ставлення до дотримання норм етикету 

(зокрема сучасного європейського, етнічного, релігійного, 

професійного тощо) та культури спілкування; 

- мовно-комунікативна компетентність – володіння системними 

знаннями про норми й типи спілкування в процесі організації 

колективної та індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати 

опонента та обстоювати власну позицію, використовуючи різні 

прийоми розміркувань та аргументації, розвиненість культури 

професійного спілкування, здатність досягати педагогічних 

результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії, 

зокрема відповідних знань, вербальних і невербальних умінь та 

навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій; 

- психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення 

ціннісної значущості фізичного, психічного й морального здоров’я 

людини, здатність сприяти всебічному розвитку та творчому 

становленню дітей і дорослих; 

- підприємницька  компетентність  –  вміння  генерувати  нові ідеї та 

ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного 

соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства й 

держави; 

- інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею 

відповідно до власних потреб і вимог сучасного 

високотехнологічного інформаційного суспільства; володіти 

основами медіаграмотності та кібербезпеки. 

6. Програмні результати навчання 

- знання про концептуальні засади та нормативно-правове 

забезпечення реформування системи освіти України;  

- розуміння особливостей програми виховних годин / годин 

спілкування «Я. Ми. Країна» для 5–12 класів, коледжів і професійно-

технічних училищ, зокрема й у контексті Нової української школи; 

- володіння методами та прийомами роботи з освітніми програмами, 

навчальними посібниками курсу «Культура добросусідства»; 

- розуміння концептуальних засад педагогіки партнерства та 

володіння практиками «Культури добросусідства» щодо роботи з 

батьками; 

- удосконалення навичок впровадження в освітній процес 

інноваційних технологій та методик; 

- підвищення педагогічної майстерності та власного професійного 

зростання; 



- розуміння змісту та основних завдань громадянської освіти, 

аксіології, медіаосвіти, конфліктології, екології, їхньої інтеграції з 

іншими навчальними дисциплінами; 

- знання основних методів, прийомів та технік розвитку 

комунікативних компетентностей в рамках програми виховних 

годин / годин спілкування «Я. Ми. Країна» для 5–12 класів, коледжів 

і професійно-технічних училищ; 

- знання шляхів ефективної взаємодії всіх учасників(-ць) освітнього 

процесу; 

- розширення знань щодо запровадження інноваційних підходів до 

організації освітньої діяльності здобувачів(-ок) освіти; 

- готовність до змін та інноваційної діяльності, гнучкість, постійний 

професійний розвиток. 

7. Зміст модулів Програми 

Зміст освітньої Програми враховує особливості професійної 

діяльності вчителів(-льок) у сучасних умовах з урахуванням особливостей 

Нової української школи і визначається: вимогами суспільства до 

забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями та 

фахівчинями; основними напрямами державної політики в галузі освіти; 

Національною рамкою кваліфікації, освітніми стандартами, вимогами до 

компетентностей педагогічних працівників(-ць); запитами замовників 

освітніх послуг. 

     Зміст Програми має практичну спрямованість і охоплює: теоретичний, 

практичний (практико-орієнтований) та ресурсний (методичний) 

складники підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

   Програма передбачає такі види роботи: 

− інтерактивні заняття та майстер-класи; 

− практична робота;  

− дискусії та опитування;  

− виконання завдань для самостійної роботи.  

Самостійна робота включатиме такі види діяльності: 

− підготовка до вхідного та підсумкового тестування; 

− опрацювання запропонованого додаткового матеріалу та переліку 

ресурсів; 

− виконання практичних завдань з використанням нових знань і умінь.  

 

Модуль 1. Педагогічний компонент 

Інтегрований курс «Культура добросусідства» в контексті 

реформування освіти 

Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення 

наскрізного інтегрованого курсу за вибором «Культура добросусідства». 

Особистісно-орієнтований, аксіологічний (ціннісний) і компетентнісний 

підходи у викладанні курсу. Громадянська, міжкультурна, миротворча 

спрямованість курсу. Особливості інтегрованого курсу «Культура 

добросусідства» в контексті Державного стандарту базової середньої 



освіти. Основні принципи громадянської і миротворчої освіти, декларація 

принципів толерантності, широка соціальна інклюзія. Структура 

наскрізного інтегрованого курсу за вибором «Культура добросусідства». 

Компетентнісний потенціал та особливості впровадження програми 

виховних годин / годин спілкування «Я. Ми. Країна» для 5–12 класів, 

коледжів і професійно-технічних училищ за курсом «Культура 

добросусідства», структура та методика роботи в умовах реформування 

освіти. 

Активні та інтерактивні форми і методи викладання програми 

виховних годин / годин спілкування «Я. Ми. Країна» для 5–12 класів, 

коледжів і професійно-технічних училищ. Використання сучасних освітніх 

технологій та андрагогічних підходів у викладанні курсу. Практична 

спрямованість занять, поєднання знань та досвіду. Метод проєктів. 

Методологічні основи тренінгу. Особливості тренінгової роботи з 

підлітками.  

 

Модуль 2. Соціально-громадянський компонент 

Громадянське виховання за програмою «Я Ми. Країна» 

  Концептуальні засади громадянської освіти. Рамка компетенцій для 

культури демократії Ради Європи («громадянських компетентностей»). 

Формування спільних цінностей громадянського суспільства.  

Демократизація освітнього середовища в освітньому закладі.  

Питання розвитку правової культури школярів(-ок). Права і свободи 

людини. Права дитини. Основні поняття, пов’язані з філософією прав 

людини; демократичні цінності та права людини. Міжнародні та 

національні механізми захисту прав людини. Громадянські права та 

обов’язки. Громадянська участь і активізм. Форми вияву громадянської 

позиції. Реалізація прав і свобод людини як вияви власної позиції.  

Розвиток навичок підприємливості через матеріали інтегрованого 

курсу «Культура добросусідства». Огляд Рамки підприємницької 

компетентності EntreComp. Навички підприємливості (креативність, 

навички кооперативної діяльності, оцінювання ризиків тощо). «Мода» на 

професії. Профорієнтація. Особистісна ефективність і підприємливість у 

посібниках і методичних рекомендаціях до програми виховних годин / 

годин спілкування «Я. Ми. Країна» для 5–12 класів, коледжів і 

професійно-технічних училищ. 

 

Модуль 3. Інформаційно-комунікаційний компонент 

Медіаграмотність і критичне мислення в курсі «Культура 

добросусідства» 

Теоретичні основи медіаграмотності. Основні принципи сучасної 

освіти з медіаграмотності. Медіакультура педагога, учня(-ениці) та 

батьків. Формування медіакультури засобами курсу «Культура 

добросусідства». 

Медіаграмотність і розвиток критичного мислення. Роль інформації 

та медіа в сучасному світі. Достовірність інформації в мас-медіа. Джерела 



інформації. Фейк, факт та інформація. Маніпуляції в медіапросторі. Захист 

від маніпулятивного впливу медіа. Профілактика сучасних 

маніпулятивних технологій у мас-медіа, методи декодування 

медіамеседжів. Прийоми психологічного захисту від непотрібної 

інформації, безпечна поведінка в медійному просторі, організація 

особистісного медійного простору. Безпека в Інтернеті. Кібербулінг.  

Методика робота з різноманітними джерелами інформації. 

Принципи та методи роботи з медіаресурсами. Робота з медіатекстами. 

Методика роботи з візуальними джерелами в курсі «Культура 

добросусідства».  

 

Модуль 4. Психологічний і комунікативний компонент 

Розвиток комунікативних компетентностей здобувачів освіти 

Психологічні особливості підліткового віку. Виклики підліткового 

віку. Профілактика шкідливих звичок і залежностей. Уміння протистояти 

груповому тиску. Робота з емоціями. 

Основні засади конфліктології. Комунікація в конфлікті. Основні 

принципи та бар’єри комунікації. Принципи, інтереси та основні потреби 

учасників(-ць) комунікаційної взаємодії. Миротворчість і порозуміння. 

Шкільна медіація і «кола». Відновне правосуддя. 

Ненасильницька комунікація. Особливості ненасильницького 

спілкування. Основні методи, прийоми та техніки розвитку 

комунікативних компетентностей в інтегрованому курсі «Культура 

добросусідства». Потенціал курсу для попередження булінгу і насильства 

в закладі освіти. 

Міжкультурна компетентність. Україна полікультурна: 

багатоманітність як ресурс. Міжконфесійний діалог. Єдина країна: 

різноманіття регіонів і культур в Україні. Різні, але рівні. Добросусідство. 

 

Модуль 5. Ціннісно-етичний компонент 

Ціннісно-етичний розвиток особистості 

Застосування в освітньому процесі методологічних підходів, що 

сприяють реалізації ціннісно-етичного компонента. 

 Духовно-моральне виховання. Цінності. Ієрархія цінностей. 

Формування національної ідентичності. Право на самовираження. Гендер. 

Стереотипи. Упередження. Ставлення до «Іншого».  Дискримінація 

та її форми.  

Усна історія. Історична пам’ять. Громадянськість і патріотизм. 

 

Вхідне/вихідне тестування.  

 

 

 

 

 

 



 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Інтегрований курс «Культура добросусідства»: особливості 

впровадження програми виховної роботи «Я. Ми. Країна» 

за очною формою навчання (30 годин (1 кредит ЄКТС)) 

 
 

№ Зміст навчальних модулів 
Кіль- 

кість 

годин 

Інтер- 

актив- 

ні 

заняття 

Прак- 

тичні 

 

заняття 

 Вхідне тестування 1  1 

Модуль 1. Педагогічний компонент 

Інтегрований курс «Культура добросусідства» в 

контексті реформування освіти 
5 4 1 

1.1 Нормативно-правове та навчально-методичне 

забезпечення наскрізного інтегрованого курсу 

за вибором «Культура добросусідства». 

Громадянська, міжкультурна, миротворча 

спрямованість  курсу. Основні принципи 

громадянської і миротворчої освіти, 

декларація принципів толерантності, широка 

соціальна інклюзія. Структура наскрізного 

інтегрованого курсу за вибором «Культура 

добросусідства». 

2 2  

1.2 Компетентнісний потенціал та особливості 

впровадження програми «Я. Ми. Країна» за 

курсом «Культура добросусідства», структура 

та методика роботи в умовах реформування 

освіти. 

1  1 

1.3 Форми і методи виховної роботи з дітьми. 

Використання сучасних освітніх технологій 

та андрагогічних підходів у викладанні курсу. 

Метод проєктів. Активні та інтерактивні 

форми і методи викладання програми «Я. Ми. 

Країна». Особливості тренінгової роботи з 

підлітками. 

2 2  

Модуль 2. Соціально-громадянський 

компонент 

Громадянське виховання за програмою «Я Ми. 

Країна» 

6 1 5 

2.1 Концептуальні засади громадянської освіти. 

Рамка компетенцій для культури демократії 

Ради Європи («громадянських 

компетентностей»). Формування спільних 

2  2 



цінностей громадянського суспільства.  

2.2 Питання розвитку правової культури 

школярів.  

Права і свободи людини. Права дитини. 

Громадянські права і обов’язки. 

Громадянська участь і активізм. 

2 1 1 

2.3 Розвиток навичок підприємливості через 

матеріали інтегрованого курсу «Культура 

добросусідства». Огляд Рамки 

підприємницької компетентності EntreComp. 

«Мода» на професії. Профорієнтація. 

Особистісна ефективність і підприємливість у 

посібниках і методичних рекомендаціях до 

курсу «Культура добросусідства» 

2  2 

Модуль 3. Інформаційно-комунікаційний 

компонент 

 Медіаграмотність і критичне мислення в курсі 

«Культура добросусідства» 

4 1 3 

3.1 Теоретичні основи медіаграмотності. Основні 

принципи сучасної освіти з медіаграмотності. 

Медіакультура педагога, учня(-ниці) та 

батьків. Формування медіакультури засобами 

курсу «Культура добросусідства» 

1 1  

3.2 Медіаграмотність і розвиток критичного 

мислення. Захист від маніпулятивного впливу 

медіа. Профілактика сучасних 

маніпулятивних технологій у мас-медіа, 

методи декодування медіамеседжів. Безпека в 

Інтернеті. Кібербулінг.  

1  2 

3.3 Методика робота з різноманітними 

джерелами інформації. Робота з 

медіатекстами. Методика роботи з 

візуальними джерелами в курсі «Культура 

добросусідства».  

2  1 

Модуль 4. Психологічний і комунікативний 

компоненти 

 Розвиток комунікативних компетентностей 

здобувачів освіти 

8 4 4 

4.1 Психологічні особливості підліткового віку. 

Виклики підліткового віку. Профілактика 

шкідливих звичок і залежностей. Уміння 

протистояти груповому тиску. Робота з 

емоціями. 

2 1 1 

4.2 Основні засади конфліктології. 

Миротворчість і порозуміння. Шкільна 
2 1 1 



медіація і «кола». Відновне правосуддя. 

4.3 
Ненасильницька комунікація. Особливості 

ненасильницького спілкування. Основні 

методи, прийоми та техніки розвитку 

комунікативних компетентностей в 

інтегрованому курсі «Культура 

добросусідства». Потенціал курсу для 

попередження булінгу і насильства в закладі 

освіти. 

2 1 1 

4.4 
Міжкультурна компетентність. Україна 

полікультурна: багатоманітність як ресурс. 

Міжконфесійний діалог. Єдина країна: 

різноманіття регіонів і культур в Україні. 

Різні, але рівні. Добросусідство 

2 1 1 

Модуль 5. Ціннісно-етичний компонент 

Ціннісно-етичний розвиток особистості 
5 3 2 

5.1 
Духовно-моральне виховання. Цінності. 

Ієрархія цінностей. Ідентичності. Право на 

самовираження. Гендер. 

1 1  

5.2 
Стереотипи. Упередження. Ставлення до 

«Іншого».  Дискримінація та її форми  
2 1 1 

5.3 
Усна історія. Історична пам’ять. 

Громадянськість і патріотизм 
2 1 1 

Вихідне тестування 1  1 

Усього 30 13 17 
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