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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Загальні положення
Програма «Розвиток громадянських компетентностей здобувачів освіти за програмою «Я. Ми. Країна» наскрізного
інтегрованого курсу «Культура добросусідства» за програмою «Я. Ми. Країна» (далі – Програма) розроблена в
межах системної трансформації освітньої сфери для забезпечення її нової якості на всіх рівнях: від дошкільної
освіти – до вищої освіти та освіти дорослих. Підґрунтям Програми стали Загальна декларація прав людини,
Конвенція ООН про права дитини, Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав
людини, Рамка компетентностей для культури демократії Ради Європи, EntreComp: Рамка підприємницької
компетентності, Концепція «Нова українська школа», Концепція розвитку громадянської освіти в Україні, Закони
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», а також освітня програма «Я. Ми. Країна»
інтегрованого наскрізного курсу «Культура добросусідства», яку схвалено науково-методичною радою з питань
освіти Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і
науки України № 22.1/12-Г-366 від 15.06.2018 р.).
Програма рекомендована для підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої, фахової передвищої,
професійно-технічної (професійної) освіти, заступників директорів, педагогів-організаторів, соціальних педагогів,
практичних психологів, учителів закладів загальної середньої освіти, які вже пройшли базове навчання методики
викладання програми «Я. Ми. Країна» курсу «Культура добросусідства».
Мета Програми
Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників для організації навчання та виховання
здобувачів освіти шляхом формування в них соціальної та громадянської компетентностей і світогляду на основі
загальнолюдських та національних цінностей.
Завдання Програми:
 ознайомити з особливостостями та підходами упровадження, компетентнісним потенціалом освітньої
програми «Я. Ми. Країна» в умовах розвитку освітньої реформи;
 розвивати компетентнісний потенціал педагогів з урахуванням їхніх вікових, професійних, особистісних
характеристик, мотивації, освітніх потреб та вимог професійного стандарту вчителя тощо;
 розширити, систематизувати знання педагогів щодо основних технологій формування та розвитку ключових
компетентностей, зокрема громадянських, соціальних, міжкультурних, миротворчих;
 поглибити розуміння концептуальних засад громадянської освіти, освіти з демократичного громадянства та
прав людини;
 підвищити ефективність застосування практичних інструментів для аналізу та реагування на конфлікт,
розрізнення та реагування на різні види домашнього насильства та булінг у школі, розвивати навички
правомірного реагування на неправомірні дії;
 сформувати усвідомлене розуміння необхідності розвитку власного потенціалу підлітків для їхньої
самореалізації в суспільстві, громаді та державі;
 сформувати ціннісне ставлення до процесу самовдосконалення, навчання впродовж життя, а також розуміння
актуальності і можливостей ефективного використання цифрових технологій;
 сприяти переоцінці наявного професійного досвіду в організації та забезпеченні виховної роботи з підлітками.
2. Профіль програми «Розвиток громадянських компетентностей здобувачів освіти за
програмою «Я. Ми. Країна» наскрізного інтегрованого курсу «Культура добросусідства»
Обсяг Програми

30 годин (1 кредит ЄКТС)

Суб’єкти підвищення Заклади вищої освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти та
кваліфікації
інші юридичні особи, які мають письмову угоду з ГО «Інформаційнодослідний центр “Інтеграція та розвиток”» на право використання
Програми
Рівень Програми

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Цільова група

Викладачі закладів вищої, фахової передвищої, професійно-технічної
(професійної) освіти, заступники директорів, педагоги-організатори,
соціальні педагоги, практичні психологи, учителі закладів загальної
середньої освіти
4. Методика навчання та оцінювання

Підходи до
викладання та
навчання

Навчання здійснюється за очною формою з використанням
інноваційних методів, форм (тренінги, тематичні дискусії, кейснавчання тощо) та онлайн-ресурсів (Kahoot, WordArt, Google Forms,
Jamboard, Padlet, Mentimeter тощо).
У процесі реалізації Програми важливо використовувати
кооперативні форми навчання, що сприяють встановленню
рівноправних партнерських стосунків, організації продуктивної
співпраці тих, хто навчається, можливості практичної реалізації суб’єктсуб’єктного й особистісно орієнтованого підходів.
Упровадження Програми можна здійснювати за змішаним навчанням
– поєднання очної та дистанційної форм. Таке навчання
організовується за умови проведення 30% занять за очною та 70% – за
дистанційною формами.
Під час проведення занять у навчальній аудиторії відпрацьовуються
рольові ігри, життєві ситуації, вправи з емоційним навантаженням або
виконуються практичні завдання, що недоцільно/неможливо проводити
в онлайн-форматі.
Дистанційна форма роботи включає:
●
онлайн-зустрічі в застосунках Zoom, Google Meet, Skype з
використанням інтерактивних онлайн-інструментів;
●
самостійна та індивідуальна робота.

Система оцінювання

Навчання за Програмою оцінюється (зараховано / не зараховано) за
результатами тестування відповідно до рівня опанування навчальних
модулів.
Учасники отримують сертифікат (30 годин (1 кредит ЄКТС)) про
підвищення кваліфікації за умови успішного проходження навчання
(80% правильних відповідей підсумкового тесту).
5. Програмні компетентності

Громадянська
соціальна
компетентності

та Визнання цінності демократії, справедливості, рівності й верховенства
права; розуміння та сприйняття загальнолюдських цінностей, здатності
до толерантної поведінки в полікультурному світі; розуміння сутності
громадянського суспільства, основ демократичного врядування та
демократичних процедур; володіння знаннями про права й свободи
людини, громадянина / громадянки та вміння їх реалізовувати;
усвідомлення громадянського обов’язку й почуття власної гідності;
уміння критично мислити та конструктивно брати участь у діяльності
спільноти, громади та ухваленні рішень; визначення проблемних
питань у різних сферах життєдіяльності людини та знаходження шляхів
їхнього розв’язання; здатність до ефективної командної роботи,
ініціювання та реалізації проєктів; виявлення чутливості до світогляду,
переконань, цінностей інших людей.

Психолого-педагогічна Розуміння потреб, інтересів дитини та її поведінки; формування
компетентність
навичок активного слухання, ненасильницького спілкування (здатність
попереджувати та трансформувати конфлікти, досягаючи компромісів);
виявлення емоційної гнучкості та емпатії; розуміння вікових
особливостей розвитку дитини; аналіз та критичне оцінювання власної
виховної діяльності; попередження та протидія насильству (булінгу
тощо); готовність виявляти реальні причинно-наслідкові зв’язки між
почуттями й вчинками батьків та їхніх дітей; розуміння захисних реакцій
дітей на вимоги (несправедливі, і навпаки); відвертість у спілкуванні;
запобігання авторитарності у взаєминах із дітьми; визнання доцільності
об’єднання зусиль батьків (опікунів) та інших членів родини, а також
педагогів з метою узгодження виховних впливів на дітей.
Підприємницька
компетентність

Навчання
життя

Уміння генерувати нові ідеї та втілювати їх у життя; уміння
співпрацювати з іншими людьми для розв’язання спільних завдань,
ефективно спілкуватися та вести переговори з іншими, долати
невизначеність, неоднозначність і ризики, які є невід’ємними частинами
ухвалення обґрунтованих рішень; здатність до творчого пошуку,
креативності, ініціативності; дотримання принципів раціоналізації
витрат (планування витрат, раціональне споживання, аналіз власних
витрат, створення заощаджень і правильне їхнє збереження);
оволодіння інструментами для розвитку сімейного бюджету.

впродовж Розвиток культури навчання впродовж життя; усвідомлення власних
потреб у навчанні дорослих; стимулювання дорослих до самоосвіти і
саморозвитку; забезпечення активної участі дорослих у суспільному
житті; аналіз переваг та складнощів у навчанні дорослих; надання
освіти дорослим з урахуванням їхніх освітніх, професійних,
особистісних характеристик та мотивацій; пошук інформаційних
джерел і ресурсів для освіти дорослих.

Мовно-комунікативна
компетентність

Здатність розуміти, висловлювати та інтерпретувати поняття, факти,
почуття й думки в усній і письмовій формі, провадити конструктивний
діалог і взаємодіяти з іншими людьми засобами рідної та іноземних
мов; використання прийомів ефективної комунікації і взаємодії в
команді на засадах партнерства.

Загальнокультурна
міжкультурна
компетентність

Інформаційноцифрова
компетентність

й Уміння толерантно діяти в різних життєвих ситуаціях; розуміння теми
миру, злагоди, культурного розмаїття, толерантного ставлення до
світогляду, дій і переконань інших людей; готовність до подолання
негативних стереотипів, упереджень і пошуку компромісів; свідоме
збереження й розвиток національної культури, повага до культур інших
народів.
Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати
інформацію та критично оперувати нею відповідно до власних потреб і
вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства;
оволодіння навичками безпеки в інтернеті; розуміння етики роботи з
інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
6. Програмні результати навчання

 пояснює філософію, принципи, структуру освітньої програми «Я. Ми. Країна» курсу «Культура
добросусідства»;
 характеризує основні положення нормативно-правового підґрунтя Програми, компетентнісний
потенціал, навчально-методичне забезпечення програми;
 практикує активні та інтерактивні методи і форми навчання, методи організації дискусії, фасилітативні
техніки та навчання суперечливих питань;
 пояснює сутність Рамки компетентностей для культури демократії Ради Європи («громадянських
компетентностей») та Рамки підприємницької компетентності EntreComp;
 озвучує показники демократизації освітнього середовища та ефективної партисипації;
 тлумачить сучасну концепцію прав людини/дитини;
 обирає навчальні матеріали програми для розвитку толерантності і протидії дискримінації,
домашньому насильству та булінгу, навичок попередження й трансформації конфліктів, формування
громадянської відповідальності під час виховної роботи;
 описує конструктивні форми взаємодії, відновні практики та підходи відновного правосуддя, принципи
та базові техніки медіації;
 пояснює сутність та цінність багатоманітності як ресурса громади, суспільства та країни загалом;
 розуміє поняття «гендер» та «широка соціальна інклюзія», демонструє культурну та гендерну
сензитивність;
 моделює проведення виховних заходів на теми пов’язані з формуванням у підлітків власного «Я»,
усвідомлення себе як частини суспільства, громади, та як громадянина і патріота своєї країни;
 володіє техніками та методиками визначення емоційного стану людини та керування емоціями,
технологіями врегулювання конфліктів та протидії булінгу;
 обґрунтовує важливість дослідження і використання історичної пам’яті як інструменту діалогу між
поколіннями, культурами та різними регіонами в Україні.
7. Завдання модулів
Модуль 1. Програма «Я. Ми. Країна» в курсі «Культура добросусідства»:
 розкрити особливості інноваційного наскрізного інтегрованого курсу «Культура добросусідства» в
контексті формування соціальної та громадянської компетентностей дітей і молоді в Україні;
 ознайомити зі структурою курсу «Культура добросусідства»;
 розкрити цілі, завдання, структуру та основні очікувані результати програми «Я. Ми. Країна»;

 сприяти розвитку соціальної згуртованості в закладах освіти через компетентнісний потенціал програм
«Я. Ми. Країна» і «Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно»;
 сформувати розуміння ціннісного потенціалу курсу «Культура добросусідства»;
 продемонструвати навчально-методичні матеріали для реалізації курсу «Культура добросусідства»;
 опрацювати методичні рекомендації щодо роботи за програмою «Я. Ми. Країна» в умовах розвитку
освітньої реформи і Нової української школи;
 обговорити концептуальні засади громадянської освіти та застосування Рамки компетентностей для
культури демократії Ради Європи у виховній роботі закладу освіти;
 практикувати навички визначення показників демократизації освітнього середовища.
Модуль 2. Робота за розділом «Я» програми «Я. Ми. Країна»:
 обговорити та визначити сутність понять «ідентичність», «особисті кордони», «власна позиція»;
 сформувати розуміння важливості власного «Я» та особистих кордонів у житті підлітків, вміння
проговорювати особисті інтереси, співвідносити їх з інтересами інших;
 ознайомити з інститутами та механізмами захисту прав і свобод людини, прав дитини, підвищити
правову обізнаність педагогів;
 сприяти утвердженню цінностей та принципів культури демократії та прав людини;
 поглибити розуміння сутності понять «емоції та їхні вияви», «аутоагресія», «емпатія» та рівень навичок
ідентифікації і керування емоціями;
 розвивати навички таймменеджменту та самоосвіти;
 ознайомити з Рамкою підприємницької компетентності EntreComp та продемонструвати її
застосування для розвитку навичок підприємливості та ініціативності учнівства.
Модуль 3. Робота за розділом «Ми» програми «Я. Ми. Країна»:
 визначити сутність поняття «контагіозність підлітків»;
 поглибити знання щодо сучасних молодіжних субкультур;
 сформувати усвідомлення важливості толерантного ставлення до інакшості (вікова, соціальна,
етнічна, релігійна, люди з інвалідністю тощо), розуміння широкої соціальної інклюзії;
 обговорити вплив стереотипів, гендерної і культурної сензитивності на взаємовідносини в освітньому
середовищі та суспільстві загалом;
 розвивати навички, як розпізнавати маніпуляції гендерними стереотипами та протистояти
дискримінації;
 ознайомити з нормативно-правовою базою та практичними інструментами щодо запобігання і протидії
домашньому насильству та булінгу в закладах освіти;
 ознайомити з інструментами та можливостями застосування відновних практик та відновного
правосуддя;
 розкрити потенціал медіації як ефективного інструменту альтернативного розв’язання конфліктів,
підвищити рівень навичок ненасильницької комунікації та трансформації конфліктів, прийомів
емоційної підтримки.
Модуль 4. Робота за розділом «Країна» програми «Я. Ми. Країна»:
 сформувати розуміння змісту адміністративної реформи, процесу децентралізації та сучасного устрою
України;
 сприяти усвідомленню важливості особистої ролі та можливостей громади впливати на вирішення
державних питань та процесів;

 обговорити значення активної позиції, партисипації, захисту прав і свобод та розвитку громадянської
відповідальності для розвитку культури демократії сучасних підлітків;
 розкрити шляхи та практики використання ресурсу багатоманітності та продемонструвати методи і
форми розвитку соціальної згуртованості;
 продемонструвати успішні практики волонтерства та взаємодопомоги;
 ознайомити з цілями сталого розвитку ООН;
 підвищити рівень обізнаності щодо визначних подій та видатних особистостей України в контексті
минулого, сьогодення, майбутнього;
 формувати ціннісне ставлення до історичної пам’яті як інструменту діалогу між культурами,
поколіннями, регіонами в Україні.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
програми «Розвиток громадянських компетентностей здобувачів освіти за програмою «Я. Ми. Країна»
наскрізного інтегрованого курсу «Культура добросусідства»
за очною формою навчання (30 годин (1 кредит ЄКТС))

№

Зміст навчальних модулів

Ксть
год

Форми проведення
навчальних занять
Інтерак
тивне
занятт
я

Тестування (вхідне)

1

Модуль 1. Програма «Я. Ми. Країна» в курсі «Культура
добросусідства»

5

2

1

1

1

Інноваційний наскрізний інтегрований курс
«Культура добросусідства» як інструмент
формування соціальної та громадянської
компетентностей дітей і молоді в Україні.
Сучасна
структура
курсу
«Культура
добросусідства», місце програми «Я. Ми.
Країна» в ній. Розвиток соціальної згуртованості
в закладах освіти через програму «Я. Ми.
Країна» і «Батьківські збори по-новому:
актуально, інтерактивно, корисно». Ціннісне
підґрунтя курсу «Культура добросусідства».
Цінності сучасної України.

Практ.
занятт
я

Самостійн
а робота
(не
враховуєт
ься в
загальном
у обліку)

1
4
1

2

Цілі, завдання, структура та основні очікувані
результати програми «Я. Ми. Країна» курсу
«Культура добросусідства». Оновлена програма
«Я. Ми. Країна» та її компетентнісний потенціал
й очікувані результати. Презентація навчальнометодичних матеріалів, розроблених для
реалізації курсу «Культура добросусідства».
Робота за програмою «Я. Ми. Країна» в умовах
розвитку освітньої реформи і Нової української
школи.

2

1

1

1

3

Розвиток громадянської освіти в Україні: Рамка
компетентностей культури демократії Ради
Європи. Демократизація освітнього середовища.

2

1

1

1

8

4

4

Модуль 2. Робота за розділом «Я» програми «Я. Ми.
Країна»
4

Ідентичність і потенціал власного «Я». Підлітки,
молодь і їхні особистісні кордони. Особиста
гідність. Право на самовираження. Власна
позиція та її обстоювання. Уміння проговорювати
свої інтереси, співвідносити їх з інтересами інших
та шукати спільні інтереси та можливості їхньої
реалізації.

2

1

1

2

5

Людська гідність. Права і свободи людини.
Інститути й механізми їхнього захисту, зокрема
захист прав людини в онлайн-середовищі.

2

1

1

1

6

Право на емоції. Уміння ідентифікувати емоції і
керувати ними. Аутоагресія. Емпатія.

2

1

1

2

7

Особистісна ефективність (таймменеджмент) і
розвиток
навичок
самоосвіти.
Рамка
підприємницької компетентності Ради Європи
«ЕнтреКомп» і розвиток підприємницької
компетентності та ініціативності.

2

1

1

2

Модуль 3. Робота за розділом «Ми» програми «Я. Ми.
Країна»

8

4

4

2

1

1

8

Контагіозність підлітків. Молодіжні субкультури.
Солідарність.
Толерантність до іншої, несхожої на тебе
людини: вікова, соціальна, етнічна, релігійна, до
людей з інвалідністю тощо.

2

9

Стереотипи. Гендерна і культурна сензитивність.
Гендерні питання: Розпізнавання маніпуляції
гендерними стереотипами та протистояння їм.
Широка
соціальна
інклюзія.
Протидія
дискримінації.

2

1

1

2

10

Протидія домашньому насильству (фізичному,
сексуальному, психологічному, економічному).
Протидія булінгу. Законодавство України з цих
питань.

2

1

1

2

11

Відновні практики та відновне правосуддя.
Медіація.
Навички
попередження
і
трансформації конфліктів. Ненасильницька
комунікація і миротворча освіта

2

1

1

2

Модуль 4. Робота за розділом «Країна» програми «Я.
Ми. Країна»

7

4

3

12

Адміністративна реформа, децентралізація та
сучасний устрій України. Роль громади,
партисипація та громадянська відповідальність.
Громадянські права й обов’язки. Співвідношення
понять
«громадянин/громадянка»
і
«патріот/патріотка».
Правова
обізнаність
педагога.

2

1

1

2

13

Багатоманітність
як
ресурс.
Соціальна
згуртованість. Волонтерство, взаємодопомога:
успішні практики.

2

1

1

1

14

Цілі сталого розвитку ООН. Україна на мапі світу.
Події та видатні особистості України: минуле,
сьогодення, майбутнє. Історична пам'ять як
інструмент діалогу між поколіннями, культурами
і регіонами в Україні.

3

2

1

2

Вихідне тестування

1

1

30
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