
Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток» 
 

Програма методичного семінару  
з пілотування модельної навчальної програми «Культура добросусідства» для 5-6 класів у 2021/2022 навчальному році 

(м. Ірпінь, 11-15 серпня 2021 р.) 
 

Семінар проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»,  
що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні.  

Зміст семінару є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає  
погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США. 

11 серпня 2021 р., середа 

час Група 1. Тема Спікер Група 2. Тема Спікер 

09:00; 11:00 Трансфер з Києва в Ірпінь, вітальна кава (09:45, 11:45) 

11:30 – 13:00  Відпочинок  Знайомство з учасниками, тренерами і програмою 
семінару. Інтеграція. Вхідна діагностика. Оргпитання 
щодо проведення семінару і пілотування програми. 

Маргарита 
Араджионі 
Валентина 
Потапова 

13:00 – 14:00 Обід, поселення  Обід, поселення  

14:00 – 15:30 Знайомство з учасниками, тренерами і програмою 
семінару. Інтеграція. Вхідна діагностика. Оргпитання щодо 
проведення семінару і пілотування програми.  

Маргарита 
Араджионі 
Валентина 
Потапова 

Основні засади і філософія НУШ. Інтеграційний, 
компетентнісний і діяльнісний підходи.   
Нормативна база для впровадження нових програм і 
методик.  
Програма «Культура добросусідства» для 5-6 класів 
як складова однойменного наскрізного інтегрованого 
курсу. 

Ірина Унгурян 

15:30 – 16:00 Кава-пауза    

16:00 – 17:30 Основні засади і філософія НУШ. Інтеграційний, 
компетентнісний і діяльнісний підходи.   
Нормативна база для впровадження нових програм і 
методик.  
Програма «Культура добросусідства» для 5-6 класів як 
складова однойменного наскрізного інтегрованого курсу. 

Ірина Унгурян Відпочинок  

18:00 – 19:00 Вечеря  Вечеря  



12 серпня 2021 р., четвер 

час Тема Спікер Тема Спікер 

09:30 – 11:00  Особливості організації освітнього середовища 
інтегрованого курсу “Культура добросусідства”.  
Активні та інтерактивні методи  у викладанні курсу 
“Культура добросусідства”.  
Оцінювання навчальних досягнень учнів. Використання 
технології ранкових зустрічей 

Ірина Унгурян Розвиток критичного мислення в «КД».  
Технології критичного мислення. Основні етапи уроку з 
застосуванням технологій критичного мислення. Як 
навчити учнів думати та читати критично? Графічні 
організатори. Як навчити учнів майстерності ставити 
запитання? Як сформувати навичку брати участь у 
обговорені та дискусіях?    

Валентина 
Потапова 

11:00 – 11:30 Кава-пауза  Кава-пауза  

11:30 – 13:00 Розвиток підприємливості і ініціативності в «КД». 
Ентрекомп. Таймменеджмент як важливе уміння ключової 
компетентності підприємливість 

Ірина Унгурян Розвиток медіа грамотності. Інформація як ресурс.  Як 
працювати з візуальними медіа:  текстом та 
зображенням. Як працювати з аудівізуальними медіа: 
відеороліки, анімація, фільми.   
Інтернет мережі - сучасний медіа простір. Безпека дітей в 
Інтернеті. Як захиститися від кібербулінгу в сучасному 
медіапросторі. 

Валентина 
Потапова 

13:00 – 14:00 Обід  Обід  

14:00 – 15:30 Розвиток критичного мислення в «КД».  
Технології критичного мислення. Основні етапи уроку з 
застосуванням технологій критичного мислення. Як 
навчити учнів думати та читати критично? Графічні 
організатори. Як навчити учнів майстерності ставити 
запитання? Як сформувати навичку брати участь у 
обговорені та дискусіях?    

Валентина 
Потапова 

Особливості організації освітнього середовища 
інтегрованого курсу “Культура добросусідства”.  
Активні та інтерактивні методи  у викладанні курсу 
“Культура добросусідства”.  
Оцінювання навчальних досягнень учнів. Використання 
технології ранкових зустрічей 

Ірина Унгурян 

15:30 – 16:00 Кава-пауза  Кава-пауза  

16:00 – 17:30 Розвиток медіа грамотності. Інформація як ресурс.  Як 
працювати з візуальними медіа:  текстом та зображенням. 
Як працювати з аудівізуальними медіа: відеороліки, 
анімація, фільми.   
Інтернет мережі - сучасний медіа простір. Безпека дітей в 
Інтернеті. Як захиститися від кібербулінгу в сучасному 
медіапросторі. 

Валентина 
Потапова 

Розвиток підприємливості і ініціативності в «КД». 
Ентрекомп. Таймменеджмент як важливе уміння 
ключової компетентності підприємливість 

Ірина Унгурян 

18:00 – 19:00 Вечеря  Вечеря  



13 серпня 2021 р., п’ятниця 

час Тема Спікер Тема Спікер 

09:30 – 11:00  Особисті кордони людини: типи та види.  
Ресурси та потреби людини.  
Самовираження через поведінку. Асертивна 
поведінка при взаємодії. Методичний аналіз вправ на 
відпрацювання навичок асертивної поведінки та 
вміння казати “ні” в курсі “Культура добросусідства”.  

Неля Лебідь Викладання тем, пов’язаних з традиційною і 
сучасною культурою. Кухня. Одяг. Свята. 
Соціонормативна культура: етикет, обряди вікової 
ініціації тощо.  Культурна сензитивність. 

Валентина 
Потапова  

11:00 – 11:30 Кава-пауза  Кава-пауза  

11:30 – 13:00 Побудова ефективної комунікації.  
Види комунікації: вербальна/невербальна, 
конструктивна/деструктивна.  
Дистанція та позиції у спілкуванні.  
Комунікативні техніки.  
Методичний аналіз вправ на відпрацювання технік 
ефективної комунікації в курсі “Культура 
добросусідства” 

Неля Лебідь Самоідентифікація. Ідентичність людини та її 
складові. Ціннісна основа ідентичності. 
Упередження, стереотипи та їхні наслідки. 

Олександра 
Козорог 

13:00 – 14:00 Обід  Обід  

14:00 – 15:30 Основи конфліктології. Аналіз видів конфліктів та 
причин їх виникнення в освітньому процесі. 
Конструктивне вирішення конфліктів: картографія 
конфлікту та стилі поведінки в конфлікті. 

Неля Лебідь Що таке педагогіка партнерства. Як забезпечити 
ефективну участь батьків в освітньому процесі. Що 
необхідно враховувати під час навчання дорослих 
(підходи, прнципи, особливості андрагогіки). 

Олександра 
Козорог 

15:30 – 16:00 Кава-пауза  Кава-пауза  

16:00 – 17:30 Емоції та почуття в житті людини. Право на емоції. 
Розуміння та управління своїми емоціями та емоціями 
інших людей. Ненасильницька комунікація. “Я-
повідомлення” як базова техніка ненасильницької 
комунікації. 

Неля Лебідь Гендер, гендерні ролі, гендерна рівність.  
Дискримінація: види та прояви. Недискримінаційний 
та гендерний підходи в освітньому процесі.  
Інклюзія як процес забезпечення участі усіх 
громадян в житті громади/спільноти.  
Багатоманітність як цінність та ресурс 
полікультурного суспільства. 

Олександра 
Козорог 

18:00 – 19:00 Вечеря    

 

 



14 серпня 2021 р., субота 

час Тема Спікер Тема Спікер 

09:30 – 11:00  Самоідентифікація. Ідентичність людини та її складові. 
Ціннісна основа ідентичності. Упередження, стереотипи 
та їхні наслідки. 
 

Олександра 
Козорог 

Особисті кордони людини: типи та види.  
Ресурси та потреби людини.  
Самовираження через поведінку. Асертивна 
поведінка при взаємодії. Методичний аналіз вправ 
на відпрацювання навичок асертивної поведінки та 
вміння казати “ні” в курсі “Культура добросусідства”. 

Неля Лебідь 

11:00 – 11:30 Кава-пауза  Кава-пауза  

11:30 – 13:00 Гендер, гендерні ролі, гендерна рівність.  
Дискримінація: види та прояви. Недискримінаційний та 
гендерний підходи в освітньому процесі.  
Інклюзія як процес забезпечення участі усіх громадян в 
житті громади/спільноти.  
Багатоманітність як цінність та ресурс полікультурного 
суспільства. 
 

Олександра 
Козорог 

Побудова ефективної комунікації.  
Види комунікації: вербальна/невербальна, 
конструктивна/деструктивна.  
Дистанція та позиції у спілкуванні.  
Комунікативні техніки.  
Методичний аналіз вправ на відпрацювання технік 
ефективної комунікації в курсі “Культура 
добросусідства” 

Неля Лебідь 

13:00 – 14:00 Обід  Обід  

14:00 – 15:30 Права людини і права дитини в темах програми «КД».  
Основи концепції прав людини. Права дитини. 
Механізми реалізації та  захисту прав людини в 
освітньому процесі.  
Право на самовираження. Право на приватність.  
Громадський активізм: форми, методи. 

Олександра 
Козорог 

Основи конфліктології. Аналіз видів конфліктів та 
причин їх виникнення в освітньому процесі. 
Конструктивне вирішення конфліктів: картографія 
конфлікту та стилі поведінки в конфлікті. 

Неля Лебідь 

15:30 – 16:00 Кава-пауза  Кава-пауза  

16:00 – 17:30 Що таке педагогіка партнерства. Як забезпечити 
ефективну участь батьків в освітньому процесі. Що 
необхідно враховувати під час навчання дорослих 
(підходи, прнципи, особливості андрагогіки). 

Олександра 
Козорог 

Емоції та почуття в житті людини. Право на емоції. 
Розуміння та управління своїми емоціями та 
емоціями інших людей. Ненасильницька 
комунікація. “Я-повідомлення” як базова техніка 
ненасильницької комунікації. 

Неля Лебідь 

18:00 – 19:00 Вечеря  Вечеря  

 

 



15 серпня 2021 р., неділя 

час Тема Спікер Тема Спікер 

09:00 – 10:30  Викладання тем, пов’язаних з традиційною і сучасною 
культурою. Кухня. Одяг. Свята. Соціонормативна 
культура: етикет, обряди вікової ініціації тощо.  
Культурна сензитивність. 

Валентина 
Потапова 

Права людини і права дитини в темах програми 
«КД».  
Основи концепції прав людини. Права дитини. 
Механізми реалізації та  захисту прав людини в 
освітньому процесі.  
Право на самовираження. Право на приватність.  
Громадський активізм: форми, методи. 

Олександра 
Козорог 

10:30 – 11:30 Кава-пауза та виписка з готелю  Кава-пауза та виписка з готелю  

11:30 – 13:00 Діагностика. Рефлексія. Завершення семінару. Маргарита 
Араджионі 
Валентина 
Потапова 

Діагностика. Рефлексія. Завершення семінару. Олександра 
Козорог 
Маргарита 
Араджионі 

13:00 – 14:00 Обід  Обід  

14:00 – 15:30  Від’їзд    Від’їзд   

 


