
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Правлінням НГО  

―ІДЦ ―Інтеграція та розвиток‖ 

протокол № 9 від 18.09.2020 р. 

 

Програма підвищення кваліфікації 

тренерів, які будуть готувати педагогів для роботи  

за програмами курсу «Культура добросусідства»   

 (за видом освітньої послуги «СЕМІНАР-ТРЕНІНГ») 
 

Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників 

розроблено відповідно до сучасної державної освітньої політики, Концепції Нової 

української школи та Стратегії реформування освіти Україні. 

 

1. Найменування: Тренінг для тренерів, які будуть готувати педагогів/викладачів для 

роботи за програмами курсу «Культура добросусідства» в закладах дошкільної освіти, 

закладах загальної середньої освіти, коледжах, закладах передфахової вищої освіти, 

професійних ліцеях, закладах вищої і післядипломної освіти.  

 

2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації 

(участь у семінарі). 

 

3. Розробник – ГО ІДЦ «ІНТЕГРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК» 

Автори програми: 

Маргарита Араджионі, к. істор. н., керівниця творчої групи розробників 

наскрізного,  інтегрованого курсу ―Культура добросусідства‖, провідна тренерка НГО 

―ІДЦ ―Інтеграція та розвиток‖; 

Олег Смірнов, к. філолог. н., керівник національного офісу Представництва DVV 

International в Україні; 

Андрій Гусєв, к. психол. н., доцент кафедри загальної та практичної психології 

Інституту менеджменту та психології Університету менеджменту освіти Національної 

академії педагогічних наук України; 

Олег Охредько, історик, освітній експерт, провідний тренер ІДЦ «Інтеграція та 

розвиток»; 

Олександра Козорог, історик, правознавиця, тренерка Дніпровської академії 

неперервної освіти, освітня експертка Української Гельсінської спілку з прав людини.    

 

4. Мета: підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності 

тренерів курсу «Культура добросусідства», які будуть готувати педагогів для роботи за 

програмами курсу «Культура добросусідства» в різних ланках освіти відповідно до 

основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського 

суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг. 

 

5. Напрям: розвиток професійно-педагогічних компетентностей (поглиблення 

професійних знань, умінь, навичок) та інших базових компетентностей педагогів та 

науково-педагогічних працівників. 

 

6. Зміст: 
1)  Навчання впродовж життя. Особливості навчання дорослих. Бар'єри, що 

стримують/заважають дорослому вчитися (фізіологічні, соціальні, психологічні тощо). 

Мотивація до навчання. Створення умов для навчання дорослих. 



2) Новації в освіті. Нормативно-правова база освітньої реформи. Нові освітні стандарти. 

Розвиток громадянської освіти  

3) Тренерська компетентність. Ролі тренера. Тренерська етика. Самоаналіз і самооцінка 

тренерських компетенцій. Додаткові можливості для саморозвитку і навчання тренера. 

4) Методологічні основи тренінгу. Планування й проведення тренінгу для дорослих. 

5) Відпрацювання навичок складання програми семінару-тренінгу і програми 

інтерактивного заняття. 

6) Активні та інтерактивні форми і методи викладання курсу «Культура добросусідства». 

Метод проектів. Питання організації дискусій з дорослими. Робота з «малими 

групами». 

7) Формувальне оцінювання в навчанні дорослих. Питання оцінки ефективності 

проведеного тренінгу та методики оцінювання ефективності викладання курсу 

«Культура добросусідства».  

8) Основи групової динаміки. Командоутворення. Як підтримувати групову динаміку 

онлайн і офлайн. Робота зі складною поведінкою  учасників навчальної групи. 

9) Стресостійкість тренера. Робота з емоційно складними темами/вправами. Методи 

психологічного розвантаження. Профілактика профвигоряння.  

10) Робота з конфліктом. Аналіз відмінностей фактів, суджень, емоцій. Комунікація в 

конфлікті. Основні принципи та бар’єри в комунікації.  Позиції, інтереси та основні 

потреби учасників комунікаційної взаємодії. Огляд методів аналізу конфлікту. 

Миротворча освіта: превенція і трансформація конфлікту. Основи медіації. 

Відновлюване правосуддя. Ювенальна юстиція. (Змістове наповнення модулю 

корегується відповідно до профілю підготовки тренерів) 

11) Демократизація освітнього середовища. Громадянська освіта.  Методика викладання 

тем, пов’язаних з правами людини, механізмом їхнього захисту. (Змістове наповнення 

модулю корегується відповідно до профілю підготовки тренерів)  

12) Питання інклюзії й ставлення до іншого, несхожого. Недискримінація. Міжкультурна 

освіта.  Урахування етнокультурного, мовного, релігійного, гендерного різноманіття.  

13) Робота за програмами підвищення кваліфікації за курсом «Культура добросусідства», 

розробленими для ЗППО, і з авторськими програмами з методики викладання курсу 

«КД» Інформаційно-дослідного центру «Інтеграція та розвиток». Основний набір 

вправ, які використовуються під час навчання методиці викладання «КД» в певній 

ланці освіти (Змістове наповнення модулю корегується відповідно до профілю 

підготовки тренерів). 

14) Підприємницька компетентність тренера. Як навчити розвивати підприємницьку 

компетентність і ініціативність у дітей, підлітків та дорослих. Таймменеджмент і 

особистісна ефективність. (Змістове наповнення модулю корегується відповідно до 

профілю підготовки тренерів) 

15) Основи проектної діяльності і фандрайзингу. Лоббіювання інтересів освітян в громаді. 

16) Цифрова компетентність тренера. Робота з інформацією. Питання особистої 

інформаційної безпеки в Інтернеті.  

17) Особливості роботи тренера з аудиторію офлайн і онлайн. Відпрацювання учасниками 

навичок проведення занять і вправ за темами курсу «Культура добросусідства».  

 

7. Обсяг (тривалість) навчання: 60,0 годин/2 кредита Європейської кредитної 

трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС) в офлайн форматі. У разі змішаної форми 

проведення навчання – 58 годин – дистанційний модуль і 17 годин – практичний очний 

модуль (загалом 75 академічних годин або 2,5 кредита ЄКТС) 

 

8. Форма (форми) навчання: очна або очна-дистанційна 

 

9. Програмні результати: 



1) ознайомлення учасників/-ць  з нормативно-правовою базою освітньої реформи, новими 

освітніми стандартами та іншими новаціями в освіті; 

2) розуміння основних концептуальних засад і принципів освіти дорослих,  

розвиток вміння створювати комфортні умови для навчання і мотивувати дорослих до 

навчання; 

3) ціннісне ставлення до процесу самовдосконалення, навчання впродовж життя, 

постійного розвитку тренерських компетентностей та особистої ефективності; 

4) розуміння що таке тренерська компетентність і ролей тренера, усвідомлення важливості 

дотримання  тренерської етики;  

5) розвиток навичок складання програми семінару-тренінгу та програми інтерактивного 

заняття; 

6) розуміння методологічних основ тренінгу, відпрацювання навичок планування й 

проведення тренінгу для дорослих в онлайн та офлайн форматі; 

7) розуміння форм і методів роботи з емоційно складними темами під час проведення 

соціально-психологічних тренігів, необхідності застосування методів психологічного 

розвантаження та профілактики профвигоряння;  

8) розвиток навичок командоутворення, підримки групової динаміки онлайн та офлайн, 

роботи з учасниками тренінгу зі складною поведінкою;  

9) розуміння концептуальних засад  громадянської освіти, освіти з демократичного 

громадянства та прав людини, механізмів їх захисту; 

10) розуміння особливостей комунікації в конфлікті, основ медіації та значення 

миротворчої освіти,  концептуальних засад ненасильницької комунікації; 

11) розуміння правил медіа гігієни та значення медіа освіти в інформаційну епоху, 

усвідомлення значення особистої інформаційної безпеки і важливості розвитку цифрової 

компетентності тренера; 

12) розвиток вмінь організовувати проєктну діяльність та навички з фандрайзингу; 

13)  розуміння цілей, завдань, структури, програмно-методичного комплексу, принципів 

організації навчання педагогів за програмами курсу «Культура добросусідства»;  

14) застосування практичних навичок проведення занять і вправ за темами курсу 

«Культура добросусідства»; 

15) уміння трансформувати структурні елементи очного тренінгового заняття 

(знайомство, мотивація,  формулювання правил роботи та очікувань від навчання, 

проведення інтерактивної вправи або активних видів роботи, рефлексія тощо) в 

практичній освітній діяльності; 

16) просування демократичних цінностей (повага до багатоманітності, право вибору, 

формування спільноти, полікультурність) серед педагогів. 

 

10. Цільова аудиторія: педагоги/викладачі, педагогічні і науково-педагогічні працівники, 

які вже пройшли базове навчання методиці роботи за програмами курсу «Культура 

добросусідства» в ЗДО, ЗЗСО, ЗВО або в роботі з дорослими. Профіль базового навчання 

учасників(-ць) семінару-тренінгу і змістове наповнення відповідних варіативних модулів 

визначають основне спрямування підготовки тренерів для відповідної ланки освіти. 

 

11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
професійно-педагогічна: обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з 

педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального 

середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню здобувачів 

освіти, здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої 

педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог 

педагогічної етики та викликів сучасної школи; 

соціально-громадянська компетентність: розуміння сутності громадянського 

суспільства; володіння знаннями про права і свободи людини; усвідомлення глобальних 



(зокрема й екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні;  

усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності; вміння визначати 

проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та 

вміння віднаходити шляхи їх розв’язання; здатність до ефективної командної роботи;  

вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів; вміння вести 

конструктивний діалог, співпрацювати з іншими, поважати думку інших, проявляти 

толерантність, емпатію; вміння критично мислити, визначати проблему та бачити шляхи її 

розв'язання; 

загальнокультурна компетентність: здатність розуміти твори мистецтва, самостійно 

виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва; усвідомлення власної 

національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття 

культурного вираження інших; 

мовно-комунікативна компетентність: володіння системними знаннями про норми і 

типи спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності; – вміння 

вислуховувати, обстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань 

та аргументації;  розвиненість культури професійного спілкування; здатність досягати 

педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних 

знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних 

ситуацій); 

психолого-фасилітативна компетентність: усвідомлення ціннісної значущості 

фізичного, психічного і морального здоров’я і його підтримка у учасників навчальної 

групи; оволодіння прийомами роботи з учасниками зі складною поведінкою; розвиток 

вміння підтримувати учасників навчальної групи під час проведення емоційно складних 

вправ; чутливість до групових процесів, вербальних і невербальних сигналів і уміння 

інтерпретувати їх, практикувати прийоми психологічного розвантаження і профілактики 

профвигоряння;  розвиток вміння резюмувати і узагальнювати; 

підприємницька компетентність: вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати 

їх у життя задля підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку 

суспільства і держави; 

інформаційно-цифрова компетентність: здатність орієнтуватися в інформаційному 

просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог 

сучасного  інформаційного суспільства; знання і розуміння місця цифрових інструментів 

при навчанні онлайн; здатність розвивати нові уміння, технології, дидактичний 

інструментарій, використання практичного досвіду, дидактичного матеріалу в освітній 

діяльності; 

технічна компетентність: уміння трансформувати мету, яку поставлено замовником 

(звичайно в термінах необхідного результату) у систему конкретних навчальних завдань, 

підібрати відповідні їм активні вправи, застосувати їх практично; 

контекстуальна компетентність: володіння соціальним контекстом, у якому існує 

професія, не меншою мірою, ніж предметом тренінгу; розуміння, де та кого він/вона 

навчає; гнучко відповідає на запит і очікування аудиторії; 

адаптивна компетентність — здатність передбачати зміни в професії та 

пристосовуватися до них; 

концептуальна компетентність: володіння загальноприйнятими основами знань, на 

яких базується тренерська практика; 

інтегративна компетентність: уміння цілісно та швидко приймати потрібні рішення, 

творчо ставитися до своєї діяльності. 

 

12. Документ про результати навчання: сертифікат видається в електронному або 

паперовому вигляді після завершення виконання програми підвищення кваліфікації. Для 

успішного завершення тренінгу для тренерів учасник(-ця) мають відвідати не менше ніж 

80% запропонованих занять, відповісти на питання підсумкової діагностики теоретичного 



модуля і набрати не менше ніж 64 бали з 80 можливих, а також успішно пройти 

практичний модуль навчання (набрати в середньому не менш ніж 50 балів із 70 

можливих). Здійснюється онлайн-реєстр виданих сертифікатів з відповідними 

відомостями підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, 

зазначеною кількістю академічних годин – 60 або 75 годин – в залежності від форми 

проведення навчання. 

 

Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ 

від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 

грудня 2019 року № 1133) і Типової освітньої програми організації і проведення підвищення 

кваліфікації керівних кадрів закладів освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська 

школа» (наказ МОН від 13.12.2018 р. № 1392) 
 

 

Навчально-тематичний план для очного і змішаного форматів навчання (академічні години) 
 

№ Тема Кількість 

годин 

(очне) 
 

Кількість 

годин 

(змішане) 

1 Знайомство. Вхідна діагностика. Криголами. Очікування. 

Огляд програми семінару. Організаційні питання 

2 2 

2 Навчання впродовж життя. Особливості навчання дорослих. 

Бар'єри, що стримують/заважають дорослому вчитися 

(фізіологічні, соціальні, психологічні тощо). Мотивація до 

навчання. Створення умов для навчання дорослих. 

2 4 

3 Новації в освіті. Нормативно-правова база освітньої 

реформи. Нові освітні стандарти. Розвиток громадянської 

освіти  

2  2 

4 Тренерська компетентність. Ролі тренера. Тренерська етика. 

Самоаналіз і самооцінка тренерських компетенцій. 

Додаткові можливості для саморозвитку і навчання тренера. 

2 4 

5 Методологічні основи тренінгу. Планування й проведення 

тренінгу для дорослих. 

4 4 

6 Відпрацювання навичок складання програми семінару-

тренінгу і програми інтерактивного заняття. 

4 4 

7 Активні та інтерактивні форми і методи викладання курсу 

«Культура добросусідства». Метод проектів. Питання 

організації дискусій з дорослими. Робота з «малими 

групами».  

2 2 

8 Формувальне оцінювання в навчанні дорослих. Питання 

оцінки ефективності проведеного тренінгу та методики 

оцінювання ефективності викладання курсу «Культура 

добросусідства».  

2 3 



9 Основи групової динаміки. Командоутворення. Як 

підтримувати групову динаміку онлайн і офлайн.  

2 4 

10 Робота зі складною поведінкою  учасників навчальної групи. 2 2 

11 Стресостійкість тренера. Робота з емоційно складними 

темами/вправами. Методи психологічного розвантаження. 

Профілактика профвигоряння. 

2 4 

12 Робота з конфліктом. Аналіз відмінностей фактів, суджень, 

емоцій. Комунікація в конфлікті. Основні принципи та 

бар’єри в комунікації.  Позиції, інтереси та основні потреби 

учасників комунікаційної взаємодії. Огляд методів аналізу 

конфлікту. Миротворча освіта: превенція і трансформація 

конфлікту. Основи медіації. Відновлюване правосуддя. 

Ювенальна юстиція. (Змістове наповнення модулю 

корегується відповідно до профілю підготовки тренерів) 

4 8 

13 Демократизація освітнього середовища. Громадянська 

освіта.  Методика викладання тем, пов’язаних з правами 

людини, механізмом їхнього захисту. (Змістове наповнення 

модулю корегується відповідно до профілю підготовки 

тренерів) 

2 4 

14 Питання інклюзії й ставлення до іншого, несхожого. 

Недискримінація. Міжкультурна освіта.  Урахування 

етнокультурного, мовного, релігійного, гендерного 

різноманіття. 

2 2 

15 Робота за програмами підвищення кваліфікації за курсом 

«Культура добросусідства», розробленими для ЗППО, і з 

авторськими програмами з методики викладання курсу «КД» 

Інформаційно-дослідного центру «Інтеграція та розвиток». 

Основний набір вправ, які використовуються під час 

навчання методиці викладання «КД» в певній ланці освіти 

(Змістове наповнення модулю корегується відповідно до 

профілю підготовки тренерів). 

2 4 

16 Підприємницька компетентність тренера. Як навчити 

розвивати підприємницьку компетентність і ініціативність у 

дітей, підлітків та дорослих. Таймменеджмент і особистісна 

ефективність. (Змістове наповнення модулю корегується 

відповідно до профілю підготовки тренерів) 

 

2 4 

17 Основи проектної діяльності і фандрайзингу. Лоббіювання 

інтересів освітян в громаді. 

2 2 

18 Цифрова компетентність тренера. Робота з інформацією. 

Питання особистої інформаційної безпеки в Інтернеті.  

2 2 

19 Особливості роботи тренера з аудиторію офлайн і онлайн.  

 

2 2 



20 Відпрацювання учасниками навичок проведення занять і 

вправ за темами курсу «Культура добросусідства». 

14 14 

21 Підсумкова рефлексія 2 2 

Всього 60 75 
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