ЗАТВЕРДЖЕНО
Правлінням НГО
―ІДЦ ―Інтеграція та розвиток‖
протокол № 7 від 17.07.2020 р.
Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи
у закладах дошкільної освіти

«Методика роботи за програмою ”Український віночок. Регіон“
інтегрованого 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: «Методика роботи за програмою ‖Український віночок. Регіон―
інтегрованого курсу ‖Культура добросусідства―».
(Програма семінару-тренінгу з методики роботи за програмою «Український віночок.
Регіон» інтегрованого курсу «Культура добросусідства» у середній і старшій групах
закладів дошкільної освіти)
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації
(участь у семінарі).
3. Розробник – ГО ІДЦ «ІНТЕГРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК»
Автори програми і тренери:
Маргарита Араджионі, к.і.н.,
керівниця
творчої групи розробників
наскрізного інтегрованого курсу ―Культура добросусідства‖, провідна тренерка НГО
―ІДЦ ―Інтеграція та розвиток‖;
Неля Лисенко, завідувачка Центру психологічної служби відділу освіти Бучанської
міської ради Київської області;
Олена Савчук, методистка Центру дошкільної і початкової освіти Інституту
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області;
Валентина Потапова, керівниця освітнього напрямку діяльності Української
Гельсінської спілки з прав людини, провідна тренерка НГО ―ІДЦ ―Інтеграція та
розвиток‖;
Катерина Юр’єва, доктор педагогічних наук, професорка кафедри теорії і
технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін Харківського НПУ імені Г. С.
Сковороди.
4. Мета: підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності
педагогічних працівників ЗДО, які будуть впроваджувати програму «Український віночок.
Регіон» інтегрованого курсу «Культура добросусідства» 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 педагога.
6. Зміст:
1) Інноваційний курс «Культура добросусідства». Наступність роботи за наскрізним
інтегрованим курсом «Культура добросусідства» в закладах освіти різного рівня (від

ЗДО до ЗВО). Цілі, завдання, структура та основні положення програми «Український
віночок. Регіон». Принципи побудови програмно-методичного комплексу. Планування
роботи з реалізації змісту програми в середній і старшій групах ЗДО. Інтеграція
Програми в освітній процес сучасного закладу дошкільної освіти. Створення моделі
інтегрованого планування життєдіяльності дошкільників.
2) Активні та інтерактивні форми і методи роботи з дітьми та дорослими за курсом «КД».
Он-лайн інструменти для викладання курсу «Культура добросусідства». Презентація
НМК та електронних методичних матеріалів для вчителів, які працюють за курсом
«Культура добросусідства».
3) Концептуальні засади громадянської освіти. Європейська рамка культури демократії.
Громадянське виховання в ЗДО: можливості та інструменти. Демократизація
освітнього середовища в ЗДО. Поняття для розуміння цінностей демократі. Реалізація
принципів демократії у процесі вивчення курсу «КД» в ЗДО.
4) Ідентичності. Стереотипи. Ставлення до «іншого/іншої». Гендерна чутливість.
Ставлення до людей з інвалідністю. Протидія дискримінації. Широка соціальна
інклюзія. Толерантність. Цінність різноманіття.
5) Людська і особиста гідність. Права людини і права дитини. Громадянські права і
обов'язки людини. Дотримання прав і безпекові виклики в ЗДО. Взаємодія вихователів
навчальних закладів з батьками і адміністрацією навчальних закладів. Правові засади.
Протидія булінгу і домашньому насиллю.
6) Формування комунікативної компетентності дітей у процесі роботи за програмою
«Український віночок. Регіон». Особливості міжкультурної вербальної і невербальної
комунікації. Культура миру. Ненасильницька комунікація. Формування комунікативномовленнєвої компетентності дітей в умовах двомовності та багатомовності в закладі
дошкільної освіти.
7) Введення в конфліктологію. Конфлікт, його складові, різні стилі поведінки в конфлікті.
Огляд методів аналізу конфлікту. Конфліктологія в змістових лініях «Світ дитинства»,
«Граємося разом», «Вчимося спілкуватися». Використання ігор, спрямованих на
попередження конфліктів, подолання бар'єрів у спілкуванні та розвиток
комунікативних навичок
8) Розвиток критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку. Медіаграмотність.
Методика роботи з відео. Спрямований перегляд. Біографічний метод. Робота з
ляльками, казками і мультфільмами в ЗДО. Методика декодування фотографій.
9) Врахування особливостей психоемоційного розвитку дошкільників. Робота з емоціями.
Адаптація дітей після травмуючої події. Вправи, які спрямовані на адаптацію дітей та
соціалізацію у новій спільноті. Засоби психоемоційного розвантаження у дітей і
дорослих.
10) Реалізація змісту підрозділу «Історія людей і пам'яток» при ознайомленні з рідним
населеним пунктом. Виховання любові до рідного краю за допомогою дидактичних
ігор, екскурсій, квестів, художньої літератури.
11) Формування елементів екологічної свідомості, розвиток позитивного емоційноціннісного ставлення до природи. Методи роботи з дітьми по залученню їх до
посильної практичної природознавчої діяльності. Використання ігор та ігрових вправ
для формування пізнавального інтересу до природи рідного краю.
12) Особливості роботи з дітьми за змістовою лінією «Дитина в розмаїтті культур»
програми «Український віночок. Регіон». Формування ціннісного ставлення дітей до
традиційних і сучасних культур, музичного та декоративно-ужиткового мистецтва.
13) Експериментальна робота. Створення предметно-розвивального середовища в закладі
дошкільної освіти та його вплив на формування толерантності дітей. Досвід
упровадження програми «Український віночок» в регіонах України.
14) Навчання впродовж життя. Особливості роботи з дорослими. Реалізація розділу
«Робота з сім'єю». Програма курсу «Батьківські збори по-новому: актуально,

інтерактивно, корисно». Досвід проведення батьківських зборів та інших позакласних
заходів. Як проводити батьківські збори по-новому. Згуртування батьківської
спільноти. Активізація ролі батьківської громади в житті навчального закладу, в
громаді. Розвиток соціальної згуртованості: співпраця навчального закладу і громади;
7. Обсяг (тривалість) навчання: 45,0годин/1,5 кредиту Європейської кредитної
трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: очна, очно-дистанційна.
9. Програмні результати:
1) ознайомлення учасників/-ць з наскрізним інтегрованим курсом «Культура
добросусідства» та наступністю роботи в закладах освіти різного рівня;
2) розуміння цілей, завдань, структури, основних положень програми «Український
віночок. Регіон», принципів побудови програмно-методичного комплексу, оволодіння
методикою його викладання;
3) розуміння концептуальних засад громадянської освіти, освіти з демократичного
громадянства та прав людини й можливостей впровадження її в ЗДО;
4) просування демократичних цінностей (повага до багатоманітності, право вибору,
відповідальність, участь, формування спільноти і співпраця, полікультурність) в ЗДО;
5) знання і розуміння гендерного підходу, культурної сензитивності та інклюзивного
ставлення у впровадженні програми «Український віночок. Регіон»;
6) розуміння концептуальних засад ненасильницької комунікації, методики роботи з
міжкультурної вербальної та невербальної комунікації в закладі дошкільної освіти;
7) розуміння концептуальних засад прав людини і прав дитини, механізмів їх захисту,
важливості дотримання правил та шляхів реагування на безпекові виклики в ЗДО,
правових засад реагування на різні види домашнього насильства та булінг у закладі
освіти;
8) розуміння правил медіа гігієни та значення медіаосвіти в інформаційну епоху;
9) вміння організовувати на правових засадах взаємодію вихователів ЗДО з батьками та
адміністрацією;
10) розуміння основних засад конфліктології, оволодіння навичками аналізу конфліктів;
11) навички роботи з візуальними джерелами, зокрема з фото та медіафайлами;
12) застосування навичок роботи з дидактичними іграми, ігровими вправами, казками,
квестами, творами літератури та мистецтва для розвитку пізнавального інтересу дітей,
критичного мислення, формування екологічної свідомості;
13) 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, організовувати експериментальну та пошуковудослідницьку роботу дітей в ЗДО;
14) ціннісне ставлення до історичної пам’яті, пам’ятників та символів, як інструменту
діалогу між поколіннями, регіонами і в Україні в цілому;
15) уявлення про особливості навчання дорослих, методику проведення «Батьківських
зборів по-новому», розвиток соціальної згуртованості;
16) ціннісне ставлення до процесу самовдосконалення, навчання впродовж життя.
10. Цільова аудиторія: педагогічні працівники ЗДО, ЗППО.
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 дітей
молодшого шкільного віку, 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 педагогічного 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 дитини – здатність сприяти творчому
становленню здобувачів освіти та їхній індивідуалізації;
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.
12. Документ про результати навчання: сертифікат видається в електронному або
паперовому вигляді після завершення навчання за програмою підвищення кваліфікації та
виконання 80% запропонованих завдань вихідної діагностики. Здійснюється онлайнреєстр виданих сертифікатів з відповідними відомостями підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників, зазначеною кількістю академічних
годин – 45,0 годин.
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
№

Тема

Кількість
годин

1

Реєстрація учасників. Вхідна діагностика. Знайомство. Криголами.
Інноваційний курс «Культура добросусідства». Наступність роботи за
курсом «Культура добросусідства» в закладах освіти різного рівня (від
ЗДО до ЗВО). Толерантність. Культура миру.

1,5

2

Цілі, завдання, структура та основні положення програми
«Український віночок. Регіон». Принципи побудови програмнометодичного комплексу.

1,5

3

Планування роботи з реалізації змісту програми в середній і старшій
групах ЗДО. Інтеграція Програми в освітній процес сучасного закладу
дошкільної освіти. Створення моделі інтегрованого планування
життєдіяльності дошкільників.

1,5

4

Активні та інтерактивні форми і методи роботи з дітьми та дорослими
за курсом «КД». Експериментальна робота. Створення предметнорозвивального середовища в закладі дошкільної освіти та його вплив на
формування толерантності дітей.

2,0

5

Особливості роботи з дітьми за змістовою лінією «Дитина в розмаїтті
культур» програми «Український віночок. Регіон». Формування
ціннісного ставлення дітей до традиційних і сучасних культур,
музичного та декоративно-ужиткового мистецтва. Досвід апробації
програми «Український віночок»

2,0

6

Формування елементів екологічної свідомості, розвиток позитивного
емоційно-ціннісного ставлення до природи. Методи роботи з дітьми по
залученню їх до посильної практичної природознавчої діяльності.
Використання ігор та ігрових вправ для формування пізнавального
інтересу до природи рідного краю.

2,0

7

Реалізація змісту підрозділу «Історія людей і пам'яток» при
ознайомленні з рідним містом. Виховання любові до рідного краю за
допомогою дидактичних ігор, екскурсій, квестів, художньої літератури

2,0

8

Формування комунікативної компетентності дітей у процесі роботи за
програмою «Український віночок. Регіон». Особливості міжкультурної
вербальної і невербальної комунікації. Ненасильницька комунікація.
Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей в
умовах двомовності і багатомовності в закладі дошкільної освіти

2,0

9

Введення в конфліктологію. Конфлікт, його складові, різні стилі
поведінки в конфлікті. Огляд методів аналізу конфлікту.
Конфліктологія в «КД»

2,0

10

Ідентичності. Стереотипи. Дискримінація. Гендерна чутливість.
Ставлення до людей з інвалідністю. Протидія дискримінації.

2,0

11

Реалізація розділу «Граємо разом». Використання ігор, спрямованих на
попередження конфліктів, подолання бар'єрів у спілкуванні та розвиток
комунікативних навичок.

2,0

12

Врахування особливостей психоемоційного розвитку дошкільників.
Робота з емоціями. Засоби психоемоційного розвантаження у дітей і
дорослих.

2,0

13

Адаптація дітей після травмуючої події. Вправи, які спрямовані на
адаптацію дітей та соціалізацію у новій спільноті.

2,0

14

Розвиток критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку.

2,0

15

Медіаграмотність. Методика роботи з відео. Спрямований перегляд.
Біографічний метод.

2,0

16

Робота з казками і мультфільмами в ЗДО. Методика декодування
фотографій на батьківських зборах.

2,0

17

Концептуальні засади громадянської освіти. Європейська рамка
культури демократії. Громадянське виховання в ЗДО: можливості та
інструменти. Демократизація освітнього середовища в початковій
школі. Поняття для розуміння цінностей демократі. Реалізація
принципів демократії у процесі вивчення курсу «КД» в ЗДО

2,0

18

Людська і особиста гідність. Права людини і права дитини.
Громадянські права і обов'язки людини

2,0

19

Дотримання прав і безпекові виклики в ЗДО. Протидія булінгу і
домашньому насиллю.

2,0

20

Взаємодія вихователів навчальних закладів з батьками і адміністрацією
навчальних закладів. Правові засади

2,0

21

Навчання впродовж життя. Особливості роботи з дорослими. Навчання
дорослих. Реалізація розділу «Робота з сім'єю». Співпраця навчального
закладу і громади.

2,0

22

Програма курсу «Батьківські збори по-новому: актуально,
інтерактивно, корисно». Досвід проведення батьківських зборів та
інших позакласних заходів. Як проводити батьківські збори по-новому.
Згуртування батьківської спільноти. Активізація ролі батьківської
громади в житті навчального закладу, в громаді

2,0

23

Он-лайн
інструменти
для
викладання
курсу
«Культура
добросусідства». Презентація НМК та електронних методичних
матеріалів для вчителів, які працюють за курсом «Культура
добросусідства».

1,5

24

Проведення підсумкового анкетування й підсумкової діагностики.
Рефлексія.

1,0

Всього

45,0
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