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 освіти
(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 «Я. Ми. Країна» інтегрованого курсу
«Культура добросусідства» у ЗЗСО ІІ-ІІІ ст.»
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації
(участь у семінарі-тренінгу).
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‖;
Єлігулашвілі Максим Сергійович, експерт Української Гельсінкської спілки з прав
людини;
Козорог Олександра Геннадіївна, експертка Всеукраїнської освітньої програми
«Розуміємо права людини»;
Микитюк Людмила Володимирівна, методист відділу виховної роботи КНЗ КОР
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», співавторка
оновленої версії програми;
Охредько Олег Едуардович, історик, експерт ГО «Інформаційно-дослідний центр
―Інтеграція та розвиток‖»;
Унгурян Ірина Корнеліївна, кандидат педагогічних наук, викладачка кафедри
педагогіки, психології та теорії управління освітою Інституту післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області, співавторка оновленої версії програми.
4. Мета: підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності
учителів-предметників і класних керівників ЗЗСО, які будуть впроваджувати програму
«Я. Ми. Країна» наскрізного 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 учителя.
6. Зміст:
1) Презентація програми «Я. Ми. Країна» курсу «Культура добросусідства». Актуальність
курсу і його особливості, структура. Концептуальні засади громадянської освіти. Курс
«Культура добросусідства» як елемент розвитку громадянської освіти в Україні.
Європейська рамка культури демократії.

2) Активні та інтерактивні форми і методи викладання курсу «Культура добросусідства».
Метод проектів. Дискусійні клуби. Робота зі «складними» учасниками дискусії.
Відпрацювання навичок. Як організувати і провести проблемну дискусію за темами:
«Що таке патріотизм?», «Гідність», «Соціальна нерівність у суспільстві». Он-лайн
інструменти для викладання курсу «Культура добросусідства». Презентація НМК та
електронних методичних матеріалів для вчителів, які працюють за курсом «Культура
добросусідства».
3) Демократизація освітнього середовища. Поняття для розуміння цінностей демократі.
Реалізація принципів демократії у процесі роботи за курсом «Культура
добросусідства». Громадянська позиція, відповідальність та активізм через призму
ступенів участі. Методика і форми проведення виховних годин за темами:
«Громадянська позиція». «Відповідальний член громади. Маленькі кроки, які змінюють
світ».
4) Що таке «усна історія»? Чому є різні історії? Історична пам’ять – як люди пам’ятають
події. Які форми реалізації історичної пам’яті існують. Історична пам'ять як інструмент
діалогу між поколіннями, регіонами в Україні.
4) Права людини і права дитини. Що таке права людини. Як навчити/навчитися захищати
свої права. Механізми захисту прав людини (загальний огляд). Методика і форми
проведення виховних годин за темами: «Права людини як цінність», «Свобода думки,
совісті та віросповідання».
5) Духовно-моральне виховання. Аксіологія. Цінності моєї родини, мої особисті цінності,
цінності моїх сусідів. Ієрархія цінностей. Ідентичності. Стереотипи. Дискримінація та її
форми. Упередження. Декларація принципів толерантності. Толерантність до «іншого».
5) Широка соціальна інклюзія. Ставлення до людей з інвалідністю. Актуальність і
можливі форми проведення виховних годин за темами: «Люди з інвалідністю серед
нас», «Ці важкі дорослі». Гендер і стать. Гендерна чутливість. Гендерний підхід у
викладанні курсу «Культура добросусідства». Актуальність і можливі форми
проведення виховних годин за темами: «Моя стать і ставлення до неї в суспільстві»,
«Пошук себе, право на самовираження». Культурна сензитивність. Питання
психологічної і соціальної адаптації дітей-ВПО, біженців, трудових мігрантів й їхніх
батьків.
6) Огляд рамки підприємницької компетентності EntreComp. Розвиток навичок
підприємливості й особистісної ефективності через матеріали інтегрованого курсу
―Культура добросусідства‖. Актуальність ранньої професійної орієнтації як додаткової
мотивації до навчання й розвитку неформальної й інформальної освіти, освіти
впродовж життя. Проблема усвідомленого вибору й відповідальності. «Мода» на
професії. «Престижність» професій. Які професії можуть бути актуальні чи затребувані
в регіоні завтра? Як цікаво провести виховні години «Як знайти роботу чи створити її»
та «На що я витрачаю свій час. Особистісна ефективність. Моє дозвілля».
7) Введення в конфліктологію. Конфлікт, його складові, різні стилі поведінки в конфлікті.
Огляд методів аналізу конфлікту. Основні принципи та барєри в комунікації. Позиції,
інтереси та основні потреби учасників комунікаційної взаємодії. Аналіз відмінностей
фактів, суджень, емоцій. Огляд виховних годин за темою: «Як спілкуватися з іншими.
Навички ефективної комунікації».
8) Психологічні особливості підліткового віку. Ефективне спілкування підлітків з
однолітками, вчителями та батьками. Уміння протистояти груповому тиску. Робота з

емоціями. Як провести виховну годину для підлітків «Емоції. Як бути, коли емоції
«зашкалюють»».
9) Домашнє насильство (фізичне, психологічне, економічне, сексуальне) – як вчителю
його виявити та реагувати. Булінг в школі. Проведення виховної години за темою:
«Насильство в школі. Як його уникнути чи протидіяти?».
10) Злочин і покарання. Що таке відновлюване правосуддя? Правопорушення та
юридична відповідальність. Система профілактики злочинності. Правова свідомість та
відповідальність за протиправну поведінку. Формування навичок правомірного
реагування на неправомірні дії однолітків. Програми відновного правосуддя.
11) Інформація в сучасних медіа, особливості її поширення та впливів. Як протидіяти
маніпуляціям та пропаганді? Розвиток навичок критичного мислення в процесі
сприйняття медіамесседжів. Фейки та їхні ознаки. Онлайн-інструменти перевірки
інформації. Правила особистої медіагігієни. Медіаосвіта в інформаційну епоху.
12) Методика роботи з відеоматеріалами. Робота з відеосвідоцтвами. Декодування
фотографій. Можливості організації позакласної роботи з використанням курсу «КД»
(створення гуртків, «кіноклубів», досвід роботи з відеофільмами на батьківських зборах
та виховних годинах).
13) Навчання впродовж життя. Особливості роботи з дорослими. Навчання дорослих. Чим
освітянин для дорослих відрізняється від шкільного вчителя. Як заохотити батьків
відвідувати батьківські збори. 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 школи, в громаді.
14) Методика проведення виховних годин за темами: «Україна і українці в історії і
культурі Європи», «Україна полікультурна: багатоманітність як ресурс», «Єдина
країна: різноманіття регіонів і культур в Україні. Різні, але рівні», «Міжконфесійний
діалог».
7. Обсяг (тривалість) навчання: 45,0 годин/1,5 кредиту Європейської кредитної
трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: очна
9. Програмні результати:
1) ознайомлення учасників/-ць з інтегрованим курсом «Культура добросусідства» та
наступністю роботи в закладах освіти різного рівня;
2) розуміння цілей, завдань, структури, основних положень програми «Я. Ми. Країна»,
принципів побудови програмно-методичного комплексу;
3) розуміння концептуальних засад громадянської освіти, освіти з демократичного
громадянства та прав людини;
4) знання і розуміння гендерного підходу, культурної сензитивності та інклюзивного
ставлення у викладанні курсу «Культура добросусідства»;
5) розуміння концептуальних засад відновлюваного правосуддя, навички правомірного
реагування на неправомірні дії;
6) знання концептуальних засад прав людини і прав дитини, механізмів їх захисту;
7) розуміння правил медіа гігієни та значення медіа освіти в інформаційну епоху;
8) розуміння понять «усна історія» та «історична пам’ять», усвідомлення різних форм
реалізації історичної пам’яті;

9) розуміння особливостей навчання та роботи з дорослими;
10) вміння застосовувати активні та інтерактивні методи викладання;
11) вміння організовувати дискусію з проблемних тем під час виховних годин;
12) навички аналізу та трансформації конфліктів;
13) навички роботи з візуальними джерелами, зокрема з відеоматеріалами;
14) навички розрізнення та реагування на різні види домашнього насильства та булінг у
школі;
15) застосування навичок роботи з дорослими під час підготовки та проведення
батьківських зборів та позакласних заходів;
16) уміння учасників(-ць) трансформувати структурні елементи тренінгового заняття
(знайомство, мотивація, формулювання правил роботи та очікувань від навчання,
проведення інтерактивної вправи або активних видів роботи, рефлексія тощо) в
практичній освітній діяльності в онлайн і офлайн режимах;
17) навички проведення виховних годин з програми «Я. Ми. Країна»;
18) ціннісне ставлення до історичної пам’яті як інструменту діалогу між поколіннями,
регіонами і в Україні в цілому;
19) просування демократичних цінностей (повага до багатоманітності, право вибору,
формування спільноти, полікультурність)
20) ціннісне ставлення до процесу самовдосконалення, навчання впродовж життя, а також
розуміння актуальності і можливостей ефективного використання цифрових технологій.
10. Цільова аудиторія: педагоги–предметними, класні керівники ЗЗСО ІІ-ІІІ ст.
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 школярів 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 виконання програми підвищення кваліфікації та
виконання 80% запропонованих завдань. Здійснюється онлайн-реєстр виданих
сертифікатів з відповідними відомостями підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних 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. Знайомство Вхідна діагностика.
Презентація програми «Я. Ми. Країна» курсу «Культура
добросусідства». Актуальність курсу і його особливості, структура.
Концептуальні засади громадянської освіти. Курс «Культура
добросусідства» як елемент розвитку громадянської освіти в Україні.
Європейська рамка культури демократії

1,5

2

Активні та інтерактивні форми і методи викладання курсу «Культура
добросусідства». Метод проектів

1,5

3

Що таке «усна історія»? Чому є різні історії? Історична пам’ять – як
люди пам’ятають події. Які форми реалізації історичної пам’яті
існують. Історична пам'ять як інструмент діалогу між поколіннями,
регіонами в Україні

2,0

4

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

1,5

5

Духовно-моральне виховання. Цінності. Цінності моєї родини, мої
особисті цінності, цінності моїх сусідів. Ієрархія цінностей.
Ідентичності. Стереотипи. Дискримінація та її форми. Упередження.
Декларація принципів толерантності. Толерантність до «іншого».

2,0

6

Культурна сензитивність.
Питання психологічної і соціальної адаптації дітей-ВПО, біженців,
трудових мігрантів й їхніх батьків

2,0

7

Ставлення до людей з інвалідністю. Актуальність і можливі форми
проведення виховних годин за темами: «Люди з інвалідністю серед
нас», «Ці важкі дорослі».

2,0

8

Гендер і стать. Гендерна чутливість. Гендерний підхід у викладанні
курсу «КД». Актуальність і можливі форми проведення виховних
годин за темами: «Моя стать і ставлення до неї в суспільстві», «Пошук
себе, право на самовираження»

2,0

9

Актуальність ранньої професійної орієнтації як додаткової мотивації до
навчання й розвитку неформальної й інформальної освіти, освіти
впродовж життя. Розвиток навичок підприємливості через матеріали
інтегрованого курсу ―Культура добросусідства‖. Огляд рамки
підприємницької компетентності EntreComp. Особистісна ефективність
і підприємливість в посібниках і методичних рекомендаціях до курсу
«Культура добросусідства»

2,0

10

Проблема усвідомленого вибору й відповідальності. «Мода» на
професії. «Престижність» професій. Які професії можуть бути
актуальні чи затребувані в регіоні завтра? Як цікаво провести виховні
години «Як знайти роботу чи створити її» та «На що я витрачаю свій
час. Особистісна ефективність. Моє дозвілля»

2,0

11

Злочин і покарання. Що таке відновлюване правосуддя?
Правопорушення та юридична відповідальність. Система профілактики
злочинності. Правова свідомість та відповідальність за протиправну
поведінку. Формування навичок правомірного реагування на
неправомірні дії однолітків. Програми відновного правосуддя

2,0

12

Питання політкоректності та організації дискусій. Робота зі
«складними» учасниками дискусії.
Відпрацювання навичок. Як
організувати і провести на виховній годині проблемну дискусію за
темами: «Що таке патріотизм?», «Гідність», «Соціальна нерівність у
суспільстві»

2,0

13

Демократизація освітнього середовища. Поняття для розуміння
цінностей демократі. Реалізація принципів демократії у процесі
вивчення курсу «КД» Громадянська позиція, відповідальність та
активізм через призму ступенів участі. Методика і форми проведення
виховних годин за темами: «Громадянська позиція». «Відповідальний
член громади. Маленькі кроки, які змінюють світ».

2,0

14

Права людини і права дитини. Що таке права людини. Як
навчити/навчитися захищати свої права. Механізми захисту прав

2,0

людини (загальний огляд). Методика і форми проведення виховних
годин за темами: «Права людини як цінність», «Свобода думки, совісті
та віросповідання»
15

Інформація в сучасних медіа, особливості її поширення та впливів. Як
протидіяти маніпуляціям та пропаганді? Розвиток навичок критичного
мислення в процесі сприйняття медіамесседжів. Фейки та їхні ознаки.
Онлайн-інструменти перевірки інформації. Правила особистої
медіагігієни. Медіаосвіта в інформаційну епоху

2,0

16

Методика роботи з відеоматеріалами. Робота з відеосвідоцтвами.
Можливості організації позакласної роботи з використанням курсу
«КД» (створення гуртків, «кіноклубів», досвід роботи з відеофільмами
на батьківських зборах та виховних годинах)

2,0

17

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

2,0

18

Основні принципи та барєри в комунікації. Позиції, інтереси та
основні потреби учасників комунікаційної взаємодії. Аналіз
відмінностей фактів, суджень, емоцій. Огляд виховних годин за темою:
«Як спілкуватися з іншими. Навички ефективної комунікації»

2,0

19

Психологічні особливості підліткового віку. Ефективне спілкування
підлітків з однолітками, вчителями та батьками. Уміння протистояти
груповому тиску. Робота з емоціями. Як провести виховну годину для
підлітків «Емоції. Як бути, коли емоції «зашкалюють»»

2,0

20

Домашнє насильство (фізичне, психологічне, економічне, сексуальне) –
як вчителю його виявити та реагувати. Булінг в школі. Проведення
виховної години за темою: «Насильство та жорстоке поводження в
школі. Як його уникнути чи протидіяти?».

2,0

21

Навчання впродовж життя. Особливості роботи з дорослими. Навчання
дорослих. Чим освітянин для дорослих відрізняється від шкільного
вчителя? Як заохотити батьків відвідувати батьківські збори?

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 школи, в громаді

2,0

23

Методика проведення виховних годин за темами: «Україна і українці в
історії і культурі Європи», «Україна полікультурна: багатоманітність як
ресурс», «Єдина країна: різноманіття регіонів і культур в Україні. Різні,
але рівні», «Міжконфесійний діалог»

1,5

24

Проведення підсумкового анкетування й підсумкової діагностики.
Рефлексія. Вручення сертифікатів. Завершення семінару

1,0

Всього

45,0
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