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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО ТРЕНІНГУ  

«МАЙСТЕРНЯ ДЕМОКРАТІЇ: ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА І МІЙ ПРЕДМЕТ» 
 

Найменування освітньої опції: Майстерня демократії: громадянська освіта і мій 
предмет. 

 

Напрям: громадянська освіта дорослих і дітей, інтерактивні методики викладання 
громадянської освіти, формування громадянських компетентностей в учнівства і 
студентства при міждисциплінарному підході, інтерактивні методики викладання 
громадянської освіти, проєктний підхід у навчанні, навчання впродовж життя. 

 

Мета: розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних для ефективної 
діяльності в освітній та інших галузях, мотивація до обміну досвідом між учительством, 
батьківством, дітьми, допомога в побудові індивідуальної траєкторії професійного 
розвитку. 

 

Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І 
МОЯ ШКОЛА». 

 

Розробниця програми:  
Каріна Кальник, магістерка з публічного адміністрування, 

національна експертка Ради Європи, помічниця-консультантка 
народного депутата України, авторка «Навчай і надихай» – освітньої 
ініціативи з викладацької майстерності, консультантка з громадянської 
освіти. 

 
«Будь тією зміною, яку хочеш побачити у світі» (М. Ганді) 

 

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – тренінг. За необхідністю можуть 
формуватися групи онлайн або змішаного навчання. 

 



 
 

 

Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти 
України. 

 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС). 
 

Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 
6 до 60 годин (або 0,2 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість 
поглибленого вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних 
занять за змістом програми.  

 
Мова навчання: українська, за попередньою домовленістю – англійська. 
 
Строки і графік виконання програми: 2 тренінгові дні. 
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст: 
Програма тренінгу будується на теоретичному й практичному охоплені таких тем: 

активне і пасивне навчання, громадянська освіта, інтерактивні методики викладання 
громадянської освіти і формування громадянських компетентностей в учнівства й 
студентства при міждисциплінарному підході, інструменти громадської участі, проєктний 
підхід у навчанні, оцінювання громадянських компетентностей. Навчання відбувається в 
інтерактивній формі через занурення учасників і учасниць у практичний досвід, а 
безпечний навчальний простір створює можливості для якіснішого обміну між 
учасниками і учасницями знаннями та досвідом. 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
Фахові: 
- мовно-комунікативна компетентність; 
- предметна компетентність; 
- психологічна компетентність; 
- компетентність педагогічного партнерства; 
- прогностична компетентність; 
- організаційна компетентність; 
- оцінювальна компетентність; 
- інноваційна компетентність; 
- рефлексивна компетентність. 

 



 
 

 

Загальні: 
- здатність діяти як відповідальний громадянин/ громадянка та брати участь у 

суспільному житті на різних рівнях (громадянська компетентність); 
- уміння взаємодіяти з іншими в різних соціальних ситуаціях та критичного 

оцінювати соціальні події та явища (соціальна компетентність); 
- здатність до особистісного і професійного самовизначення, самоствердження і 

самореалізації впродовж життя, до цінування багатоманітності у суспільстві 
(культура самовираження); 

- здатність до створення команди однодумців, прийняття ефективних рішень у 
професійній діяльності та відповідального ставлення до обов‘язків (лідерська 
компетентність); 

- здатність до творчого пошуку й реалізації нових ідей, до самопрезентації та 
результатів своєї професійної діяльності; здатність до керування власним життям і 
кар`єрою (підприємницька компетентність). 

 
Очікувані результати навчання: 
Учасники та учасниці здобудуть знання з таких тем:  

- принципи активного навчання, 
- складники громадянської компетентності, 
- інтерактивні методики викладання громадянської освіти, 
- інструменти громадської участі, 
- етапи проєктної діяльності у навчанні, 
- оцінювання громадянських компетентностей. 
 
Учасники та учасниці вдосконалять/набудуть такі вміння і навички: 
- розглядати питання з різних точок зору, 
- критично мислити і оцінювати інформацію, 
- співпрацювати з іншими для досягнення мети, 
- вивчати актуальні проблеми та події, 
- активне слухання, 
- презентаційні, 
- формувати громадянську компетентність, 
- оцінювати інтерактивні методики викладання, 
- застосовувати принципи активного навчання, 
- застосовувати методи роботи, навчальні матеріали і навчальні завдання для 

розвитку пізнавальної діяльності учнів, 
- створювати умови формування позитивної самооцінки учнів, 
- створювати ефективні умови формування мотивації учнів до навчання, 



 
 

 

- використовувати стратегії, що спонукають учнів до ефективної взаємодії між 
собою, 

- організовувати діалог та полілог з учнівством й іншими учасниками освітнього 
процесу і представниками громади, поважаючи права людини та суспільні 
цінності,  

- застосовувати в обговореннях освітніх, соціальних і життєвих проблем методики 
усвідомленого й емпатичного слухання та ненасильницької комунікації, 

- організовувати навчальні заняття різних типів, позаурочні й позашкільні заняття та 
заходи, 

- застосовувати індивідуальну, групову, парну і колективну форми організації 
навчання, з використанням інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, 

- розробляти спільно з учнівством критерії здійснення оцінювання, 
- розвивати в учнівства вміння самооцінювання та самомотивації, 
- інтегрувати інновації в особисту методичну систему, адаптувати їх до різних умов 

освітнього процесу та сучасних вимог педагогічної професії з урахуванням 
особливостей закладу освіти, учнівського колективу. 

 
Учасники та учасниці сформують/поглиблять такі ставлення й цінності: 
- відчуття здатності ефективно впливати на досягнення змін у своїй спільноті, 
- визнання людиною потреби брати на себе особисту, політичну та економічну 

відповідальність як громадянина/ громадянки, 
- повага до цінності та гідності кожної людини, 
- визнання цінності демократії, справедливості, рівності та верховенства права, 
- відчуття громадянської відповідальності, що розглядається як сприяння здоровій, 

дієвій демократії через поінформовану, вдумливу та ефективну участь у суспільному 
житті. 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 
Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 
днів із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 



 
 

 

Вартість навчання: 1200 грн. 

Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 
трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 

Записатися на курс:  

Google-форма: http://bit.ly/civileducationfornus. 

* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 
2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року 
№ 1310). 

http://bit.ly/civileducationfornus

