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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«ФАСИЛІТАЦІЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ У ШКОЛІ ТА В ЖИТТІ 2.0» 

 
Найменування освітньої опції: Фасилітація групової роботи у школі та в житті 2.0. 
 
Напрям: навички ефективної роботи з групами, створення безпечного та інклюзивного 

освітнього середовища в школі й вдома, навчання впродовж життя. 
 
Мета: формування навичок фасилітації груповиx процесів у освітян, батьків та учнівства, 

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:  
Ірина Литвин – фасилітаторка, членкиня Національної асоціації 

фасилітаторів України. Бізнес-тренерка з розвитку управлінських і 
комунікативних компетенцій. HR-консультантка, експертка з недискримінації 
в освіті.  

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: очна, міні-лекції, дискусії, 

практична робота в малих групах, розгляд кейсів. За необхідністю можуть 
формуватися групи онлайн або змішаного навчання. 

 

Цільова аудиторія: педагоги, батьківство, підлітки. 
 

Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 15 годин (або 0,5 кредиту 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. 
 

Строки і графік виконання програми: 2 дні очно. 
 

Місце виконання програми: очно. 
 

Зміст Тривалість і методи  

Блок 1:  
Фасилітація: актуалізація знань і попереднього досвіду. 

Очно 1 година:  
Виконання вправ,  
фасилітована дискусія. 

Блок 2: 
Компетенції фасилітатора/-ки. 

Очно 1 година:  
міні-лекція, фасилітована дискусія, 
розгляд кейсів. 

Блок 3: 
Калейдоскоп методів фасилітації. Їх використання  
на ключових етапах процесу фасилітації. 

Очно 3 години:  
міні-лекція, фасилітована дискусія, 
розгляд кейсів. 

Блок 4: 
Розробка дизайну фасилітаційних сесій  
під конкретні задачі. 

 
Очно 3 години:  
розгляд кейсів, виконання вправ. 

Блок 5: 
Супервізія. 

Очно 6 годин:  
виконання вправ,  
фасилітована дискусія 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
 
Фахові: 
- інформаційно-комунікаційна; 
- управлінська та прийняття рішень; 
- психологічна компетентність; 
- емоційно-етична компетентність; 
- компетентність педагогічного партнерства; 
- соціальні компетентності, пов’язані з питаннями партнерства та співпраці; 
- інклюзивна компетентність; 
- інноваційна компетентність; 
- здатність до навчання впродовж життя; 
- рефлексивна компетентність. 



 
 

 

 
Загальні: 
- організація процесу колективного розв'язання проблем у групі, який 

керується фасилітатором/ фасилітаторкою;  
- ефективна організація обговорення складної проблеми без втрат часу; 
-  виконання всіх запланованих дій із максимальним залученням учасників і учасниць 

процесу.  
 
Очікувані результати навчання: Учасники/-ці розвинуть та закріплять навички застосування 

у малих і великих групах інструментів підтримки ефективниx груповиx процесів; розширять 
інструментарій методів фасилітації, навчаться розробляти дизайн фасилітаційних сесій, отримають 
розуміння сильних сторін та зони подальшого професійного розвитку у фасилітації. 

 

Мінімальна кількість осіб в групі: 8 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: 1500 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/facilitationineducation. 
 
* 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/facilitationineducation

