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Найменування: «Формування та оцінювання громадянських компетентностей.
Розробка вправ. Творча майстерня"
Розробники: Христина Чушак (КВЕД 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.), доцентка
кафедри освітньої політики Комунального закладу Львівської обласної ради
"Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти", тренер(к)и
програми «Демократична школа»: Ольга Боярчук, завідувачка відділу виховної
роботи та позашкільної освіти, старша викладачка кафедри педагогіки, психології та
менеджменту освіти КНЗ КОР “Київський обласний інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів”, Наталя Герасим, директорка КУ “Міський центр професійного
розвитку педагогічних працівників”, учителька історії СШ ОРТ № 41 Чернівецької
міської ради, Ольга Донець, менеджерка програми "Демократична школа", голова
громадської організації “Донецький молодіжний дебатний центр”, Наталя Кідалова,
учителька англійської мови та української мови і літератури Мелітопольської
спеціалізованої школи 23, Заслужена вчителька України, Світлана Королюк,
завідувачка кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, Надія Кравченко,
директорка комунального закладу “НВО № 6 “Спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання “Натхнення” Кропивницької міської
ради; Галина Ломакіна, проректорка Донецького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри суспільногуманітарної освіти; Людмила Микитюк, методистка відділу виховної роботи та
позашкільної освіти, викладачка кафедри педагогіки, психології та менеджменту
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освіти КНЗ КОР “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних
кадрів”; Сергій Моїсеєв, завідувач кафедри теорії й методики виховання, психології та
інклюзивної освіти КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"; Дар’я
Полтавська, директорка Миргородського НВК (днз-знз) “Гелікон” Миргородської
міської ради Полтавської області, голова ГО “Простір БезМеж”; Тетяна Філіпенко,
начальниця Управління освіти Курахівської міської ради, учителька історії
Курахівського ліцею “Престиж”, Заслужена вчителька України.
Анотація
Програма розроблена благодійною організацією «Центр освітніх ініціатив» у
співпраці з Європейським центром імені Вергеланда (Осло, Норвегія) та ФОП Чушак
Христина Ярославівна в рамках Програми підтримки освітніх реформ в Україні
“Демократична школа”, що реалізується за підтримки МОН України з коштів,
наданих МЗС Норвегії.
Програму курсу розроблено відповідно до сучасної державної освітньої політики,
Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні,
Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
(Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня
2019 р. №1133), Професійного стандарту за професіями "Вчитель початкових класів
закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти",
"Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)" (Наказ
Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2020 року № 2736-20).
Мета: підготовка педагогів до реалізації положень концепції «Нова українська
школа» на рівні базової середньої освіти, зокрема, до розвитку ключових
громадянських та соціальних компетентностей на різних предметах через розробку
вправ.
Напрям навчання:
Розвиток професійних та громадянських компетентностей вчителів різних предметів.
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
Загальні:
1. Здатність діяти відповідально та свідомо на засадах поваги до прав і свобод
людини та громадянина.
2. Здатність усвідомлювати цінності громадянського суспіль-ства та необхідність
його сталого розвитку.
3. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з
представниками інших професійних груп різного рівня.
4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та
відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення
спільної мети.
5. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем,
ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність).
Професійні:
1. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і
технології навчання, виховання та розвитку учнів.
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2. Здатність організовувати інтегроване навчання учнів.
3. Здатність формувати ціннісне ставлення в учнів.
4. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної
діяльності учнів.
5. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.
6. Здатність використовувати цифрові технології в навчальному процесі.
7. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння,
спільні для всіх компетентностей.
8. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе частинкою.
9. Здатність формувати мотивацію та організувати їхню пізнавальну діяльність.
10. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього
процесу.
11. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу.
12. Здатність планувати освітній процес.
13. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності та визначати
індивідуальні професійні потреби.
Обсяг: 30 годин.
Форма (форми) підвищення кваліфікації: очна.
Цільова аудиторія: вчителі різних предметів.
Очікувані результати програми:
● адаптує навчальні вправи з посібників Ради Європи з розвитку ключових та
предметних компетентностей для уроків свого предмету;
● створює навчальні вправи з розвитку ключових та
компетентностей для уроків свого предмету за наданим зразком;

предметних

● діє з урахуванням принципів академічної доброчесності;
● надає конструктивний зворотний зв’язок колегам щодо створених ними
навчальних вправ з одночасного розвитку ключових та предметних
компетентностей;
● пояснює важливість інтерактивного навчання для розвитку ключових та
предметних компетентностей;
● аргументує важливість застосування інтерактивного навчання в умовах Нової
української школи.
Вид підвищення кваліфікації:
Навчання за програмою підвищення кваліфікації.
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Форма підтвердження результатів навчання:
За умов опрацювання усіх тем та виконання усіх практичних завдань слухачам
надається сертифікат про підвищення кваліфікації на 30 год. (1 кредит ЄКТС),
встановленого МОН зразка.
Тематичний розподіл:
Тема 1. Вступ. Громадянська компетентність. Інтерактивні форми роботи та посібники
Ради Європи: інструменти для розробки вправ.
Тема 2. Планування освітньої діяльності. Розробка вправи. Як поєднати ціль вправи і
громадянські компетентності.
Тема 3. Планування освітньої діяльності. Моделювання вправи з формування
громадянських компетентностей.
Тема 4. Планування освітньої діяльності. Як надавати та отримувати зворотній
зв'язок.
Тема 5. Доопрацювання вправи з розвитку громадянських компетентностей на різний
предметах. Публікація вправи на Тулбоксі.
Розподіл годин за видами діяльності
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Теми 2. Планування освітньої діяльності
через розробку вправи. Як поєднати ціль
вправи і громадянські компетентності?
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Тема 3. Планування освітньої діяльності.
Моделювання вправи з формування
громадянських компетентностей.
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Блок 4. Планування освітньої діяльності.
Як надавати та отримувати зворотній
зв'язок.
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Блок 5. Доопрацювання вправи з
розвитку громадянських компетентностей на різний предметах. Публікація
вправи на Тулбоксі.
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