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Програма підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та заступників керівників ЗЗСО  

та ЗП(ПТ)О з виховної роботи 

Курс "Розвиток громадянської компетентності через роботу учнівського 
самоврядування" 

 

Загальні положення 

 
Цей курс є змішаним фасилітованим курсом, розробленим програмою підтримки 
освітніх реформ в Україні “Демократична школа”, яка реалізується Європейським 
центром імені Вергеланда у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та 
Центром освітніх ініціатив. Він базується на інтерактивному посібнику “30 кроків до 
нової української школи: навчаємо громадянина”. Це навчання є поглибленням теми 
організації демократичного врядування в закладі освіти та участі дітей та молоді в 
процесах ухвалення рішень.  
 
Автори курсу допоможуть розібратися з найважливішими складниками успішного 
учнівського самоврядування в школі. Навчання на курсі допоможе знайти відповіді на 
питання про те, як налагодити роботу учнівського самоврядування (УС) в школі таким 
чином, щоб було зручно і учням, і вчителям, і шкільній громаді в цілому. Як зробити 
так, щоб учнівське самоврядування було активним і дієвим? 
 
Онлайн-курс розрахований на керівників ЗЗСО та ЗП(ПТ)О, їхніх заступників з 
виховної роботи, класних керівників, педагогів організаторів та інших освітян, які 
організовують роботу учнівського самоврядування в школі.  
Курс дає можливість: 

- дізнатися, як впорядкувати шкільні документи, що регулюють роботу учнівського 
самоврядування;  

- проаналізувати, які потреби ЗЗСО ЗП(ПТ)О та учасників освітнього процесу 
можуть бути реалізовані завдяки учнівському самоврядуванню; 

- навчитися краще взаємодіяти учням та педагогам; 
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- спільно створити структуру, яка допоможе розвивати громадянські 
компетентності та представляти права й інтереси школярів; 

- опанувати ефективні прийоми формування активної громадянської позиції 
учнів.  

 
Курс передбачає індивідуальне вивчення матеріалу, групове виконання завдань та 
щотижневі зустрічі з тренерами в онлайн режимі. 

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). 

 

Цільова аудиторія: 

Педагоги-організатори, класні керівники, директори ЗЗСО, ЗП(ПТ)О та їхні заступники 
з виховної роботи, інші педагогічні працівники, які опікуються роботою учнівського 
самоврядування  

 

Мета курсу: 

Запропонувати шляхи практичної організації та налагодження роботи учнівського 
самоврядування в закладах загальної середньої освіти з фокусом на розвиток 
громадянських компетентностей учнів та побудову співпраці учасників освітнього 
процесу задля створення та розвитку якісного, безпечного і комфортного шкільного 
середовища. 
 

Напрям навчання: 

Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників, зокрема, 
компетентності педагогічного партнерства та  організаційної компетентності, а також 
управлінської компетентності керівників ЗЗСО, ЗП(ПТ)О та їхніх заступників з виховної 
роботи. 
 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 

 
Загальні: лідерські, соціальні та громадянські компетентності. 
 
Професійні: мовно-комунікативні, педагогічного партнерства, організаційні, 
інформаційно-цифрові, рефлексивні компетентності. 
 

Обсяг курсу:  

60 годин (2 кредити ЄКТС). 
 

Форма навчання:  

Онлайн-курс, змішаний формат, опановується у формі синхронних і асинхронних  
занять з реалізацією практичної частини на базі закладу освіти. 
 

Вид підвищення кваліфікації: 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації. 
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Форма підтвердження результатів навчання: 

За опрацювання усіх модулів курсу та виконання усіх практичних завдань на робочому 
місці слухачам надається  сертифікат про успішне завершення навчання. Кожен 
сертифікат містить унікальний код. Автентичність сертифікату можна перевірити за 
кодом сертифікату у відкритому реєстрі за посиланням: https://e-learning.schools-for-
democracy.org/mod/customcert/verify_certificate.php  
 

 

Тематичний розподіл: 

Модуль 1. Цінності демократії та прав людини в діяльності учнівського 
самоврядування. 
Модуль 2. Збір та вивчення потреб учнів. 
Модуль 3. Положення та інші документи, що регулюють роботу учнівського 

самоврядування. Процедури формування органів учнівського самоврядування. 

Модуль 4. Організація процесів взаємодії та ухвалення рішень в учнівському 

самоврядуванні. 

Модуль 5. Інформаційне забезпечення діяльності учнівського самоврядування. 

Модуль 6. Функції та повноваження органів учнівського самоврядування. 

Модуль 7. Звітування органів учнівського самоврядування та моніторинг їхньої 

діяльності. 

Модуль 8. Підведення підсумків. 

 

Навчальна програма 

Модуль / Тема 
Синхронне 
навчання  

Виконання 
практичних 
завдань на 
базі ЗЗСО, 
ЗП(ПТ)О, 

год 

Завдання, 
к-сть 

Модуль 1. Цінності демократії та прав 
людини в діяльності учнівського 
самоврядування. 

2  5 3  

Модуль 2. Збір та вивчення потреб 
учнів. 

2 11  5  

Модуль 3. Положення та інші 
документи учнівського 
самоврядування. Процедури 
формування органів учнівського 
самоврядування. 

2  5 4  

Модуль 4. Організація процесів 
взаємодії та ухвалення рішень в 
учнівському самоврядуванні. 

2 5 3 
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Модуль 5. Інформаційне 
забезпечення діяльності учнівського 
самоврядування. 

2 5 2 

Модуль 6. Функції та повноваження 
органів учнівського самоврядування. 

2 3 3 

Модуль 7. Звітування та моніторинг 
діяльності органів учнівського 
самоврядування. 

2 10 5 

Модуль 8. Підведення підсумків. 2 -  

Всього 16 44 25 

Автор(к)и програми: 

Світлана Арабаджи 

Доцентка кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету, 
тренерка програми "Демократична школа". 
 

Катерина Зезюліна 

Голова правління Дніпропетровської обласної молодіжної громадської організації 
“МІКС”, тренерка Департаменту молоді Ради Європи та програми "Демократична 
школа". 

 

Олег Овчаренко 

Голова ради ГО "Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр "Європейський 
клуб" , тренер програми "Демократична школа". 
 
Ірина Целухіна  
Заступниця директора з навчально-виховної роботи Комунального навчально- 
виховного комплексу “Рубіжанський ліцей”, тренерка програми "Демократична школа". 
 
Оксана Полівчак 
Директорка Жидачівського центру творчості для дітей і молоді, тренерка програми 
"Демократична школа", експертка Програми “Діти культури” Українського культурного 
фонду. 

 

Оксана Салівончик 

Голова організації “Центр ініціатив “Віадук”, координаторка молодіжних проєктів ГО 
"Центр "Чайка" (Рівне), тренерка програми "Демократична школа". 

 

Оксана Пасічник  

Вчителька інформатики ліцею “Сихівський” (Львів), консультатка з онлайнового 
навчання програми “Демократична школа”, промоутерка проєкту освіти з цифрового 
громадянства Ради Європи.  
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Андрій Донець 

Координатор напряму онлайн-навчання програми "Демократична школа", менеджер з 
організаційного розвитку громадської організації "ІСАР "Єднання", тренер 
Департаменту молоді Ради Європи. 
 

 

Ірина Сабор 

Керівниця програми "Демократична школа", експертка з питань освіти, старша 
радниця Європейського центру ім. Вергеланда (Осло). 
 
 

Христина Чушак 

Координаторка програми "Демократична школа" в Україні, доцентка кафедри освітньої 
політики Комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти". 
 

Реалізація програми 

Платформа для онлайн навчання Програми підтримки освітніх реформ в 

Україні “Демократична школа” https://e-learning.schools-for-democracy.org  

 

https://e-learning.schools-for-democracy.org/

