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Програма підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО та їхніх заступників,
завідувачів філій, педагогічних працівників ЗЗСО
Курс "Школа та громада для дитини"

Загальні положення
Цей курс є останнім із циклу чотирьох курсів "30 кроків до Нової української школи:
навчаємо громадянина". Онлайн-курс дає поради щодо ефективної взаємодії з
місцевою громадою для розвитку культури демократії в школі та формування
громадянських та соціальних компетентностей. З 2016 року елементи курсу
апробовано у 300 школах України.
Завдяки курсу можна дізнатись як розвивати громадянські та соціальні компетентності
у співпраці з громадою, напрацювати ідеї для подолання актуальних для сучасної
школи проблем – пасивності, безвідповідальності та байдужості учнівства. Ви зможете
виховувати учнів та учениць, активно залучених до громадської діяльності. Ваші
школярі отримають можливість бути почутими і впливати на процес прийняття рішень
на місцевому рівні. Брати на себе відповідальність, працювати в команді,
усвідомлювати важливість своїх дій та застосувати свої знання на практиці – це лише
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деякі з умінь, що стануть у нагоді на все життя. Ви усвідомите переваги школи, яка
відкрила свої двері для співпраці з громадою.
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
Курс створений для керівників ЗЗСО та їхніх заступників, вчителів закладів загальної
середньої освіти. Він також може зацікавити батьків та організації, які працюють у
сфері освіти і співпрацюють або прагнуть співпрацювати із закладами освіти.
Мета курсу
Допомогти адміністраціям шкіл творити єдину спільноту з місцевою громадою і бути
здатними до співпраці та взаємної підтримки, а також допомогти вчителям у
розширенні освітнього простору для формування соціальних та громадянських
компетентностей завдяки співпраці з громадою.
Напрям навчання
Розвиток управлінських компетентностей керівників закладів загальної середньої
освіти, їхніх заступників, а також розвиток професійних компетентностей педагогічних
працівників, спрямованих на створення якісного освітнього середовища та
формування громадянських компетентностей.
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться
Загальні: громадянська, соціальна, лідерська та підприємницька компетентності.
Фахові:
управлінська компетентність, предметно-методична компетентність, компетентність
педагогічного партнерства, проєктувальна, прогностична, організаційна та
оцінювально-аналітична компетентності, інноваційна і рефлексивна компетентності, а
також здатність до навчання впродовж життя.
Обсяг курсу:
18 годин.
Форма навчання:
онлайн-курс, опановується дистанційно.
Вид підвищення кваліфікації:
навчання за програмою підвищення кваліфікації.
Форма підтвердження результатів навчання
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За опрацювання кожної теми курсу та виконання завдань користувачі отримують
цифрові відзнаки з описом навчальних результатів. Зібравши 18 відзнак,
користувач/ка отримає сертифікат про успішне завершення навчання. Автентичність
сертифікату можна перевірити за посиланням на ньому. Всі видані сертифікати
внесені до реєстру, доступного за посиланням https://prometheus.org.ua/certs-list.
Тематичний розподіл
Розвиток громадянських і соціальних компетентностей у співпраці з громадою.
Навчальна програма
Час на
опрацювання
матеріалів та
виконання
завдань, год.

Завдання,
кількість

Застосовуйте загальношкільний підхід.
Розвивайте громадянські компетентності
у співпраці з громадою.
Налагодьте взаємодію школи і місцевої
громади
Розбудовуйте дієве партнерство.
Застосовуйте проєктний підхід.
Навчайте активної участі.
Залучайте учнів до прийняття рішень у
громаді.

18

12

Всього:

18

12

Модуль / Тема

Модуль 1. Розвиток громадянських і
соціальних компетентностей у
співпраці з громадою.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Автор(к)и програми
Ольга Боярчук
Завідувачка відділу виховної роботи та позашкільної освіти, старша викладачка в
Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради Академія неперервної
освіти", тренерка програми "Демократична школа".
Наталя Герасим
Учителька суспільних дисциплін, завідувачка методичного центру закладів освіти міста
Чернівці, тренерка програми "Демократична школа".
Альона Глазкова
Менеджерка проєктів громадської організації "Кременчуцький інформаційно- просвітницький
центр "Європейський клуб", тренерка програми "Демократична школа".
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Андрій Донець
Координатор напряму онлайн-навчання програми "Демократична школа", менеджер з
організаційного розвитку в громадській організації "ІСАР "Єднання", тренер Департаменту
молоді Ради Європи.
Юлія Єлфімова
Менеджерка проєктів, тренерка та фасилітаторка ГО "Центр європейських ініціатив", тренерка
Департаменту молоді Ради Європи та програми “Демократична школа”.
Наталія Кідалова
Учителька англійської мови, української мови і літератури в Мелітопольській спеціалізованій
школі №23, переможниця премії Global Teacher's Prize Ukraine 2019, тренерка програми
"Демократична школа".
Світлана Королюк
Завідувачка кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, тренерка програми "Демократична школа".
Людмила Микитюк
Методистка відділу виховної роботи та позашкільної освіти, викладачка Київського обласного
інституту післядипломної освіти, тренерка програми "Демократична школа".
Світлана Овчаренко
Громадська активістка, організаторка
інформаційно-просвітницькому центрі
"Демократична школа".

просвітницьких
"Європейський

заходів у Кременчуцькому
клуб", тренерка програми

Ірина Сабор
Керівниця програми "Демократична школа", експертка з питань освіти, старша радниця
Європейського центру ім. Вергеланда (Осло).
Оксана Салівончик
Координаторка молодіжних проєктів у громадських організаціях "Центр "Чайка" (Рівне) та
"Віадук" (смт Клевань), тренерка програми "Демократична школа".
Мирослава Товкало
Керівниця освітніх програм мережі приватних шкіл КМДШ.
Тетяна Філіпенко
Учителька історії та правознавства Курахівської гімназії "Престиж", керівниця управління
освіти Курахівської міської ради, тренерка програми “Демократична школа”, авторка
підручників з правознавства.
Олександр Фомічов
Тренер із неформальної освіти громадської організації "Ліга Толерантності", дитячий та
молодіжний працівник, правозахисник, координатор міжнародної кампанії "Грай за Права
Людини!", тренер програми "Демократична школа".
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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
Онлайн-платформа Prometheus
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