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Програма онлайн-тренінгу для вчителів і вчительок, які будуть залучені до 

організації роботи в DECIDE Summer Clubs "Ми вдома - в Україні" 

 

Повна назва суб’єкта 

підвищення кваліфікації 

ГО “Розвиток громадянських компетентностей в 

Україні” (DOCCU) 

Вид програми підвищення 

кваліфікації 

Тренінг 

Автори (розробники) Жабенко Лариса, координаторка компоненту 1 

“Децентралізація управління освітою” Швейцарсько-

українського проєкту DECIDE “Децентралізація для 

розвитку демократичної освіти”, тренерка з освіти для 

демократичного громадянства та освіти з прав людини 

і громадянської освіти, кандидатка наук з державного 

управління 

 

Гриньова Марія, методистка науково-методичної 

лабораторії соціального партнерства та міжнародної 

діяльності кафедри освітньої політики КЗВО “Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради”, 

експертка  компоненту 2 “Розбудова демократичних 

освітніх структур” Швейцарсько-українського проєкту 

DECIDE “Децентралізація для розвитку демократичної 

освіти”, тренерка з освіти для демократичного 

громадянства та освіти з прав людини і громадянської 

освіти 

 

Тетяна Михайлова, фахівчиня компоненту 1 

“Децентралізація управління освітою” Швейцарсько-

українського проєкту DECIDE “Децентралізація для 

розвитку демократичної освіти”, тренерка з освіти для 

демократичного громадянства та освіти з прав людини 

і громадянської освіти 

Тренери Буйдіна Олена, майстер-тренерка DOCCU, завідувачка 

кафедри розвитку освітніх галузей Полтавської 

академії неперервної освіти ім. М.В.Остроградського, 

кандидатка педагогічних наук 

 



Джус Оксана, майстер-тренерка DOCCU, завідувачка 

кафедри професійної освіти та інноваційних технологій 

Прикарпатського національного університету  

ім. Василя Стефаника, докторка педагогічних наук, 

професорка 

 

Кечик Ольга, майстер-тренерка DOCCU, завідувачка 

кафедри педагогіки та психології Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидатка педагогічних наук 

 

Кифоренко Тетяна, майстер-тренерка DOCCU, 

викладачка соціально-економічних дисциплін КЗ 

"Балтський педагогічний фаховий коледж" 

 

Крилевець Марина, майстер-тренерка DOCCU, 

завідувачка відділу розвитку дошкільної та початкової 

освіти, методист Полтавської академії неперервної 

освіти ім. М.В.Остроградського 

 

Ляшенко Катерина, майстер-тренерка DOCCU, 

викладачка педагогічних дисциплін ВСП 

"Лисичанський педагогічний фаховий коледж 

Державного закладу "Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка" 

 

Саєнко Юлія, майстер-тренерка DOCCU, доцентка 

кафедри початкової освіти Мелітопольського 

державного педагогічного університету ім. Богдана 

Хмельницького, кандидатка педагогічних наук 

 

Солнцева Олена,  психологиня, арт-терапевт, тренерка 

з кризового консультування, завідувачка Одеського 

обласного центру практичної психології та соціальної 

роботи КЗВО "Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради" 

 

Володимир Сацик,  помічник керівника групи 

навчання ризикам, пов'язаними з вибухонебезпечними 

предметами  (ВНП) HALO trust  

 

Юрчишин Леся, найкраща учителька громадянської 

освіти за версією Global Teacher Prize 2020, учителька 

історії, правознавства Новопечерської школи м. Києва 

https://www.halotrust.org/where-we-work/europe-and-caucasus/ukraine/


 

Назва програми 

підвищення кваліфікації 
Організація роботи в DECIDE Summer Clubs "Ми 

вдома - в Україні" 

Мета Поглибити знання з освіти для демократичного 

громадянства та освіти з прав людини, організації 

розумного дозвілля дітей та учнівської молоді у літніх 

клубах, інформаційної безпеки, мінної безпеки, 

надання психологічної підтримки дітям та первинної 

медичної допомоги;  

сформувати навички, необхідні для організації роботи 

літніх клубів для дітей з використанням навчально-

методичних ресурсів освіти для демократичного 

громадянства та освіти з прав людини;  

удосконалити загальні і професійні компетентності. 

Категорія слухачів Педагогічні працівники закладів загальної середньої 

освіти 

Напрям Громадянська освіта, освіта для демократичного 

громадянства та освіта з прав людини 

Зміст програми Тренінг спрямований на розвиток методичного та 

практичного рівнів професійної компетентності 

педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти щодо організації роботи літніх клубів для дітей з 

використанням навчально-методичних ресурсів освіти 

для демократичного громадянства та освіти з прав 

людини. 

 

Програма складається з 10 тематичних сесій: 

Сесія 1. Вступ. Психологічна підтримка дітей  

Сесія 2.  Практики методів зцілення та арт-

терапевтичної допомоги 
Сесія 3. Знайомство. Правила і закон. Ідентичність 

Сесія 4. Права і свободи. Рівність 

Сесія 5.  Різноманітність і плюралізм. Конфлікт   

Сесія 6. Відповідальність. Уряд і політика   

Сесія 7. Ми вдома - в Україні. Медіа. Інформаційна 

безпека   

Сесія 8. Розумне дозвілля. Планування діяльності 

клубів  

Сесія 9. Мінна безпезпека. Як розповідати дітям про 

мінну безпеку: ресурси учителя 
Сесія 10.  Календар подій клубу (презентація 

напрацювань учасників). Рефлексія 

 

Розподіл годин за видами діяльності: 

19 год – аудиторна робота (онлайн-сесії),  



9 год – практична робота (опрацювання інформаційних 

та навчально-методичних матеріалів з ОДГ/ОПЛ, 

опрацювання порадника “Ідеї з організації літніх клубів 

для дітей в громадах з фокусом на інтеграцію дітей-

ВПО: DECIDE Summer Club «Ми вдома – в Україні»”, 

методична та організаційна підготовка для організації 

роботи літніх клубів для дітей),   

2 год – вхідне та вихідне діагностування 

Обсяг у годинах і кредитах 

ЄКТС 

30 годин / 1 кредит ЄКТС 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна 

Перелік компетентностей, 

які вдосконалюватимуть/ 

набуватимуть 

Загальні (громадянська, соціальна) і професійні 

(методична, інформаційно-цифрова, психологічна, 

організаційна, рефлексивна, здатність до навчання 

впродовж життя) компетентності 

Вартість Безоплатне надання освітньої послуги 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою 

Сертифікат 

 

 

* Програма укладена відповідно до п. 10 Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого  Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 (зі змінами). 

 

https://decide.in.ua/wp-content/uploads/2022/07/decide-summer-club-my-vdoma-v-ukrayini.pdf
https://decide.in.ua/wp-content/uploads/2022/07/decide-summer-club-my-vdoma-v-ukrayini.pdf
https://decide.in.ua/wp-content/uploads/2022/07/decide-summer-club-my-vdoma-v-ukrayini.pdf

