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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова правління ГО «Агенція 
розвитку освітньої політики» 

 
Паращенко Л.І. 
20.04.2020 р. 

 
Програма підвищення кваліфікації 

педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників для роботи 
у закладах загальної середньої освіти 

(за видом освітньої послуги «ПРАКТИКУМ») 
 
Програму підвищення кваліфікації розроблено відповідно до Постанови КМУ від 21.08. 2019 №800 зі 
змінами, внесеними Постановою КМУ від 27.12. 2019 №1133*. 

 
1. Найменування програми: «Підготовка та проведення місцевих виборів М18». 
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (практикум). 
3. Розробник – Громадська організація «Об'єднання «Агенція розвитку освітньої політики». 
4. Автори та тренери: 
 Гриньова Марія Василівна - методист науково-методичної лабораторії соціального 

партнерства та міжнародної діяльності кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради», тренерка з освіти для демократичного 
громадянства та освіти з прав людини, розвитку громадянських компетентностей, 
координаторка Одеської обласної школи громадянської партисипації дорослих та молоді «УСі 
В ДІЇ!». 

 Іванюк Ірина Володимирівна - заступник голови правління ГО «Об'єднання «Агенція 
розвитку освітньої політики», старший науковий співробітник Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, кандидат 
педагогічних наук. Координаторка освітніх проектів, експертка та тренерка з питань 
громадянської освіти, модерування партисипативних проектів для дітей і молоді. 

 Паращенко Людмила Іванівна - голова правління ГО «Об'єднання «Агенція розвитку 
освітньої політики», директор Київського ліцею бізнесу, доктор наук з державного управління, 
професор, керівниця, експертка та тренерка міжнародних проектів з навчання демократії, 
розвитку громадянських компетентностей, партисипації дітей і молоді. 

5. Мета: підвищення методичного рівня професійної компетентності педагогічних працівників 
закладів загальної середньої освіти щодо реалізації завдань Державного стандарту загальної 
середньої освіти відповідно до основних напрямів державної політики у галузі громадянської 
освіти, освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини; навчання педагогів 
координувати Всеукраїнську імітаційну гру-моделювання виборчого процесу для дітей та молоді, віком 
до 18 років, «Вибори М18»; впровадження активних технологій громадянської освіти  в діяльність 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

6. Напрям: громадянська освіта, соціально-громадянські компетентності, політична просвіта дітей 
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та молоді, активні технології громадянської освіти. 
7. Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів загальної середньої 

освіти, представники громадських організацій, що працюють в сфері  громадянської освіти дітей 
та  молоді. 

8. Зміст програми: 
Модуль 1. Презентація Всеукраїнської імітаційної гри-моделювання виборчого процесу для дітей 
та молоді, віком до 18 років, «Вибори М18» (1  година аудиторної та 1 година самостійної 
роботи). 
Модуль 2. Методика підготовки та  проведення Всеукраїнської імітаційної гри-моделювання 
виборчого процесу для дітей та молоді, віком до 18 років, «Місцеві вибори М18 2020» (1  година 
аудиторної та 1 година самостійної роботи). 
Модуль 3. І етап. Підготовка до  Всеукраїнської імітаційної гри-моделювання виборчого процесу 
для дітей та молоді, віком до 18 років, «Місцеві вибори М18 2020»: проведення тренінгу для 
учасників ініціативної групи дітей «Робота виборчої комісії на Виборах М18», проведення занять 
з дітьми та молоддю «Вчимося грамотно обирати владу» (5 годин самостійної роботи). 
Модуль 4.  ІІ етап. Проведення Дня виборів Всеукраїнської імітаційної гри-моделювання 
виборчого процесу для дітей та молоді, віком до 18 років, «Місцеві вибори М18 2020»: відкриття 
роботи виборчої дільниці, процес голосування, робота спостерігачів, робота екзит-полу, закриття 
процесу голосування, підрахунок голосів, складання протоколу і відправка його в центральну 
виборчу комісію, архівація виборчих бюлетенів на виборчій дільниці  (5 годин самостійної 
роботи). 
Модуль 5. ІІІ етап. Обговорення Всеукраїнської імітаційної гри-моделювання виборчого процесу 
для дітей та молоді, віком до 18 років, «Місцеві вибори М18 2020»: обговорення вражень 
учасників гри, обговорення процесу гри (1 година самостійної роботи). 
 

9. Обсяг (тривалість) програми підвищення кваліфікації: 15 годин/0,5 кредиту Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), з них  2 години – аудиторної роботи 
(вебінар), 13 годин самостійної роботи (практикум). 

10. Форма (форми) навчання: змішана (онлайн та офлайн навчання) 
11. Дата навчання: 06 жовтня  - 22 жовтня 2020 року. 
12. Очікувані результати навчання. 

Учасник (-ця) : 
 знає і критично розуміє основні міжнародні та національні документи, які є підґрунтям для 

адвокатування громадянської освіти (політичної просвіти включно)  в українському контексті;  
 орієнтується в цілях та завданнях громадянської освіти, освіти для демократичного 

громадянства та освіти з прав людини, політичної просвіти дітей та молоді; 
 демонструє готовність до використання активних технологій освіти для демократичного 

громадянства та освіти з прав людини і сучасних методик громадянської освіти, зокрема 
імітаційних ігор; 

 є обізнаним/ою щодо методики підготовки та проведення  Всеукраїнської імітаційної гри-
моделювання виборчого процесу для дітей та молоді, віком до 18 років, «Вибори М18»; 

 демонструє готовність до просування демократичних цінностей, відданість ідеї значущості 
громадянської участі, зокрема участі у виборчому процесі, для  становлення демократії в 
Україні; 

 демонструє готовність до  особистісно-професійного розвитку і навчання. 
13. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 

загальні: 
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• розуміння навчання як безперервного процесу особистісного та професійного розвитку; 
• здатність вчитись і оволодівати сучасними знаннями, застосовувати набуті знання у 

практичних ситуаціях професійної діяльності; 
• здатність генерувати нові ідеї, знаходити нові творчі підходи до вирішення професійних 

завдань в освітньому середовищі; 
фахові: 
• соціально-громадянська компетентність (уміння активно слухати та спостерігати, брати 

відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, соціальну активність та участь 
у житті громадянського суспільства, аналітично мислити, критично розуміти світ, зокрема 
політику, право, права людини, громадянські права та обов’язки тощо);  

• підприємницька компетентність (уміння генерувати нові ідеї та ініціативи, втілювати їх у 
життя, бути соціально мобільною, адаптивною, комунікабельною, відповідальною 
людиною);  

• інформаційно-цифрова компетентність (уміння сприймати та переробляти інформацію, яка 
суперечить власним концепціям). 

14. Вартість: безоплатне надання освітньої послуги. 
15. Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат. 

 
* Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і 
доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133 
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