
  

 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
ПЕДАГОГІЧНИХ / НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ/-НИЦЬ 
за напрямами: соціальні компетентності, інноваційність, навчання впродовж життя, 
емоційно-етична компетентність, методична компетентність, управлінська 
компетентність, недискримінаційний та інклюзивний підходи в освіті, педагогічна 
фасилітація. 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: ГО «ЕдКемп Україна» 
Розробники: ГО «ЕдКемп Україна», Університет Еморі (США) 
Форма: дистанційна   Вид: воркшоп 
Обсяг: 12 годин (0,4 кредити ЄКТС): 6 години онлайн-занять, 6 годин сам. роботи) 
Реалізується ГО «ЕдКемп Україна» у партнерстві з Університетом Еморі 
та за підтримки Громадської служби миру (GIZ Україна), для учасниць/-ків 
безкоштовна. 
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ВОРКШОП «ЗНАЙОМСТВО З СЕЕН» 

Мета: сформувати цілісне уявлення щодо структури і змісту навчальної програми соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН)  
та корисності постійного використання практик СЕЕН у власному житті; підготувати педагогічних / науково-педагогічних працівників/-иць 
до використання практик СЕЕН самостійно та разом з учнівством. 

Під час воркшопу вдосконалюються компетентності: соціально-емоційна компетентність, пов’язана з ідеями доброти, з усвідомленням рівних 
прав і можливостей; методична компетентність; креативне і критичне мислення; навички фасилітації у класному колективі; навички 
використовувати правила емоційної гігієни і навички стійкості; навички організації партнерської взаємодії та розв’язання конфліктів. 

Очікувані результати: учасниці/-ки ознайомляться з педагогічною моделлю СЕЕН та її складовими, трьома вимірами і трьома рівнями СЕЕН, 
навчаться застосовувати самостійно та з учнівством пропоновані практики СЕЕН; оволодіють методичними  навичками проведення занять  
з СЕЕН, розвинуть навички критичного та системного мислення, оцінки ризиків, організації ефективної комунікації та співпраці у роботі; 
дізнаються про нові можливості створення атмосфери співпереживання у класі й закладі освіти, управління емоційно-травмуючими ситуаціями; 
набудуть навичок вдумливого слухання. 



 

 

ТРЕНЕРСЬКА КОМАНДА 
 

Ганна ДОВГОПОЛ експертка з гендерних питань, координаторка програми «Гендерна демократія» Фонду імені Гайнріха Бьолля, бюро 
Київ – Україна, м. Київ  

Олександр ЕЛЬКІН голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», член Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної 
середньої освіти при Президентові України,  кандидат технічних наук, м. Харків 

Олег МАРУЩЕНКО віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», експерт і тренер з недискримінаційного підходу в освіті, кандидат 
соціологічних наук, доцент, м. Харків  

Олена МАСАЛІТІНА Віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», експертка і тренерка з недискримінаційного підходу в освіті, кандидатка 
філологічних наук, доцентка, м. Харків  

Світлана РОЙЗ дитяча сімейна психологиня, консультантка дитячого телеканалу, авторка книг і освітніх проєктів для батьківства, 
педагогів, медичної та психологічної спільнот, м. Київ  

Галина ТИТИШ голова Правління ГО «Смарт освіта», м. Київ  
 

 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
«ВОРКШОП  «ЗНАЙОМСТВО З СЕЕН»» 

1. Воркшоп «Знайомство з СЕЕН» (12 год.) 
 

Сесія 1.«Знайомство зі структурою СЕЕН та особистісним розвитком і навичками співпереживання і стійкості з навчальної програми». 
Знайомство зі структурою і авторами програми СЕЕН. Три виміри і три рівні СЕЕН. Наповнення і послідовність програми. Співпереживання  
і взаємозалежність, тілесна грамотність і навички стійкості. Негаразди і емоційні травми. Стратегії допомоги собі: ресурсність, «миттєва 
допомога», малюнок доброти (2 год., сам. робота 2 год.). 
 

Сесія 2. «Особистісний розвиток і навчальна програма із зануренням у навички співпереживання і стійкості». Знайомство з частинами 
головного мозку і їхніми функціями, зонами стійкості, пригніченості і збудження. Практики, які допомагають повернутися у зону стійкості– 
заземлення, зчитування, зміщення фокусу уваги у тілі, як їх проводити. Використання аудіопрактик. Знайомство з таблицею опису 
самовідчуттів (2 год., сам. робота 2 год.). 
 

Сесія 3. «Навчальна програма із зануренням у взаємозалежність та поради щодо впровадження». Знайомство з системним рівнем програми 
СЕЕН. Поціновування взаємозалежності, визнання спільності з людством і залученість до локальної і світової спільнот. Виконання вправ  
на взаємозалежність. Методика проведення занять зі створення учнівського проєкту на взаємозалежність (2 год., сам. робота 1 год.). 
 

2. ТЕСТУВАННЯ  (1 год.). Проведення онлайн-тестування за змістом програми. Заповнення форми зворотного зв’язку (сам. робота 1 год.). 



 

 

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації педагогічних / науково-педагогічних працівників/-ниць 
«Воркшоп «Знайомство з СЕЕН»» ГО «ЕдКемп Україна» видає сертифікат про підвищення кваліфікації – документ, що засвідчує 
результати навчання за програмою підвищення кваліфікації, має унікальний реєстраційний номер, засвідчується підписом / підписами 
уповноважених осіб і печаткою (за використання) та видається тільки тим учасникам й учасницям, які заповнили підсумкову рефлексійну 
форму та аналіз чиїх відповідей засвідчив високий рівень. 

Сертифікат про підвищення кваліфікації містить таку інформацію: унікальний реєстраційний номер (обліковий запис), прізвище, ім’я 
та по батькові (у разі наявності) особи, яка брала участь; тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах 
та кредитах ЄКТС; дата та місце видачі; опис досягнутих результатів навчання; повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації – 
громадська організація «ЕдКемп Україна». 

Реєстр виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою «Воркшоп «Знайомство з СЕЕН»» буде оприлюднено на вебсайті 
http://www.edcamp.org.ua не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ  
від 21 серпня2019 р. № 800. 

 
 
Про Edcamp Foundation і ГО «ЕдКемп Україна» і спільноту EdСamp Ukraine 

• Edcamp Foundation (www.edcamp.org) визнаний Міністерством освіти США, Bammy Awards for Education, Bill&Melinda Gates Foundation, 
ASCD, ISTE and TEDx Program.  

• Статутна мета громадської організації «ЕдКемп Україна» (www.edcamp.ua) – «сприяти формуванню професійного співтовариства у сфері 
освіти; сприяти підвищенню рівня професійних здібностей і компетенцій шкільних учителів, викладачів вищої школи, вихователів 
дошкільних навчальних закладів, суб’єктів у сфері позашкільної, неформальної та інформальної освіти, авторів та кураторів освітніх 
проєктів, методистів, адміністраторів освіти, представників третього сектору у сфері освіти; сприяти розвитку національного 
та міжнародного співробітництва, розширенню освітніх можливостей, захисту прав освітян; сприяти підвищенню рівня професійних 
здібностей і компетенцій членів Організації, реалізації та захисту їх прав і свобод; сприяти формуванню культури соціальної 
відповідальності бізнесу у розвитку освіти» (п.2.1 Статуту ГО «ЕдКемп Україна»).  

• Спільнота відповідального вчительства EdСamp Ukraine – платформа професійного розвитку, яка налічує понад 35 000 проактивних 
педагогів, долучилася до розробки концепції реформи Нової української школи та державного стандарту середньої освіти, 
до дебюрократизації учительської та адміністративної роботи, антидискримінаційної експертизи програм і підручників, демонополізації 
галузі підвищення педагогічної кваліфікації, упроваджує програму з розвитку м’яких навичок – заради найкращої освіти для українських 
дітей. 

http://www.edcamp.org.ua/
http://www.edcamp.org/
http://www.edcamp.ua/

