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Автор курсу – Ганна Сукачова. 

Редактор і автор статей журналу Освітнього проекту «На Урок».   

Спікер вебінарів і конференцій Освітнього проекту «На Урок».  

Кандидат педагогічних наук, викладач української мови та літератури, автор понад 50 

наукових і навчально-методичних праць. 

Учасниця численних міжнародних і всеукраїнських конференцій. 

Викладач Онлайн-школи «На Урок», автор курсів «Підготовка до ЗНО з української мови 

та літератури», «Підготовка до написання власного висловлення». 

Короткий опис курсу:  

Авторський курс «Педагогіка довіри» допоможе сучасним педагогам з’ясувати, чому так 

важливо формувати довірливі взаємини між усіма учасниками навчального процесу та як 

довіра впливає на успішність учнів. Програма курсу передбачає аналіз практичних 

прийомів та інструментів, які допоможуть урізноманітнити навчальний процес, підвищити 

ефективність навчання та сприятимуть формуванню життєво необхідних компетентностей 

наших учнів. Слухачі курсу отримають матеріали для самостійної роботи, а також 

матимуть можливість поставити свої запитання, обговорити важливі проблеми і складні 

педагогічні ситуації. 

Мета курсу: допомогти педагогам навчитися ефективно будувати процес педагогічної 

взаємодії, впроваджуючи у навчальний процес принципи педагогіки довіри і застосовуючи  

різноманітні прийоми та інструменти для формування сприятливого освітнього 

середовища. 

Напрями: «Наскрізні навички у професійній діяльності вчителя», «Психологічна складова 

педагогічної діяльності», «Інструменти та прийоми сучасного вчителювання». 



Компетентності: професійні, інноваційність, інформаційно-комунікаційна, навчання 

впродовж життя, емоційно-етична. 

Зміст: пропонований курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини. 

 

Модуль 1. Педагогіка довіри: поняття та  принципи 

1.1. Довіра як складник педагогічної взаємодії 

1.2. Соціально-педагогічні чинники формування довіри 

Корисні посилання та матеріали  

Творче завдання 

Тест до першого модуля 

 

Модуль 2. Педагогіка довіри: прийоми та інструменти  

2.1. Навчальна робота як чинник формування довіри 
2.2. Правила і принципи індивідуальної та групової взаємодії 
2.3. Нетипові навчальні ситуації 
2.4. Зміна ролей учасників навчального процесу 
2.5. Основні принципи оцінювання 

Корисні посилання та матеріали 

Творче завдання 

Тест до другого модуля 

 

Модуль 3. Педагогіка довіри: обираємо стратегію 

3.1. Діагностика довіри: прийоми та інструменти 

3.2. Взаємодія, спілкування і культура мовлення 

3.3. Стратегії педагогічного спілкування 

Корисні посилання та матеріали 

Глосарій 

Творче завдання 

Фінальний тест 

 

Розподіл часу для проходження курсу 

● Перегляд відеоматеріалів – 1,5 години. 

● Самостійне опрацювання тематичних публікацій та додаткових матеріалів – 8 

годин. 

● Аналіз педагогічних ситуацій і пошук шляхів розв’язання визначених проблем – 4 

години 

● Виконання творчих завдань – 3 години 

● Проміжне та фінальне тестування – 1,5 години. 

● Обговорення найважливіших запитань у загальному чаті – 2 години. 

Тривалість/обсяг: 20 годин (0,7 кредиту ЄКТС). 

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. 



Види діяльності: 

1,5 години – перегляд відеоматеріалів від спікера. 

1,5 години – проміжне та фінальне тестування 

17 годин – самостійна робота, виконання творчих завдань, участь в обговоренні у 

загальному чаті. 

Строки виконання програми: 

За час, коли курс відкрито для перегляду. 

Особа (особи), які виконують програму: педагогічні та науково-педагогічні працівники, 

керівники закладів освіти, шкільні психологи, соціальні педагоги, вчителі-предметники, 

класні керівники. 

Виконання програми підвищення кваліфікації – дистанційне. 

Вартість освітньої послуги: 300 грн 

У результаті опанування оприлюдненої програми слухачі курсу навчаться 

ефективно будувати процес педагогічної взаємодії, впроваджувати в навчальний процес 

принципи педагогіки довіри, застосовувати різноманітні прийоми та інструменти для 

формування сприятливого освітнього середовища, обирати стратегії педагогічного 

спілкування.  

 

Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники 

отримують документ, перевірити який можна за посиланням, – свідоцтво слухача 

авторського курсу, яке відповідає вимогам чинного законодавства. 

Глосарій:  

«Дискусія» – це метод, який передбачає обговорення певної проблеми і пошук шляхів її 

усунення або розв’язання. 

«Довіра» –  ставлення до кого-небудь, що виникає на основі віри в чиюсь правоту, 

чесність, щирість. 

«Етикет» – це норми й правила, які відображають уявлення про гідну поведінку людей у 

суспільстві. 

«Інтелект-карта» – спосіб візуалізації та організації інформації, який дозволяє розглядати 

проблему з різних ракурсів, виокремлюючи її внутрішні зв’язки та використовуючи 

потенціал обох півкуль мозку людини. 

«Інфографіка» – це спосіб подання ключової інформації за допомогою яскравих та 

змістовних схематичних зображень. 

«Карта емпатії» – інструмент, який  дозволяє поставити себе на місце іншої людини, 

подивитися на проблему її очима, подумати про те, що думають і відчувають ваші колеги, 

учні або їхні батьки.  

«Квест» – це гра, основним принципом якої є покрокове виконання заздалегідь 

підготовлених завдань. 



«Квест-урок» – це урок, на якому учням пропонується у формі квесту, тобто пошукової 

(часто пригодницької) гри виконати низку різноманітних логічних дій, спрямованих на 

отримання кінцевого результату. 

«Комплімент» – це особлива форма схвалення, вираження визнання, поваги і навіть 

захоплення. Це люб’язність, приємні слова, схвальний відгук. 

«Лепбук» – це саморобна інтерактивна папка чи зошит, де зібрано яскраво оформлені 

різноманітні пізнавальні матеріали з певної теми. 

«Мем» – це будь-яка дотепна коротка інформація (фраза, зображення, звукоряд, відео) 

іронічного характеру, яка відтворює певне ставлення до якихось подій чи обставин, та 

поширюється в інтернеті. 

«Мовленнєва культура» – це сукупність сталих мовних норм літературної мови, а також 

їх дотримання і свідоме, невимушене, цілеспрямоване, майстерне вживання мовно-

виражальних засобів відповідно до мети й обставин спілкування. 

«Мовленнєвий етикет» – це національно-специфічні правила мовленнєвої поведінки, які 

реалізуються в системі стійких формул і висловів, що рекомендуються для висловлення 

подяки, співчуття або прощання в різних ситуаціях ввічливого контакту зі співрозмовником, 

зокрема, під час привітання, знайомства, звертання тощо. 

«Навчальна мотивація» – це усвідомлене та цілеспрямоване бажання навчатися і 

розвиватися, яке ґрунтується на розумінні того, що шкільна освіта приносить реальну 

користь для конкретної дитини. 

«Навчальний проєкт» – це визначена та структурована сукупність завдань, які необхідно 

виконати учням для розв’язання певної актуальної проблеми; це організація виконання 

поставлених завдань та взаємодія учня (учнів) із учителем; це детальний аналіз 

отриманого результату та ґрунтовна рефлексія. 

«Перевернутий клас» – різновид змішаного навчання, головною особливістю якого є те, 

що домашнім завданням для учнів є робота в онлайн-середовищі: перегляд навчальних 

відеоматеріалів або інформаційних ресурсів для опрацювання нового навчального 

матеріалу або закріплення вже вивченого. 

«Правила класу» – перелік принципів і способів поведінки учнів класу в школі й поза нею. 

«Проєктний метод навчання» – це метод, що передбачає здобуття знань учнями, а 

також формування в них умінь та навичок у пошуковій діяльності, тісно пов’язаній з 

практикою і реальними життєвими ситуаціями. 

«Скрайбінг» – розповідь чи пояснення, яке супроводжується графічною ілюстрацією 

основного змісту сказаного. 

«Соціалізація» – комплексний процес та результат засвоєння й активного відтворення 

людиною соціально-культурного досвіду (знань, цінностей, норм, моралі, традицій тощо) 

на основі її діяльності, спілкування і відносин, обов'язковий фактор розвитку особистості. 

«Сторітеллінг» – це метод передавання інформації, який передбачає створення смішних, 

зворушливих або повчальних історій з реальними або вигаданими персонажами. 

«Стрічка часу» – це інструмент, за допомогою якого можна проілюструвати розвиток 

подій у просторі та часі (можна працювати з біографічними довідками, хронологіями та 

найрізноманітнішим історичним матеріалом). 

«Хмара слів» – це візуальне відтворення списку понять, категорій чи фактів на єдиному 

спільному зображенні, за допомогою якого можна візуалізувати інформацію з певної теми. 



 

Матеріали, які необхідно опрацювати під час проходження курсу: 

1. Тренди сучасної освіти: як бути зі школярами на одній хвилі в умовах 

використання новітніх технологій https://naurok.com.ua/post/trendi-suchasno-

osviti-yak-buti-zi-shkolyarami-na-odniy-hvili-v-umovah-vikoristannya-novitnih-

tehnologiy  

2. Компетентнісний підхід: ідеї для реалізації на уроках 

https://naurok.com.ua/post/kompetentnisniy-pidhid-ide-dlya-realizaci-na-urokah  

3. Шкільна освіта: досвід закордонних педагогів https://naurok.com.ua/post/shkilna-

osvita-dosvid-zakordonnih-pedagogiv  

4. Сучасні методи навчання: досвід закордонних педагогів 

https://naurok.com.ua/post/suchasni-metodi-navchannya-dosvid-zakordonnih-

pedagogiv 

5. 6 причин використати меми на уроках історії https://naurok.com.ua/post/6-

prichin-vikoristati-memi-na-urokah-istori  

6. Освітній тренд: використання інтернет-мемів на уроках 

https://naurok.com.ua/post/osvitniy-trend-vikoristannya-internet-memiv-na-urokah  

7. Три прийоми для активізації навчання учнів на будь-якому уроці 

https://naurok.com.ua/post/tri-priyomi-dlya-aktivizaci-navchannya-uchniv-na-bud-

yakomu-uroci  

8. Самопрезентація вчителя у соціальній мережі: про що розкаже ваш акаунт 

https://naurok.com.ua/post/samoprezentaciya-vchitelya-u-socialniy-merezhi-pro-

scho-rozkazhe-vash-akaunt 

9. Інтелект-карта: мистецтво мислити ширше https://naurok.com.ua/post/intelekt-

karta-mistectvo-misliti-shirshe  

10. Найкращі ідеї застосування інтелект-карт на інтегрованих уроках 

https://naurok.com.ua/post/naykraschi-ide-zastosuvannya-intelekt-kart-na-

integrovanih-urokah  

11. Як тестування змінює навчання https://naurok.com.ua/post/yak-testuvannya-

zminyue-navchannya  

12. Як зберегти мотивацію дітей протягом навчального року: 8 лайфхаків 

https://naurok.com.ua/post/yak-zberegti-motivaciyu-ditey-protyagom-navchalnogo-

roku-8-layfhakiv  

13. Виховна робота на карантині: корисні поради 

https://naurok.com.ua/post/vihovna-robota-na-karantini-korisni-poradi  

14. Онлайн-тести: створюємо завдання для ефективної взаємодії з учнями 

https://naurok.com.ua/post/onlayn-testi-stvoryuemo-zavdannya-dlya-

efektivno-vzaemodi-z-uchnyami 

15. 7 дієвих прийомів для цікавих онлайн-уроків https://naurok.com.ua/post/7-

dievih-priyomiv-dlya-cikavih-onlayn-urokiv 

16. Чотири стилі навчання Девіда Колба https://naurok.com.ua/post/chotiri-stili-

navchannya-devida-kolba 
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17. Комікси на уроках: розвага чи дієвий навчальний інструмент? 

https://naurok.com.ua/post/komiksi-na-urokah-rozvaga-chi-dieviy-navchalniy-

instrument 

18. Як створити ситуації успіху на уроці https://naurok.com.ua/post/yak-stvoriti-

situaci-uspihu-na-uroci 

19. 7 порад для мотивації учнів до навчання https://naurok.com.ua/post/7-

porad-dlya-motivaci-uchniv-do-navchannya 

20. 9 випусків від TED-Talks, які варто переглянути кожному вчителю 

https://naurok.com.ua/post/9-vipuskiv-vid-ted-talks-yaki-varto-pereglyanuti-

kozhnomu-vchitelyu 

21. Як гумор допомагає школярам навчатися краще 

https://naurok.com.ua/post/yak-gumor-dopomagae-shkolyaram-navchatisya-

krasche 

22. Гра на користь: шість ідей для згуртування однокласників 

https://naurok.com.ua/post/gra-na-korist-shist-idey-dlya-zgurtuvannya-

odnoklasnikiv 

23. Нестандартна виховна година: як згуртувати клас 

https://naurok.com.ua/post/nestandartna-vihovna-godina-yak-zgurtuvati-klas 

24. 5 дієвих інструментів, що допоможуть підвищити успішність школярів 

https://naurok.com.ua/post/5-dievih-instrumentiv-scho-dopomozhut-pidvischiti-

uspishnist-shkolyariv 

25. 6 вправ для тимбілдингу https://naurok.com.ua/post/6-vprav-dlya-timbildingu 

26. 6 вправ-тренінгів для вдалого проведення батьківських зборів 

https://naurok.com.ua/post/6-vprav-treningiv-dlya-vdalogo-provedennya-

batkivskih-zboriv 

27. 6 вправ, які допоможуть об’єднати дітей у класі 

https://naurok.com.ua/post/6-vprav-yaki-dopomozhut-ob-ednati-ditey-u-klasi 
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