
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ 
за напрямами: попередження і подолання корупції, академічна доброчесність, розвиток 
управлінської компетентності, використання інформаційно-комунікативних технологій  
в освітньому процесі, створення безпечного освітнього середовища, інноваційність 
 

Суб’єкт підвищення кваліфікації: ГО «ЕдКемп Україна» 
Розробники: ГО «ЕдКемп Україна», Проєкт #USAID_ВзаємоДія,  
Видавництво «Шкільний світ», ГО «Смарт-освіта»  
 

Форма: очна                Вид: тренінг з апробацією               Обсяг: 21 година (0,7 кредита ЄКТС) 
 

Реалізується за сприяння проєкту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції  
в Україні «ВзаємоДія», для учасниць / учасників є безкоштовною.  
Відповідає чинним вимогам щодо проведення заходів в умовах карантину.  
 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Ради громадської 
організації «ЕдКемп Україна» 
 
 
 
 
 
_____________О.Б. Елькін 
 
01.09.2020 р 

 

ТРЕНІНГИ З АПРОБАЦІЄЮ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
«#ОСВІТАБЕЗКОРУПЦІЇ: формування доброчесного освітнього 

середовища через використання антикорупційних інструментів  
для роботи з молоддю в освітньому процесі» 

 
 

м. Первомайський (11, 12 вересня), м. Покров (15, 16 вересня), м. Мукачево (17, 18 вересня), м. Дрогобич (18, 19 вересня),  
м. Хмельницький (22, 23 вересня та 25, 26 вересня), м. Суми (14, 15 вересня та 28, 29 вересня) 

 
 

Мета: сформувати цілісне уявлення щодо шляхів і засобів попередження та подолання корупції, способів формування доброчесного 
освітнього простору з використанням антикорупційних інструментів; підготувати освітян до використання антикорупційних інструментів 
для роботи з молоддю в освітньому процесі; здійснити апробацію інструментів для роботи з молоддю в темі попередження та протидії 
корупції у закладах загальної середньої освіти України. 
Під час тренінгу вдосконалюються компетентності: інформаційно-комунікаційна; управлінська та прийняття рішень; командоутворення; 
громадянська; соціальні компетентності, пов’язані з питаннями доброчесності, дотриманням професійної етики, партнерства. 
Очікувані результати: учасниці/-ки навчаться застосовувати у малих і великих групах пропоновані антикорупційні інструменти; 
розширять розуміння та вдосконалять навички застосування етичного та правничого аспектів в освіті, доброчесності, критичного  
та системного мислення, оцінки ризиків, ефективної комунікації та співпраці; дізнаються про нові можливості створення атмосфери 
взаєморозуміння в школі, управління кризовими ситуаціями.  



 
 

 
 

 
ТРЕНЕРСЬКА КОМАНДА 
 
 

Наталія БІЛЬ – тренерка програми доброчесності EdCamp Ukraine, директорка Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 55 
 

Марина ГАЛАТ –  тренерка програми доброчесності EdCamp Ukraine, заступниця директора з виховної роботи Золотоніської 
спеціалізованої школи №2 інформаційних технологій, учителька історії 

Віталій ГЛАДУН –  тренер програми доброчесності EdCamp Ukraine, старший викладач Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, вчитель громадянської освіти Миколаївської ЗОШ № 26 

Лариса ГРИЦЮК – амбасадорка програми доброчесності EdCamp Ukraine, директорка Миколаївської ЗОШ № 29, учителька історії 

Наталія ЗИМА – тренерка програми доброчесності EdCamp Ukraine, учителька хімії Технологічного багатопрофільного ліцею  
з загальноосвітніми класами імені Артема Мазура 

Надія ЛЕЩИК –   тренерка програми доброчесності EdCamp Ukraine, начальниця відділу медіа та аналітики Служби освітнього 
омбудсмена 

Катерина МІНАЄВА–    тренерка програми доброчесності EdCamp Ukraine, учителька КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 2 ім. Д.Косаренка» м. Суми Сумської області	 

Євген МОРОЗ –				тренер програми доброчесності EdCamp Ukraine, учитель історії, правознавства, громадянської освіти 
Миколаївської ЗОШ № 29  

Юлія НЕДЗЕЛЬСЬКА– тренерка програми доброчесності EdCamp Ukraine, учителька історії Тернопільської загальноосвітньої школи  
I-III ступенів № 28 

Алла РЯБУХА –  амбасадорка програми доброчесності EdCamp Ukraine, начальниця управління Державної служби якості освіти у 
Сумській області  

Світлана СІМАЧОВА –  тренерка програми доброчесності EdCamp Ukraine, заступниця директора з виховної роботи Комунального 
закладу «Загальноосвітній навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів» школа-дитячий садок» № 6 
Козятинської міської ради Вінницької області 

Світлана СТЕЛЬМАХ – амбасадорка програми доброчесності EdCamp Ukraine, учителька історії, правознавства, громадянської освіти  
і критичного мислення Херсонського академічного ліцею імені О.В. Мішукова 

Людмила ТАБОЛІНА – тренерка програми доброчесності EdCamp Ukraine, учителька української мови і літератури; кураторка шкільного 
Євроклубу; координаторка Асоціації шкільних Євроклубів м. Харкова 

Ірина ТОМИЧ–    тренерка програми доброчесності EdCamp Ukraine, директорка Навчально-виховного комплексу № 9 

Людмила ХОРЬКОВА – амбасадорка програми доброчесності EdCamp Ukraine, директорка Криворізької ЗОШ № 114, учителька історії 
 



 
 

 
 

 
ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ З АПРОБАЦІЄЮ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

«#ОСВІТАБЕЗКОРУПЦІЇ: формування доброчесного  
освітнього середовища через використання антикорупційних інструментів  

для роботи з молоддю в освітньому процесі» 
 

 
День перший 

 
08:15-09:00 Реєстрація. Вітальна кава 
 
09:00-10:45 Інтеграційна сесія, правила тренінгу з дотримання 

вимог карантину, тренінгові матеріали, онлайн-гра 
«(Не)підкупність»: демонстрація і методика 

 
10:45-11:30 Антикорупційна рамка: що треба знати  

про корупцію і доброчесність в освіті 
 
11:30-11:45 Перерва 
 
11:45-12:30 Академічна доброчесність у Новій українській школі 
 
12:30-13:15 Обід 
 
13:15-14:45 Антикорупційні інструменти. «Антикорупційний 

урок»: демонстрація і методика 
 
14:45-15:00 Перерва 
 
15:00-17:15 «Антикорупційний квест»: демонстрація  

і методика  
 
17:15-17:45  Кава-пауза 
 
17:45-19:00 Інтелектуальна антикорупційна гра у форматі «Що? 

Де? Коли?»: демонстрація і методика 

День другий 
 

09:00-10:30 «Антикорупційні сценарії»: демонстрація  
і методика 

 
10:30-11:00 Кава-пауза 
 
11:00-12:15 Посібники «Світлофор освітньої доброчесності», 

«Історія шести. Як школа змінюється через 
взаємодію», «Організуй свій захід»: демонстрація  
і методика 
 

12:15-13:00 Обід 
 
13:00-15:30 «Антикорупційна «Мафія» (місто проти корупції)»: 

демонстрація і методика (2 групи паралельно) 
 
15:30-16:00 Кава-пауза 
 
16:00-17:30 Заповнення анкет зворотного зв’язку, участь в 

досліджені практик співпраці  
і доброчесності 
http://bit.ly/teacherppanticorredcamp2020. 
Запрошення до апробації оновлених 
антикорупційних уроків і квесту 
http://bit.ly/diaryacedcamp2020 

 
Апробація інструментів для роботи з молоддю в темі 
попередження та протидії корупції у закладах загальної 
середньої освіти України (6 годин) 
 

 



 
 

 
 

 
 
За результатами проходження програми підвищення кваліфікації «ТРЕНІНГИ З АПРОБАЦІЄЮ АНТИКОРУПЦІЙНИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ «#ОСВІТАБЕЗКОРУПЦІЇ: формування доброчесного освітнього середовища через використання 
антикорупційних інструментів для роботи з молоддю в освітньому процесі» видає 2 типи документів: 

• посвідка про участь, 
• сертифікат про підвищення кваліфікації. 
 
Посвідка про участь – документ, що встановлює факт участі педагогічного / науково-педагогічного працівника  

у програмі підвищення кваліфікації, засвідчується підписом / підписами уповноважених осіб і печаткою (за використання), видається усім 
учасникам й учасницям без сертифікаційного внеску та містить таку інформацію: прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи,  
яка брала участь; назва програми підвищення кваліфікації (події); організатори програми підвищення кваліфікації (події); дата та місце 
видачі. 

 
Сертифікат про підвищення кваліфікації – документ, що засвідчує результати навчання педагогічного / науково-педагогічного 

працівника 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, направили відділу управління якістю організації підтвердження про надання сертифікаційного внеску 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». 

 
Програма підвищення кваліфікації «ТРЕНІНГИ З АПРОБАЦІЄЮ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ «#ОСВІТАБЕЗКОРУПЦІЇ: формування 

доброчесного освітнього середовища через використання антикорупційних інструментів для роботи з молоддю в освітньому процесі»  
і реєстр виданих сертифікатів за цією програмою оприлюднюється на сайті #ОСВІТАБЕЗКОРУПЦІЇ schoolwithoutcorruption не пізніше  
ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 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.org.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 30	000 проактивних 
педагогів, долучилася до розробки концепції реформи Нової української школи та державного стандарту середньої освіти, до 
дебюрократизації учительської та адміністративної роботи, антидискримінаціийної експертизи програм і підручників, демонополізації 
галузі підвищення педагогічної кваліфікації, упроваджує програму з розвитку м’яких навичок – заради найкращої освіти для українських 
дітей. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

засвідчує участь 

Ім'я ПРІЗВИЩЕ у родовому відмінку 

в освітній події  

ТРЕНІНГИ З АПРОБАЦІЄЮ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
«#ОСВІТАБЕЗКОРУПЦІЇ: формування доброчесного освітнього середовища через використання 
антикорупційних інструментів для роботи з молоддю в освітньому процесі», 

02 листопада 2020 року  

 

Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна»,  

член Громадської ради Міністерства освіти і науки України,  

кандидат технічних наук                  Олександр ЕЛЬКІН 

 



СЕРТИФІКАТ 
про підвищення кваліфікації 



Громадська організація «ЕдКемп Україна» 
 

СЕРТИФІКАТ № АК 2020 / _      _  
 

засвідчує, що  
 
 

 
 

(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію) 

 

завершив / завершила навчання за програмою підвищення педагогічної кваліфікації 
 

ТРЕНІНГИ З АПРОБАЦІЄЮ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
«#ОСВІТАБЕЗКОРУПЦІЇ: формування доброчесного освітнього середовища  

через використання антикорупційних інструментів  
для роботи з молоддю в освітньому процесі» 

 
 (назва, тема) 

 
обсягом _.   _ годин ( _.   _ кред. ЄКТС), форма – очна, вид – тренінг з апробацією, 
 
за напрямами: попередження і подолання корупції, академічна доброчесність, розвиток управлінської компетентності, використання 
інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі, створення безпечного освітнього середовища, інноваційність 
 
та досягнув / досягнула таких результатів: навчився/-лася застосовувати у малих і великих групах пропоновані антикорупційні 
інструменти; розширив/-ла розуміння та вдосконалив/-ла навички застосування етичного та правничого аспектів в освіті, доброчесності, 
критичного та системного мислення, оцінки ризиків, ефективної комунікації та співпраці; дізнався/-лася про нові можливості створення 
атмосфери взаєморозуміння в школі, управління кризовими ситуаціями. 
 

м. Харків, 02.11.2020 р. 
 

Голова Ради громадської організації «ЕдКемп Україна»,  
член Громадської ради Міністерства освіти і науки України,  
кандидат технічних наук       О.Б. Елькін 

 

 
 

Цей сертифікат без додатка «ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК АКТИВНОСТЕЙ» не дійсний. 
Програма підвищення кваліфікації і перелік виданих документів про підвищення кваліфікації протягом 15 днів з дня події  

оприлюднюється за покликанням www.edcamp.org.ua/schoolwithoutcorruption  



ПРОГРАМА  
ТРЕНІНГУ З АПРОБАЦІЄЮ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

«#ОСВІТАБЕЗКОРУПЦІЇ: формування доброчесного освітнього середовища через використання 
антикорупційних інструментів  для роботи з молоддю в освітньому процесі» 

 
Невід’ємний додаток до сертифіката № АК 2020 / _.      _ від 02.11.2020 р. 

 
День перший 

 
08:15-09:00 Реєстрація. Вітальна кава 
 
09:00-10:45 Інтеграційна сесія, правила тренінгу  

з дотримання вимог карантину, тренінгові 
матеріали, онлайн-гра «(Не)підкупність»: 
демонстрація і методика 

10:45-11:30 Антикорупційна рамка: що треба знати  
про корупцію і доброчесність в освіті 

11:30-11:45 Перерва 
11:45-12:30 Академічна доброчесність у Новій українській 

школі 
 
12:30-13:15 Обід 
 
13:15-14:45 Антикорупційні інструменти. 

«Антикорупційний урок»: демонстрація  
і методика 

14:45-15:00 Перерва 
15:00-17:15 «Антикорупційний квест»: демонстрація  

і методика  
 
17:15-17:45  Кава-пауза 
 
17:45-19:00 Інтелектуальна антикорупційна гра у форматі 

«Що? Де? Коли?»: демонстрація і методика 

День другий 
 

09:00-10:30 «Антикорупційні сценарії»: демонстрація  
і методика 

 
10:30-11:00 Кава-пауза 
 
11:00-12:15 Посібники «Світлофор освітньої 

доброчесності», «Історія шести.  
Як школа змінюється через взаємодію», 
«Організуй свій захід»: демонстрація і 
методика 
 

12:15-13:00 Обід 
 
13:00-15:30 «Антикорупційна «Мафія» (місто проти 

корупції)»: демонстрація і методика (2 групи 
паралельно) 

 
15:30-16:00 Кава-пауза 
 
16:00-17:30 Заповнення анкет зворотного зв’язку, участь 

в досліджені практик співпраці  
і доброчесності 
http://bit.ly/teacherppanticorredcamp2020. 
Запрошення до апробації оновлених 
антикорупційних уроків і квесту 
http://bit.ly/diaryacedcamp2020 

 
Апробація інструментів для роботи з молоддю в темі 
попередження та протидії корупції у закладах 
загальної середньої освіти України (6 годин) 
 



 
 
 
                                             
 
                                                                                                     


