
 

Фонд “Солідарність через кордони Данської 
профспілки 3F” 

 

Громадська організація “Інститут громадянської 
освіти та праці” 

 

Подільський державний аграрно-технічний 
університет 

 
                                       Підприємство “Навчально-методичний центр”  
         Федерації профспілкових організацій Чернігівської 
         області 

 
 

ПРОГРАМА 
семінару-тренінгу з підвищення кваліфікації  

“Формування системи цінностей та навичок нового лідера освітнього 
простору VUCA-світу” 

 
в рамках мініпроєкту “Драйвери оновлення профспілкових організацій в 

умовах змін: фактор молоді”, що реалізовується за підтримки Фонду 
“Солідарності через кордони” Данської профспілки 3F 

 

15 академічних годин (0,5 кредита ECTS) 
 

м. Кам’янець-Подільський 9-10 липня 2021 року 
 
Тренери, лектори, модератори: 
 
Віталій Копиш - голова ГО “Інститут громадянської освіти та праці”, 

начальник відділу освіти дорослих Підприємства 
“Навчально-методичний центр ”Федерації профспілкових 
організацій Чернігівської області 

Володимир Ворох - голова Чернігівської обласної організації Профспілки 
працівників АПК України, заступник голови ГО “Інститут 
громадянської освіти та праці” 

Володимир Ковальчук 
 
 
 
 

Світлана Ліщук 

- юрист Підприємства “Навчально-методичний центр 
”Федерації профспілкових організацій Чернігівської 
області, член правління ГО “Інститут громадянської освіти 
та праці” 
 

- голова ППО співробітників та студентів Подільського 
державного аграрно-технічного університету, членкиня ГО 
“Інститут громадянської освіти та праці” 
 



  
 

9 липня 2021 року (м. Кам’янець-Подільський) 

 
09:30 – 10:00 

Представлення учасників, постановка цілей навчання, інтеграція 
Індивідуальні вправи 

 
Модератори: Віталій Копиш, Світлана Ліщук 

 
10:00 – 11:00 

Система цінностей та навичок нового лідера освітнього простору 
VUCA-світу. Мотивація 3.0. Покоління X, Y, Z в освітньому просторі  
Презентація теми / Аналіз кейсів / Робота в групах 

 

Тренери: Віталій Копиш 
11:00 – 13:00 Розвиток навичок медіаграмотності та критичного мислення: факти і 

судження, маніпуляції в ЗМІ, фейки, стереотипи, фактчекінг   
Презентація теми / Аналіз кейсів / Практичне завдання 

 
Тренери: Віталій Копиш, Світлана Ліщук 

 

13:00 – 14:00 
 

Обід 
 
14:00 – 16:00 

Медіаграмотність. Інфодемія в сучасному світі. Соціальні мережі та 
месенджери. Брендування, просування інформації та 
адміністрування профспілкових спільнот. 
 Презентація теми / Практичні вправи 

 

Тренери: Віталій Копиш, Світлана Ліщук 
 
16:00 – 17:00 

Академічна доброчесність  університеті: основи та практики 
з чіткими орієнтирами до сталого розвитку. 
 Презентація теми / Практичні вправи 

 

Тренери: Світлана Ліщук 
 
17:00 – 17:20 

 
Рефлексія першого дня. 

10 липня 2021 року (м. Кам’янець-Подільський) 

 
09:30 – 11:00 

Правова абетка: базові трудові права, права осіб, що 
навчаються та практика їх реалізації.  

Індивідуальні вправи 
 

Модератори: Володимир Ковальчук 
 
11:00 – 13:00 

Лідерство та тімбілдінг: практика побудови успішної 
профспілкової команди 

Презентація теми / Робота в групах 
 

Модератори: Володимир Ковальчук, Володимир Ворох 
13:00 – 14:00 Обід 
 
14:00 – 15:00 

Техніки розвитку креативного мислення: впровадження в роботу  
нестандартних підходів 

Презентація теми / Практичні вправи 
 

Тренери: Володимир Ковальчук, Віталій Копиш 
 
15:00 

Підведення підсумків заходу. Видача сертифікатів. Спільне 
фотографування 

 


	Академічна доброчесність  університеті: основи та практики з чіткими орієнтирами до сталого розвитку.

