
 
 

 

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ 
 «ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: 

ВИКЛИКИ, ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ І ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ» 

 

Міністерство освіти і науки України 
Державна установа «Український інститут розвитку освіти» 

3 березня 2021 року 10.00 – 14.45 
 

МЕТА ФОРУМУ 

Cтворити простір для результативного обміну досвідом створення, діяльності Центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників (далі Центрів); відповісти на сучасні 

виклики щодо створення й організації діяльності Центрів; обговорити проблеми і 

перспективи розвитку новостворених установ; визначити шляхи організації дієвої 

взаємодії між МОН України, ДУ УІРО і Центрами, їхніми засновниками і органами 

управління освітою, іншими зацікавленими сторонами. 

 
ЗАВДАННЯ ФОРУМУ 

1. Скоординувати діяльність Центрів. 

2. Ознайомити із кращими практиками діяльності новостворених установ. 

3. Відповісти на виклики, що стоять перед працівниками Центрів. 

 
ТЕМИ ПАНЕЛЬНИХ ДИСКУСІЙ 

1. Забезпечення партнерської взаємодії в контексті діяльності Центрів. 

2. Сучасні виклики щодо створення й організації діяльності Центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників 

3. Системний підхід до організації роботи Центру (із досвіду роботи). 

4. Стратегія розвитку Центру (із досвіду роботи). 

 
УЧАСНИКИ ФОРУМУ 

1. Керівники і педагогічні працівники Центрів. 

2. Тренери ОІППО (слухачі онлайн-курсу підвищення кваліфікації для науково-

педагогічних і педагогічних працівників ОІППО 15.10. – 12.11 2021 року). 

3.  Керівники закладів освіти, представники громадських організацій тощо. 

 
РЕЄСТРАЦІЯ 

Для участі у Першому Всеукраїнському форумі просимо зареєструватися до 

01.03.2021 року за покликанням: https://forms.gle/4cKxMyVQREmHqfJA6. 

 
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ 

Захід проходитиме онлайн, у режимі конференції Zoom, за покликанням: 

https://us02web.zoom.us/j/82138638926?pwd=ZWZydU00MlZLdzVwdUJpVE8yVlV2UT09 

Покликання на пряму трансляцію Youtube https://www.youtube.com/embed/6xorHuDHoNc 

https://forms.gle/4cKxMyVQREmHqfJA6
https://forms.gle/4cKxMyVQREmHqfJA6
https://us02web.zoom.us/j/82138638926?pwd=ZWZydU00MlZLdzVwdUJpVE8yVlV2UT09


  

  

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ 
 «ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: 

ВИКЛИКИ, ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ І ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ» 

 

 

ПРОГРАМА 
 10.00 – 10.15     Відкриття форуму  

Місія Центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників у сучасному освітньому просторі України 
Віра Рогова, заступниця Міністра освіти і науки України; 
Олена Хоменко, в. о. керівника експертної групи з питань шкільної 
освіти директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної 
освіти МОН України; 
Ана Перона-Ф’єльдстад, виконавча директорка Європейського 
центру імені Вергеланда; 
Вадим Карандій, директор Державної установи «Український інститут 
розвитку освіти». 

10.15 – 10.30      Онлайн огляд 

Нові завдання і роль фахівців Центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників 
Наталія Софій, к. п. н., перша заступниця директора Державної 
установи «Український інститут розвитку освіти». 

10.30 – 11. 30    Панельна дискусія 1 

Забезпечення партнерської взаємодії в контексті 
діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників 
Наталія Клясен, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу 
проєктної діяльності ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" МОН 
України. 
Ірена Андрощук, д. п. н., проф., начальниця сектору професійного 
розвитку педагогічних працівників. 

11.30 – 12.30      Панельна дискусія 2  

Сучасні виклики щодо створення й організації 
діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників 
Оксана Король, методистка сектору професійного розвитку 
педагогічних працівників. 

12.30– 13.30      Панельна дискусія 3 

Системний підхід до організації роботи Центру 
професійного розвитку педагогічних працівників  
Ірина Завірюха, директорка Комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Жмеринської міської 
територіальної громади Вінницької області. 

13.30 – 14.30     Панельна дискусія 4 

Стратегія розвитку Центру професійного розвитку 
педагогічних працівників  
Інна Кривенко, директорка міського Центру професійного розвитку 
педагогічних працівників Ніжинської міської ради. 

14.30 – 14.45     Підбиття підсумків 


