
ПОЗНАЙОМИМОСЯ!

    Державна установа «Український інститут розвитку освіти» (далі – УІРО) заснована в 2019 році,
належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України та є впроваджувальною
агенцією для реалізації докорінної реформи загальної середньої освіти, зокрема, втілення
концепції «Нової української школи». УІРО творить змістовий та методичний фундамент сучасної
конкурентоздатної загальної середньої освіти, розробляє проєкти системних змін у галузі,
допомагає закладам освіти та педагогам реалізовувати державну освітню політику.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
   Новий 2021 рік розпочинаємо хорошою традицією: щомісячною розсилкою від сектору
професійного розвитку педагогічних працівників Державної установи «Український інститут
розвитку освіти»! У першому віснику ви дізнаєтеся про найважливіші досягнення з часу
утворення установи та про плани, знайдете роз’яснення важливих питань, пов’язаних із
організацією освітнього процесу і професійним розвитком педагогічних працівників закладів
освіти різних рівнів і форм власності.

ІРЕНА АНДРОЩУК
Д. П. Н., ПРОФ., НАЧАЛЬНИЦЯ СЕКТОРУ

irenandro@gmail.com
Улюблена цитата: «А й правда, крилатим ґрунту не треба…» (Ліна Костенко)
Професійні захоплення: освітній менеджмент (управління змінами, якістю,
персоналом); самоменеджмент; тайм-менеджмент; навчання польської мови; наукові
дослідження в галузі порівняльної педагогіки, теорії та методики управління освітою;
освіта дорослих: коучинг, менторство, наставництво, фасилітація, тьюторство.
Сильні сторони: креативність, комунікабельність, ефективна робота в команді,
ініціативність, відповідальність, любов до нового.

   Для співробітників сектору професійного розвитку педагогічних працівників пріоритетними
напрямами роботи є координація  діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних
працівників та взаємодія із суб’єктами підвищення кваліфікації і керівниками закладів освіти.

ВАДИМ КАРАНДІЙ
ДИРЕКТОР УІРО

Розбудовуючи  інститут, ми прагнемо перетворити його на об’єднавчий майданчик для
професійної спільноти педагогів, експертів, небайдужих представників громадськості, які
прагнуть позитивних змін в освіті...

НАТАЛІЯ СОФІЙ
К. П. Н., ПЕРША ЗАСТУПНИЦЯ ДИРЕКТОРА УІРО

Зміни в освіті неможливі без умотивованого, добре підготовленого
вчителя-професіонала. Але паралельно з високими очікуваннями від
учителя, важливо розуміти, що педагоги самі потребують підтримки у
процесі змін...

ОКСАНА КОРОЛЬ
МЕТОДИСТКА СЕКТОРУ

oksana.korol.0924@gmail.com
Улюблена цитата: «Якщо ви вдало оберете справу і вкладете в неї всю свою душу, то щастя саме відшукає вас»
(Костянтин Ушинський)
Професійні захоплення: самопроєктування, вивчення іноземних мов, фахова література, управління персоналом,
світові освітні системи, техніки ефективних комунікацій.
Сильні сторони: справедливість, комунікабельність, оптимізм, впевненість у собі, бажання постійно вчитися і
самовдосконалюватися.

НАТАЛІЯ КИПИЧЕНКО
К. П. Н., МЕТОДИСТКА СЕКТОРУ

n.pychenko@gmail.com
Улюблена цитата: «Вершина ідеальності в простоті!» (Брюс Лі)
Професійні захоплення: психологія спілкування, педагогіка партнерства,  формувальне оцінювання.
Сильні сторони: організованість, відповідальність, наполегливість, оптимізм.

ЮРІЙ РИБАЧУК
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА УІРО

Одним із пріоритетних завдань для Центрів має стати цільова підтримка
вчителів у реалізації Нової Української Школи та впровадженні  Державного
стандарту базової середньої освіти...
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У межах онлайн-курсу підвищення кваліфікації для науково-педагогічних і педагогічних
працівників обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти підготовлено 55 тренерів
для фахівців Центрів. Курс складався з дев'яти вебінарів та тривав з 15 жовтня до 12
листопада 2020. Ми розробили його за підтримки фінського проєкту «Навчаємось разом» +
проєкту ЄС. 
Переглянути програму онлайн-курсу можна за покликанням [link].
Докладніше про вебінари читайте за покликанням [link].

Впродовж березня–червня 2020 року працівники сектору разом із МОН, керівниками ОІППО та
районних методичних кабінетів напрацювали концепцію діяльності Центрів, яку покладено в основу
відповідного Положення. Робоча група з розроблення Положення працювала під керівництвом
Любомири МАНДЗІЙ, заступниці Міністра освіти і науки України. Уряд затвердив постановою від
29.07.2020 р. № 672 Положення, яке можна переглянути за покликанням [link].

КООРДИНАЦІЯ ТА СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВКООРДИНАЦІЯ ТА СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ

ЯК СТВОРЮВАЛОСЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВЯК СТВОРЮВАЛОСЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВ

   

РОЗРОБЛЕНО МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВРОЗРОБЛЕНО МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ

У вересні 2020 працівники сектору розробили та надіслали на затвердження в МОН Методичні
рекомендації щодо діяльності Центрів. Рекомендації містять чіткі механізми, спрямовані на
мінімізацію можливих ризиків і утруднень у діяльності Центрів.
Сподіваємося, що найближчим часом МОН підготує відповідний наказ.

ПІДГОТОВЛЕНО ТРЕНЕРІВ ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ ЦЕНТРІВПІДГОТОВЛЕНО ТРЕНЕРІВ ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ ЦЕНТРІВ

ТИПОВІЙ ПРОГРАМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ЦЕНТРІВ БУТИ!ТИПОВІЙ ПРОГРАМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ЦЕНТРІВ БУТИ!

У МОН надіслано Типову програму підвищення кваліфікації фахівців Центрів. Зверніть
увагу, що в Програмі розподіл годин за видами діяльності має орієнтовний характер;
послідовність і кількість годин на вивчення окремих тем може змінюватися у межах
передбаченого часу з урахуванням ваших потреб. Чекаємо на затвердження!

  ПОСІБНИК НА ДОПОМОГУ СПІВРОБІТНИКАМ ЦЕНТРІВПОСІБНИК НА ДОПОМОГУ СПІВРОБІТНИКАМ ЦЕНТРІВ  

Розуміємо, що завжди складно починати нову справу, тому підготували навчально-
методичний посібник «Забезпечення діяльності Центрів професійного розвитку
педагогічних працівників». Маємо сподівання, що він стане корисним ресурсом, адже
запропоновані матеріали — це практичний інструмент у руках працівників Центрів. Над
посібником працюють дизайнери, а вже навесні ви зможете ознайомитися із матеріалами на сайті
УІРО.

  ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ ВЧИТЕЛЯЗАТВЕРДЖЕНО ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ ВЧИТЕЛЯ

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило професійний
стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої
освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти
(з дипломом молодшого спеціаліста)». 
Професійний стандарт розроблено МОН спільно з УІРО за участі робочої групи, до складу якої
входили науковці НАПН України і закладів вищої освіти, вчителі й керівники ЗЗСО, фахівці, які
здійснюють підготовку вчителів, підвищення їхньої кваліфікації та проводять сертифікацію
педагогів.
Професійний стандарт вчителя можна переглянути за покликанням [link].

РОБОТА НАД ПРОФЕСІЙНИМ СТАНДАРТОМ ДИРЕКТОРА ТРИВАЄРОБОТА НАД ПРОФЕСІЙНИМ СТАНДАРТОМ ДИРЕКТОРА ТРИВАЄ

Співробітники сектору спільно з МОН розробили проєкт Професійного стандарту за
професією «Керівник закладу загальної середньої освіти». Профстандарт пройшов
громадське обговорення та знаходиться на стадії доопрацювання. Подання  до уповноваженої
установи на експертизу та затвердження планується у квітні 2021року.
Проєкт Професійного стандарту за професією «Керівник закладу загальної середньої освіти»
можна переглянути за покликанням [link].

РОЗРОБЛЕНО ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ІНТЕРНАТУРУРОЗРОБЛЕНО ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ІНТЕРНАТУРУ

Відповідно до статті 23 Закону України «Про повну загальну середню освіту» розроблено проєкт
Положення про педагогічну інтернатуру, який пройшов громадське обговорення та
знаходиться на стадії доопрацювання.  Вперше призначені на посаду вчителі матимуть
педагогів-наставників, які надаватимуть супровід та підтримку впродовж першого року роботи.
Педагоги-наставники отримають до 20% надбавки до посадового окладу. Затвердження
Положення Урядом планується на червень.
Докладніше про проєкт Положення читайте за покликанням [link].

https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/robocha-navchalna-programa-oippo_-czpr-pp_12-10-2020.pdf
https://uied.org.ua/suprovid-diyalnosti-czpr-pp-partnerska-vza%d1%94modiya/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2020-%D0%BF#Text
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv
https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-profesijnogo-standartu-za-profesiyeyu-kerivnik-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-pedagogichnu-internaturu


УІРО спільно з Представництвом ЮНІСЕФ в Україні та Всеукраїнським фондом «Крок за кроком»
оголосили конкурсний відбір фахівців, які здійснюватимуть експертизу матеріалів, що
розміщуватимуться на освітній платформі Learning Passport. Ініціатива має на меті
створення онлайн-ресурсу з якісними освітніми матеріалами для всіх рівнів та видів освіти й
цільових груп – дітей дошкільного віку, учнів, педагогів та батьків. 
Докладніше читайте про вимоги до експертів за покликанням [link].

Всеукраїнська школа онлайн [link] – це сучасний онлайн-ресурс для навчання учнів 5-11
класів у змішаній та дистанційній формі.  На платформі розміщено уроки з 18 основних предметів,
які складаються з відео, конспекту і тестів. 
Переглянути відеоінструкції щодо реєстрації на платформі та використання платформи можна за
покликанням [link].
Детальніше дізнатися, як використати платформу «Всеукраїнська школа онлайн» на уроках, а
також для організації освітнього процесу під час карантинних обмежень можна  за покликанням 
 [link].

ПЛАТФОРМА «ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ОНЛАЙН»: ПОМІЧНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯПЛАТФОРМА «ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ОНЛАЙН»: ПОМІЧНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

ПРОЙШОВ СЕРТИФІКАЦІЮ = АТЕСТУВАВСЯПРОЙШОВ СЕРТИФІКАЦІЮ = АТЕСТУВАВСЯ

МОН надіслало лист-роз’яснення щодо атестації вчителів початкових класів, які успішно
пройшли сертифікацію. В листі мова йде про те, що успішна сертифікація має бути зарахована
як проходження атестації вчителем, а також є підставою для присвоєння  відповідної
кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. 
Лист-роз’яснення можна прочитати за покликанням [link].
Нагадаємо, що цього року 2000 вчителів початкових класів мають змогу пройти сертифікацію.
Наразі квота вичерпана. Регіональні центри УЦОЯО опрацьовують документи, надіслані
вчителями.

ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ «СКІЛЬКИ ЧАСУ МАЄ ТРИВАТИ ДИСТАНЦІЙНИЙВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ «СКІЛЬКИ ЧАСУ МАЄ ТРИВАТИ ДИСТАНЦІЙНИЙ
УРОК?»УРОК?»

З 1 січня 2021 року діє санітарний регламент для ЗЗСО, що обмежив час безперервної роботи
з технічними засобами на дистанційному навчанні: 1 клас – не більше 10 хв.; 2–4 класи – не
більше 15 хв.; 5–7 класи – не більше 20 хв.; 8–9 класів – 20–25 хв.; 10–11 класи на першій годині
занять – до 30 хв., на другій годині занять – 20 хв. Решту часу навчального заняття  вчитель має
спланувати діяльність учнів в асинхронному режимі, без комп’ютера.
Докладніше читайте у роз’ясненні МОН за покликанням [link].

3 березня 2021
10:00 Перший Всеукраїнський форумПерший Всеукраїнський форумПерший Всеукраїнський форум

«Центри професійного розвитку«Центри професійного розвитку
педагогічних працівників: виклики,педагогічних працівників: виклики,

освітні стратегії і партнерська взаємодія»освітні стратегії і партнерська взаємодія»

Місія ЦПР ПП у сучасному освітньому просторі України.
Нові завдання і роль фахівців ЦПР ПП.
Забезпечення партнерської взаємодії в контексті діяльності ЦПР ПП.
Сучасні виклики щодо створення й організації діяльності ЦПР ПП.
Системний підхід до організації роботи ЦПР ПП.
Стратегія розвитку ЦПР ПП.

Тематичні напрями роботи 

Під’єднання учасників відбудеться у режимі конференції Zoom за покликанням.

Для участі у Першому Всеукраїнському форумі потрібно зареєструватися до 01.03.2021
року за покликанням. 

Докладніше про захід читайте за покликанням.

Український інститут розвитку освіти
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.
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К О Н Т А К Т Н А  І Н Ф О Р М А Ц І Я
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