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ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:
РЕЗУЛЬТАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ТА КОНСТРУКТИВНА СПІВПРАЦЯ ОСВІТЯН!
3 березня 2021 року вперше зібралися директори
і
фахівці
Центрів
професійного
розвитку
педагогічних працівників (далі – Центр) в онлайн
режимі. Приводом для непересічної зустрічі стала
особлива подія – Перший Всеукраїнський форум
Центрів професійного розвитку педагогічних
працівників. Саме він є вагомою платформою для
обговорення шляхів подолання викликів, пов’язаних
зі створенням Центрів, напрацювання спільних
рішень
щодо
ефективної
організації
їхньої
діяльності.
Форум проведено за ініціативи ДУ «Український
інститут розвитку освіти» (далі УІРО), спільно з
Міністерством освіти і науки України, у співпраці з
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (далі
ІМЗО) і за підтримки Європейського центру імені
Вергеланда.
Завдяки зусиллям організаторів, у поєднанні з
висококваліфікованими спікерами Форуму: Наталія
Софій, к. п. н., перша заступниця директора УІРО;
Ірена Андрощук, д. п. н., проф., начальниця сектору
професійного розвитку педагогічних працівників
УІРО;
Оксана
Король,
методистка
сектору
професійного розвитку педагогічних працівників
УІРО; Наталія Клясен, к. п. н., старша наукова
співробітниця відділу проєктної діяльності ІМЗО,
учасники заходу мали можливість висловити нові
ідеї, обмінятися практичним досвідом щодо
створення і діяльності Центрів, отримати відповіді на
запитання щодо завдань, управління та кадрового
забезпечення, фінансування та контролю за
діяльністю Центрів.
Масштабна
подія
створила
простір
для
результативного обміну досвідом щодо стратегії
розвитку Центрів; обговорення проблем і перспектив
новостворених
установ;
визначення
шляхів
організації дієвої взаємодії між УІРО і Центрами,
їхніми засновниками і органами управління освітою.

Дискусії щодо забезпечення партнерської
взаємодії в контексті діяльності Центрів та
нормативно–правових і організаційних аспектів
діяльності
Центрів
довели,
що
Форум
започатковує
традицію
продуктивної
комунікаційної платформи.
Інноваційно і мотивуюче поділилися досвідом
новостворених
Центрів
Ірина
Завірюха,
директорка
Центру
професійного
розвитку
педагогічних працівників Жмеринської міської
територіальної громади Вінницької області та Інна
Кривенко,
директорка
Міського
центру
професійного розвитку педагогічних працівників
Ніжинської міської ради Чернігівської області.
1189 зареєстрованих учасників
отримали сертифікати участі.

Форуму

Презентації виступів доступні за покликанням
[link],
а запис трансляції Форуму можна
переглянути за покликанням [link].
У межах заходу створено спільноту для
швидкого
обміну
інформацією,
поширення
позитивних практик, які має кожен новостворений
Центр.
Для результативної взаємодії та інформування
працівників Центрів щодо освітніх реформ
створено закриту групу на Facebook. Хто з
працівників Центрів ще не долучився до
професійної групи, запрошуємо за покликанням
[link].
12 травня 2021 р. Форум вдруге збере всіх, хто
зацікавлений у підсиленні ролі Центрів та
забезпеченні
результативної
взаємодії
та
комунікації.

Новини в освіті
Базовий стандарт дошкільної освіти
Базовий компонент дошкільної освіти затверджено 12 січня 2021 року. Оволодіння компетентностями,
визначеними за освітніми наспрямами: особистість дитини, дитина в сенсорно-пізнавальному просторі,
дитина в природному довкіллі, гра дитини, дитина в соціумі, мовлення дитини, дитина у світі мистецтва,
створює основу для збагачення та поглиблення змісту освіти початкової освіти.
Базовий компонент дошкільної освіти можна переглянути за покликанням [link].

Типова
програма підвищення кваліфікації педагогічних
працівників щодо впровадження оновленого Базового
компонента дошкільної освіти
31 березня 2021 року затверджено Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників
щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту
дошкільної освіти). Програма розрахована на 45 год. (1,5 кредит ЄКТС).
Програмою передбачено формування в учасників загальних та фахових компетентностей щодо
імплементації оновленого Стандарту з урахуванням особистісно орієнтованого, інтегрованого,
компетентнісного, діяльнісного підходів. Зміст складається з теоретичної, практичної підготовки
педагогічних працівників, а також виконання ними самостійної роботи.
Ознайоитися з наказом МОН №397 можна за покликанням [link].

Типова освітня програма для 5-9 класів ЗЗСО

19 лютого 2021 року затверджено Типову освітню програму для 5-9 класів, за якою навчатимуться учні в
Новій українській школі. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у
5-9 класах із 2022 року. Звертаємо увагу, що навчальне навантаження учнів не збільшується, а заклад
освіти може самостійно схвалювати рішення щодо предметів етичного спрямування. Типова освітня
програма містить, зокрема, перелік модельних навчальних програм, що визначають орієнтовну
послідовність досягнення очікуваних результатів навчання, зміст предмета або інтегрованого курсу та
види навчальної діяльності учнів та учениць. Наразі автори працюють над проєктами модельних
навчальних програм.
Типову освітню програму можна переглянути за покликанням [link].

Учнів 4-х і 9-х класів звільнено від проходження ДПА

У зв’язку з установленням для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України
режиму надзвичайної ситуації ухвалено рішення – звільнити учнів, які завершують здобуття початкової (4ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти, від проходження державної підсумкової
атестації у 2020/2021 навчальному році.
Звертаємо увагу, що у документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, вчителі мають зробити запис
«звільнений(а)».
Наказ МОН №273 можна переглянути за покликанням [link].

Оцінювання результатів навчання учнів 3 класів НУШ і 4 пілотних класів
МОН підготувало роз'яснення щодо оціювання результатів навчання учнів 3 НУШ і 4 пілотних класів.
Звертаємо увагу, що в класному журналі не потрібно фіксувати результати підсумкового оцінювання, до
нього вноситься лише інформація про переведення учня/учениці до наступного класу.
Лист МОН від 30.03.2021 №1_9-174 можна переглянути за покликанням [link].

Рекомендації з безпечної поведінки в цифровому просторі
В умовах карантинних обмежень значно зросла кількість часу, який діти проводять в онлайн-просторі. В
освітньому процесі потрібно все більше уваги надавати формуванню в учнів навичок безпечної поведінки в
цифровому середовищі. МОН розробило рекомендації для проведення додаткових профілактичних заходів
закладами освіти серед дітей та інформування батьків.
Рекомендації можна прочитати за покликанням [link].

Корисні матеріали
Рубрика для Центрів «Запитуєте – відповідаємо»
На сайті УІРО започатковано рубрику, в якій надаються докладні відповіді на питання, що виникають
у керівників і працівників Центрів.
Переглянути рубрику можна за покликанням: [link].
Маєте запитання? Пишіть на e-mail: profrozvytok.uiro@gmail.com

Стартувала кампанія «Подякуй учителю»
Вчителі – основа Нової української школи. МОН спільно з фінським проєктом «Навчаємось разом»
проводять кампанію «Подякуй вчителю», яка має на меті нагадати українцям, що своїм успіхами вони
завдячують учителям.
Героями кампанії стали Артур Селецький, Наталія Мосейчук, Марія Павловська, Сергій Конюшок і
Таня Стус. Приєднуйтесь до них та висловіть вдячність своїм учителям, які навчили, виховали,
надихнули, розкрили таланти.
Переглянути відео можна за покликанням: [link].

Всеукраїнська школа онлайн - сучасний інструмент для вчителя
Всеукраїнська школа онлайн (ВШО) – це платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів
5-11 класів та методичної підтримки вчителів. Платформа містить відеоуроки, тести та матеріали для
самостійної роботи з 18 основних предметів.
Відеоінструкції про те як користуватися ВШО можна переглянути за покликанням: [link].

Цикл безкоштовних онлайн-курсів
«30 кроків до Нової української школи:
навчаємо громадянина»
Розпочався цикл безкоштовних онлайн-курсів «30 кроків до
Нової української школи: навчаємо громадянина» на платформі
Prometheus.
Цикл складається із чотирьох курсів:
«Стартуємо до успішної школи»;
«Секрети успішних директора та директорки школи»;
«Успішне вчителювання – прості рецепти на щодень»;
«Школа та громада для дитини».
Кожен з цих курсів дає змогу отримати сертифікат на 30 годин
підвищення кваліфікації.
Зареєструватися на вступний курс циклу можна вже зараз.
Доступним є також посібник – своєрідний універсальний
довідник із розвитку громадянських компетентностей у школі та
громаді. Опрацювання посібника не передбачає видачі
сертифіката, але має більше інформації й порад, аніж курси.
Джерело: [link]
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03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.
+38 (044) 592 94 21
+38 (044) 592 94 23

email: profrozvytok.uiro@gmail.com

Сайт: https://uied.org.ua/m

