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ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ – КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Зовсім нещодавно, 18 травня 2021 року, відбувся «Родзинками» Форуму стали натхненні виступи
Другий
Всеукраїнський
форум
Центрів директорок Центрів, які поділилися з учасниками
професійного розвитку педагогічних працівників історіями успіху:
з теми: «Забезпечення партнерської взаємодії –
Мирослава
ЖОВТАН
ознайомила
з
пріоритетне
завдання
директора
Центру
перевагами
застосування
емерджентного
професійного
розвитку
педагогічних
підходу в партнерській взаємодії;
працівників». Подія відбулася за ініціативи УІРО,
Тетяна КОВАЛЕНКО поділилася успішними
МОН України і Європейського центру імені
практиками побудови партнерських стосунків
Вергеланда.
Центрів з ОІППО;
Ірина ДАНЬКІВ описала модель злагодженої
Спільні заходи завжди зближують освітян. Цього разу
співпраці, яку реалізує Центр, озвучила
більше 2000 учасників і учасниць Форуму
«підводні камені» взаємодії Центрів із
об’єдналися, щоб зосередитися на партнерській
засновниками,
управліннями
освіти,
взаємодії Центрів задля підтримки українського
закладами освіти та дала практичні поради як
вчительства.
їх обійти;
Олександра
ПРИСТАВСЬКА
і
Зоряна
Спікери заходу:
ДОВГАНИК презентували успішні практики
Олена ХОМЕНКО – в. о. керівника експертної групи з
побудови партнерської взаємодії з різними
питань шкільної освіти директорату дошкільної,
стейкхолдерами задля втілення освітньої
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН
реформи.
України;
Вадим КАРАНДІЙ – директор УІРО;
Під час Форуму Олена МАСАЛІТІНА поділилася
Наталія СОФІЙ – перша заступниця директора гарною новиною про створення Національної
УІРО;
платформи
можливостей
професійного
Ірена
АНДРОЩУК
–
начальниця
сектору розвитку педагогічних працівників «ЕdWay».
професійного розвитку педагогічних працівників Пані Олена зазначила, що з 21 квітня по 31
УІРО;
травня проходить реєстрація суб’єктів підвищення
Оксана КОРОЛЬ – методистка сектору професійного кваліфікації на платформі, а з 1 червня вона
розвитку педагогічних працівників УІРО;
гостинно відкриє двері для освітня, які прагнуть
Мирослава ЖОВТАН – директорка КУ «Центр професійно зростати.
професійного розвитку педагогічних працівників»
Рівненської міської ради;
1 серпня — Центри зможуть користуватися
Ірина
ДАНЬКІВ
–
директорка
КУ
«Центр функціоналом платформи.
професійного розвитку педагогічних працівників»
Адреса платформи: edway.in.ua
Ужгородської міської ради;
Тетяна КОВАЛЕНКО – директорка КУ «Центр Інформація про платформу:
професійного розвитку педагогічних працівників»
відеозапис
сесії
з
презентацією платформи [link]
Запорізької міської ради;
презентація про платформу
Олександра ПРИСТАВСЬКА – директорка КУ «Центр
[link]
професійного розвитку педагогічних працівників»
форма
для
реєстрації
Львівської міської ради;
суб'єктів
підвищення
Зоряна ДОВГАНИК – начальниця управління освіти
кваліфікації [link]
Львівської міської ради;
телеграм-канал [link]
Олена МАСАЛІТІНА – віце-голова ГО «EdCamp
Україна».
Дякуємо всім, хто приєднався до Форуму. Саме
Переглянути виступи всіх спікерів та прочитати
завдяки вашим відгукам ми розуміємо, що
захоплені відгуки освітян можна на сторінці УІРО
рухаємося в правильному напрямку!
[link].

Новини в освіті
Уряд розподілив 1 мільярд 421 мільйон 334,9 тисяч гривень
субвенції місцевим бюджетам «Нова українська школа» у 2021 році
За рахунок 400 мільйонів гривень проведуть супервізію (26 мільйонів 378,4 тисяч гривень, 6,6%) та
підвищення кваліфікації педагогічних працівників (373 мільйонів 621,6 тисяч гривень, 93,4%).
В ОІППО зможуть пройти підвищення кваліфікації
вчителі початкової школи (майбутніх 1-х класів);
вчителі ЗЗСО, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої
освіти (зокрема пілотних закладів освіти);
вчителі, які викладають один чи кілька навчальних предметів (інтегрованих курсів) румунською або
угорською мовами, за напрямом: формування предметних (галузевих) компетентностей державною
мовою;
асистенти вчителів.
Ознайомитися з детальною інформацією можна на сайті МОН України [link].

Розпочалось підвищення кваліфікації шкільних команд пілотних
закладів Нової української школи у 5-9 класах
Програма підвищення кваліфікації складається з шести модулів, що реалізовуватимуться впродовж
квітня-серпня 2021 року. Програмою передбачено як навчальні вебінари, так й індивідуальні завдання
та практичні кейси. Під час шести модулів будуть охоплені всі найважливіші теми, які допоможуть
розпочати навчальний рік у пілотних школах:
структура та зміст Державного стандарту базової середньої освіти;
компетентнісний потенціал та обов’язкові результати навчання за освітніми галузями;
типова освітня програма, освітня програма закладу та модельні навчальні програми;
наступність при переході від початкової до базової середньої освіти та взаємодія керівника закладу
освіти, вчителів, батьків та учнів у перехідному періоді;
створення шкільних команд та професійних спільнот, а також професійний розвиток педагогічних
працівників закладу освіти, методи виявлення освітніх запитів та потреб.
Більше інформації читайте на сайті УІРО [link].
Звертаємо увагу, що у вересні 2021 року розпочнеться навчання у 5-х пілотних класах НУШ, а з вересня
2022 року всі учні 5-х класів почнуть навчання за новим Державним стандартом базової середньої
освіти.

Типова програма підвищення кваліфікації
працівників закладів дошкільної освіти

для

педагогічних

Наказом №457 від 23 квітня 2021 року МОН України затверджено:
Типову програму підвищення кваліфікації керівників закладів дошкільної освіти щодо надання
підтримки в освітньому процесі дітям з особливими освітніми потребами;
Типову програму підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти щодо надання
підтримки в освітньому процесі дітям з особливими освітніми потребами;
Типову програму підвищення кваліфікації асистентів вихователів закладів дошкільної освіти щодо
надання підтримки в освітньому процесі дітям з особливими освітніми потребами.
Завантажити відповідні документи можна за цим покликанням [link].

Типова програма підвищення кваліфікації керівників і педагогічних
працівників Центрів професійного розвитку педагогічних працівників
23 квітня 2021 року, наказом МОН України № 457 затверджено Типову програму підвищення кваліфікації
керівників і педагогічних працівників Центрів професійного розвитку педагогічних працівників, яку розробив
сектор професійного розвитку педагогічних працівників УІРО. Програма розрахована на 30 год. (1 кредит
ЄКТС).
У межах програми слухачі курсів підвищення кваліфікації зможуть опрацювати такі теми:
Центр в умовах освітньої реформи: створення і забезпечення діяльності Центрів;
консультування педпрацівників щодо планування індивідуальної траєкторії їхнього професійного
розвитку; профстандарт учителя;
консультування керівників закладів освіти щодо організації освітнього процесу, супроводу професійного
розвитку педпрацівників і забезпечення власного професійного зростання;
основні напрями реформи в дошкільній освіті; консультування працівників закладів дошкільної освіти
щодо їхнього професійного розвитку;
консультування керівників і педпрацівників закладів освіти щодо організації та забезпечення
інклюзивної освіти;
особливості надання психологічної підтримки педагогічним працівникам у процесі їхнього професійного
розвитку;
професійні ролі працівників Центру; медіаактивність Центру;
організація партнерської взаємодії працівників Центру.
Ознайомитися з наказом МОН №457 можна за покликанням [link].

Корисні матеріали
Навчально-методичний посібник «Супровід діяльності центрів
професійного розвитку педагогічних працівників: керівництво для
тренерів»
Друзі, пам’ятаєте ми обіцяли укласти навчально-методичний посібник,

який допоможе здійснювати супровід фахівців новостворених Центрів
професійного розвитку педагогічних працівників? Це сталося!
Посібник «Супровід діяльності центрів професійного розвитку
педагогічних працівників: керівництво для тренерів» містить необхідну
теоретичну інформацію, опис завдань для роботи учасників в групах,
список рекомендованої літератури та онлайн-ресурсів, тести для
самоконтролю і підсумкового контролю. До посібника додаються
презентації до кожної теми, що має суттєво допомогти учасникам у
їхній подальшій роботі. Його створено в межах онлайн-курсу
підвищення
кваліфікації
науково-педагогічних
і
педагогічних
працівників ОІППО за програмою «Тренери для тренерів».
Нагадуємо, що раніше УІРО підготувало 56 тренерів для фахівців
Центрів. Докладніше про вебінари читайте за покликанням [link].
Посібник адресовано учасникам онлайн-курсу для тренерів і всім, хто
підтримує впровадження змін у сфері професійного розвитку
педагогічних працівників та готовий підтримати найсміливіші плани
Центрів.
Завантажити посібник можна за покликанням [link].
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