
інтерв’ю із засновником EdWay Олександром Елькіним;
добірка корисних матеріалів, які допоможуть якісно  використовувати  платформу «EdWay» у
роботі центрів  та знайомити з нею інших.

Вітаємо!  Ми отримали багато запитань від фахівців центрів професійного розвитку педагогічних
працівників (далі-центрів) щодо роботи платформи «EdWay», бо центри почали жваво
використовувати платформу у своїй роботі. Тож цього місяця ми підготували для вас номер вісника,
в центрі уваги якого – Національна платформа «EdWay» та її можливості для професійного
розвитку педагогічних працівників.

 У ЦЬОМУ НОМЕРІ ВІСНИКА:

У наступному номері Вісника ми висвітлимо питання про досвід створення та
функціонування професійних спільнот. 



Як народилася ідея створення такого ресурсу?
Ідея створення платформи народилася ще за
часів моєї участі у складі робочої групи  з
питань демонополізації сфери підвищення
кваліфікації при Міністерстві освіти і науки
України. Потрібен був  інструмент захисту
свободи у виборі освітянами форми, виду,
напряму та суб’єкта підвищення кваліфікації.
Ураховуючи, що державні установи
виконавчої влади в галузі освіти не мають
права створювати певні рекомендовані
переліки чи надавати особливих переваг будь-
кому із суб’єктів підвищення кваліфікації, то
ідея створення такого спільного для всіх,
прозорого та відкритого простору була цілком
логічною.

Олександр Елькін – Голова Ради ГО «ЕдКемп
Україна», організації, яка у партнерстві з кількома
інституціями створила Національну платформу
можливостей професійного розвитку педагогічних
працівників «EdWay». Пан Олександр – кандидат
технічних наук, співавтор концепції реформи Нової
української школи, радник міністра освіти і науки
України (2016 – 2020 роки), член Консультативної
ради з питань сприяння розвитку системи загальної
середньої освіти при Президентові України, увійшов
до 100 найвпливовіших українців, перелік яких склав
журнал ФОКУС. Із квітня 2022 року ходить до
складу Національної ради з відновлення України від
наслідків війни.

Нагадаємо, що Національна платформа
можливостей професійного розвитку
педагогічних працівників «EdWay» запрацювала у
відкритому доступі з червня 2021 року та доступна
за адресою www.edway.in.ua. Ця платформа
створена для розбудови партнерського
середовища та конкурентних умов для розвитку
ринку можливостей підвищення кваліфікації.
У червні 2022 року ми вітали  EdWay з тим, що
вже рік платформа працює у відкритому доступі
для всіх!

НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА «EDWAY» ТА ЇЇ
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ДАВАЙТЕ 
 ЗНАЙОМИТИСЯ 
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Яке законодавче підгрунтя щодо створення
такого ресурсу? 

 
У першу чергу – це Закон України «Про освіту», 
 зокрема стаття 54, де йдеться, що педагогічні,
науково-педагогічні та наукові працівники мають
право на вільний вибір освітніх програм, форм
навчання, закладів освіти, установ і організацій,
інших суб’єктів освітньої діяльності, що
здійснюють підвищення кваліфікації та
перепідготовку педагогічних працівників.
Стаття 59 грунтовно описує процес професійного
розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних
і науково-педагогічних працівників. Не будемо
цитувати, але радимо усім обов’язково
ознайомитись з пунктами та підпунктами цих
статей. Зауважимо,  що логіка та функціонал
платформи «EdWay» відповідає вимогам, що
визначено у постанові Кабінету Міністрів України
від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників», зі змінами, внесеними постановою
№ 1133.

Хто є розробником EdWay?
 

Розробка та підтримка платформи здійснюється
громадською організацією «ЕдКемп Україна» та
ТОВ «Прозорі рішення» за сприяння
Міжнародного фонду «Відродження». У розвитку
цього програмного продукту зацікавлені та беруть
участь державні інституції – наші інституційні
партнери: Комітет з питань освіти, науки та
інновацій Верховної Ради України, Державна
установа «Український інститут розвитку освіти»,
Державна служба якості освіти України, Освітній
омбудсмен Сергій Горбачов, Державна наукова
установа «Інститут освітньої аналітики». Наразі
розроблятимемо важливий розширений
функціонал, в якому  зацікавлений директорат
цифрової трансформації Міністерства освіти і
науки України, розглядаємо і варіант громадсько-
державного партнерства. 

Постанова Кабінету
Міністрів України від

21.08.2019 № 800 «Деякі
питання підвищення

кваліфікації
педагогічних і науково-

педагогічних
працівників», зі змінами,

внесеними постановою
№ 1133.

 Закон України «Про
освіту» (ст. 54, 59) 

 
https://zakon.rada.gov.u

a/laws/show/2145-19

ПИТАННЯ ВІД ЦЕНТРІВ  ДО ЗАСНОВНИКА
«EDWAY» ОЛЕКСАНДРА ЕЛЬКІНА 
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систематичного моніторингу підвищення кваліфікації педагогічних
працівників; 
отримання інформації для орієнтовного і річного планів підвищення
кваліфікації; 
надання методичної допомоги та консультацій педагогічним працівникам
закладу освіти щодо побудови траєкторії професійного розвитку та
формування індивідуального плану підвищення кваліфікації; 
перевірки документів про результати підвищення кваліфікації,
отриманих на Платформі тощо.

Для чого створили EdWay? 
 

 Для зручності освітян. Основна мета – це цифрова підтримка процесу
підвищення кваліфікації педагогічних працівників на всіх етапах; розбудова
партнерського середовища та конкурентних умов для розвитку ринку
можливостей підвищення кваліфікації на засадах рівності, взаємоповаги,
прозорості, підзвітності, відповідності державній освітній політиці. 
 EdWay  є простором для  об’єднання суб'єктів підвищення кваліфікації й усіх
зацікавлених осіб, що покликаний забезпечити рівний доступ педагогічним
працівникам у різних куточках України до послуг, інформації та зв’язку із
суб’єктами підвищення кваліфікації як у міських, так і в сільських районах. 

Для кого ця платформа та який її функціонал?
 

 Платформа «EdWay» – це місце для пошуку, інформації та зв’язку для всіх
сторін, що беруть участь у процесі підвищення кваліфікації, зокрема для:
педагогічних працівників,  закладів освіти (всіх рівнів), цетрів професійного
розвитку педагогічних працівників, а також для суб’єктів підвищення
кваліфікації. 
 Ця платформа для  усіх користувачок і користувачів, які шукають інформацію
про можливості підвищення кваліфікації, для всіх суб’єктів з їхніми
пропозиціями щодо можливостей підвищення кваліфікації (програм,
стажувань). Для адміністрацій закладів освіти – щоб полегшити процес
планування й звітності, зробити його зручним і швидким.  

 
Які питання вирішує функціонал платформи «EdWay»  для освітян та

закладів освіти?
 

 Платформа «EdWay» створена в першу чергу для освітян, й, безумовно, для
підтримки закладів освіти. Тому функціонал платформи вирішує питання:

 Платформа дає можливість не тільки шукати інформацію, а й надавати
консультації у режимі онлайн, генерувати та видавати документи про
підвищення кваліфікації (сертифікати). Отож, функціонал платформи – це,
фактично весь спектр інформації з освітніх послуг для професійного розвитку
та організації надання цих послуг. 

 
Як можна зайти на платформу?

 
Усе просто. Ось покроковий алгоритм як почати використовувати платформу: 
1.Зайти за покликанням www.edway.in.ua.
2. Зареєструватися.
3. Ознайомитись з новинами, ресурсами, інформацією в розділі «Підтримка».
4. Апробувати свій кабінет професійного зростання (детальніше див.
відеоінструкції на сторінці КОРИСНІ ВІДЕО І РЕСУРСИ)

http://www.edway.in.ua/


створення і ведення вебсторінки; 
створення на платформі мережі закладів освіти за територіальною
ознакою; 
можливість отримувати запити на консультації від педагогічних
працівників закладів освіти та відповідати на них онлайн; 
створення і розміщення відповідно до запитів добірок для можливостей
підвищення кваліфікації (програм підвищення кваліфікації та
стажування); 
розміщення анонсів і новин, які на думку центрів є важливими чи
корисними для педагогічних працівників чи закладів;
ознайомлення з програмами та документами про підвищення
кваліфікації тощо.

Хто з надавачів освітніх послуг може бути представлений на платформі? 
 

 За власним бажанням на платформі, можуть бути представлені всі надавачі
освітніх послуг у сфері підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
визначенні чинним законодавством – державні і недержавні (незалежно від
різновиду та організаційно-правової форми господарювання), заклад освіти
(його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична
особа, у тому числі фізична особа – підприємець. 
Реєстрація і весь функціонал платформи безкоштовні для всіх
користувацьких груп. У той же час на платформі можуть бути представлені як
платні, так і безкоштовні можливості для професійного розвитку освітян. 
Це вирішують надавачі послуг.

 
 У чому цінність платформи 

для центрів професійного розвитку педагогічних працівників? 
 

 Основними завданнями центрів професійного розвитку педагогічних
працівників (далі – центрів) є сприяння професійному розвитку педагогічних
працівників, їх психологічна підтримка та консультування. Платформа є
інструментом, який допомагає якісно виконувати ці завдання, у тому числі в
умовах онлайн роботи. Центри мають можливість:

 
 

 Що потрібно зробити, щоб центри активно почали використовувати
можливості платформи?

 
 По-перше, потрібно активувати кабінет центру на платформі. Це може
зробити  лише директор. Після активації директор може передати (за
бажання) права модератора  кабінету на платформі  консультантові центру.
 По-друге, потрібно сформувати спільноту закладів освіти, педагогічних
працівників довкола свого центру на платформі. Для цього потрібно сприяти
тому, щоб кожен заклад освіти і кожен педагогічний працівник вашої
громади зацікавились можливостями платформи, зареєструвались
(активували свій кабінет, який для закладу вже створений) та активно її
використовували для пошуку інформації, спілкування з центрами,
надавачами освітніх послуг та інше. Як цьому можна сприяти – через
інформаційні кампанії із закладами освіти, онлайн чи очні зустрічі
(презентації та план зустрічей див. на сторінці КОРИСНІ ВІДЕО ТА РЕСУРСИ)



Презентації та план зустрічі, який фахівці центрів можуть
використовувати, щоб розповісти про EdWay керівникам та

педагогічним працівникам закладів освіти. 
 Беріть у роботу й до зустрічі на Національній платформі можливостей

професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»!

 
 КОРИСНІ ВІДЕО ТА РЕСУРСИ

 

 Презентація «EdWay для розбудови професійних спільнот»
https://bit.ly/aboutedwayforcenters 
План зустрічі  «Як розповісти про EdWay педагогічним працівникам закладів
освіти?»   https://bit.ly/centersforeducationalinstitutionsaboutedway
Презентація до зустрічі з педагогічними працівниками «Про EdWay для
педагогічних працівників закладів освіти» https://bit.ly/aboutedwayforeducators
Запис вступного навчального вебінару «EdWay: інструменти для центрів
професійного розвитку», сесія запитань-відповідей
https://youtu.be/TOTaPKVRK3k 

Промо-ролик про платформу «EdWay: стартуймо разом»
https://youtu.be/ipQD64zMLBs 
Промо-ролик про платформу «EdWay: а хто вже тут?»
https://youtu.be/OoN_ao_HiXw 

«EdWay для педагогічних працівників і закладів освіти»
https://youtu.be/gWI0MjzNQpE 
«EdWay як інструмент для підвищення кваліфікації»
https://youtu.be/8m4FG5FMaa0

 

Також корисними будуть :

Записи вебінарів :

  
 

Якщо у вас є запитання щодо платформи – надсилайте їх до Служби підтримки  EdWay
через форму «Зв’язатися з нами»  https://edway.in.ua/uk/support/contact-us/
У темі звернення зазначте, до якої користувацької групи стосується зміст запитання ,
використовуючи скорочення (педагогічні працівники – ПП; заклади освіти – ЗО; суб’єкти
підвищення кваліфікації – СПК; центри професійного розвитку педагогічних працівників  –
ЦПР ПП). Фахівці опрацюють ваші запитання та сформують затребуваний для Вас
зміст вебінарів.

вул. Липківського 36, м.Київ
https://uied.org.ua/

uiro.sektorprofrozvitok@gmail.com
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