


Національна платформа можливостей

професійного розвитку педагогічних працівників

Мій освітній компаньйон!



Місія EdCamp Ukraine

Ми об’єднуємо освітян 

та допомагаємо 

їм зростати



Представництво в кожній другій школі країни, у середньому — троє осіб

у закладі

Належить до 100 світових освітніх інновацій за версією рейтингу HundrED

«Допомагає долати кризу CОVID-19 в освіті» — OECD

Спільно з Нобелівським лавреатом Далай-ламою XIV, з яким провели 

прямий етер з українством, реалізує програму з навчання м’яких навичок 

SEE Learning program

Долучається до формування державної освітньої політики реформи 

Нової української школи, дебюрократизації, недискримінації

та демонополізації сфери підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Більше — у публічному звіті http://bit.ly/reportedcampukraine20182020

П’ять фактів про рух EdCamp в Україні

https://hundred.org/en/innovations/edcamp
https://oecdedutoday.com/wp-content/uploads/2020/08/United-States-Ukraine-Virtual-Edcamps.pdf
https://youtu.be/1B0XWTznOVk
https://seelearning.emory.edu/
https://docs.wixstatic.com/ugd/df4ebb_c5ecfb937f4f40bfa23de792b1351eaf.pdf
http://bit.ly/kidsanddocs
http://edcamp.org.ua/nondiscrimination
http://edcamp.ua/teachandlearn
http://bit.ly/reportedcampukraine20182020


Ед + Кемп



П’ять новацій у підвищенні кваліфікації (ПК)

Свобода вибору

«Гроші ходять за вчителем»

Навчання протягом життя

Демонополізація

Різноманіття



Лінія часу змін та правове підґрунтя 

⚙️

05.09.2017

ЗУ «Про освіту» (ст. 54, 59)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

03.01.2019 

Дослідження МОН і EdCamp Ukraine

«Навчати і навчатися» 

http://edcamp.org.ua/teachandlearn

04.04.2018

Постанова КМУ № 237 «Деякі питання 

надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної  та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська 

школа»»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/237-2018-п

14.12.2016

Постанова КМУ № 988-p «Про схвалення 

Концепції реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року»

https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934

💼

💰

⚖️

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://edcamp.org.ua/teachandlearn
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/237-2018-п
https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934


⚖️

21.08.2019

Постанова КМУ № 800 «Порядок ПК 

педагогічних та науково-педагогічних 

працівників» 
https://bit.ly/2QhRfFL

04.03.2020 

Лист МОН з методичними рекомендаціями

«Щодо ПК педагогічних працівників ЗЗСО»
http://bit.ly/2Ql4EK9

13.03.2020

ЗУ «Про повну загальну середню

освіту» (ст. 37, 38, 40, 51, 53, 54, 55, 58, 

59, 65)
https://bit.ly/3xby5C4

17.02.2020

Наказ МОН про утворення робочої групи

з питань професійного розвитку

педагогічних працівників
https://bit.ly/30IIW7j

💼

🔑

🔬

http://bit.ly/2Ql4EK9
https://bit.ly/30IIW7j


18.03.2020

Національний вебінар МОН з питань ПК 

педагогічних працівників ЗЗСО
http://bit.ly/recordwebinarmoestpd

II квартал 2021 року

Національна платформа можливостей 

професійного розвитку педагогічних 

працівників

II квартал 2021 року

Курс на Prometeus «ПК педагогічних 

працівників: нові вимоги і можливості»
https://courses.prometheus.org.ua/courses/cours

ev1:Prometheus+PPK101+2020_T1/about

🎙

🖥

💡

http://bit.ly/recordwebinarmoestpd
https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+PPK101+2020_T1/about


Виклики

Немає інформації про ПК в одному місці

Загрожуються права і свободи педагогів 

Не зрозуміло, як оцінювати якість ПК

Утруднена перевірка документів про ПК

Складно знайти безкоштовні можливості ПК



Призначення платформи

Цифрова підтримка для сторін процесу ПК

педагогічних працівників: 
 пошук і вибір можливостей*, 

 прийняття рішень і планування, 

 комунікація і зворотний зв’язок,

 верифікація і підтвердження якості.

Розбудова партнерського середовища

та конкурентних умов для розвитку ринку

можливостей ПК на засадах:
 рівності, 

 взаємоповаги, 

 прозорості, 

 підзвітності,

 відповідності державній освітній політиці.

* програми підвищення кваліфікації та стажування



Розробка та партнерство

Розробники: 

• ГО «ЕдКемп Україна» 

• ТОВ «Прозорі рішення»

За підтримки: 

• МФ «Відродження» 

• Міністерство освіти і науки України

Інституційне партнерство: 

• Український інститут розвитку освіти 

МОН України

• Державна служба якості освіти

• Служба освітнього омбудсмена 

• Інститут освітньої аналітики МОН України



Цільові авдиторії

• педагогічні працівники (відповідно 

до постанови КМУ від 14.06.2000 № 963)

• заклади освіти / установи

• суб’єкти ПК

• центри професійного розвитку

• відповідальний орган Міністерства освіти 

і науки України (УІРО)

• інші зацікавлені сторони (науково-педагогічні 

працівники, батьківство, територіальні управління й 

експертне коло ДСЯО, представництво Служби 

освітнього омбудсмена тощо)



Хто може бути суб’єктом

підвищення кваліфікації (СПК)

«[…] заклад освіти (його 
структурний підрозділ), наукова 
установа, інша юридична чи фізична 
особа, у тому числі фізична особа —
підприємець, 
що провадить освітню діяльність 
у сфері підвищення кваліфікації 
педагогічних та/або науково-
педагогічних працівників» 

Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800 



Педагогічному 

працівнику / 

працівниці

Закладу освіти / 

установі
Суб’єкту ПК

Центру професійного 

розвитку

Відповідальному органу 

МОН (УІРО)

БАЗОВИЙ ФУНКЦІОНАЛ

• індивідуальний 

план

• консультації 

• пропозиції 

закладам освіти

• реєстрація 

на можливості ПК

• документи про ПК 

• стати суб’єктом ПК

• моніторинг ПК 

педагогів 

• інформація 

для орієнтовного 

і річного планів

• консультації

• перевірка 

документів про ПК

• офіційна вебсторінка

з можливостями ПК

• програми ПК 

• викладачі можливостей ПК

• реєстрації на можливості 

ПК 

• статус відповідності 

постанові КМУ № 800

• документи про ПК

• переліки виданих 

документів про ПК 

• офіційна вебсторінка

• мережа закладів 

освіти

• запити та консультації

• добірки можливостей 

ПК

• анонси і новини 

• знайомитися 

з документами про ПК

• стати суб’єктом ПК

• нагляд 

за відповідністю 

можливостей ПК 

постанові КМУ № 800

• перевірка документів 

про ПК

• типові програми ПК

• анонси і новини 

• стати суб’єктом ПК

• багатокритеріальний пошук

• зворотний зв’язок 

• власний кабінет

• комунікація

• підтримка



Педагогічному працівнику 

/ працівниці

Закладу освіти / 

установі
Суб’єкту ПК

Центру професійного 

розвитку

Відповідальному органу 

МОН (УІРО)

РОЗШИРЕНИЙ ФУНКЦІОНАЛ

• документи про ПК, 

отримані до старту 

платформи

• самооцінювання

• пропозиції 

до орієнтовного плану 

• договори й акти з ЕЦП 

• облік годин ПК

• автоматизовані 

орієнтовні і річний 

плани

• договори й акти 

з ЕЦП 

• клопотання 

та відповідь 

на нього

• просування можливостей на 

платформі

• договори й акти з ЕЦП 

• аналітика • аналітика

• автоматизована 

перевірка змісту програм 

можливостей ПК

• онлайн-курси на платформі



Іншим зацікавленим

Багатокритеріальний пошук і перегляд без реєстрації



Стартуймо разом! 

Залиште заявку, щоб найпершими 

приєднатися до платформи

http://bit.ly/joinedway

10 травня — відкриття платформи 

для реєстрації СПК та їхніх можливостей 

16 травня — онлайн-навчання

«EdWay: інструменти СПК»

http://bit.ly/joinedway


Мій освітній стартап

Програма підвищення кваліфікації

Конкурсний відбір

Навчання — у червні та серпні 2021 року

Сім модулів: 

1. Стратегувальний

2. Методологічний

3. Маркетингово-комунікаційний

4. Технологічний

5. Фінансово-юридичний

6. Коучинговий супровід

7. Історії успіху

Найкращим пропозиціям — грант на підтримку!



support@edway.in.ua

edway.in.ua

Стартуймо 

разом

mailto:support@edway.in.ua

