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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у
закладах освіти (за видом освітньої послуги «КОНФЕРЕНЦІЯ»)
1. Найменування: «Тенденції розвитку сучасної освіти: готовність до нового 2021-2022 навчального року».
2. Вид підвищення кваліфікації - навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у конференції).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
4. Доповідачі - Стефанишин Анжела Сергіївна, начальниця відділу роботи з експертами управління Державної
служби якості освіти у Львівській області;
Собко Ганна Борисівна, кандидатка технічних наук, нутриціологиня, членкиня правління Асоціації кулінарів
України, авторка і співавторка публікацій з інноваційних технологій харчової продукції функціонального
призначення, організації харчування населення різної вікової категорії;
Громовий Віктор Володимирович, освітній експерт, Заслужений вчитель України, шеф-редактор порталу «Освітня
політика»;
Коренчук Руслана Олегівна, проєктна менеджерка Дія. Цифрова освіта, Міністерство цифрової трансформації
України;
Верещак Людмила Борисівна, директорка комунальної установи "Бердичівський інклюзивно-ресурсний центр"
Бердичівської міської ради, дефектологиня, логопединя, реабілітологиня;
Святенко Олена Володимирівна, начальниця відділу базової освіти управління роботи із закладами загальної
середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України;
Шпильова Вікторія Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої школи №
196, освітня експертка;
Засєкіна Тетяна Миколаївна, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, заступниця директора
з науково-експериментальної роботи
4. Мета програми: дати освітянам чіткі роз’яснення щодо особливостей підготовки до нового навчального року в
умовах сучасних викликів, у тому числі з урахуванням пандемії та необхідності дотримання карантинних обмежень;
розглянути особливості організації освітнього процесу у закладах освіти різних типів.
5. Зміст програми:
1. Новий Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.
2. Еволюція харчування у закладах освіти: виклики і їх рішення.
3. Електронний документообіг. Лайфхаки з підготовки до навчального року від заступника директора.
4. Тренди розвитку сучасної середньої освіти досвід зарубіжних країн та українські реалії.
5. Цифрові навички і неформальна освіта.
6. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти: законодавчі та практичні аспекти організації інклюзивного
навчання.
7. Організація освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році.
8. Цілісність і системність в освіті. Модельні програми.
6. Напрям: розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та
їх заступників) тощо.
7. Цільова аудиторія: менеджерів освіти будь-якого рівня, методистів методичних кабінетів (центрів), методистів
закладів освіти, вчителів, вихователів, педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, класних
керівників, психологів, батьків та всіх небайдужих до процесу навчання.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 8 годин/0,27 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи
(ЄКТС).
9. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.
10. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: знання концептуальних засад реформування галузі освіти України, забезпечення якості освіти, рівного
доступу до неї здобувачів освіти з особливими потребами, реалізація можливостей профільного, індивідуалізованого
навчання готовність до ефективного використання в практичній діяльності основних принципів, методів та підходів
до управління закладом загальної середньої освіти в умовах суспільних трансформацій забезпечення реалізації
принципів педагогіки партнерства);
фахові: здатність керуватися в управлінській діяльності Конституцією, законами України і нормативно-правовими
актами в галузі освіти; здатність проєктувати, розробляти документи; здатність до інноваційного управління
розвитком закладу загальної середньої освіти; здатність до дотримання загальних вимог організації внутрішньої
системи забезпечення якості освіти; здатність організовувати освітній процес на засадах відкритості й толерантності.
Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800
(із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової освітньої програми
організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до вимог
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 15.10.2018 р. № 36)

