
 

 

 

 

 

 ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ-

УЧАСНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЄКТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

РІВНЯ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ КООРДИНАТОРІВ/ТРЕНЕРІВ  

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПЕРЕХІД НА НАСТУПНИЙ РІВЕНЬ»   

І модуль 

Дата та час проведення:  27 квітня, 14.00 

Платформа:  Zoom 

Розробники та виконавці: Проєкт «Навчаємось разом», що фінансується 

Міністерством закордонних справ Фінляндії та ЄС, під патронатом 

Міністерства освіти і науки України, за участі Інституту модернізації змісту 

освіти, Українського інституту розвитку освіти, Національної академії 

педагогічних наук, Команди підтримки реформ МОН, Європейського 

фонду освіти, Європейського центру ім. Верґеланда, фонду «The LEGO 

Foundation», Британської Ради, ГО «Освіторія», EdCamp Ukraine. 

Очікувані результати: після закінчення 1 модуля онлайн-курсу учасники 

будуть: 

● розуміти нові ролі директорів шкіл у контексті впровадження Нової 
української школи на рівні базової середньої освіти; 

● усвідомлювати ціннісні орієнтири, ключові компетентності, наскрізні 
вміння, ціннісні засади формування освітньої програми ЗЗСО 

 

 

    

 

 

 
 
 



 

 

Цільова аудиторія:  
 

керівники регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти 

(ІППО) / відповідальні виконавці інноваційного освітнього проєкту з 

боку регіональних органів управління освітою /  заступники керівників 

ІППО з питань впровадження Нової української школи / координатор з 

початкової освіти (ІППО) / координатор з базової освіти  (ІППО), 

фахівець з управління освітою (освітньої політики) та професійного 

розвитку керівників шкіл (ОІППО), фахівець з практичної психології 

175 осіб 

регіональні координатори за освітніми галузями (ОІППО) 250 осіб 

члени робочої групи зі створення Державного стандарту базової освіти 80 осіб 

фахівці ОІППО з числа учасників міжнародного семінару-тренінгу 
«Компетентнісний потенціал НУШ: ступені свободи та механізми 
реалізації» (Європейський Фонд Освіти, жовтень 2018 року) та тренінгу  
«Локалізація освітньої програми і практики оцінювання у школі (5-6 
класи) на основі фінського досвіду» (Проєкт «Навчаємось разом», 
жовтень-листопад 2019 року) 

орієнтовно 
75 осіб 

тренери Британської Ради з наскрізних вмінь 66 осіб 

тренери-агенти змін Британської Ради  187 осіб 

тренери LEGO Foundation 13 осіб 

тренери EWC  

реґіональні тренери НУШ з початкової освіти 100 осіб 

керівники та заступники керівників з початкової та базової освіти шкіл-
учасниць інноваційного освітнього проєкту з впровадження ДСБСО 

420 осіб 

представники МОН, включно з RST, ІМЗО, УІРО, УЦОЯО, ДСЯО, ІОА, 

НАПНУ, МАН, партнерських міжнародних проєктів  SURGe, проєкту 

“Навчаємось разом” та громадських організацій Європейського центру 

ім.Вергеланда, фонду «The LEGO Foundation», British Council, ГО 

“Освіторія”, EdCamp Ukraine 

 

орієнтовно 
50 осіб 



 

 

ЗМІ: NUS.org.ua, osvita.ua, Освіта України, Liga.life, УП.Життя  

Разом: ~ 1500 осіб 

 

ПЛАН ВЕБІНАРУ 

№ Час Тема виступу, спікер 

 14.00-14.05 Організаційні/ технічні умови роботи в онлайновому 

середовищі   

Юрій Гайдученко, модератор онлайн-курсу, експерт 3 

кластеру проєкту «Навчаємось разом» 

1. 14.05-14.15 Вітальне слово до учасників від Міністерства освіти і науки 

України  

Віра Рогова, заступниця міністра освіти та науки України 

2. 14.15-14.30 Презентація програми інноваційного проєкту 

Юрій Завалевський, перший заступник директора Інституту 

модернізації зсмісту освіти, науковий керівник Проєкту 

Олег Топузов, перший віце-президент Національної 

академії педагогічних наук України, директор Інституту 

педагогіки, науковиї керівник Проєкту 

Роман Шиян, заступник директора Команди підтримки 

реформ Міністерства освіти і науки України, національний 

координатор проєкту «Навчаємось разом», консультант 

Проєкту  

3. 14.30-14.40 Професійний розвиток учасників інноваційного проєкту  

Тамара Пушкарьова, начальниця відділу проєктної 

діяльності ІМЗО, науковий консультант Проєкту 

Особливості впровадження НУШ на рівні базової 

середньої освіти 

Оксана Коваленко,  головний спеціаліст департаменту 

загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства 



 

 

освіти і науки України, координаторка Проєкту 

4. 14.40-14.45 Вітальне слово від проєкту «Навчаємося разом» 

Яркко Лампіселька, доктор педагогічних наук Гельсінського 

університету, координатор 3 кластеру проєкту «Навчаємось 

разом» 

5. 15.45-15.00 Вітальні слова від партнерів проєкту 

Олена Бех, спеціаліст з розвитку підприємництва та 

підприємницьких навичок Європейського Фонду Освіти  

Христина Чушак, національна координаторка програми 

«Демократична школа» Європейського центру ім. 

Верґеланда 

Вікторія Іваніщева, керівниця програм англійської мови 

Британська Рада в Україні 

Оксана Рома, керівниця освітніх ініціатив «The LEGO 

Foundation»  

Олександр Елькін, голова Ради громадської організації 

«ЕдКемп Україна», член Консультативної ради з питань 

сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при 

Президентові України 

 15.00-15.20 Зворотний зв~язок  

Роман Зубяк, ректор Івано-Франківського ОІППО 

Людмила Чернікова, проректор Запорізького ОІППО 

Олена Ілуєва, директорка КЗ «Калинівська ЗОШ I-III 

ступенів-гімназія» Вінницької області 

Олена Драгокупел, заступниця директора з навчально- 

виховної роботи КУ ОНЗ «Романівська гімназія» смт. 

Романів Житомирської області 

6.   15.20-15.40 

 

Відмінності нового Державного стандарту базової 

середньої освіти від чинного Держстандарту загальної 

середньої освіти 

Олександр Ляшенко, академік-секретар Національної 

академії педагогічних наук України, науковий консультант 



 

 

Проєкту  

Від Державного стандарту до реальної практики 

Роман Шиян, заступник керівника Команди підтримки 

реформ Міністерства освіти і науки України  

 15.40-15.50 Перерва 

7. 15.50-16.50 

 

Ціннісні засади формування освітньої програми закладу: 

погляд з Фінляндії 

Арі Покка, міжнародний експерт-консультант проєкту 

«Навчаємось разом», член Національної Асоціації шкільних 

директорів Фінляндії та Міжнародної асоціації шкільних 

директорів, директор Schildt Upper Secondary School 

(Фінляндія) 

8.  16.50-17.00 Підсумки. Анонсування наступних модулів програми   

Юрій Гайдученко, експерт 3 кластеру проєкту «Навчаємось 

разом» 

 


