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індивідуальний
підхід,
відповідальність,
прогностичність,
рефлексивність
Тема 4. Форми та
методи супервізії:
наставництво,
консультування,
психологічна
підтримка,
сприяння, навчання
(коучинг),
моделювання,
координація,
коригування,
запобігання,
прогнозування,
фасилітація
(модерація).
Спостереження за
професійною
діяльністю
педагогічного
працівника: надання
ефективного
зворотного зв’язку
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Тема 5. Практика 
застосування форм і 
методів внутрішньої 
і зовнішньої, 
індивідуальної та 
групової супервізії. 
Створення плану 
індивідуального 
професійного 
розвитку 
педагогічного 
працівника, 
керівника закладу 
загальної середньої 
освіти.
Форми співпраці між 
супервізором і 
вчителем: практика
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
0 4  0 3  20 ^ р. м Київ №

Про внесення змін до 
Програми проведення супервізії

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 року № 630, підпункту 3 пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року № 237 (із 
змінами),

НАКАЗУЮ :

1. Внести до Програми проведення супервізії, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від 18 жовтня 2019 року № 1313 «Деякі 
питання організації та проведення супервізії», такі зміни:

1) в абзаці тринадцятому пункту 8 цифри і слова «16 астрономічних або 
24 академічні години» замінити цифрами і словами «10 академічних годин»;

2) викласти пункт 9 у такій редакції: 
«9. План проведення супервізії:

№ Зміст діяльності Годин
(акад.)

Цикл супервізії
1 . Ознайомлення з результатами самооцінювання 

педагогічного працівника та вибраними пріоритетами для 
покращення професійної діяльності вчителя.

1

2. Спостереження за діяльністю педагогічного працівника. 3
3. Проведення індивідуальної бесіди (діалогу). 2
4. Створення плану .професійного розвитку педагогічного 

працівника.
2

5. Проведення індивідуального/групового обговорення. 2
Загальна тривалість 10



2. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Мандзій Л.

Міністр Ганна НОВОСАД


