
Шановні вчителі української мови і 
літератури, світової літератури та 

предметів природничо-математичного
циклу!

Запрошуємо Вас до участі у 
безкоштовній програмі підвищення

кваліфікації за темою
«Європейська якість навчання для 

кращої успішності учнів»
Програма підвищення кваліфікації проводиться в рамках

Модуля Жана Моне
620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) 2020 -

2023 рр. в Інституті педагогіки Національної академії
педагогічних наук України Заявка учасника

https://docs.google.com/forms/d/1sgu1WQ3Bq5qMsmMmZu8X1P6fjhFwmheT2BKaOJGY0W4/edit?usp=sharing


Правове підгрунтя

1
«014.01. Середня освіта (Українська мова і 

література)» (наказ Міністерства освіти і науки 
України від 21.11.2019 р. №986-л).

2«014.15. Середня освіта (Природничі науки)» 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 
21.11.2019 р. №986-л)

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України має 

повноваження для підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників закладів освіти у сфері післядипломної освіти.

3
«014.04. Середня освіта (Математика)» 

(Постанова КМУ № 800 від 21.08.2019 року "Деякі 

питання підвищення кваліфікації педагогічних і 
науково-педагогічних працівників"



Тренери програми підвищення 
кваліфікації

Локшина О.І.
Доктор педагогічних наук, 

професор, член-
кореспондент НАПН

України, завідувач відділу
порівняльної педагогіки
Інституту педагогіки

НАПН України

Топузов О.М.
Віце-президент Національної

академії педагогічних наук України, 
директор Інституту педагогіки
НАПН України, дійсний член

(академік) НАПН України, доктор
педагогічних наук, професор

Заболотна О.А.
Головний науковий співробітник відділу
міжнародних зв’язків та наукової співпраці
Інституту педагогіки НАПН України, доктор
педагогічних наук, професор— координатор

модуля

Васильєва Д.В.
Кандидат педагогічних наук, старший

науковий співробітник відділу
математичної та інформатичної освіти
Інституту педагогіки НАПН України

Калініна Л.М.
Вчений секретар Інституту
педагогіки НАПН України, 
доктор педагогічних наук, 

професор



Профіль програми підвищення кваліфікації 

Мета програми - використати досвід країн-членів
Європейського Союзу, які є лідерами PISA, з
метою покращення успішності українських
школярів

Трудові функції: А. Навчання учнів предметів
(інтегрованих курсів), Б Партнерська взаємодія
з учасниками освітнього процесу, В Участь в
організації безпечного та здорового освітнього
середовища, Г Управління освітнім процесом, 
Д Безперервний професійний розвиток

Цільова аудиторія - учителі української мови і
літератури, світової літератури та предметів
природничо-математичного циклу й
інтегрованих курсів усіх кваліфікаційних
категорій, які навчають учнів 5 – 9 класів

Обсяг / тривалість – 90 годин / 3 кредити ЄКТС
Форма навчання: змішана (очно-дистанційна), 

дистанційна.



Профіль програми підвищення кваліфікації 

Вид - навчання за програмою підвищення кваліфікації.
Строки дії програми – 14 червня – 14 жовтня 2021 р.
Кількість осіб у групі – 20 - 25 осіб
Місце реалізації програми – онлайн платформа zoom, 

Інститут педагогіки Національної академії
педагогічних наук України.

Вартість навчання – безоплатний характер надання
освітніх послуг.



Форми роботи під час курсу
підвищення кваліфікації

3Онлайн-консультування

1Тренінги, лекції, групова робота над
розробленням завдань

2Дискусії, презентації



Як стати учасником курсу 
підвищення кваліфікації?

Написати мотиваційний 
лист, чому Вам цікавий 

європейський досвід 
навчання учнів 

(не більше 1 сторінки)

Заповнити заявку за 
посиланням та завантажити 

мотиваційний лист 
(до 7 червня)

Ознайомитися з 
результатами відбору 

учасників 
(10 червня)

Розпочати навчання за 
програмою підвищення 
кваліфікації (14 червня)

Крок 1

Крок 3

Крок 2

Крок 4

https://docs.google.com/forms/d/1sgu1WQ3Bq5qMsmMmZu8X1P6fjhFwmheT2BKaOJGY0W4/edit?usp=sharing


Графік курсу підвищення 
кваліфікації

25 травня – 6 червня –
реєстрація на курс 

підвищення кваліфікації

4 жовтня – 8 жовтня 

презентація 

напрацьованих 

матеріалів 

(10 годин)

Липень–вересень –

дистанційна робота під 

керівництвом тренерів 

програми (30 годин)

14 червня – 19 
червня (50 годин), 

дистанційна робота 

під керівництвом 

тренерів програми

10 червня – оголошення 
результатів відбору 
учасників програми 

підвищення кваліфікації

14 жовтня –

вручення 

сертифікатів



Інформація про проєкт:

Website: etest.org.ua

Email: international.projects.undip@gmail.com



http://bit.ly/2PfT4lq

