
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ОСВІТОРІЯ»
________________________________________________________________

01130, м. Київ, вул. Драгомирова, 9Б, Код ЄДРПОУ: 38945154,
р/р 26006300827117 в АТ «ОЩАДБАНК», МФО 322669

Н А К А З

м. Київ  № 30  «15» серпня 2022 р.

Про затвердження
програми підвищення кваліфікації педагогів ГС «ОСВІТОРІЯ»

У відповідності до вимог Закону України «Про громадські об’єднання» та Статуту
Громадської Спілки «ОСВІТОРІЯ», -

НАКАЗУЮ :
1. Затвердити «Програму підвищення кваліфікації педагогів ГС «ОСВІТОРІЯ» під

назвою «НУШ: базова середня освіта» з «15» серпня 2022 року (Додається до цього
Наказу).

2. Цей Наказ вводиться в дію з дати його підписання. Інші накази, що прийняті до
набрання чинності цим наказом, залишаються чинними в частині, що не суперечать
цьому наказу.

3. З даним наказом терміново ознайомити головного бухгалтера в частині, що його
стосується (відповідальна – Сидорук А.А.).

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Голова Спілки  ________________________________/З.В. Литвин/



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ГС «ОСВІТОРІЯ» № 30
від 15 серпня 2022 року

__________________________________
Голова Громадської Спілки «ОСВІТОРІЯ»
Литвин З.В.

Програма підвищення кваліфікації педагогів ГС «ОСВІТОРІЯ»

Cуб’єкт підвищення
кваліфікації

ГС «ОСВІТОРІЯ»

Підґрунтя Постанова КМУ №800, Постанова КМУ №1133, Статут організації
ПІП розробника/ці/ів
програми

Шиян Роман Богданович
Гольцберг Катерина Олександрівна
Гайдученко Юрій Олександрович
Большакова Інна Олексіївна

Інформація про
розробника/ів

Роман Шиян — заступник директора з питань НУШ Команди
підтримки реформ МОН.
Катерина Гольцберг — дитяча та сімейна психологиня,
президентка Професійної асоціації дитячих аналітичних
психологів.
Юрій Гайдученко — учитель української мови та літератури,
експерт ГС "Освіторія".
Інна Большакова — методистка НВК "Новопечерська школа",
експертка ГС "Освіторія".

ПІП упорядника/ці/ів
програми, посада

Мозгова Ярослава Павлівна, керівник освітніх проєктів і програм
ГС «Освіторія»

Найменування програми НУШ: базова середня освіта

Мета Забезпечити українське вчительство знаннями та навичками, що
необхідні для впровадження реформи Нової української школи в
5-6-х класах.

Напрям (згідно пункту
15 Положення №800)

● Розвиток професійних компетентностей (знання
навчального предмета, фахових методик, технологій);

● Формування у здобувачів освіти спільних для ключових
компетентностей вмінь, визначених частиною першою
статті 12 Закону України "Про освіту"

Обсяг (тривалість) 30 годин (академічних)



Форма Дистанційна

Перелік
компетентностей

● Емоційно-етична компетентність
● Інноваційна компетентність
● Критичне та системне мислення, здатність логічно

обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
● Організаційна компетентність
● Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими

людьми
Зміст програми Модуль 1. “Новий зміст освіти”

● Державний стандарт базової середньої освіти та його
реалізація в Типовій освітній програмі та модельних
навчальних програмах.

● Ключові компетентності та наскрізні вміння – ключі до
освітнього поступу.

● Освітня програма закладу освіти. Навчальний план як
компонент освітньої програми. автономія закладу та
конкретного вчителя. Навчальні програми,
календарно-тематичне планування.

Модуль 2. “Діти НУШ: хто вони?”
● Теорія поколінь.
● Особливості когнітивних функцій мозку.
● Особливості емоційної сфери дитини.
● Фізіологія розвитку дитини.
● Робота з інформацією: вчителі та учні.

Модуль 3. “Сучасні підходи в роботі з учнівством”
● Сучасні методи навчання у НУШ.
● Компетентнісно орієнтовані завдання.
● Інтегроване навчання.
● STEM-освіта у сучасній школі.
● Діяльнісний підхід у НУШ.
● Навчання на основі запитів.
● Сучасний дизайн уроку.
● Управління класом.
● Ефективна співпраця та комунікація в освітньому процесі

НУШ.
● Універсальні інструменти для розвитку критичного

мислення.
Модуль 4. “Оцінювання”

● Оцінювання в НУШ.



● Формувальне та підсумкове оцінювання.
● Інструменти формувального оцінювання.
● Формувальне оцінювання: зворотний зв’язок.
● Формувальне оцінювання: інструменти онлайн.
● Підсумкове оцінювання офлайн і онлайн.

Модуль 5. “Вільного вибору галузі”
● ДСБСО МОВ (українська).
● ДСБСО МАО.
● ДСБСО ПРО.
● ДСБСО ТЕО.
● ДСБСО ІФО.
● ДСБСО МИО.
● ДСБСО ГІО.
● ДСБСО СЗО.
● ДСБСО ФІО.
● ДСБСО УМД + РМЛ (національні меншини).
● ДСБСО ІНО / ІНОД.

Очікувані результати Після проходження курсу учасники зможуть:
● орієнтуватися в змістовому наповненні Нової української

школи;
● створювати унікальні освітні програми закладу освіти та

навчальні програми;
● формувати в учнівства компетенції та наскрізні вміння;
● враховувати фізіологічні, соціально-емоційні, вікові

особливості учнівства;
● створювати середовище для розвитку критичного мислення

учнівства;
● складати компетентнісні завдання;
● впроваджувати інтегроване навчання;
● створювати ефективну комунікацію та співпрацю в класі та

школі;
● оцінювати досягнення учнівства.

Викладачі Роман Шиян, Олена Гайдамака, Ірина Круть, Юлія Романенко,
Ніна Демінтієвська, Катерина Гольцберг, Оксана Мороз, Юрій
Гайдученко, Руслан Шаламов, Ольга Питюр, Анастасія Онатій,
Людмила Лисогор, Олена Павлик, Ірина Баранова, Інна
Большакова, Олександр Школьний, Ірина Старагіна, Андрій
Терещук, Оксана Пасічник, Оксана Івасюк, Марина Кафтан, Олена
Шиян, Галина Коломоєць, Андрій Боляк, Ігор Хворостяний, Алла
Несвіт


