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УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» В УМО
ДВНЗ «Університет менедж

менту освіти» НАПН України 
(УМО) здійснює систематичну 
роботу з упровадження в освітню 
практику Концепції реалізації 
державної політики у сфері ре
формування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа». 
Зокрема, фахівці Центрального 
інституту післядипломної педа
гогічної освіти (ЦІППО) працю
ють у  складі робочої групи Мініс
терства освіти і науки України з 
розроблення нормативних доку
ментів, що забезпечують реалі
зацію державної політики у  сфері 
реформування загальної серед
ньої освіти. 14 грудня 2017 р. 
Університет ініціював проведен
ня засідання цієї робочої групи 
з участю директора Всеукраїн
ського фонду «Крок за кроком» Н. 
Софій, директора ЦІППО Т. Со
рочая та заступника директо
ра Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих НАПН України 
Л. Хомич. Учасники групи пра
цювали над розробленням про
екту «Положення про сертифіка
цію педагогічних працівників».

17 січня 2018 р. на базі УМО 
проведено спільно з МОН Укра
їни та ДНУ «Інститут модерні
зації змісту освіти» нараду ко
ординаторів всеукраїнського 
експерименту «Розроблення і 
впровадження навчально-ме
тодичного забезпечення почат
кової освіти в умовах реалізації 
нового Державного стандарту 
початкової освіти «Нова україн
ська школа».

15 березня 2018 р. УМО при
ймав учасників Всеукраїнської 
наради тренерів, які пройшли

підготовку за програмою Благо
дійного фонду «Крок за кроком» з 
питань упровадження Державно
го стандарту початкової загаль
ної освіти. У  заході узяли участь 
заступник міністра освіти і нау
ки України П. Хобзей, Н. Софій, 
Т. Сорочан. Проведено тренінгові 
заняття, розглянуто кращі освіт
ні практики (передусім, щодо ор
ганізації підвищення кваліфіка
ції вчителів початкової школи), 
обговорено підготовку педаго
гів Нової української школи (за 
результатами першої навчаль
ної сесії), презентовано програму 
підготовки керівників, заступни
ків директорів із навчально-ви
ховної роботи закладів освіти, 
вручено сертифікати тренерам 
Нової української школи.

УМО є головним закладом 
Українського відкритого універ
ситету післядипломної освіти 
Консорціуму закладів післяди
пломної освіти України (УБУЛО), 
що забезпечує координацію ді
яльності цих закладів в умовах 
оновлення законодавства про 
освіту й упровадження Концеп
ції реалізації державної політики 
у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова україн
ська школа». У  структурі УВУПО 
функціонують науково-дослід
ні лабораторії, тимчасові твор
чі колективи та робочі групи з 
проблем: підготовки керівників 
опорних шкіл в системі післяди
пломної педагогічної освіти до 
управління освітніми округами 
(керівник -  А. Вознюк): вивчення 
потреб закладів ППО у  навчаль
но-методичному і науково-мето
дичному забезпеченні діяльності

(керівник -  В. Вітюк); моніторин
гу якості післядипломної освіти в 
Україні (керівник-М. Смирнова): 
підготовки проектів норматив
но-правових документів у галузі 
освіти (керівник -  Т. Сорочан) та 
ін. Учасники останньої робочої 
групи розробили низку проектів 
нормативних документів: Кон
цепцію розвитку системи підви
щення кваліфікації педагогічних 
працівників, Стандарт профе
сійної діяльності викладача сис
теми освіти дорослих (андрагога) 
та Методичні рекомендації щодо 
розроблення стандартів після- 
дипломної педагогічної освіти у 
частині підвищення кваліфікації 
фахівців освітньої галузі.

УМО взяв на себе ініціати
ву щодо розроблення спільно з 
ІМЗО та УВУПО Стратегії і Кон
цепції розвитку післядипломної 
педагогічної освіти на період до 
2025 р., а також науково-мето
дичного й навчально-методич
ного забезпечення їх реалізації. 
Колектив викладачів ЦІППО роз
робив Тйпову освітню програму 
підготовки тренерів до навчан
ня вчителів початкової школи 
2018/2019, 2019/2020 рр.

У  межах експерименту МОН 
України з упровадження Концеп
ції «Нова українська школа» на
уково-педагогічні працівники 
УМО пройшли у 2017 р. навчання 
за Програмою підготовки трене
рів та педагогів для Нової україн
ської школи й залучені до наступ
ного етапу практичної реалізації 
цієї програми на всеукраїнському 
рівні.

18 жовтня 2017 р. УМО про
вів методологічний семінар із

онлайн-трансляцією «Освіт
ньо-філософські засади Нової 
української школи» з участю 
радника міністра освіти і нау
ки України Оксани Макаренко. 
Крім того, професорсько-викла
дацький колектив започаткував 
цикл семінарів для науково-пе
дагогічних працівників ЦІППО, 
методистів районних (міських) 
методичних кабінетів (цент
рів), головних спеціалістів від
ділів (управлінь) освіти РДА та 
міськвиконкомів з питань упро
вадження Концепції.

Передбачено проведення те
матичних, авторських курсів, 
зокрема: «Забезпечення якос
ті освіти в контексті освітніх ре
форм»; «Теорія і практика освіт
ніх змін і реформ»; «Система 
відкритої освіти та техноло
гії дистанційного навчання»; 
«Новітні технології та електро
нні засоби в освітньому проце
сі»; «Досягнення ефективності в 
управлінні закладом вищої осві
ти» та ін. За цією тематикою вже 
розпочали навчання на курсах 
підвищення кваліфікації близь
ко 100 осіб і подано заявки від 
понад 500 осіб.

Професор ЦІППО Н. Клокар роз
роблено тематичні авторські кур
си підвищення кваліфікації: «Ор
ганізація та зміст роботи опорної 
школи як закладу освіти іннова
ційного тину»; «Організація ро
боти відділів (управлінь) освіти в 
умовах децентралізації влади та 
реформи місцевого самовряду
вання».

Для заступників директорів пе
дагогічних (гуманітарно-педаго
гічних. інженерно-педагогічних)

коледжів заплановано проведен
ня курсів підвищення кваліфі
кації: «Упровадження основних 
положень Концепції «Нова укра
їнська школа» в діяльності за
кладу освіти». Керівники та за
ступники керівників органів 
управління освітою подали заяв
ки на курси підвищення кваліфі
кації за темою «Організація ро
боти відділів (управлінь) освіти в 
умовах децентралізації влади та 
реформи місцевого самовряду
вання».

Робочими навчальними пла
нами для 122 категорій слухачів 
курсів підвищення кваліфікації 
у 2018 р. передбачено вивчення 
близько 45 тем, спрямованих на 
ознайомлення слухачів з філо
софсько-освітніми засадами та 
особливостями організації освіт
нього середовища Нової україн
ської школи.

Упродовж 2018 р. у плані робо
ти вченої ради ЦІППО запланова
но розроблення нормативного та 
навчально-методичного забезпе
чення підготовки слухачів курсів 
підвищення кваліфікації до впро
вадження Концепції «Нова україн
ська школа». На сайті Віртуальної 
кафедри андрагогіки, що функціо
нує при кафедрі філософії і освіти 
дорослих ЦІППО, створено постій
ний консультаційний пункт «Нова 
українська школа: від теоретич
них до практичних кроків».
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