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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників

Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами, внесеними
згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019

Вид освітньої послуги: вебінар
Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі
Форма підвищення кваліфікації: дистанційна
Розробники: ТОВ «На Урок» та Андрієнков Ігор - заступник директора з НВР, вчитель
англійської мови Комунального закладу «Новомиколаївський ліцей» Шевченківської
селищної ради.
Назва: Оновлена «Абетка для директора» – інструмент для забезпечення якісної освіти в
закладі
Мета: Надати докладні роз’яснення, рекомендації й інструменти керівникам, заступникам
керівників, учителям щодо забезпечення якості освіти та освітньої діяльності закладу,
особливостей проведення самооцінювання управлінських та освітніх процесів відповідно до
оновлених методичних рекомендацій, у тому числі, під час організації освітнього процесу із
використанням технологій дистанційного навчання.
Зміст:

Внутрішня система забезпечення якості освіти та освітньої діяльності.1.
Методи та інструменти збору інформації.2.
Що залежить від учителя?3.
Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: освітнє середовище, система4.
оцінювання, педагогічна діяльність, управлінські процеси.
Модель якісної школи.5.

Види діяльності (графік освітнього процесу):
1 година - онлайн-лекція
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів.
Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС).
Напрями: НУШ, Робота закладу освіти, Практичні прийоми
Сформовані компетентності: професійні, навчання впродовж життя, управлінська
Строки виконання програми: в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі.
Особа (особи), які виконують програму: вчителі НУШ, керівники закладів освіти, класні



керівники, педагоги-організатори, педагоги закладів позашкільної освіти, заступники
директора
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару отримають рекомендації та інструменти щодо
побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти та освітньої діяльності;
дізнаються, як провести самооцінювання управлінських та освітніх процесів, на що звертати
увагу під час спостереження за освітнім середовищем, за навчальними заняттями, під час
проведення анкетування, інтерв’ю, вивчення шкільної документації та дотримання вимог
законодавства у сфері загальної середньої освіти, та загалом, як найкраще спланувати
ефективну роботу закладу щодо системного забезпечення якісної освіти відповідно до
оновлених методичних рекомендацій.

Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники
отримують документ, перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, -
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства.

https://naurok.com.ua/proof

