Київський університет імені Бориса Грінченка
Інститут післядипломної педагогічної освіти

М. Войцехівський,
директор Інституту післядипломної педагогічної
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Інституту післядипломної педагогічної освіти

Концепція «Нової української школи» та Закон України
«Про освіту» щодо трансформації системи підвищення
кваліфікації та професійного розвитку педагогів

• Демонополізація системи
підвищення кваліфікації (ПК);
• Вибір педагогом місця, форм
та змісту підвищення
кваліфікації;
• Застосування сучасних ІК
технологій в ПК;
• Оновлення змісту ПК.

Закон України «Про освіту» щодо системи підвищення
кваліфікації та професійного розвитку педагогів

Закон України «Про освіту»
• Стаття 59
П.2. Підвищення кваліфікації може
здійснюватися за різними видами
(навчання за освітньою програмою,
стажування, участь у сертифікаційних
програмах,
тренінгах,
семінарах,
семінарах-практикумах,
семінарахнарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах,
майстер-класах тощо) та у різних формах
(інституційна, дуальна, на робочому місці
(на виробництві) тощо).
… Вид, форму та суб’єкта підвищення
кваліфікації обирає педагогічний (науковопедагогічний) працівник…

Реалізація вимог Концепції «НУШ» та Закону України «Про
освіту» в Інституті післядипломної педагогічної освіти
Університету Грінченка в 2017-2018 н.р.

• Залучення партнерських
організацій та установ;
• Розробка нових програм
підвищення кваліфікації:
– програма розвитку
педагогічного персоналу НЗ;
– оновлена модель курсів ПК;
– тематичні та авторські курси.

• Створення електронних
освітніх ресурсів для
професійного розвитку
педагогів.

Партнерські організації та установи
у Програмах ПК ІППО Університету Грінченка

Інституція-партнер
British Council
GoGlobal
Internationale House
Гете-інститут
Французький інститут, Campus France
Lions Club Ukraine
Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»
Університет ім. Масарика, м. Брно
Національний музей історії України у другій світовій війні
Національний музей літератури
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
ТОВ «Vema Kids»

НВК "ШКОЛА МОНТЕССОРІ НОВОЇ ЕПОХИ"
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України
Міжнародний центр сучасного мистецтва «PinchukArtCentre» («Пінчук Арт Центр»)
Педагогічний музей України (Міський будинок вчителя)
ЗНЗ м.Києва
Педагоги-новатори

Приклади партнерської взаємодії
ІППО
Університету
Грінченка

Освітня програма позитивного розвитку
«Соціальні та емоційні компетентності
ХХІ століття»
2016-2017 н.р.
• 5 тренінгів для підготовки національних тренерів Програми (перші 2
сертифіковані тренери в Україні);
• 2 тренінги для розвитку персоналу Інституту післядипломної педагогічної
освіти;
• 9 тренінгів для 220 педагогів 7 ЗНЗ м.Києва;
• Грифування Програми Міністерством освіти і науки України.
2017-2018 н.р.
• Розвиток Програми;
• Тренінги для 700 педагогів 25 ЗНЗ м.Києва.

Приклади партнерської взаємодії
ІППО
Університету
Грінченка

Навчальний курс
«Регіональний день 2.0»
(8 год.)
Ресурси Франції для учителів
французької мови
29 серпня 2017 р.

Посольство Франції
Французький
інститут

Приклади партнерської взаємодії
ІППО
Університету
Грінченка

Спільний курс «Осмислені та переосмислені:
Історія рецепції ключових статей української
Літератури. Актуалізація методики викладання
української мови в середній школі» (24 год.)

17-20 жовтня 2017 р.
Учителі української мови та літератури.
1.
2.
3.
4.
5.

Екскурсії;
Дискусії;
Майстер-класи;
Інтерактивні лекції;
Тренінги.

Програма розвитку педагогічного
персоналу навчального закладу
Програма передбачає пролонговане підвищення
кваліфікації всього педагогічного персоналу НЗ
з урахуванням особливостей навчального закладу
Учасники:
• ЗНЗ «Київський спортивний ліцей-інтернат»
• СШ №23 Деснянського району
• СЗШ №104 ім. О.Ольжича Оболонського району
• Гімназія №48 Шевченківського району
• ЗНЗ «Ліцей №157» Оболонського району
• СЗШ №258 Дніпровського району
• СШ №98 Дніпровського району
• Медична гімназія №33 м.Києва
• Ліцей № 241 «Голосіївський»
• ЗНЗ № 182 «Перша Русанівська школа»
• Гімназія №107 «Введенська»
• Гімназія №30 «Еконад»
• СШ №286

Активність
педагогічних працівників навчальних закладів
у Програмі професійного розвитку педагогічного персоналу
навчального закладу
Фахові
курси

СЗШ І-ІІІ ступенів №104
ім.О.Ольжича
гімназія №48
ЗНЗ ліцей №157
СЗШ І-ІІІ ступенів №258
СШ І-ІІІ ступенів №98
медична гімназія № 33
ліцей «Голосіївський»
№241
СШ № 182 «Перша
Русанівська щкола»

Всього

Всього

Ефективна
ділова
комунікація
у роботі
вчителя

Асертивна
поведінка
вчителя як
альтернатива
психологічному
маніпулюванню

Організаційна
культура:
діагностика та
цілеспрямоване
формування

Lions Quest
“Навички
зростання»

Імідж
сучасного
педагога

Правовий
захист
вчителя
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НЗ
Київський спортивний
ліцей-інтернат
СШ І-ІІІ ступенів №23

ТРЕНІНГИ

Авторські та тематичні курси
підвищення кваліфікації
Назва курсу
Авторський курс: «Говоримо українською» для співробітників
Київського університету імені Бориса Грінченка

ПІБ автора, кафедра

Кількість педагогів

Дика Н.М., кафедра методики мов та літератури

19

Тематичний курс для працівників Секретаріату Кабінету
Міністрів України: "Українське ділове мовлення"

Дика Н.М., кафедра методики мов та літератури

28

Тематичний курс: «Простір освітніх можливостей дошкільної
освіти: територія змін»

Щекатунова Г.Д.,
кафедра методики та психології дошкільної та
початкової освіти
Щекатунова Г.Д.,
кафедра методики та психології дошкільної та
початкової освіти

Тематичний курс: «Простір освітніх можливостей початкової
школи: територія діалогу»

8
39

Тематичний курс: «Використання сучасних освітніх технологій
та мультимедійних засобів у навчальному процесі»

Левітас Ф.Л.,
кафедра суспільно-гуманітарної освіти та виховання

26

Тематичний курс: «Створення електронних модулів з хімії»

Моколов Юрій Володимирович, учитель хімії ліцею
«Універсум», в рамках співпраці з творчими
педагогами міста Києва

14

Тематичний курс: «Використання інформаційних технологій та
мультимедійних засобів з хімії та біології у навчальному
процесі»

Філоненко І.О., Назаренко С.В.
кафедра методики природничо-математичної освіти і
технологій

15

Тематичний курс: «Розвиток професійної компетентності
вчителя іноземної мови в умовах змін стратегічних напрямів
розвитку сучасної шкільної освіти»

Дика Н.М., Жарікова Л.М., кафедра методики мов та
літератури

30

Тематичний курс: «Інклюзивна освіта для дітей з особливими
освітніми потребами»

Заєркова Н.В., кафедра суспільно-гуманітарної освіти
та виховання

38

Вчителі англійської мови - Агенти Змін

За сприянням Британської ради в Україні
Разом:

50
267

Оновлена модель курсів
підвищення кваліфікації
• Педагогоцентризм (Інститут для
педагога);
• Компетентнісний підхід до
формування змісту курсів
підвищення кваліфікації;
• Інваріантна та варіативна
складові курсів підвищення
кваліфікації;
• Врахування запитів та потреб
педагогів;
• Індивідуальна професійноосвітня траєкторія;
• Електронна реєстрація слухачів.

Інваріантна та варіативна
складові курсів ПК
•

Інваріантна складова спрямована на розвиток
предметних компетентностей педагогів.

•

274 навчальних модулі варіативної складової спрямовані
на формування:
загальнокультурної компетентності;
інформаційно-цифрової компетентності;
комунікативної компетентності;
предметної компетентності;
соціальної і громадянської компетентності
та психолого-педагогічного супроводу професійної діяльності;

• Здійснено рейтинг цих модулів серед педагогів.
• Педагоги незалежно від фаху самостійно здійснюють вибір.
http://choice.ippo.kubg.edu.ua/reg

Зразок направлення

Зразок направлення

Електронний супровід курсів
підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.
Нововведення КПК
Електронний кабінет навчального
закладу (ЕКНЗ)
Он-лайн реєстрація на курси
підвищення кваліфікації

Персональна сторінка педагога
(вибіркові заходи)

Електронний розклад курсів
підвищення кваліфікації
Моніторинг освітніх потреб
і запитів педагогічних працівників
та навчальних закладів

Показник на 24.10.2017

1 172

Ресурс(и)

ЕКНЗ

8 057слухачів

6 150 слухачів
267 навчальних груп
1876 вибіркових заходів

http://reg.ippo.kubg.edu.ua/

http://ippo.kubg.edu.ua/kursi

http://choice.ippo.kubg.edu.ua/

http://rozklad.ippo.kubg.edu.ua/

http://doc.ippo.kubg.edu.ua/rasp-ippo.htm

протягом квітня-травня 2017 р.
опитано

5 655 учасників

http://reg.ippo.kubg.edu.ua/

Електронний супровід курсів
підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.
1

Дії керівника НЗ
Інваріантна
складова

• Реєстрацію здійснює відповідальна особа від НЗ спільно з
педагогом через електронний кабінет навчального закладу.
• Відповідальна особа роздруковує бланк направлення, завіряє
його підписом керівника, печаткою НЗ і передає педагогу.

Варіативна
складова

• Педагог, отримавши підписаний та завірений бланк направлення на
курси, заходить на сайт реєстрації вибіркових заходів та самостійно
реєструється на заняття вибіркової частини курсів.
• Педагог через персональну сторінку на сайті вибіркових заходів
роздруковує ДОДАТОК (додатки) до направлення на курси підвищення
кваліфікації та відвідує заняття у встановлені дні.

НАВЧАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС
Отримані документи (направлення та додаток до направлення на курси
підвищення кваліфікації) педагог має зберігати і мати при собі на всіх
заняттях до повного завершення навчання та одержання свідоцтва про
підвищення кваліфікації.

Електронний супровід курсів
підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.
2

Дії педагога
• Ви педагог і вже отримали направлення на курси
підвищення кваліфікації (інваріантна складова) від
керівництва вашого навчального закладу?

Варіативна
складова
(5 заходів)

Інваріантна
складова
(5 днів)

• Увійдіть на персональну сторінку педагога на сайті Системи реєстрації
вибіркових заходів. Увівши номер вашого направлення, зареєструйтеся
на 5 модулів вибіркової частини курсів підвищення кваліфікації
незалежно від терміну фахової частини курсів.
• Самостійно роздрукуйте додаток (додатки) до направлення та завірте у
керівництва вашого закладу.

ОПРАЦЮВАННЯ
ВИБІРКОВИХ
ЗАХОДІВ
Отримані документи (направлення та додаток до направлення на курси
підвищення кваліфікації) зберігайте і майте при собі на всіх заняттях до
повного завершення навчання та одержання свідоцтва про підвищення
кваліфікації.

Електронні освітні ресурси
для підвищення кваліфікації педагогів
• Каталог ЕОР
http://urok.ippo.kubg.edu.ua/

• Дистанційне та змішане
навчання школярів
на компетентісній основі
http://cbe.kubg.edu.ua/

• Оновлений портал
електронного навання
педагогів
http://e-learning.ippo.kubg.edu.ua/

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Дякуємо за увагу!
Запрошуємо до співпраці!

