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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАКЛАДУ ОСВІТИ» 

 
Найменування освітньої опції: Сучасний освітній простір закладу освіти. 
 
Напрям: організація сучасного освітнього простору Нової української школи, що 

сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини, інноваційні технології навчання, 
комунікації та співпраці; використання інноваційних засобів навчання в освітньому процесі; 
навчання впродовж життя. 

 
Мета: підготовка до подальшої роботи в сучасних умовах організації освітнього процесу 

в закладах освіти з урахуванням основних напрямів державної політики у галузі освіти, 
зокрема реалізації Нового Освітнього Простору в закладах освіти. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей  

«Я І МОЯ ШКОЛА». 
Розробниця програми: 
Вікторія Косик, директорка Центру освітнього консультування, 

освітня технологиня, авторка методик використання інноваційних 
засобів навчання в освіті, тренерка, розробниця положень про 
дистанційне навчання, електронні освітні ресурси, електронні 
підручники. Авторка посібника «Новий освітній простір: сучасне 
обладнання» 

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні 

майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або 
змішаного навчання. 

 
Цільова аудиторія: керівники закладів освіти. 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 9 годин (або 0,3 кредиту ЄКТС). 



 

 

 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 

до 10 годин (або 0,06 – 0.33 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого 
вивчення матеріалу.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: 3 години на тиждень, загалом 2 тижні – очно, 3 

години – самостійна робота.  
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст:  
Зміст Програми складено з урахуванням особливостей професійної діяльності вчителя 

Нової української школи, визначено згідно з вимогами суспільства знань щодо забезпечення 
закладів освіти висококваліфікованими педагогічними працівниками та сформовано на 
основі запитів замовників освітніх послуг. 

Програма має чітку практичну спрямованість та охоплює головні складові підвищення 
кваліфікації педагогів: змістовну, практичну та ресурсну.  

Програма спрямована на опанування методикою організації сучасного освітнього 
простору Нової української школи. 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/ набуватимуться: 
слухачі вдосконалюють загальні компетентності та набувають професійні 

компетентності, інклюзивну компетентність, здоров’язбережувальну компетентність, 
здатність до навчання впродовж життя, емоційно-етичну компетентність тощо. 

 
Очікувані результати навчання: 
Здобуття знань та розуміння: 
- ролі та місця сучасного освітнього простору в Новій українській школі; 
- дидактичних можливостей сучасних засобів навчання в освітньому процесі. 
 
Розвиток навичок: 
- організації сучасного освітнього простору закладу освіти. 
 
Диспозиції (цінності, ставлення): 
- готовність до змін; 
- постійний професійний розвиток; 
- просування демократичних цінностей; 
- дитиноцентризм. 



 

 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: не обмежена 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним номером 
(засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і 
розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення 
навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 2000 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс:  
 
Google-форма: https://bit.ly/moderneducationalspace. 
 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року 

№ 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог 
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 

 

https://bit.ly/moderneducationalspace

