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Нормативні документи:  

 Розпорядження Кабінету Міністрів №17-р від 17 січня 2018 року «Про додаткові заходи 

щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році» 

 Наказ МОН №34 від 15 січня 2018 року «Про деякі організаційні питання щодо підготовки 

педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи» 

 Наказ МОН №207 від 27 лютого 2018 року «Про затвердження списку тренерів для 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників та регіональних графіків навчання 

педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 

навчальних роках відповідно до концепції «Нова Українська Школа» 

 

Організація заходів з підготовки вчителів 

іноземних мов 

Англійська мова 

Підготовка вчителів англійської мови проводиться в очно-заочній формі, загальна кількість 

годин – 50, з них 30 годин – очне навчання в групах за програмою Британської Ради, 20 годин 

– навчання онлайн на платформі за підтримки Британської Ради в Україні, Cambridge 

University Press, Cambridge Assessment English. Після кожного етапу навчання вчителі отримають 

сертифікат, який буде зараховуватись як фаховий модуль при проходженні атестації.  

Всі вчителі, які будуть викладати англійську мову в перших класах у 2018-2019 навчальному 

році, мають пройти очну і заочну підготовку до кінця 2018 року.  

Очна форма навчання 

Програма підготовки вчителів англійської мови розроблена Британською Радою в Україні за 

підтримки Міністерства освіти і науки України. Програма пропонує особистісно 

зорієнтований підхід до освіти вчителів, навчання через рефлексію, використання 

комунікативних завдань і врахування власного досвіду.  

Мета програми: 

• сприяти професійному розвитку вчителів через рефлексію власної фахової діяльності, а 

також шляхом самооцінювання та співпраці з іншими вчителями 

• подолати усталені стереотипи щодо ролі вчителя у навчально-виховному процесі як 

ретранслятора інформації та сприяти їхньому усвідомленню власної ролі як 

організатора процесу навчання, що зосереджує особливу увагу на учінні та навчальних 

досягненнях учнів. 

 

• Тривалість тренінгових сесій: 3-4 дні. 

• Тренери: вчителі-агенти змін (132 особи). 

• Проведення тренінгів – за окремим графіком на базі ОІППО.  

• Формування вчительських груп для тренінгів: не більше 20-25 осіб в групі.  

• Відповідальні за організацію очних тренінгових сесій – обласні методисти з іноземних 

мов.  

• Час проведення тренінгів: травень-червень 2018 року. 

• Типова програма підготовки вчителів і перелік тренерів-агентів змін затверджені та 

наведені в Наказі МОН №207 від 27.02.2018. 

• Вчителі пілотних шкіл включені до Наказу МОН №207 від 27.02.2018 року як асистенти 

тренерів-агентів змін.  

• Сертифікати видаються Британською Радою спільно з МОН за умови проходження 

100% тренінгів, які проводяться виключно тренерами-агентами змін за програмою 

Британської Ради.  
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Навчання онлайн 

Вчителі Нової української школи отримають доступ до платформи після проходження 3-х 

денних очних тренінгів в рамках підготовки до впровадження стандартів Нової української 

школи, за окремим графіком в Інститутах післядипломної педагогічної освіти вчителів.  

 Платформа NUS-English.com.ua має на меті надання теоретичної та практичної підтримки 

вчителям англійської мови, які почнуть працювати з 2018 року в Новій Українській Школі.  

Вчителям будуть запропоновані матеріали з методики викладання англійської мови в 

початковій школі, яка базується на рекомендаціях Міністерства освіти і науки України, а 

також на всесвітньо визнаних стандартах навчання іноземної мови (методичні статті, поради, 

записи вебінарів тощо), провайдерами яких є Британська Рада в Україні та два 

департаменти Кембриджського університету в Україні.  

Матеріал на платформі покриває основні теми згідно програми підготовки вчителів 

англійської мови, поданий в 5 модулів, після проходження яких вчитель зможе самостійно 

отримати сертифікат та користуватись матеріалами та ідеями надалі в своїй педагогічній 

праці.  

 Матеріал на платформі містить більш ніж 20 годин теорії та практики, а також безліч 

додаткових матеріалів для навчання англійської мови в початковій школі. Кожен вчитель Нової 

української школи отримає доступ до сайту після проходження очних тренінгів в травні-червні 

2018 року.  

Німецька мова 

Обов'язковим компонентом є очний триденний тренінг на базі закладів післядипломної 

педагогічної освіти. Семінар проводять мультиплікатори, підготовлені Goethe-Institut в Україні. 

Типова програма підготовки вчителів і перелік тренерів-мультиплікаторів затверджені та 

наведені в Наказі МОН №207 від 27.02.2018. 

Під час методико-дидактичного семінару вчителі проходять підвищення кваліфікації щодо 

особливостей викладання німецької мови у ранньому віці. Тематично семінар присвячений 

комунікативному, компетентнісному, діяльнісному, ігровому підходу до навчання мови.  

 

Модуль 2. Дистанційний курс підвищення кваліфікації у супроводі тьютора DLL 8: Німецька 

для дітей. 

В онлайн-курсі DLL 8: Німецька для дітей традиційні теми, такі як розвиток необхідних умінь і 

навичок, вивчення граматики, лексики, фонетики тощо вплітаються у загальну інтегровану 

концепцію мовного заняття, зорієнтованого на розвиток відповідних компетенцій учнів. 

Обов’язковою складовою курсу є проведення проекту практичного дослідження, який надає 

учасникам можливість сконцентруватися на конкретному питанні та дослідити його. У 

невеликих групах учасники розробляють проект, який проводять на власному занятті в кінці 

курсу та оцінюють успішність його проведення з групою та тьютором.   

Тривалість курсу: 12 тижнів.  

За умови успішного завершення курсу вчителі отримують підтвердження участі в 80 ак.год. 

Після кожного етапу навчання вчителі отримають сертифікат, який буде зараховуватись як 

фаховий модуль при проходженні атестації. 
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Французька мова 

PRO FLE+ є цифровою платформою для підвищення професійного рівня викладачів 

французької мови як іноземної (FLE) і складається з очно-заочної форми навчання: 

 очний груповий семінар за участю тьютора PROFLE+ в обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти: 5-годинний семінар на початку та 5-годинний 

семінар наприкінці кожного модуля  

 30 годин дистанційного навчання (за допомогою цифрової інтернет-платформи 

PROFLE+) :  

➢    В автономному режимі  

 6 блоків завдань з наступною самоперевіркою, побудованих з використанням 

текстових та аудіо-матеріалів  

 1 практичне завдання з розв’язання конкретної ситуації під керівництвом інтернет-

програми 

➢    У супроводі тьютора  

 індивідуальне оцінювання практичного завдання  з розв’язання конкретної 

ситуації  

 спілкування в індивідуальному режимі – відповіді на питання методологічного або 

педагогічного характеру 

 професійне спілкування в групі на форумі платформи 

 

Програма PRO FLE складається з 4-х модулів тривалістю у 40 годин кожен, які концентруються 

навколо таких професійних завдань: 

 

Модуль 1 - Вдосконалення компетенцій вчителя  

Модуль 2 - Побудова дидактичної одиниці  

Модуль 3 - Пілотування навчального модуля  

Модуль 4 – Оцінювання процесу навчання 

 

Підтвердження набутих компетенцій (паспорт компетенцій) та відповідний сертифікат 

видаються кожному стажисту, який у повному обсязі виконав той чи інший навчальний модуль. 

Програма PROFLE+ є офіційно визнаною Міністерством освіти і науки України. ЇЇ реалізацією 

займаються Посольство Франції/Французький інститут в Україні спільно з обласними 

інститутами післядипломної педагогічної освіти. 

Після кожного етапу навчання вчителі отримають сертифікат, який буде зараховуватись як 

фаховий модуль при проходженні атестації. 

 


