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На № від

Департаментам (управлінням) 
освіти і науки обласних, районних державних 

адміністрацій, міських рад, органам управління освітою 
об’єднаних територіальних громад, закладам освіти,

громадським організаціям

Деякі питання щодо організації
підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти,
педагогічних і науково-педагогічних працівників

На виконання плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 903-р 

від 13.12.2017 року» та Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково- 

педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019 № 800 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1133 від 

27.12.2019), Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня

2018 р. № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 32, ст. 1115, № 99, ст. 3289;

2019 р., № 20, ст. 680), інформуємо суб’єктів освітнього процесу про наступне.
1. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» здійснює підвищення кваліфікації 

керівних кадрів освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників за вимогами, 

зазначеними у відповідних Постановах Кабінету міністрів України.
Пріоритетними напрямами підвищення кваліфікації є такі: реалізація Концепції 

«Нова українська школа»; професійний розвиток педагогів на засадах компетентнісного
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підходу; управління якістю освіти у закладів різного типу; організаційний, антикризовий, 

кадровий, стратегічний, маркетинговий менеджмент у закладах освіти; управління 

впровадженням інклюзивної освіти; лідерство в управлінні закладом освіти; педагогіка 

партнерства; цифровізація освітнього процесу; сучасні технології і методики освітнього 

процесу; супровід психологічного благополуччя учасників освітнього процесу, 

інституційний аудит у закладах загальної середньої освіти; протидія булінгу та мобінгу в 

закладах освіти. Також розробляємо програми підвищення кваліфікації відповідно до 

запитів споживачів та замовників освітніх послуг.

2. Пропонуємо:

- варіативні форми і зміст реалізації відповідних програм підвищення кваліфікації 

з урахуванням запитів і потреб споживачів, замовників освітніх послуг, органів 

управління освітою, закладів освіти, стейкхолдерів;

- спільне проведення курсів підвищення кваліфікації, короткотривалих форм 

навчання (семінарів, практикумів, тренінгів, вебінарів, майстер-класів тощо).

3. В Університеті менеджменту освіти розроблена і впроваджена система 

управління навчанням (LMS), сайт «Український відкритий університет післядипломної 

освіти» http://uvu.org.ua/. що надає можливість слухачам проходити підвищення 

кваліфікації за дистанційною формою, а також задовольнити власні освітні потреби в 

системі неформальної післядипломної освіти, ефективно здійснювати самоосвіту.

4. Запрошуємо до діалогу з питань підвищення кваліфікації, професійного 

розвитку педагогічних кадрів. Ініціюємо спільне проведення інформаційної кампанії 

щодо обговорення всіх інновацій, важливих для суб’єктів підвищення кваліфікації.

5. Просимо подавати пропозиції та укладати партнерські угоди про співпрацю всіх 

учасників освітнього процесу. Висококваліфіковані науково-педагогічні працівники ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» з практичним досвідом роботи нададуть 

консультативну підтримку щодо реалізації завдань Нової української школи, 

професійного розвитку педагогічних працівників, зокрема, в процесі підвищення 
кваліфікації.

Більш детально з пропозиціями щодо підвищення кваліфікації можна ознайомитися 

на сайті Університету менеджменту освіти http://umo.edu.iia/universitv.: 
e-mail: cippo.umo@gmail.com . Телефони для довідок: (044) 481-38-49 (Оліфіра Лариса 
Миколаївна), (044) 481-38-26 (Гордієнко Наталія Василівна).

З повагою 

Ректор М. О. Кириченко
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