
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
//Г / - / і м. Київ . і ' 20 / Л р . № 

Про деякі організаційні питання 
щодо підготовки педагогічних 
працівників для роботи в умовах 
Нової української школи 

Відповідно до 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 від 13.12.2017 № 903-р 

V 

НАКАЗУЮ: 

1. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» " 
(Завалевський Ю. І.) до 15.01.2018 підготувати та подати на затвердження 
Типову освітню програму організації і проведення підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти (далі -
Програма). 

2. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 
(Завалевський Ю. І.), органам управління освітою обласних, Київської міської 
державних адміністрацій за участю органів місцевого самоврядування, 
закладам післядипломної педагогічної освіти, громадським організаціям, в 
установчих документах яких зазначена освітня діяльність, забезпечити 
відповідно до плану-графіка наступне: 

1) обов'язкове проходження підвищення кваліфікації за очно-
дистанційною формою учителям початкової школи, які навчатимуть учнів 
перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках та вчителям 
закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами 
національних меншин; 

2) рекомендовано проходження підвищення кваліфікації за очно-
дистанційною формою навчання заступникам директорів закладів загальної 
середньої освіти з навчально-виховної роботи у початкових класах та вчителям-



предметникам фізичної культури, мистецтв, які навчатимуть учнів перших 
класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках; 

3) учителі іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 
2018/2019 навчальному році (за окремим графіком та програмами Британської 
Ради в Україні, Гете-Інституту в Україні, Посольства Франції в Україні). 

3. Керівникам закладів післядипломної педагогічної освіти: 

1) до 17.01.2018 подати до Міністерства освіти і науки України в 
електронному вигляді (у id di ippo@imzo. gov .ua) на затвердження список 
тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зазначених у 
пункті 2 цього наказу, згідно з Концепцією «Нова українська школа», які 
попередньо пройшли відповідну підготовку; 

2) до 17.01.2018 подати до Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» в електронному вигляді (viddilppo@imzo.gov.ua) 
регіональні графіки навчання вчителів 1-х класів Нової української школи 
відповідно до затвердженої Програми для погодження; 

3) з 20.01.2018 по 15.02.2018 забезпечити проведення підготовки 
тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до 
Концепції «Нова українська школа» із розрахунку: 1 тренер для групи від 20 до 
35 осіб; 

4) рекомендувати залучити до виконання відповідної Програми чи її 
окремих освітніх компонентів (модулів) тренерів, зазначених у пунктах 3.1 та 
3.2 цього наказу, юридичних осіб, зокрема представників громадських та 
міжнародних організацій, в установчих документах яких є освітня діяльність, та 
фізичних осіб-підприємців, які працюють за кодом згідно з КВЕД 85.5, на 
основі цивільно-правових договорів за умов наявності у них практичного 
досвіду роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників не 
менш як один рік; 

5) рекомендувати розпочати проведення першого етапу підвищення 
кваліфікації вчителів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової 
освіти у 2018/2019 навчальному році, відповідно до затвердженої Програми: 

з 15.02.2018 по 06.03.2018 - настановна очна сесія; 
березень - квітень 2018 р. - друга очна сесія; 
травень - червень 2018 р. - підсумкова очна сесія; 
6) з 01.02.2018 організувати обов'язкове проходження дистанційного 

курсу навчання вчителів, які впроваджуватимуть Державний стандарт 
початкової освіти у 2018/2019 навчальному році, відповідно до графіку 
виконання Програми (https://eri-era»com/nus); 

7) з 01.09.2018 розпочати другий етап з підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, зазначених у пункті 2 цього наказу, які 
впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2019/2020 
навчальному році, відповідно до затвердженої Програми; 

8) у 2018-2020 роках дозволити здійснювати підготовку педагогічних 
працівників, зазначених у пункті 2 цього наказу, відповідно до потреби регіону; 

і 

mailto:viddilppo@imzo.gov.ua


9) видати документи про підвищення кваліфікації встановленого 
зразка вчителям, які успішно пройшли курс підготовки з впровадження нового 
змісту початкової освіти відповідно до Програми. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Хобзея П. 

Міністр Л.Гриневич 


