
Професійний розвиток учителів 

 
Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи» 

(«Навчаємось разом») 

 

Туя Лаурен, магістр освіти, радниця 

20 травня 2022 р. 



Коротко про Проєкт 

Період реалізації: 7/2018 р. - 7/2022 р.; очікується продовження 

Ціль: поліпшити доступ до якісної освіти для всіх, підтримати реформу освіти на національному рівні та 

забезпечити досягнення трьох основних результатів: 

 відповідність учителів та адміністрації шкіл новим стандартам - цільові групи: тренери-педагоги та 

керівництво ІППО, тренери-педагоги закладів вищої освіти (ЗВО); виробництво цифрових навчальних матеріалів; 

 підтримка реформи громадянами та освітянами - цільові групи кампаній: громадськість, освітяни; 

 створення сучасного освітнього середовища - цільові групи: директори шкіл та тренери директорів шкіл, 

розробники підручників, експерти з оцінювання підручників, розробники ІКТ у педагогіці  

Мовний компонент покликаний поліпшити викладання української мови серед мовних меншин у Чернівецькій та 

Закарпатській областях   

Фінансування: Міністерство закордонних справ Фінляндії та Європейський Союз; 8 млн. євро 

Виконавець: фінська консалтингова група FCG спільно з Гельсінським університетом 

Керівництво Проєкту: Яркко Лампіселькя, керівник Проєкту та Роман Шиян, національний координатор 

Проєкту  
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Різноманітні 
 учні 

Цінності та цілі освіти (фінська модель) 

 
Фінське 

 суспільство 
          

Партнери 

Глобальний рівень 
Зацікавлені сторони 
Батьки 

Фінська школа 

Педагоги -
професіонали 
• Базові знання 
• Орієнтація на 

інновації 
• Професійне 

навчання, 
навчальна 
спільнота 

Місцева освітня 
програма 
та середовище 
• Цілі навчання 

 - наскрізні 
компетентності, 
 - використання 
знань 

• Універсальні освітні 
середовища 

 
 

Команди, 
 мережі та 
 партнерства 
• Клас 
• Предмет 
• Лідерство 
• Мульти 
професійність  
• Сім'я 

 
 

Лідерство та   
культура якості 
• Орієнтація на цілі та 

взаємодію при 
виконанні лідерських 
функцій 

• Організація - 
команда 

• Культура якості 

Опанування компетентностей 21-го століття 



Напрямки для співпраці, збагачення фінським досвідом і 

найкращими практиками 
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ 

Підготовка тренерів-педагогів в ІППО 

ВИРОБНИЦТВО ЦИФРОВИХ НАВЧАЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ І ТРЕНЕРІВ-

ПЕДАГОГІВ  

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ (ЗВО) 

Підготовка тренерів-педагогів у закладах 
вищої освіти 

 

 

СИСТЕМНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійний розвиток учителів: вибрані види діяльності 
та теми 2022 р. (Оновлений план, березень 2022 р.) 
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 Підготовка тренерів-педагогів ІППО 
 Психосоціальна підтримка вчителів та дітей* 
 Супервізія, наставництво для учителів 
 ІКТ і педагогіка 

 
 Онлайн-навчання тренерів-педагогів ЗВО в 24 пілотних вузах - підтримка розробки нових 

академічних освітніх програм зі спеціальності 013-Початкова освіта 
 Наставницька підтримка студентів-педагогів під час педагогічної практики 

(співпраця між факультетами та школою) 
 Опція: Психосоціальна підтримка вчителів та дітей* 
 

 
 Створення цифрових навчальних матеріалів на основі тренінгів проєкту та відгуків:  

 Психосоціальна підтримка вчителів та дітей* 
 Професійний розвиток учителів – велика кількість цільових груп і модулів 

 

 



Кінцевий результат 1 «Навчання та управління в школах відповідають 
стандартам НУШ»  
Основні результати 2021 р. 

⦁ 245 тренерів для тренерів учителів початкових класів та вчителів-предметників з 25 ІППО пройшли 
підготовку та підвищили свій потенціал 

⦁ 114 тренерів для тренерів з питань вищої педагогічної освіти з 24 пілотних ЗВО пройшли підготовку 
з розробки/модернізації освітніх програм зі спеціальності 013 Початкова освіта   

⦁ За підтримки Проєкту розроблені та протестовані модельні навчальні програми, підготовлені на 
основі нової освітньої програми для 5-6-х класів 

⦁ Опубліковані та використовуються два основних цифрових навчальних продукти для вчителів і 
тренерів учителів 

⦁ Вивчення української мови мовними меншинами: 108 вчителів та 6 тренерів для тренерів 
пройшли навчання у Чернівецькій та Закарпатській областях 

⦁ Пройшли навчання 503 директори та заступники директорів 

⦁ Пройшли навчання 80 керівників/заступників керівників обласних/місцевих органів влади 
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Приклади нових онлайн-курсів для педагогічних 
працівників і тренерів-педагогів – поєднання українського 

контексту, фінського підходу та найкращих практик 
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1) QR-код і посилання на онлайн-курс для самостійного 

вивчення  

«Школа для всіх» (інклюзивна освіта) 

https://study.ed-era.com/uk/courses/course/409 

2) QR-код і посилання на онлайн-курс для самостійного 

вивчення  «Оцінювання без знецінювання» 

https://study.ed-era.com/uk/courses/course/410 

https://study.ed-era.com/uk/courses/course/409
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/409
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/409
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/410
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/410
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/410


Додаткова інформація: 
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QR-код і посилання на сторінку у Facebook 
https://www.facebook.com/navchaemos.razom/ 

 
Дякую за увагу! 

 
Туя Лаурен, радниця, «Навчаємось разом», tuija.lauren@fcg.fi 

Наталія Софій, перша заступниця директора УІРО, nsofiy@gmail.com 
  

Незабаром - слідкуйте за сторінкою у Fb та 
вебсайтом Проєкту, щоб дізнатися про 
розповсюдження цифрових матеріалів та 
онлайн-курсів 

https://www.facebook.com/navchaemos.razom/
mailto:tuija.lauren@fcg.fi
mailto:nsofiy@gmail.com

