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Олександру Елькіну,
голові Ради ГО «ЕдКемп Україна»
Шановний пане Олександре!
Державна установа «Український інститут розвитку освіти» (УІРО) на
прохання громадської організації «ЕдКемп Україна» здійснила рецензування
онлайн-курсу «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові
вимоги і можливості».
Ми в УІРО переконані: вчителі не мають залишатися сам на сам із
будь-якими нововведеннями й аби новий механізм підвищення кваліфікації
запрацював, замало на законодавчому рівні диверсифікувати форми та право
вибору суб’єкта підвищення кваліфікації, зусилля варто спрямувати також на
навчання вчительства та адміністрації закладів освіти продуктивно
користуватися новими можливостями. Зважаючи на це, нам глибоко імпонує
ідея створення онлайн-курсу, який має зорієнтувати педагогічних працівників,
освітніх управлінців і засновників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО)
та суб’єктів підвищення кваліфікації у демонополізованій сфері підвищення
кваліфікації.
Онлайн-курс ефектно вирізняється поєднанням теорії і конкретних
прикладів.
Цінним є те, що автори зосереджуються не тільки на
нормативно-правових документах, які регулюють підвищення кваліфікації, а й
розповідають, як практично обирати програми підвищення кваліфікації з
урахуванням усіх потреб та фінансових можливостей, на що звертати увагу під
час їх розробки; дають детальні роз’яснення щодо укладання планів для ЗЗСО
та ухвалення рішення про визнання результатів підвищення кваліфікації.

Наведені інструкції, на нашу думку, є дорожньою картою, якою зможуть
керуватися управлінці, педагогічні працівники, суб’єкти підвищення
кваліфікації. Можна зауважити важливість більш детального розкриття ролі та
місця новостворених установ — Центрів професійного розвитку педагогічних
працівників, які покликані сприяти професійному розвитку педагогічних
працівників, їх психологічній підтримці та консультуванні.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників — це тема
специфічна, проте авторам вдалося зробити онлайн-курс, який буде корисним
для широкого кола освітян та тих, хто готовий ними стати в найближчій
перспективі. Можна відзначити, що онлайн-курс «Підвищення кваліфікації
педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» стане цінним ресурсом,
який надихне вчительство в новому навчальному році обрати правильну
стратегію професійного зростання та зміцнить рамки реформи НУШ.
Програма онлайн-курсу відповідає вимогам Порядку підвищення
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» (постанова
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, зі змінами, внесеними згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 №1133). Зміст
онлайн-курсу суголосний з рекомендаціями Міністерства освіти і науки
України щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО, які
викладено в листі «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти» №1/9-141 від 04.03.2020.

З повагою,
директор

Вадим Карандій

