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                                                         ПОІППО провів майстер-клас для вчителів  

                                                         зі створення освітнього середовища початкової школи 
 

Законом України «Про освіту» визначено мету загальної середньої освіти – 

всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Нова 

школа має стати простором навчання, спілкування, взаємодії, спільної діяльності 

учнів, учителів та місцевої громади. Концепція НУШ спрямовує зусилля педагогів 

на формування безпечного, опанованого учнями, персоніфікованого освітнього 

середовища. Відповідно до наказу МОН від 23.03.2018 р. № 283  «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української 

школи» особливістю сучасного закладу є «організація такого освітнього 

середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини». 

 

 
    

     На фото: учасники заходу досліджують колористику освітнього простору 

 

Ураховуючи ці нормативні документи, учасники майстер-класу «Створюємо 

нове освітнє середовище. Середовище, що належить дитині», який відбувся 

4 березня 2020 року в Полтавському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, проаналізували реальне освітнє 

середовище 1-го та 2-го класів НУШ, визначили основні підходи до його організації, 

наголосили на важливості правильної колористики освітнього простору, 

умеблювання класів та ігрових кімнат, вдалого вибору нових підручників та 

посібників для успішного навчання. Особливе зацікавлення  учасників викликало 

питання про роль учителя у формуванні  освітнього середовища. 

Фото заходу: http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/5452-maister-klas-

stvoriuiemo-nove-osvitnie-seredovyshche-seredovyshche-shcho-nalezhyt-dytyni  

М. Крилевець 

http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/5452-maister-klas-stvoriuiemo-nove-osvitnie-seredovyshche-seredovyshche-shcho-nalezhyt-dytyni
http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/5452-maister-klas-stvoriuiemo-nove-osvitnie-seredovyshche-seredovyshche-shcho-nalezhyt-dytyni
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                                                     Яким має бути підручник для Нової української школи? –  
                                                     семінар у ПОІППО за участю авторів нових підручників 
 

2 березня 2020 року в Полтавському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського за участю учителів початкових класів 

закладів освіти області та авторів нових підручників: «Буквар» та «Українська мова» 

Галини Іваниці; «Мистецтво» – Вікторії Кондратової, Олени Калашнікової, Тетяни 

Шлеєнко та головного редактора Видавничого дому «Освіта» Ольги Коршунової 

(онлайн) відбувся  практичний семінар «Сучасний підручник як сучасний  ґаджет: 

цікаво, доступно, інтуїтивно зрозуміло». 

Автори ознайомили педагогів із новими підручниками та навчально-

методичними комплексами, надали методичний коментар щодо роботи із цією 

навчальною літературою, а також цінні поради щодо впровадження діяльнісного 

підходу у навчанні молодших школярів. 

– Відрадно, що тепер Нова українська школа працюватиме так, як я любила 

працювати все життя. Це інтегроване навчання, спрямованість на формування  

цілісної картини світу учня, розуміння і повага до дитини та вчителя, – зауважила 

Галина Іваниця. 

Із презентацією Галини Іваниці «Підручник НУШ – сучасний ґаджет: корисно, 

цікаво, інтуїтивно зрозуміло» можна ознайомитися за посиланням: 
https://docs.google.com/presentation/d/1bVc_Fu8L0pB9r3XrQdJEvZ7MNYSxt0We/edit#slide=

id.p1   

Фото заходу: http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/5454-yakym-maie-buty-

pidruchnyk-dlia-novoi-ukrainskoi-shkoly 

 

М. Крилевець 

 
                                                                  Відбулося засідання авторської творчої майстерні  
                                                                  вчителів географії 
 

4 березня 2020 року у Полтавському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського проведено засідання авторської 

творчої майстерні вчителів географії «Методи та методичні прийоми оцінювання 

предметних географічних компетенцій учнів», учасниками якої стали 49 учителів 

географії закладів загальної середньої освіти області. 

Під час засідання керівник АТМУ, учитель географії спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 із поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу ім. Л. І. Бугаєвської Горішньоплавнівської 

міської ради Богдан Портяний провів майстер-клас «Технології оцінювання 

предметної географічної компетентності учнів».  

Матеріали майстер-класу можна завантажити за посиланням: 
https://drive.google.com/drive/folders/1GAAxgChaXWfjVmgL26wp1Wu0OLeB3fkT?usp=shar

ing 

Л. Шкоденко 

                                                                           
  

https://docs.google.com/presentation/d/1bVc_Fu8L0pB9r3XrQdJEvZ7MNYSxt0We/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1bVc_Fu8L0pB9r3XrQdJEvZ7MNYSxt0We/edit#slide=id.p1
http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/5454-yakym-maie-buty-pidruchnyk-dlia-novoi-ukrainskoi-shkoly
http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/5454-yakym-maie-buty-pidruchnyk-dlia-novoi-ukrainskoi-shkoly
https://drive.google.com/drive/folders/1GAAxgChaXWfjVmgL26wp1Wu0OLeB3fkT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GAAxgChaXWfjVmgL26wp1Wu0OLeB3fkT?usp=sharing
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                                                                Розпочато роботу спеціальної дослідницької групи  

                                                              «Індивідуальна освітня траєкторія в сучасній школі» 
 

12 березня 2020 року у ПОІППО ім. М. В. Остроградського відбулося перше 

засідання учасників спеціальної дослідницької групи «Індивідуальна освітня 

траєкторія в сучасній школі».  

У ході зібрання учасники ознайомилися з теоретичними основами, 

алгоритмом і темами діяльності спеціальної дослідницької групи, можливостями 

розвитку професійних компетентностей у рамках формування індивідуальної 

освітньої траєкторії в сучасній школі. Група є міждисциплінарною, до неї входять як 

учителі-практики, так і освітяни-дослідники (3 кандидати наук та 2 здобувачі 

наукового ступеня), що відкриває можливості для охоплення широкого спектру 

питань та багатостороннього розгляду проблеми індивідуальної освітньої траєкторії 

в сучасній школі. 

На початку засідання з вітальним словом до присутніх звернувся д. філос. н., 

доц., заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародного 

співробітництва ПОІППО ім. М. В. Остроградського, Сергій Федорович Клепко, 

який наголосив на актуальності та практичній значущості роботи освітян над 

проблемами формування та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій. 

Діяльність спеціальних дослідницьких груп кафедри філософії і економіки 

освіти ПОІППО ім. М. В. Остроградського та роль біографічного навчання у 

формуванні індивідуальної освітньої траєкторії педагога були представлені 

учасникам спеціальної дослідницької групи у ході виступів наукового керівника 

СДГ, к. пед. н., завідувача кафедри філософії і економіки освіти Людмили 

Вікторівни Литвинюк. 

Теоретичні питання формування та реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії розглядалися учасниками СДГ під час воркшопу «Індивідуальна освітня 

траєкторія: проблеми визначення і організаційного забезпечення», проведеного 

координатором СДГ, к. пед. н., доцентом кафедри філософії і економіки освіти 

Вадимом Валерійовичем Пилипенком. У ході практикумів учасники СДГ розвинули 

навички розроблення та координування індивідуальної освітньої траєкторії, провели 

рефлексію щодо виявлення її сильних і слабких сторін. 

Узагальнюючи проведену роботу, учасники сформулювали завдання для 

подальшої діяльності СДГ та окреслили терміни їх виконання: 1) проаналізувати 

власну індивідуальну освітню траєкторію (до 20 липня 2020 року); 2) вивчити досвід 

розвитку професійних та управлінських компетентностей учителів Полтавської 

області в рамках реалізації їхніх індивідуальних освітніх траєкторій (до жовтня 2020 

року); 3) представити на засіданні СДГ власний досвід розвитку індивідуальної 

освітньої траєкторії (жовтень 2020 року). 

Наприкінці зібрання д. філос. н., доц. Сергій Федорович Клепко узагальнив 

результати проведеного дослідження та вручив сертифікати учасникам СДГ. 

Приємним сюрпризом для освітян області стали подаровані науково-методичні 

посібники КФІЕО, що мають посприяти розвитку їхній науково-дослідницькій 

роботі в рамках СДГ. 
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Спеціальна дослідницька група «Індивідуальна освітня траєкторія в сучасній 

школі» відкрита для всіх охочих і буде рада новим учасникам. Члени СДГ 

ознайомлюються зі світовими інноваційними трендами в освіті та апробують 

актуальні науково-педагогічні лайфхаки, вибудовуючи навколо себе креативний 

професійний простір. Участь у кожному із засідань передбачає отримання 

сертифікатів підвищення кваліфікації. 

Фото заходу: http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/5459-rozpochato-robotu-

spetsialnoi-doslidnytskoi-hrupy-indyvidualna-osvitnia-traiektoriia-v-suchasnii-shkoli 

 

В. Пилипенко  

                                                                     
 

                                                                    Вебінар-нарада з методистами РМК, ММК, НМЦ  

                                                                    з питань початкової освіти 
 

11 березня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив 

рішення щодо запровадження карантину для усіх типів закладів освіти. Зміни, що 

відбуваються в освіті сьогодні, вносять корективи у повсякденну роботу кожного і 

визначають наше сьогодення. Зрозуміло, що цей процес є новим, нетрадиційним і 

надзвичайно складним. 

23 березня 2020 року відбулася вебінар-нарада з методистами РМК, ММК, 

НМЦ, ОТГ з питань початкової освіти. 

Учасники вебінар-наради обговорили питання: 

1. Про організацію дистанційного навчання учнів початкової ланки освіти в 

період карантину; 

2. Про роль і місце методичних служб в процесі організації дистанційного 

навчання. 

3. Про внесення змін до деяких наказів МОН. 

4. Про особливості ДПА 2020 в початковій школі. 

5. Про заповнення класних журналів у 1-4 класах в період карантину. 

6. Про обговорення та схвалення методичних рекомендацій щодо організації 

проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій для учнів 

початкової школи закладів загальної середньої освіти в умовах карантину. 

Для ефективної взаємодії, продуктивної співпраці та належної організації 

навчання у початковій ланці освіти закладів загальної середньої освіти в умовах 

обмеження освітнього процесу запропоновано перейти на електронний 

документообіг та онлайн спілкування. 
 

М. Крилевець 
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                                                                        Працівники ПОІППО ім. М. В. Остроградського  

                                                                        зібралися в онлайн-режимі 
 

Працівники ПОІППО ім. М. В. Остроградського зібралися 19 березня 2020 року 

в онлайн-режимі, щоб обговорити актуальні питання підвищення кваліфікації 

педагогічних праціників під час карантину. 

Свої думки щодо цього висловили директор інституту В. Зелюк, заступник 

директора з науково-методичної роботи Н. Корягіна. Відбулося активне 

обговорення. Кожен працівник інституту знайшов своє місце в системі дистанційної 

роботи. 

                                                       ПОІППО відкриває майданчик для онлайн-консультацій  

                                                       з актуальних освітніх проблем 
 

У ситуації, що склалася в Україні та світі, необхідними стали навички 

критичного сприйняття інформації, медіагігієни, культури й безпеки поведінки в 

соцмережах. Більшість людей – і дорослих, і молоді – залишаються в наш час 

наодинці з величезними потоками інформації: емоційно перезавантаженої, 

недостовірної, оцінної та подекуди маніпулятивної. 

Усе це є особливим викликом для освітян, які мають зберегти власний світогляд 

та допомогти учням розвивати інфомедійну грамотність. 

Критичне мислення можливе на стабільному емоційному тлі, тобто треба 

навчити людей азів саморегуляції, ідентифікації емоцій, можливостей 

нетравматичного переживання власних емоційних станів та, відповідно, емпатії. 

Кафедра менеджменту освіти ПОІППО ім. М. В. Остроградського  в рамках 

діяльності «Школи медіаосвіти» відкриває реєстрацію на онлайн-

консультативний майданчик для професійного розроблення алгоритмів розвитку 

критичного мислення школярів та їхніх батьків у сучасних умовах. 

Усі зацікавлені освітяни області можуть зареєструватися до участі у віртуальній 

освітній спільноті, що розглядатиме актуальну ситуацію в медіапросторі, конкретні 

приклади інформаційних повідомлень, способи перевірки інформації, протидії 

маніпуляціям, чуткам тощо. 

Посилання для реєстрації: https://forms.gle/ktyP5CmYCiWKRvF88 

Мета онлайн-майданчика – підвищення методичного та практичного рівня 

професійної компетентності педагогічних працівників відповідно до основного 

напряму державної політики в галузі освіти, запитів громадянського суспільства, 

установ і закладів освіти, освітніх потреб здобувачів освіти; розвиток їхньої 

емоційно-етичної, комунікаційної, цифрової компетентності за допомогою методів 

дистанційної та неформальної освіти. 

 Довідково. Інфомедійна грамотність — це набір компетентностей, 

необхідних для активної й усвідомленої участі громадянина в житті сучасного 

суспільства. В основі інфомедійної грамотності — мотивування людей 

замислюватися над тим, що вони дивляться, бачать, читають. Завдання 

медіаграмотності полягає в трансформації медіаспоживання в активний та 

критичний процес, допомозі людям краще усвідомити потенційну маніпуляцію, а 

також зрозуміти роль масмедіа і ЗМІ у формуванні громадської думки. 

У контексті освітньої реформи НУШ інформаційну та медіаграмотність 

визначено однією з ключових наскрізних компетенцій учня. 

Т. Устименко                                                                

https://forms.gle/ktyP5CmYCiWKRvF88
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Засідання авторської творчої майстерні онлайн 
 

25 березня 2020 року для вчителів української мови та літератури 

Полтавщини  Полтавським  ОІППО  ім. М. В. Остроградського  організовано   

онлайн-засідання авторської творчої майстерні вчителя української мови, 

української та зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею № 10 Ірини 

Горобченко (м. Горішні Плавні), яка працює над проблемою «Сучасні педагогічні 

технології на уроках словесності». Зустріч присвячено сучасним підходам до аналізу 

художнього твору, зокрема твору Ольги Кобилянської «Меланхолійний вальс», із 

використанням техніки бриколажу. 

Педагог звернула увагу на структуру новели, порівнявши її з музичним 

твором, розглянула її символіку, «тишу» твору, прокоментувала особливості 

створення портфоліо головних героїнь, використала вправу «Я малюю музику», 

прийом «Жінка очима жінки» тощо. Учасники поставили колезі низку запитань, 

відзначили, що зустріч в онлайн-форматі відбулася жваво й насичено.  

 

О. Коваленко 

 

Карантин – не привід припиняти співпрацю 
 

#ЦифровийофісПОІППО ім. М. В. Остроградського залишається на хвилі 

постійної  комунікації  з  освітянами області. Вже апробований та активно діє 

онлайн-консультаційний пункт інституту. За посиланням Ви зможете обрати зручну 

форму та тему комунікації: https://www.facebook.com/poippo/posts/2974142005977957 

Ласкаво просимо! 

 

Шановні колеги! 

 

Переглянути цей та попередні номери можна за посиланням: 

http://poippo.pl.ua/nml/visnyk-poippo-novyny 

            Електронну версію вісника «ПОІППО-Новини» можна замовити за 

адресою: root@pei.poltava.ua, надіславши лист-заявку. 

 

З повагою, редакційно-видавничий відділ ПОІППО 

 

 
 

Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із Зазначенням Авторства – 

Некомерційна – Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  
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