
 
ТОВ «ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ОСВІТИ» 

CENTRE FOR EDUCATION DEVELOPMENT 
вул. Миру, 10, м. Полтава, 36022, тел. (+38 099)7180777, (+38 050)3081405, 

E-mail: oro.poltava@gmail.com, Web: https://cde.org.ua/ 

 

Керівникам органів управління освітою, 

завідувачам (директорам) методичних 

кабінетів (центрів) районів, міст, 

об’єднаних територіальних громад, 

директорам ЗЗСО 

 

Про діяльність  

ТОВ «Осередок розвитку освіти» 

 

Шановні освітяни! 

Інформуємо вас, що ТОВ «Осередок розвитку освіти» розпочинає 

авторську серію вебінарів відомого освітнього тренера, автора посібників та 

розробок з методики викладання суспільних дисциплін, педагога-практика 

Едуарда Фісуна (м. Полтава) «Алгоритм розв’язування юридичних задач». 

Протягом 5 вебінарів освітяни зможуть розвинути професійні, 

комунікаційні, емоційно-етичні компетентності, оволодіти новітніми 

фаховими методиками навчання правознавства, здобути навички 

розв’язування різних типів юридичних задач та апробувати ефективні 

дидактичні практики. 

У рамках серії вебінарів «Алгоритм розв’язування юридичних задач» 

будуть проведені практикуми: 

4 травня 2020 року – «Розв’язування юридичних задач з кримінального 

права»: https://www.facebook.com/events/224469198979006/ 

6 травня 2020 року – «Розв’язування юридичних задач з цивільного 

права»: https://www.facebook.com/events/927101791082293/ 

8 травня 2020 року – «Розв’язування юридичних задач з сімейного 

права»: https://www.facebook.com/events/2727106584187409/ 

11 травня 2020 року – «Розв’язування юридичних задач з трудового 

права»: https://www.facebook.com/events/250403099345242/ 

12 травня 2020 року – «Розв’язування юридичних задач з конституційного і 

адміністративного права»: https://www.facebook.com/events/247232449994653/ 

Відповідно до Закону України “Про освіту”, “Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 

2019 р. № 800 з урахуванням змін на підставі Постанови КМ від 27.12.2019  

№ 1133 ТОВ «Осередок розвитку освіти» є самостійним  суб’єктом 

підвищення кваліфікації, що проводить освітню діяльність у сфері 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

https://www.facebook.com/events/224469198979006/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCQTrNNJszhYlaJZdpP3svCnhALDNGiD59Rc0dy-96UDZKfpyRBEEUaYyK4zAY7KrQnwJp2VyE5u0ps&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXsqpXqu5MXzJDatLHUbmbafkohmUtb_y-BxDdi6GwVAVJUm9O66sIc3HRcKncXJEmuHBcNPL7rE3D8NuxSO5L8ROUHF41l5PRRVYsLANDlA-f6D-FIRqLz14Ncobh_i5Gq0ZBwaEWMQ5jPwyTvQNpO6IpOsjntXJ9ouc3TSH_0sf3nLJ-xeYOP4-hBGOwpVnJXw8oTh7cNZY4Kc4oFevnbfG4iRIRP4Xah21icnEjeugT5a8buHJTAHLljT0Jgq4BPI9VgrAJWbdtGqAMvD22z9hYk__2A3Flc6i4mT8ssD1XYixGXJcREFHQzYYIu9dHEnu6HoIX-oAltQMOAKE
https://www.facebook.com/events/927101791082293/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCjZU5EbNU-HfhKYWJaXep5ldwxxnhIjx0FdVSE2R9YiA3QEqTPHkk13dboICBVS0YK9bKlKB_rnyRz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXsqpXqu5MXzJDatLHUbmbafkohmUtb_y-BxDdi6GwVAVJUm9O66sIc3HRcKncXJEmuHBcNPL7rE3D8NuxSO5L8ROUHF41l5PRRVYsLANDlA-f6D-FIRqLz14Ncobh_i5Gq0ZBwaEWMQ5jPwyTvQNpO6IpOsjntXJ9ouc3TSH_0sf3nLJ-xeYOP4-hBGOwpVnJXw8oTh7cNZY4Kc4oFevnbfG4iRIRP4Xah21icnEjeugT5a8buHJTAHLljT0Jgq4BPI9VgrAJWbdtGqAMvD22z9hYk__2A3Flc6i4mT8ssD1XYixGXJcREFHQzYYIu9dHEnu6HoIX-oAltQMOAKE
https://www.facebook.com/events/2727106584187409/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARD-mqUzJspmen1BfFydNgLVZbY5ii9VQIAS6KOO5BSPBiF5hcmRuuwLNtHtiolFF0NBo1dBERFq7aSD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXsqpXqu5MXzJDatLHUbmbafkohmUtb_y-BxDdi6GwVAVJUm9O66sIc3HRcKncXJEmuHBcNPL7rE3D8NuxSO5L8ROUHF41l5PRRVYsLANDlA-f6D-FIRqLz14Ncobh_i5Gq0ZBwaEWMQ5jPwyTvQNpO6IpOsjntXJ9ouc3TSH_0sf3nLJ-xeYOP4-hBGOwpVnJXw8oTh7cNZY4Kc4oFevnbfG4iRIRP4Xah21icnEjeugT5a8buHJTAHLljT0Jgq4BPI9VgrAJWbdtGqAMvD22z9hYk__2A3Flc6i4mT8ssD1XYixGXJcREFHQzYYIu9dHEnu6HoIX-oAltQMOAKE
https://www.facebook.com/events/250403099345242/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAPscbl7Z2mtjwPGzvioMwhxIqhL59dZdvuMYaMNRirtkf0YDd5hgqukOf9VjckkLP0Mj2gbQcOgE8W&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXsqpXqu5MXzJDatLHUbmbafkohmUtb_y-BxDdi6GwVAVJUm9O66sIc3HRcKncXJEmuHBcNPL7rE3D8NuxSO5L8ROUHF41l5PRRVYsLANDlA-f6D-FIRqLz14Ncobh_i5Gq0ZBwaEWMQ5jPwyTvQNpO6IpOsjntXJ9ouc3TSH_0sf3nLJ-xeYOP4-hBGOwpVnJXw8oTh7cNZY4Kc4oFevnbfG4iRIRP4Xah21icnEjeugT5a8buHJTAHLljT0Jgq4BPI9VgrAJWbdtGqAMvD22z9hYk__2A3Flc6i4mT8ssD1XYixGXJcREFHQzYYIu9dHEnu6HoIX-oAltQMOAKE
https://www.facebook.com/events/247232449994653/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDVSAuFnn-w3xcW3I-uVL7CzojamTHk92XlwfKpE_KjIYET1vYhhExNThhKs_Mcr49cE1V59DUAAuDT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXsqpXqu5MXzJDatLHUbmbafkohmUtb_y-BxDdi6GwVAVJUm9O66sIc3HRcKncXJEmuHBcNPL7rE3D8NuxSO5L8ROUHF41l5PRRVYsLANDlA-f6D-FIRqLz14Ncobh_i5Gq0ZBwaEWMQ5jPwyTvQNpO6IpOsjntXJ9ouc3TSH_0sf3nLJ-xeYOP4-hBGOwpVnJXw8oTh7cNZY4Kc4oFevnbfG4iRIRP4Xah21icnEjeugT5a8buHJTAHLljT0Jgq4BPI9VgrAJWbdtGqAMvD22z9hYk__2A3Flc6i4mT8ssD1XYixGXJcREFHQzYYIu9dHEnu6HoIX-oAltQMOAKE
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF


ТОВ «Осередок розвитку освіти» офіційно співпрацює з Полтавським 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградського (в рамках мережевої форми підвищення 

кваліфікації).  

Додаткову інформацію про діяльність ТОВ «Осередок розвитку 

освіти», освітні модулі, проведені заходи, заплановані курси ви можете 

дізнатись на офіційному сайті: https://cde.org.ua/ та офіційній сторінці в 

Facebook: https://www.facebook.com/CentreofEducationDevelopment/  

Просимо довести до відома учителів суспільних дисциплін (історії, 

правознавства, громадянської освіти). 

Контакти: тел. моб.: 0503081405; електронна пошта (e-mail): 

oro.poltava@gmail.com 
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Б.М. Семенко 
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