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Керівникам органів управління освітою, 

завідувачам (директорам) методичних 

кабінетів (центрів) районів, міст, 

об’єднаних територіальних громад, 

директорам ЗЗСО 

 

Про діяльність  

ТОВ «Осередок розвитку освіти» 

 

Шановні колеги! 

Інформуємо вас, що ТОВ «Осередок розвитку освіти» започатковує 

серію useful-вебінарів підвищення кваліфікації педагогів «Освітній 

блокчейн», де освітяни зможуть розвинути ключові, професійні та фахові 

компетентності, долучитися до спілкування з кваліфікованими експертами, 

отримати сучасний досвід інтерактивної комунікації. 

ТОВ «Осередок розвитку освіти» є самостійним суб’єктом 

підвищення кваліфікації, що проводить освітню діяльність у сфері 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 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. 

На основі постійної співпраці з ТОВ “Осередок розвитку освіти” заклади 

освіти можуть повністю забезпечити потребу у підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 2020 році та запланувати цю діяльність на 

наступний рік у будь-якому форматі. 
 

 

До вашої уваги пропонуємо програму травневого “Освітнього 

блокчейну” 

 

Спікер Назва вебінару Дата, час Реєстрація 

Едуард 

Фісун 

Розв’язування юридичних 

задач з трудового права 
11.05.2020  

15:30 

Google-форма 

Оксана 

Вар'янко-

Іссом 

Викладання англійської мови 

у початковій школі: 

особливості державної 

програми у Великобританії 

та корисний досвід для 

педагогів НУШ 

13.05.2020 

11:00 

Google-форма 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п
https://forms.gle/6dVqN4kMhHZ7j7Yg8
https://forms.gle/HN2etFVQ6nmULpzp6


Едуард 

Фісун 

Розв'язування задач з 

конституційного і 

адміністративного права 

14.05.2020 

15:30 

Google-форма 

Тетяна 

Веркалець 

Компетентнісний урок історії: 

використання хмар слів та 

інших графічних форм 

18.05.2020  

14:00 

Google-форма 

Тетяна 

Устименко 

Емоційний інтелект в 

професійній діяльності 

педагога 

19.05.2020 

11:00 

Google-форма 

Вадим 

Пилипенко 

Розвиток критичного 

мислення особистості як 

ключовий інструмент 

сучасного освітнього процесу 

20.05.2020 

15:30 

Google-форма 

Тетяна 

Веркалець 

Компетентнісний урок історії: 

використання відеоконтенту 

21.05.2020  

14:00 

Google-форма 

Марина 

Єщенко 

Майстерність публічного 

виступу як ключове уміння  

XXI століття 

22.05.2020 

11:00 

Google-форма 

Тетяна 

Веркалець 

Компетентнісний урок історії: 

методика роботи з різними 

типами джерел 

25.05.2020  

14:00 

Google-форма 

Тетяна 

Устименко 

Актуальні питання 

інструментарію та дидактики 

дистанційного навчання 

28.05.2020 

11:00 

Google-форма 

 
 

Просимо довести до відома директорів, заступників директорів та 

педагогічних працівників ЗЗСО. 

Теми червневого «Освітнього блокчейну» будуть сформовані 

наприкінці травня з урахуванням потреб закладів освіти та педагогічних 

працівників. 

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

oro.poltava@gmail.com 

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 сторінці в Facebook: 

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

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Б.М. Семенко 

 

https://forms.gle/BfBnLop9Kyd49AneA
https://forms.gle/sBgsJJaKC4GAEk2M9
https://forms.gle/pBmjKMBywiKV65uMA
https://forms.gle/d6pdd1kH6VqLjDVL6
https://forms.gle/XQYGhucV12TkyhE98
https://forms.gle/fZ4euusxP42CF32i6
https://forms.gle/MnPEgodCvWQg3D6b9
https://forms.gle/oecrKnEEvE5R8iLw9
mailto:oro.poltava@gmail.com
https://cde.org.ua/
https://www.facebook.com/CentreofEducationDevelopment/

