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Шановні колеги! 
 

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування середньої освіти «Нова 
українська школа» та новий Закон про освіту передбачають докорінну реформу, засновану на 
інноваційній педагогіці. Одним з важливих напрямів реформи має стати формування в учнів умінь 
інтерактивної комунікації, партнерства і критичного мислення. Для цього необхідно забезпечити 
підготовку вчителів та стимулювати їх до особистого і професійного зростання. Враховуючи це, 
експерти ГО «Вчителі за демократію і партнерство» й Освітня платформа «Критичне мислення» 
розробили тренінгові модулі професійного розвитку вчителів з опанування методик інтерактивного 
навчання, педагогіки партнерства і розвитку критичного мислення учнів.  

 

Освітня платформа «Критичне мислення» проводить тренінги професійного розвитку у 15 
областях України, у тому числі у Полтавській. Навчання з нами вже пройшли більш як 8 600 
педагогів. Сайт НУШ радить Платформу для додаткової освіти. 

 
На відміну від онлайн-навчання і перегляду відеороликів, вчителі отримають реальний досвід 

та навички роботи. Усі учасниці/ки тренінгів отримують іменні серійні сертифікати професійного 
розвитку (7 годин очного навчання). 

 
Документи Освітньої платформи (сертифікати, свідоцтва, тощо), як суб’єкта підвищення 

кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки повністю відповідають 
вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 
працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р., і 
набув чинності 03 вересня 2019 року. 

 

Просимо Вас сприяти поширенню інформації про цю можливість професійного розвитку для 
педагогічних працівників Полтавської області. Найближчі практичні тренінги відбудуться: 
 

■ 1 грудня у Львові: вчителям історії та викладачам коледжів «Запитання та стратегії розвитку 
критичного мислення на уроці історії у старшій школі. Модуль Перший» від Олени Пометун. Цей 
тренінг не передбачає теоретичної частини, а відбуватиметься у вигляді моделювання цілого уроку 
та окремих його частин і методів. Під час моделювання учасники зможуть, побувши у ролі учнів, з 
власного досвіду оцінити вплив методів і прийомів розвитку критичного мислення. 
 
■ 7грудня у Полтаві: вчителям початкової школи на тренінг  «Основні інструменти вчителя 
початкової школи в організації роботи учнів з різними видами інформації» (модуль 2). У програмі 
практичного тренінгу: закриті й відкриті запитання та запитання за рівнями мислення у роботі з різними 
видами інформації; застосування окремих методів із розвитку критичного мислення на основі різних 
типів запитань; моделювання (підготовка й проведення) фрагментів уроків з новими та вже відомими 
методами 
 
 
Також запрошуємо приєднатися до поглиблених курсів з розвитку критичного мислення:  
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■ Київ, Житомир, Харків: набір групи на Поглиблений курс вчителям початкової школи “Розвиток 
критичного мислення учнів”. Курс складається з чотирьох модулів (36 годин практики): 
Компоненти технології розвитку критичного мислення в учнів початкової школи; Основні 
інструменти вчителя в організації роботи учнів з різними видами інформації; Використання спірних 
запитань і графічних організаторів на уроках у початковій школі; Проектування уроку з розвитку 
критичного мислення у початковій школі. 
 
■ Київ, Житомир, Харків: набір групи на Поглиблений курс вчителям основної-старшої школи, 
викладачам коледжів “Розвиток критичного мислення учнів”. Курс складається з чотирьох 
модулів (36 годин практики): Будуємо навчання за технологією розвитку критичного мислення; 
Конструюємо цікавий урок, що розвиває критичне мислення, вправляємось в методах; Навчаємо 
учнів аргументації та ефективного дискутування; Мистецтво ставити запитання на уроці. Запитуємо, 
щоб розвивати  і мотивувати.  

 
Зареєструватися на тренінги потрібно на сайті Освітньої платформи «Критичне мислення» 

www.criticalthinking.expert у розділі «Найближчі тренінги». На сайті є повні програми, умови участі, 
детальна інформація. Організатори не покривають витрат на проїзд та участь у тренінгу. 

 
Школи та коледжі також можуть запросити тренерів провести тренінг на їхній території, для 

цього потрібно зібрати групу охочих педагогів, від 15 до 28 осіб, та погодити дату проведення. 
Умови замовного виїзного тренінгу, а також програми усіх тренінгів є на сайті Платформи «Критичне 
мислення».  

Телефон для консультацій та додаткових запитань: 095 534 09 81, Олена. 
 

 

З повагою 
Керівник освітньої платформи 
«Критичне мислення»,                                                                                                                                    
Член-кореспондент НАПН України 
доктор пед. наук, проф.                     Олена Пометун 
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