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Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР »)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної
державної освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Важливі кадрові питання початку навчального року в умовах воєнного стану».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Маніленко Інна Володимирівна, юристка, сертифікована тренерка з підвищення
кваліфікації директорів та заступників директорів закладів загальної середньої освіти відповідно до
Концепції "Нова українська школа", сертифікована експертка для проведення інституційного
аудиту закладів загальної середньої освіти, методистка вищої кваліфікаційної категорії, вчителька
історії та правознавства вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання "старший учитель".
4. Мета: надати правову підтримку керівним та педагогічним працівникам закладів освіти з
питань організації трудових відносин в умовах воєнного стану і не тільки.
5. Напрям: розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науковометодичних установ та їх заступників) тощо.
6. Зміст:
1) зміст нормативно-правових актів з питань організації трудових відносин в умовах воєнного
стану, особливості їхнього застосування;
2) законодавчі зміни щодо організації трудових відносин освітян на початку навчального року;
3) проблемні питання до теми вебінару та практичні поради керівним та педагогічним
працівникам з питань вебінару.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння законодавчих змін та особливостей змісту нормативно-правових актів з питань
організації трудових відносин освітян в умовах воєнного стану і надалі, а також особливості їхнього
застосування;
2) усвідомлення, як і коли приймати рішення з питань організації трудових відносин в умовах
воєнного стану.
10. Цільова аудиторія: керівники та працівники органів управління освітою, керівники,
заступники керівників та педагогічні працівники закладів освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність приймати обґрунтовані рішення, професійно викладати та аргументувати
свою позицію; знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти, соціально-правових основ,
законодавчих актів у сфері освіти; компетентність у сфері організації освітнього середовища;
фахові: здатність ураховувати зміни в системі освіти, її законодавчому забезпеченні, в
діяльності закладу освіти, учнівського колективу тощо при плануванні професійного розвитку;
здатність до визначення умов і ресурсів професійного розвитку впродовж життя; здатність
критично мислити та здійснювати самооцінку професійної діяльності; здатність застосовувати
оптимальні методи діагностики індивідуальних особливостей персоналу, здійснювати ефективну
кадрову політику.

Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і
Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти
відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 13.12.2018 р. № 1392)

