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                                                  ПЕРЕДМОВА  

Провідною ідеєю Центру  є створення умов для розвитку творчої 

ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і 

методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг. Вся 

робота з педагогічними кадрами проводилася у відповідності до 

Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», 

«Про місцеве самоврядування»,  Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року, Положення про центр 

професійного розвитку педагогічних працівників, відповідно постанови 

КМУ від 29.07.2020 р. № 672 «Деякі питання професійного розвитку 

педагогічних працівників», Положення про комунальну установу «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Ужгородської міської 

ради, прийнятого рішенням LІІ сесії сьомого скликання від 15.10.2020 р. 

№ 2148.  

 

І. Неформальна освіта - важлива складова щодо навчання 

впродовж життя  

 Новостворена установа …  25 лютого 2021 року   працівниками 

Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Ужгородської міської ради  було 

організовано та проведено онлайн-конференцію 

«Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників: нові виклики та реалізація освітніх 

послуг».     

        Участь у заході  взяли понад 70 освітян міста та семеро працівників 

Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників.  

     Насамперед модератором було 

представлено команду працівників Центру. 

Директор ознайомила педагогів міста із 

завданнями та формами  роботи Центру 

професійного розвитку педагогічних 

працівників, консультанти представили керівників новостворених 

професійних спільнот педагогів міста. Також  відбулася презентація 
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сайту   Центру професійного розвитку педагогічних працівників, освітяни 

мали можливість  ознайомитися  із Положенням про професійні 

спільноти та іншими документами, що є важливими для подальшої 

роботи Центру.   

      Приємно відмітити, що  кожен виступаючий запрошував відвідати 

його вебінари, тренінги, інші форми проведення. Адже мобільна та дієва 

служба готова працювати для педагога і з педагогом.        

       Упродовж року 2021 року працівниками 

Центру для здійснення професійної підтримки 

педагогічних працівників з питань 

впровадження компетентнісного, особистісно 

орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного 

підходів до навчання здобувачів освіти та 

нових освітніх технологій проведено   35 освітніх заходів різних 

форм для  педагогів м. Ужгорода,  учасників Інтерактивної школи 

сучасного педагога, Школи інформаційно-цифрової компетентності 

педагогів,  Школи професійної адаптації молодого педагога м. 

Ужгорода. Рівень інноваційної освітньої діяльності визначався її 

змістом, тому використовувалися різні запропоновані освітні інновації.  

 Особлива увага приділялася наданню консультативної підтримки 

педагогічним працівникам з питань планування та визначення траєкторії 

їх власного професійного розвитку. Шляхи реалізації: 

 

1) консультування педагогічних працівників з проблем сучасного 

розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-

педагогічних наук. 

2) теоретична, науково-методична підтримка педагогів в 

інноваційній роботі; 

3) методична допомога педагогам в розробці індивідуальної 

траєкторії професійного і особистого розвитку; 

4) інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження 

освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими 

процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами); 

5) розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у 

практику роботи освітніх закладів; надання методичної підтримки в 

апробації теоретичних положень та методичних рекомендацій;  

6) надання  допомоги педагогам в написанні методичних 

посібників; 
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8) вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим 

спеціалістам, педагогічним працівникам.  

       Координувалися засідання  28 міських   

професійних спільнот  ( методичні об̓ 

єднання, творчі групи тощо), що налічує 

1965 педагогів міста. Протягом року 

педагогами закладів освіти проведено 52 

засідання професійних спільнот різних 

форм.        

             Уся інформація діяльності 

комунальної установи висвітлюється  на 

сайті КУ «ЦПР ПП», сторінці «Фейсбук» та 

ютуб-каналі Центру:  

 --про досягнення       педагогічного досвіду 

педагогів міста; 

 --проведені заходи  працівниками Центру та професійними спільнотами 

міста тощо.  

На діаграмі відображена помісячно кількість 

учасників усіх заходів, що проводилися 

працівниками Центру та педагогічними 

працівниками закладів освіти м. Ужгорода. 

Бачимо, шо травень та вересень – місяці, 

коли педагоги більше уваги зосереджують 

на закінченні чи початку навчального року. 

Червень – період відпусток, коли педагоги    Ужгорода також беруть 

безпосередню участь у заходах, що організовує та проводить Центр.  

         У серпні командою Центру 

проведено серед педагогів міста 

анкетування щодо визначення 

професійної траєкторії розвитку 

педагогічного працівника. Деякі 

результати відповідей на питання 

представлено в діаграмах, що 

дозволяє більш точно виробити 

алгоритм дій в подальшому. 

    Як бачимо, майже 70% педагогів співвідносять власну діяльність з 

тим, що вимагає професійний стандарт. В опитуванні взяло участь 1343 

педагоги ЗЗСО.  
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         Приємно відзначити, що в обласному 

центрі із вищезазначеної кількості 

опитаних, 312 педагогів майже завжди 

добирають ефективні методики та 

технології освітнього процесу, 220 вчителів 

роблять це постійно, а 168 – часто. 

29 грудня 2021 року  відбудбулася презентація 

навчально-методичного посібника Центру «Освітні 

тренди професійного розвитку педагогічних 

працівників в умовах  неформальної освіти» за 

участі рецензетів Ірини Андрощук та Ярослава 

Сивохопа. 

       Відкритий і зорієнтований на взаємодію та 

партнерство Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Ужгородської міської ради, 

який відповідає  за професійний розвиток педагогів міста Ужгорода, має 

довіру освітянської  спільноти та     сприяє  професійному розвитку 

педагога в пошуку  інноваційних освітніх технологій; професійної 

підтримки педагогічних працівників з питань впровадження 

компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, 

інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх 

технологій; підвищення рівня майстерності вчителів, їх фахової та 

інноваційної компетентності.                          

                В епоху стрімкого розвитку цифрових технологій, що 

забезпечують компетентнісний підхід  педагога щодо його освітньої 

діяльності, виникла потреба в наданні практичної допомоги 

педагогічним працівникам. Створивши Школу інформаційно-

цифрової компетентності педагогів м. Ужгорода ( 12 вебінарів),  її 

учасники упродовж року  мали  змогу  удосконалювати  інформаційно-

цифрову компетентність, здатність орієнтуватися в інформаційному 

просторі, навчаються отримувати інформацію та оперувати нею 

відповідно до власних потреб, а також розглядалися питання щодо 

дотримання норм етики спілкування у мережевих спільнотах.  

      Для удосконалення професійної компетентності педагогічних 

працівників та підвищення ефективності їх діяльності Центром створена 

Інтерактивна школа  сучасного педагога м. Ужгорода ( 15  

авторських заходів), заснована на досягненнях науки та передового 

досвіду системи організаційної, пошукової, науково-практичної 
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діяльності.  Шляхом створення сучасного  практичного освітнього 

середовища з інноватики слухачі Школи  підвищують свій професійний  

рівень.  

       Діяльність Школи  професійної адаптації молодого педагога м. 

Ужгорода ( 8 засідань) створювала сприятливі умови щодо 

максимально швидкого включення молодих спеціалістів в освітній 

процес. Під час засідань Школи слухачі  ознайомлювалися з 

інноваційними процесами в освіті, з педагогічним досвідом та 

визначення шляхів їх творчого використання в практичній діяльності. 

Попередження типових помилок, протиріч та труднощів в організації 

навчальних занять, пошук шляхів їх подолання та формування 

індивідуального стилю творчої діяльності молодих педагогів – це 

основні завдання Школи для молодого педагога.  

         У навчально-методичному посібнику розміщено матеріали щодо  

проведених вебінарів, що знаходяться в онлайн-записі на ютуб каналі 

Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ужгородської 

міської ради.  

       У  виданні, що складений на основі набутого досвіду та 

реалізований у форматі різних методичних заходів, представлені  різні 

моделі освітніх трендів, що допоможуть учителю набути нових умінь, 

отримати навички застосування інноваційних освітніх технологій.  

   Навчально-методичний посібник рекомендовано  педагогічним 

працівникам та  особам, зацікавленим у розвитку освітньої галузі. 

Примірники першого навчально-методичного посібника Центру 

передано  бібліотекам України та внесені у всеукраїнський реєстр 

бібліотечних фондів. 

       Відповідно до Стратегії розвитку комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Ужгородської міської 

ради     очікуваними були результатами: 

1) підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої 

роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів 

організації освітньої діяльності; 

2) оновлення системи методичних заходів щодо розвитку 

професійної компетентності, інтелектуального потенціалу вчителів, 

поширення та впровадження позитивного досвіду роботи. 

3) засвоєння педагогами сучасних освітніх технологій, зокрема 

технології дистанційного та змішаного навчання.  
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І.1.Професійна підтримка педагогічних працівників з питань 

впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, 

діяльнісного підходів до навчання здобувачів освіти та нових 

освітніх технологій 

 Однією з глобальних цілей сталого розвитку є заохочення 

можливості навчання педагогів упродовж усього життя, адже в 

найближчій перспективі найбільш успішними на ринку праці будуть 

фахівці, які постійно розвиваються,  критично мислять, швидко 

адаптуються до нових умов, реагують на виклики, ставлять цілі та 

досягають їх, працюють у команді та володіють іншими сучасними 

вміннями. 

 Наявність висококваліфікованого педагогічного персоналу в 

закладі освіти, який створює  умови для успішного навчання та 

всебічного розвитку дитини, є невід’ємною складовою  якісного  

функціонування закладу. 

 Нова інституція в галузі освіти - Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників - покликана  підтримати  учителя  у фаховому 

зростанні та саморозвитку для досягнення якісного результату. 

   

   І.1.1.  Засідання  Інтерактивної школи сучасного педагога м. 

Ужгорода у 2021 році  
16 березня відбувся вебінар “Топ 10 

інструментів формувального оцінювання під 

час дистанційного навчання”, проведений 

консультантом Центру Оленою Габор. 

Приєдналися до вебінару  як педагоги 

Закарпаття, так і колеги з багатьох куточків 

України, які мали змогу ознайомитися з 10 найпоширенішими 

інструментами формувального оцінювання під час дистанційного 

навчання. 

       Останній час учні не завжди мотивовані до навчання, особливо до 

онлайн – навчання. А застосування прийомів формувального 

оцінювання під час дистанційного навчання допоможе вчителю 

створити умови для підвищення мотивації учнів. Таким чином, Олена 

Миколаївна ознайомила учасників вебінару  з 10 найпоширенішими 

інструментами формувального оцінювання під час дистанційного 



9 
 

навчання, а також з ідеями як і коли їх застосовувати на уроці  

відповідно до мети і поставлених завдань. 

25 березня відбувся вебінар “Як створити у 

класі комфортне середовище для кожного 

учня”, проведений консультантом КУ «ЦПРПП» 

Ужгородської міської ради Вікторією Биркович. 

Під час заходу спікерка поділилася своїм 

досвідом з усіма присутніми щодо створення доброзичливої атмосфери 

у класі,  турботливих дружніх взаємовідносин та як навчити учнів 

домовлятися, вирішувати конфліктні ситуації. 

         Вікторія Іванівна зупинилася на деяких вправах, що  допоможуть 

учителям стати ефективним менеджером класу, набути навичок 

необхідних для створення та підтримки середовища.  Адже засвоєння 

знань на уроках не можливе, якщо в класі немає дисципліни та 

атмосфери, у якій кожен почуває себе безпечно та комфортно. Тому 

важливо навчити дітей працювати в команді, аналізувати проблеми і 

толерантно ставитися до різних поглядів та вміти співчувати. 

 

15 квітня 2021 року на платформі Zoom 

консультантом  КУ «Центр   професійного 

розвитку педагогічних працівників»  

Ужгородської міської ради Ольгою Юрик було 

проведено вебінар  на тему «Синхронізація 

дошкілля та НУШ. Ресурси освітніх платформ для дошкільнят». 

Учасниками заходу стали понад 60 педагогів закладів дошкільної освіти 

та вчителів початкових класів НУШ. 

 

           Консультант  ознайомила учасників з особливостями 

реформування галузі дошкільної освіти, наголосила, що 12 січня 2021 

року було оновлено  Базовий компонент дошкільної освіти (БКДО) – 

державний стандарт, якого мають дотримуватися всі заклади 

дошкільної освіти країни. Саме цей документ наразі забезпечує 

синхронізацію дошкілля і початкової школи, оскільки визначає ключові 

компетентності дошкільника і  обов’язкові результати навчання дітей 

дошкільного віку, окреслює наскрізні вміння, які мають бути сформовані 

в дошкільнят та  забезпечує підвищення якості дошкільної освіти. 

           Учасники дізналися про потенціал платформи, її контент та 

додаткові можливості чат-боту НУМО, переглянули відеоролики з  

відгуками зіркових матусь про платформу. 
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22 квітня 2021 року відбулося чергове засідання Інтерактивної школи 

сучасного педагога м. Ужгорода. Вебінар «Сучасні 

методи ефективного навчання» провела 

консультант Центру Віктрорія Биркович.  Колеги, 

які взяли участь у заході, мали можливість 

познайомитися з практичним досвідом, як зробити 

процес набуття знань необхідністю для школяра, як 

зробити урок більш привабливим, дослідницьким, цікавим і не тільки.  

           Учасники вебінару познайомилися з платформами: Learningapps, 

Wordwall, Childdevelop. Саме вони допоможуть педагогові створити 

власні навчальні ресурси, вправи, вікторини, ігри для свого класу. Адже 

при використанні таких вправ, знання засвоюються набагато краще, 

розвивається мовлення учнів, вміння передбачати, аргументувати, 

створювати припущення, розвивають навички співпраці. 

        29 квітня 2021 року на платформі Zoom консультантом  КУ «Центр   

професійного розвитку педагогічних працівників»  Ужгородської міської 

ради Ольгою Юрик було проведено вебінар  на тему «Стратегії 

кооперації в НУШ  

10 лайфхаків для вчителя», участь в якому взяли понад 40 вчителів 

початкових класів та  педагогів закладів дошкільної освіти.   

      Учасники ознайомилася зі стратегіями кооперативного навчання - 

навчання, базованого на співпраці, його перевагами та складовими 

успішної взаємодії в групах. 

    Консультант представила педагогам 10 

лайфхаків для вчителя - порад, як 

найефективніше організувати кооперацію 

учнів, як у класі, так і під час дистанційного 

навчання. Детальніше учасники обговорили 

організацію групової роботи з учнями в сесійних залах конференції 

ZOOM, познайомилися з платформами, контент яких можна 

використати при проведенні групових взаємодій онлайн – Flinga, 

Classroomscreen,  Classtools.net, Сanva.com. 

 За допомогою сучасних онлайн-інструментів Mentimeter та Linoit 

вчителі обмінялися досвідом організації кооперації учнів та надали 

спікеру зворотній зв’язок, де висловили подяку за цікаву інформацію та 

дієві практичні поради щодо організації групових взаємодій. 
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       22-24 червня 2021 року в на території  Ужгородської 

ЗОШ №7 відбулися літні студії, організовані для освітян 

міста Центром професійного розвитку педагогічних 

працівників.                                                

       Два дні поспіль команда Центру спільно з 

освітянами працювала на тренінгах, воркшопах, 

майстер-класах, які були спрямовані на поглиблення 

існуючих та набуття нових, корисних знань. У 

співпраці із ЗІППО було проведено 

психологічний тренінг, спрямований на 

профілактику професійного вигорання 

педагогічних працівників. 

24 червня 2021 року всі охочі мали можливість 

стати учасниками освітнього квесту “Орієнтир 

на самовдосконалення або відпочиваймо продуктивно!”. 

      Всі три дні пройшли під девізом креативності, емоційності, 

спритності та корисності. Три неймовірні дні знайомств, невимушеності, 

креативу, позитиву, драйву, а головне – навчання.   

       19 жовтня 2021 року на платформі Zoom 

консультантом  КУ «Центр   професійного 

розвитку педагогічних працівників»  

Ужгородської міської ради Ольгою Юрик було 

проведено вебінар  на тему «Навчання і 

дозвілля дошкільнят  вдома. Чек-лист для проактивних батьків». 

Учасниками заходу стали понад 80 педагогів закладів дошкільної освіти. 

        Консультант  ознайомила педагогів з  можливостями організації 

навчання і дозвілля дошкільнят вдома, наголосивши, що у житті дитини 

важливу роль відіграє взаємодія з однолітками - ігри у дворі, дні 

народження друзів, відвідування закладів дошкільної освіти тощо.  Але 

під час вимушеного карантину батьки  зіткнулися з новими викликами, 

пов’язаними з тим, як розважити та навчати дитину вдома, як 

організувати дозвілля у вихідні дні та ввечері.  Тому завдання закладів 

дошкільної освіти надати проактивним батькам  рекомендації, 

консультації та підтримку в організації дозвілля та навчання дошкільнят. 

Для цього може слугувати умовний чек-лист для  батьків дошкільників, 

який містить перелік  обов’язкових та цікавих для дітей дошкільного віку 

занять вдома. Під час заходу учасники  розглянули різні види 

діяльностей, які можна організовувати вдома із дошкільниками та 
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ознайомилися із інноваційними освітніми платформами для 

дошкільників, які містять освітній контент.    

          22 жовтня — вебінар «Топ-10 ігор для розвитку емоційного 

інтелекту» — https://cutt.ly/0YDY7pM, 

https://cutt.ly/JYDUrUr Консультантка 

Центру Христина Ярема  поділилася з 

учасниками 10 вправами-іграми, 

деякими цікавими думками та 

порадами. 

      Науковий журналіст Деніел Гоулман уважає, що поняття «емоційний 

інтелект» складається з 5 компонентів: самосвідомість, 

саморегуляція, мотивація, емпатія, соціальні навички.  На кожен із 

цих компонентів Христина Іванівна запропонувала цікаві вправи-ігри. 

         А ще слухачі познайомилися із колесом емоцій Роберта Плутчика, 

американського психолога, який визначив 8 основних емоцій: гнів, 

страх, сум, радість, відраза, подив, очікування, довіра. 

       25 жовтня відбувся вебінар на тему 

«Ефективний зворотний зв’язок у роботі 

вчителя: секрети та рекомендації», який 

провела для педагогів консультант Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників 

Ужгородської міської ради Валерія Бережна. 

Спікер разом з педагогами, використовуючи онлайн інструмент 

зворотного зв’язку, платформу Linoit, дали визначення поняття 

«зворотний зв’язок». Було наголошено, щоб зворотний зв’язок був 

успішним, треба вміти бачити, чути і розуміти партнера по спілкуванню, 

а саме учня. Тобто, за зовнішнім виглядом, інтонацією, паузами, темпом 

мовлення дізнаватися про внутрішній стан співрозмовника, про підтекст 

отриманої інформації та уміло використовувати це для поліпшення 

спільної діяльності та спілкування.  

Під час вебінару було розглянуто правила та прийоми активного 

слухання. Консультант детально зупинилася на найважливіших 

правилах педагогічного спілкування. Щоб зворотний зв’язок був 

ефективним, він повинен бути персоніфікованим, вчасним, відповідати 

критеріям та бути сформульованим за допомогою безоцінних слів.  

 

      28 жовтня 2021 року на платформі Zoom консультант КУ "ЦПРПП" 

Ольга Юрик  провела онлайн - тренінг "Нова українська школа: 

модель ключових компетенцій 4" К". Учасники заходу мали змогу в 

https://cutt.ly/0YDY7pM
https://cutt.ly/JYDUrUr
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інтерактивному форматі практично ознайомитися з елементами моделі 

ключових компетенцій " 4К", порадами щодо розвитку цих компетенцій, 

виконували тренінгові вправи, які можна використовувати у роботі з 

учнями. Активно працювали педагоги в групах, комунікували та 

презентували спільні рішення. Під час тренінгу панували позивні емоції, 

активна співпраця, відбувся ефективний практикум. 

 

            23 листопада 2021 року на платформі Zoom консультантом  КУ 

«Центр   професійного розвитку педагогічних 

працівників»  Ужгородської міської ради 

Ольгою Юрик було проведено вебінар  на 

тему «Дію - значить пізнаю! Діяльнісний 

підхід  в дошкіллі: можливості та 

інструменти». Учасниками заходу стали понад 45 педагогів закладів 

дошкільної освіти. Консультант  ознайомила учасників з  поняттями 

«діяльність» та «діяльнісний підхід», наголосила на необхідності  

реалізації діяльнісного підходу в дошкіллі як умову забезпечення 

наступності між дошкільною та початковою ланками освіти та складову 

якісної підготовки дошкільнят до навчання у Новій українській школі. 

Діяльнісний підхід є основою нових освітніх стандартів, він отримав своє 

відображення в оновленому Базовому компоненті дошкільної освіти. 

Тому завдання сучасного педагога залучати дітей до діяльностей через 

які вони можуть одержати необхідні знання, оскільки, за дослідженнями 

психологів та педагогів, знання можливо засвоїти лише в процесі їх 

використання в діяльності.  Під час заходу учасники практично 

ознайомилися із ресурсами та  інструментами  реалізації діяльнісного 

підходу у  дошкіллі.    

 

           26 листопада 2021 року на платформі Zoom консультантом КУ 

«Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Ужгородської міської ради 

Вікторією Биркович було проведено вебінар 

на тему «Рефлексія уроку. Як формувати 

навичку рефлексувати та занурювати учнів у 

роздуми». 

Консультант ознайомила учасників з поняттям «рефлексія» як 

важливим етапом уроку, під час якого відбувається самоаналіз роботи, 

систематизація знань та усвідомлення їхнього значення. Завдяки не 

формальній рефлексії процес навчання стає набагато цікавішим, 
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легшим та ефективнішим як для учнів, так і для вчителя. Якщо ми 

хочемо , щоб учні вміли застосовувати минулі знання в нових ситуаціях 

і залишилися відкритими до активного навчання, рефлексія має стати 

постійним видом діяльності на уроці.  

            Спікерка презентувала цікаві інструменти та вправи для 

проведення ефективної рефлексії настрою та емоційного стану, 

діяльності та змісту навчального матеріалу. За допомогою цих вправ 

школярі навчаться усвідомлювати значення кожного уроку, стимулюють 

заглиблюватись в пізнання себе, відстежити власний індивідуальний 

прогрес, а вчитель – отримувати зворотній зв’язок від своїх учнів щодо 

їхнього сприйняття освітнього процесу. 

 

         7 грудня 2021 року на на платформі Zoom консультант КУ «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Ужгородської міської 

ради Ольга Юрик провела другий онлайн-

тренінг для вчителів початкових класів міста із 

серії тренінгів "Нова українська школа: 

модель ключових компетенцій 4К".  

Учасники заходу детальніше ознайомилися із 

комунікацією - необхідною компетенцією сучасної людини, однією зі 

складових моделі 4К. Педагоги активно працювали у групах, практично 

виконували комунікативні вправи, тренувалися застосовувати прийоми 

ефективної та ненасильницької комунікації.  

Отже, на вебінарах, що проводилися у рамках Інтерактивної 
школи сучасного педагога консультанти ознайомили педагогів з 
такими темами: 

- Інструменти формувального оцінювання під час 
дистанційного навчання, зокрема такі як Mentimeter, Linoit, 
Classflow, Padlet, Canva, Quizizz, Socrative. 

- Методи створення комфортного для кожного учня 
середовища у класі. 

- Ресурси освітньої платформ для дошкільнят НУМО. 
- Сучасні методи ефективного навчання,  а саме: 

Learningapps, Wordwall, Childdevelop. 
- Стратегії кооперативного навчання в НУШ та 

використання вчителем таких платформ як Flinga, 
Classroomscreen,  Classtools. 

- Як навчати та організовувати дозвілля дошкільнят 
вдома. 

- Ігри для розвитку емоційного інтелекту 
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- Як організувати ефективний зворотний зв’язок у 
навчальному процесі та  можливості платформ Linoit, Mentimeter, 
Google-Forms для зворотнього зв’язку. 

- Методи використання діяльнісного підходу в дошкіллі. 
- Методи формування навички рефлексувати та 

занурювати учнів у роздуми на уроці. 
- Модель ключових компетенцій 4К у НУШ. 

 

І.1.2.Засідання Школи інформаційно-цифрової компетентності 

педагогів м. Ужгорода у 2021 році 
 

4 березня 2021 року — проведено вебінар 

«Як створити захопливий урок: Canva, Crello, 

WordArt, YouTube» — https://cutt.ly/HYDTu04, 

https://cutt.ly/xYDTcmn  консультантом центру 

Христиною Яремою. Слухачі  мали змогу 

отримати практичні навички у використанні трьох сервісів для 

створення візуалу до уроку. 

       Учні останні роки активно реагують на фото- та відеоматеріали, 

оскільки в них переважає кліпове мислення, тому Христина Іванівна 

поділилася з учасниками досвідом роботи на таких платформах: 

Word Art, Crello,  Canva.  

18 березня 2021 р. Роман Мойсюк, консультант 

Центру, провів вебінар “Як створити власний 

сайт?”. Під час заходу учасники ознайомилися 

з основними інструментами та способами 

створення сайтів, а також дізналися  як і з чого 

почати створення власного сайту. 

         Детально був розглянутий сервіс Google Sites як конструктор 

сайтів. Він добре поєднується з іншими продуктами Google, а також над 

таким сайтом можна працювати  спільно з колегами, у режимі реального 

часу. 

 

23 березня 2021 року Валерія Бережна, консультант Центру,  

провела вебінар на тему «Як усунути медійний 

безлад або де і як зберігати напрацьовані 

матеріали». Під час заходу учасники 

ознайомилися з основними платформами для 

збереження даних, а саме хмарними сервісами 

https://cutt.ly/HYDTu04
https://cutt.ly/xYDTcmn
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Dropbox, One Drive, Mega, iCloud Drive, Degoo, Google Drive, сервісами 

збереження веб-закладок Symbaloo, Atavi та New Tab Page.  

Відбулося детальне ознайомлення з платформою для збереження 

та передачі інформації Wakelet for educators. За допомогою цього 

сервісу можна створювати портфоліо, скринкаси, зберігати аудіо та 

відеоматеріали, документи та покликання.  

 6 квітня — проведено вебінар “»Quizlet та 

Classtime — онлайн-сервіси для навчання» 

— https://cutt.ly/1YDYgHD, 

https://cutt.ly/IYDYxJn консультантом центру 

Христиною Яремою. Учасники отримати практичні навички у 

використанні двох онлайн-сервісі для навчання:  Quizlet , 

Classtime.  

 6 травня — проведено вебінар «Google 

Forms — навчальний інструмент для 

організації повноцінного уроку» — 

https://cutt.ly/nYDYD7n, https://cutt.ly/tYDYCky 

консультантом КУ «Центр  професійного 

розвитку педагогічних працівників»  Ужгородської міської ради 

Христиною Яремою. 

Google Форми (Google Forms) — це не тільки програмне забезпечення 

для адміністрування опитування, що входить до складу безкоштовного 

веб-пакету Google Docs Editors, а й чудова можливість організувати 

повноцінний урок, квест. Саме про створення й проведення як 

синхронного, так й асинхронного уроку розповідала Христина Іванівна. 

       Під час організації різних етапів уроків спікерка використовувала 

також можливості  Google Таблиць та віртуальної дошки Jamboard. 

20 квітня 2021 р. Роман Мойсюк, консультант 

Центру, провів онлайн-засідання Школи 

інформаційно-цифрової компетентності педагогів у 

формі вебінару “GOOGLE FORMS: опитування, 

тести і не тільки”. 

Під час заходу учасники ознайомилися з онлайн-сервісом Google 

Форми, за допомогою якого можна проводити онлайн-реєстрацію на 

захід, створювати форми зворотного зв’язку, здійснювати онлайн-

тестування, опитування тощо. 

https://cutt.ly/1YDYgHD
https://cutt.ly/IYDYxJn
https://cutt.ly/nYDYD7n
https://cutt.ly/tYDYCky
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Детально був розглянутий алгоритм створення питань різних 

типів, їх налаштування та правила перевірки даних, які вводить 

респондент. Також розглянуто такі елементи як текст, зображення, 

відео, які теж можна додати до форми та використати для 

представлення різної інформації. 

11 травня 2021 р. відбувся вебінар 

“Чи все можна знайти? Секрети пошуку в 

Інтернеті”, проведений Романом 

Мойсюком, консультантом КУ «Центр  

професійного розвитку педагогічних 

працівників» Ужгородської міської ради. 

Учасники вебінару отримали інформацію про те, що означає 

“гуглити”, як знайти матеріали будь-якого виду в мережі Інтернет, як 

працює пошук Google та дізналися як зробити пошуковий запит в цій 

системі ефективнішим. 

Як знайти забуті слова? точну фразу? інформацію на певному 

сайті? файл конкретного типу? значення слова? Відповіді на ці та багато 

інших питань, було надано під час вебінару. 

13 жовтня відбувся вебінар “Створення 

інтерактивного контенту”, який провів Роман 

Мойсюк, консультант Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників Ужгородської 

міської ради. Під час онлайн-зустрічі учасники ознайомилися з web-

сервісом Genially (genial.ly), за допомогою якого можна створити 

різноманітний інтерактивний контент: презентації, інтерактивні 

зображення, інфографіку, вікторини, ігри, тести, електронні підручники і 

навіть інтерактивні резюме та портфоліо. 

Сервіс Genially пропонує різні шаблони для створення ресурсів та 

великий вибір інтерактивності, яка дозволяє додавати коментарі до 

об’єктів, відкривати спливаючі вікна, робити гіперпосилання на слайди 

проєкту і зовнішні ресурси. Платформа підтримує спільну роботу, а 

готовий ресурс можна опублікувати на сайті, у соціальних мережах або 

просто поділитися посиланням на нього. 
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4 листопада 2021 р. відбувся вебінар 

“Тайм-менеджери для вчителя”, 

проведений Романом Мойсюком, 

консультантом КУ «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Ужгородської міської ради. 

Характерною особливістю успішної людини є те, що вона має свої 

секрети досягнення гарних результатів. Одним із таких секретів є 

правильне планування власного часу, тобто тайм-менеджмент. 

Учасники вебінару ознайомилися з технологією та методиками тайм-

менеджменту, розглянули кілька методів, які допоможуть у плануванні 

та управлінні часом. Також були розглянуті правила тайм-менеджменту 

та інструменти, які дають можливість організувати свій час за 

допомогою гаджетів 

15 грудня —  проведено вебінар «Як створити відеоурок на 

смартфоні?»  

провела Христина Ярема.  

  Отже, під час авторських вебінарів, що проходили у рамках   

засідань Школи інформаційно-цифрової компетентності  

педагоги дізналися: 

- Як створити захопливий урок за допомогою платформ Canva, 

Crello, WordArt та YouToube. 

- Як створити власний сайт за допомогою сервісу Goggle Sites. 

- Де і як безпечно зберігати напрацьовані матеріали, а саме 

платформи Dropbox, One Drive, Mega, iCloud Drive, Degoo, Google 

Drive. Як користуватися сервісами збереження веб-закладинок 

Symbaloo, Atavi та New Tab Page. Можливості платформи Wakelet 

for educators. 

- Онлайн- сервіси для навчання Quizlet та Classtime. 

- Можливості Google Forms для організації повноцінного уроку, для 

організації опитувань та тестів. 

- Як безпечно та швидко шукати інформацію в інтернеті. 

- Як створити власний навчальний інтерактивний контент за 

допомого сервісу Genially. 

- Тайм-менеджери для сучасного вчителя  

- Як створити відеоурок на смартфоні. 
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І.1.3.Засідання Школи професійної адаптації молодого 

педагога м. Ужгорода  

 

 26 квітня 2021 року відбулося чергове 

засідання Школи професійної адаптації молодого 

педагога. Консультант Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників Ужгородської 

міської ради, Валерія Бережна, провела вебінар 

на тему «Методичні прийоми формування 

мотивації до навчання». На засіданні було розглянуто сутність 

мотивації, її види та умови для успішного засвоєння учнями 

навчального матеріалу.  

                   Детально було обговорено основні методи формування 

мотивації, такі як створення ситуації успіху, діяльнісний підхід до 

навчання, створення проблемних ситуацій,  технологію «мозковий 

штурм» та ряд інших. Під час засідання особливу увагу було приділено 

правилам для педагога, які можуть допомогти підвищити інтерес учнів 

до вивчення того чи іншого предмету, серед інших,  це вміння 

аналізувати власні вчинки, методику проведення вдалого та не дуже 

уроку,   стати для учнів прикладом для наслідування, не забороняти 

учневі помилятися, навчати мислити, а не зубрити.  Також було 

обговорено методи фасилітації, як дієвого освітнього інструменту. 

         13 травня 2021 року консультантом КУ «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Ужгородської міської ради 

Валерією Бережною було проведено засідання Школи професійної 

адаптації молодого вчителя у формі вебінару на тему «Нетрадиційні 

форми проведення уроків з учнями».  

        Спікер продемонструвала слухачам 

основні форми нетрадиційних уроків, 

згрупувавши їх за змістом та методами 

проведення. В ході вебінару було наведено ряд 

прикладів та практичних рекомендацій по 

підготовці до нестандартного уроку. За допомогою онлайн-інструменту 

Linoit вчителі поділилися власним досвідом проведення уроків такого 

типу. 
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          5 жовтня 2021 року консультант 

Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Валерія Бережна з 

використанням платформи Zoom провела 

вебінар «Співпраця школи та батьків у 

питаннях популяризації здорового 

способу життя». Під час заходу було розглянуто основні проблеми, які 

стосуються здорового способу життя школярів. 

        Навчити учнівську молодь зберігати і зміцнювати своє здоров’я — 

одне з важливих завдань Нової української школи. Учням слід постійно 

пояснювати, що компетентності здорового способу життя не 

з’являються від природи, а виховуються наполегливою працею. Освітні 

установи і насамперед навчальний заклад, де діти та підлітки проводять 

більшу частину часу, мають величезний виховний і 

здоров’язбережувальний потенціал.  

       Під час вебінару, на інтерактивній платформі Linoit та в чаті, вчителі 

активно ділилися власним досвідом щодо популяризації здорового 

способу життя серед учнів. 

 11 жовтня з використанням платформи Zoom відбувся вебінар 

“Методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів”, 

який провела Валерія Бережна, консультант 

Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Ужгородської міської ради. Розвиток 

пізнавального інтересу є однією з актуальних 

проблем сучасного закладу освіти, який 

покликаний готувати активних, самостійних, 

здатних приймати рішення людей з розвиненими творчими здібностями. 

        Під час вебінару було підкреслено, що найбільший активізуючий 

ефект діють ті ситуації, в яких учні самі повинні відстоювати свою думку, 

брати участь у дискусіях і обговореннях, ставити питання, пояснювати 

більш слабким учням незрозумілі моменти, знаходити кілька варіантів 

можливого рішення завдання.        Насамкінець спікер наголосила, що 

завдання вчителя – навчити учнів вірити навіть тоді, коли вони самі в 

себе не вірять. 
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             3 грудня відбувся вебінар на тему 

«Особливості професійної адаптації педагога. 

Становлення молодого вчителя у колективі», 

який провела консультант Центру Валерія 

Бережна. Під час вебінару було обговорено основні 

труднощі, що виникають у молодого педагога на 

початковому етапі його професійної діяльності. Спікер детально 

проаналізувала форми та методи роботи з молодим спеціалістом у 

закладі освіти.  

             За допомогою онлайн-інструменту Ментіметер, консультант 

провела опитування щодо найважливіших, на погляд самих вчителів, 

якостей педагога. Найбільш значущими було названо любов до дітей, 

толерантність, терплячість, оптимізм та справедливість. На завершення 

консультант поросила учасників дати пораду молодому вчителеві, який 

вперше приступає до виконання своїх професійних обов’язків.   

     Отже, на засіданнях Школи професійної адаптації молодого 
педагога вчителі збагатили свої знання наступним: 

- Методичні прийоми формування мотивації до навчання. 
- Нетрадиційні форми проведення уроків з учнями. 
- Співпраця школи та батьків у питаннях популяризації здорового 

способу життя. 
- Методи та прийоми активізації навчальної діяльності учнів. 

 

 

І. 2.Самоосвіта – одна з умов професійного росту педагогічних 

працівників ЦПР ПП  у 2021 році  
      Педагогічні працівники Комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників»  Ужгородської міської ради  є в 

авангарді суспільних та освітніх перетворень, усвідомлюють 

необхідність поєднування функції фасилітаторів, менеджерів, тьюторів, 

експертів, модераторів, консультантів, супервізорів,  володіють 

навичками випереджувального проєктного менеджменту, самостійного 

й творчого здобуття інформації, трансформації методів, прийомів і 

технологій навчання залежно від запитів і потреб замовників освітніх 

послуг.   
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 Освіта впродовж життя: важливо не зупинятися на 

досягнутому. 24 лютого -18 березня директор 

Центру Ірина Даньків, пройшовши навчання  за 

освітньою програмою, набула нових знань щодо 

підготовки експертів до проведення інституційного 

аудиту закладів загальної середньої освіти.  

  3 березня директор та консультанти 

Центру взяли участь у першому 

Всеукраїнському форумі з теми «Центри 

професійного розвитку педагогічних 

працівників: виклики, освітні стратегії, 

партнерська взаємодія» (5 годин, 06 

кредита ECTS).  

     26 березня  з метою самоосвіти, підвищення педагогічної 

майстерності, професійного зростання та ефективного консультування 

педагогів закладів загальної середньої освіти, консультант Мойсюк 

Роман брав участь у Всеукраїнському  відкритому онлайн-уроці 

«Ефективні рішення Google для оптимізації освітнього процесу 

онлайн». 

       У квітні Ярема Христина долучилася до розробки відеоматеріалу 

та додатку «Інтерактивна діяльність у «бомбеЗНОму» мовному таборі» 

у рамках весняних мовних таборів для підготовки до ЗНО з української 

мови і літератури: https://cutt.ly/BYDAZ8b , https://cutt.ly/mYDANLJ, 

https://cutt.ly/cYDA9dO 

    Покликання на  сайт Яреми Христини, де розміщена рубрика 

«Самоосвіта»: https://cutt.ly/eYDF6wm.  

   10-11-липня Мойсюк Роман був учасником конференції «Сучасні 

тенденції розвитку освіти: готуємося до нового навчального року». 

Прослухав дистанційний курс «Формування освітнього середовища 

закладу освіти за допомогою інструментів інформаційно-комунікаційної 

автоматизованої системи “Єдина школа”» (27.07.2021).  

     У  вересні 2021 року Ольга Юрик пройшла 

навчання з підготовки експертів для вивчення 

практичного досвіду учасників сертифікації  

вчителів-2021, організоване ДСЯОУ.  З жовтня по 

листопад була залучена до проведення ІІ етапу 

сертифікації вчителів-2021. 

https://cutt.ly/BYDAZ8b
https://cutt.ly/mYDANLJ
https://cutt.ly/cYDA9dO
https://cutt.ly/eYDF6wm
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    15 вересня – 1 жовтня 2021 року взяла участь консультант Габор 

Олена у проєкті Around the World 2021\Afterschool, в якому 

координувала роботу табору з 20.09 по 

01.10.2021. 

 18 жовтня – 12 листопада 2021 року     

взяла участь у 

Всеукраїнському проєкті Business Camp, де 

координувала роботу команд з 15 шкіл 

України.  

21-24 вересня консультант Валерія Бережна та 

директор Ірина Даньків проходили навчання з 

підготовки супервізорів, організоване     ЗІППО спільно з 

Українським інститутом розвитку освіти. Сертифікати 

надають право проводити супервізію у закладах 

загальної середньої освіти.    

    Навчання впродовж життя є цікавим та корисним. 

Саме завдяки підвищенню кваліфікації педагог має 

можливість професійно зростати. Тому протягом 

жовтня в Закарпатському інституті 

післядипломної педагогічної освіти 

відбувалося   навчання                             

тренерів-предметників НУШ. Окрім педагогів міста, 

тренерами призначено працівників Центру: директора 

Ірину Даньків, консультанта 

Христину Ярему, які під час  навчання  

удосконалювали свої уміння й навички з викладання 

української мови в НУШ,  Олена Габор, консультант 

Центру та вчитель англійської мови. 

  З 15 листопада до 10 грудня тренерами проводилося навчання 

вчителів української мови та літератури,  які в 2022 році навчатимуть у 

5-ому класі.  

    Консультант  Вікторія Биркович  брала участь у заходах, які 

організовували інші заклади. Зокрема, міжрегіональна конференція на тему 

«Системність та послідовність у новостворених підручниках для НУШ», в 

якій брала участь як спікер.  

Форум «Лідери освітніх змін» 14.12.2021р. 

Конференція «Організація освітнього процесу 2022» .  
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Брала участь у тренінгах, які організовував ЛІППО, поділившись досвідом 

своєї роботи з колегами даної області.  

       З 16 по 21 грудня – усі працівники 

пройшли курси підвищення кваліфікації для 

працівників ЦПРПП, організовані ЗІППО та 

проведені працівниками Українського інституту 

розвитку освіти м. Київ. 

 

              ІІ.  Координація діяльності професійних спільнот  

                                          м. Ужгорода 
В останні роки багато робиться для того, щоб використати досвід 

обміну знаннями і залучити  вчителів-предметників до участі в житті 

реальних предметних спільнот,  де у рамках окремої спільноти усі 

учасники можуть обмінюватися повідомленнями, текстовими 

документами, відео та аудіо файлами, а також знаннями, які вони 

можуть використати у своїй діяльності. Нові комунікаційні технології 

такі, як web-технології, забезпечують можливість вчителям 

співпрацювати з іншими вчителями, дізнаватися про нові ресурси і 

можливості впровадження їх у навчально-виховний процес.  

      3 лютого 2021 року відбулася онлайн-

конференція вчителів німецької мови на 

тему «Онлайн-інструменти для 

ефективного вивчення німецької мови», у 

якій взяли участь 23 педагоги німецької мови з 

8 закладів освіти м. Ужгорода. 

Зі словами привітання звернулася до всіх консультант з іноземних 

мов  Олена Габор. Вона відзначила, що пандемія внесла свої корективи 

в освітній процес і змусила вчителів у короткі терміни опанувати 

цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики, які 

допомагають організувати якісне навчання з використанням цифрових 

технологій, надихати й мотивувати учнів. 

Вчителі німецької мови УЗОШ І-ІІІ ступенів № 7   поділилися 

інноваційними методами та підходами, власним досвідом з 

використання онлайн-інструментів на уроках німецької мови під час 

дистанційного навчання, а  вчителі німецької мови попрактикувались у 

ефективному застосуванні Zoom, GoogleMeet, Google Classroom на 
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уроках німецької мови, а також опанували нові можливості онлайн-

інструменту Kahoot для асинхронного навчання. 

          9 лютого 2021 року відбувся воркшоп для 

вчителів англійської мови, які беруть участь у 

спільному проєкті «Професійний розвиток 

вчителя іноземної мови» Британської ради та 

МОН України «Нова українська школа для 5-9 

класів на тему «Understanding lesson management». У проєкті беруть 

участь близько 27 вчителів англійської мови закладів освіти міста. 

Під час воркшопу, який проводили консультант КУ «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Олена Габор та 

начальник управління Підгайчиківської ОТГ Івано-Франківської області 

Лідія Мандрусяк, учителі ознайомилися з новими підходами до 

менеджментом уроку, а також поділилися своїм досвідом та 

обговорили, які проблеми можуть виникнути на уроках і як їх уникнути. 

 10 лютого 2021 року відбулася 

онлайн-конференція у рамках діяльності 

Школи професійної адаптації молодого 

вчителя англійської мови на тему «Як 

створити мотиваційне навчальне 

середовище в умовах дистанційного 

навчання», в якій взяли участь 25 вчителів англійської мови закладів 

освіти м. Ужгорода. Зі словами привітання звернулася до всіх 

консультант з іноземних мов  Олена Габор. Вона відзначила, що 

ефективність будь-якого виду освітнього процесу пов’язана з 

мотивацією навчальної діяльності учня, а особливо, коли мова йде про 

дистанційне навчання. У дистанційному навчанні багато елементів 

традиційної мотивації працюють не так ефективно. Але деякі, навпаки, 

набувають особливого значення. Велику частину часу онлайн учень 

проводить в самостійному вивченні навчального матеріалу.  

Учителі англійської мови УСЗОШ І-ІІІ ступенів № 2   поділилися 

методами та підходами, власним досвідом з використання онлайн-

інструментів з метою створення мотиваційного середовища на уроках 

англійської мови під час дистанційного навчання. Вони запропонували 

молодим вчителям 5 способів створення мотиваційного онлайн-

середовища, а також показали як працювати з інтернет-ресурсами: 

Liveworksheets, Learningapps.org, Kahoot, eTwinning Live, Classtime, На 

Урок, Wordwall.  Корисним були і 7 порад для вчителя, який хоче 

змотивувати своїх учнів до вивчення англійської мови. 
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11 березня 2021 року в приміщенні навчально-виховного 

комплексу “Загальноосвітня школа І ступеня з 

угорською мовою навчання – угорськомовна 

гімназія” Ужгородської міської ради  було 

проведено засідання Школи професійного 

зростання вчителів угорської мови та літератури 

міста Ужгорода у формі круглого столу на тему 

«Сучасні вимоги до викладання угорської 

мови та літератури». На початку 10 учасників заходу привітали 

новообраного керівника професійної  спільноти вчителів угорської мови 

та літератури Зунко-Пушкар Андрею Арпадівну та побажали їй плідної 

роботи й творчого натхнення. У засіданні взяла участь Валерія 

Бережна, консультант Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Ужгородської міської ради, яка привітала учасників зібрання 

та підкреслила важливість співпраці та обміну досвідом педагогів задля 

досягнення високих результатів у навчанні.  

  11 лютого 2021 року  педагогами УЗОШ І-ІІІ ст. №19  було 

організовано і проведено  онлайн-зустріч голів шкільних  професійних 

спільнот вчителів початкових класів міста  на тему «Нова шкільна 

реальність або дайджест інструментів дистанційного навчання». 

У заході взяла участь Ольга Юрик , консультант  Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників Ужгородської міської 

ради,  яка наголосила, що в умовах нової шкільної реальності  вчителю 

необхідно постійно розширювати знання про практики та підходи до 

дистанційного навчання, особливо наймолодших учнів, для того щоб 

ефективно та результативно використовувати новітні інструменти 

онлайн-навчання. 

Під час онлайн-засідання вчителі мали змогу поспілкуватися й 

обговорити нові тенденції й виклики, перед якими опинились освітяни в 

умовах дистанційного навчання. 

  17 лютого 2021 року відбулося онлайн-

засідання творчої групи вчителя-новатора 

англійської мови у формі педагогічного діалога, 

тема якого «Особливості планування та 

організації уроку англійської мови в 

першому класі НУШ в умовах дистанційного та змішаного 

навчання». У засіданні взяли участь 43 педагоги англійської мови 

закладів освіти м. Ужгорода. 
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        Діалог розпочався з виступу консультанта центру професійного 

розвитку педагогічних працівників з іноземних мов Олени Габор , яка 

ознайомила всіх з рекомендаціями МОН України щодо організації 

дистанційного навчання в умовах карантину. 

         Доповідачами також були вчителі НВК «Ялинки», БПЛ «Інтелект» 

– ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11, які поділились своїм досвідом щодо 

організації уроку у першому класі в умовах дистанційного навчання. 

        Окрім ознайомлення з нормативними документами, вчителі також 

представили практичні поради викладання у першому класі, 

обговорювали переваги та недоліки навчальних посібників, зокрема 

підручників Smart Junior та Fly High, а також ознайомили вчителів з 

додатковими онлайн  ресурсами, які можна використовувати у навчанні 

першокласників. 

 

  18 лютого 2021 року  педагогами НВК 

«Первоцвіт»  було організовано і проведено  

онлайн-зустріч  у рамках діяльності Школи 

вчителя НУШ, тема якої «Освіта в 

пріоритеті. Як школам і батькам 

співпрацювати дистанційно». У заході 

взяли участь 83 учасників, вчителів 

початкових класів. 

        У заході взяла участь Ольга Юрик , консультант  Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників Ужгородської міської 

ради,  яка зазначила, що налагоджена  партнерська співпраця з 

батьками учнів Нової української школи дозволяє ефективно 

співпрацювати в умовах дистанційного та змішаного навчання. Батьки є 

учасниками освітнього процесу і також несуть відповідальність за 

результати навчання учнів, за якість організації дистанційного  

навчання. Тільки  співпраця педагогів та батьків дає можливість 

досягнути очікуваних результатів навчання. 

Організатори заходу, Кравченко Ольга Василівна, заступник директора 

НВК «Первоцвіт» та Гурзель Лілія Іванівна, вчитель початкових класів 

НВК «Первоцвіт» представили учасникам  досвід ефективної співпраці 

з батьками учнів Нової української школи під час дистанційного 

навчання, а саме: проведення онлайн-консультацій з батьками, 

організацію батьківських зборів у дистанційному режимі, співпрацю з 

участі учнів закладу в різноманітних конкурсах, проєктній діяльності. 
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Також було представлено фрагменти відеозаписів з відгуками батьків 

учнів про дистанційне навчання. 

           25 лютого 2021 року педагоги  ЗДО №7 «Віночок» на платформі  

Zoom провели  онлайн-засідання  для методистів (керівників 

методичних об’єднань вихователів) ЗДО та НВК на тему «Оптимізація 

системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності. 

Професійний стандарт вихователя ЗДО». 

Учасниками заходу стали 28 педагогів закладів 

дошкільної освіти. 

В онлайн-засіданні  взяла участь Ольга Юрик, 

консультант  Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників Ужгородської міської ради, 

яка підкреслила актуальність тематики заходу в світлі 

реформування галузі дошкільної освіти.  

          Методист ЗДО №7 «Віночок» Басюк Людмила Вікторівна 

представила колегам власний досвід роботи з педагогами  закладу з 

формування мотивації до підвищення фахової майстерності та 

обговорила з учасниками проєкт професійного стандарту вихователя 

ЗДО. Захід відбувся у  інтерактивній формі, де завдяки сучасним 

онлайн-інструментам організаторам вдалося залучити учасників до 

виконання різних тренінгових вправ та ефективної комунікації. 

        4 березня 2021 року  педагогами УЗОШ І-

ІІІ ст. №12 було організовано і проведено 

онлайн-зустріч у рамках діяльності Школи 

професійного зростання вихователів ГПД на 

тему  «Чому доброчесність – одна з 

найважливіших якостей і як її 

прищеплювати в школах.  Що таке суспільна доброчесність?». 

Учасниками заходу стали понад  60 вихователі груп подовженого дня. 

      У заході взяла участь Ольга Юрик , консультант  Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників Ужгородської міської 

ради,  яка  зазначила, що у  роботі вихователя ГПД пріоритетним є  

виховний процес. Важливо серед інших моральних якостей виховувати 

в учнів  доброчесність, оскільки це комплексне поняття, що поєднує в 

собі  фундаментальні цінності, необхідні сьогодні нашому суспільству.  
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            11 березня 2021 року педагоги ЗДО 

№38   провели  онлайн-засідання Школи 

професійного зростання педагогічних 

працівників ЗДО для музичних керівників 

ЗДО та НВК міста Ужгорода на тему 

«Народна педагогіка. Фольклорні скарби українського народу – 

шлях до розвитку мовленнєвої компетентності  дошкільників». 

       Учасниками заходу були понад 25 музичних керівників та  педагогів 

закладів дошкільної освіти.  

       В онлайн-засіданні брала участь консультант  Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників Ужгородської міської ради Ольга 

Юрик,  яка підкреслила актуальність тематики заходу. Український 

фольклор супроводжує дитину з перших років її життя, є невичерпним 

джерелом розвитку мовлення дітей, збагачення словника новими 

словами, образними виразами, виховання морально-етичних навичок.  . 

            Музичний керівник ЗДО № 38 Білак Наталія Василівна  

поділилася з колегами  власними напрацюваннями, представила 

короткі відеофрагменти музичних занять із вихованцями різних вікових 

груп, залучила учасників зустрічі до виконання творчих завдань, 

спонукала колег до активного обміну досвідом. 

          18 березня 2021 року педагогами СНВК «Пролісок» для вчителів 

4 класів було організовано і проведено онлайн-зустріч у рамках 

діяльності Школи вчителя-новатора на тему 

«Медіаграмотність як необхідна потреба 

інформаційного суспільства. Медіапростір 

сучасного школяра».  

У заході взяла Ольга Юрик, консультант Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників Ужгородської міської ради, яка наголосила, що 

відповідно до Державного стандарту початкової освіти, школяр Нової 

української школи має засвоїти навички зі сприйняття, аналізу, 

інтерпретації, критичної оцінки інформації в текстах різних видів та 

медіатекстах.    

        Організаторам заходу, заступнику директора СНВК «Пролісок» 

Васильєвій Ірині Миколаївні, вчителям початкових класів Петрашко 

Наталії Іванівні, Кошан Ганні Володимирівні та вчителю інформатики 

Монинцю Назару Федоровичу вдалося організувати інтерактивний 

педагогічний діалог з учасниками заходу.          

                    Використовуючи сучасні інструменти онлайн-взаємодії 

спікери залучали до комунікації аудиторію, ефективно використали чат 
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для спілкування, урізноманітнили виступи фрагментами відеозаписів та 

організували групові взаємодії під час гри «Зіпсований телефон», яка 

демонструє інтерпретацію інформації при її передачі. Водночас, 

педагоги СНВК «Пролісок» надали учасникам практичні поради з 

формування навичок медіаграмотності в учнів початкових класів. 

        23 березня 2021 року вчителі-

словесники Ужгородської загальноосвітньої 

школи № 19 провели у формі методичної 

майстерні онлайн-захід «Як створити 

мотиваційне навчальне середовище в 

умовах дистанційного навчання для 

вивчення української літератури?» для професійної спільноти 

вчителів української мови і літератури Ужгорода. 

       В онлайн-засіданні взяла участь Ірина Даньків, директор Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників Ужгородської міської 

ради, яка підкреслила актуальність теми. «Сьогодні потрібно обирати та 

подавати навчальний матеріал у такому форматі, який точно зацікавить 

учнів. Учитель повинен використовувати різноманітні методи і форми 

навчання. Такий підхід завжди викликає інтерес та стимулює школярів 

до пізнання нового», -- зазначила виступаюча. 

       Словесники поділилися рекомендаціями щодо впровадження 

елементів дистанційного навчання на уроках української літератури. 

Педагоги закладу розповіли учасникам професійної спільноти міста про 

«Читацький челендж», про алгоритм створення сторінки письменника 

чи героя твору у мережі «Фейсбук» та його ефективність.  

«Буктрейлер», «скрайбінг», «інтернет-меми», «кроссенс», «лепбук» -- 

всі ці слова іншомовного походження допомогли словесникам 

розглянути один із засобів мотивації -- візуалізацію.  

         29 березня 2021 року педагоги Ужгородської гімназії  №14  та 

УЗОШ І-ІІІ ступенів №15 провели у формі 

педагогічної майстерні онлайн-засідання 

професійної спільноти вчителів основ 

здоров’я на тему «Здоров`язбережувальна 

компетентність особистості як психолого-

педагогічна проблема». В онлайн-засіданні 

взяла участь Валерія Бережна , консультант Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників Ужгородської міської ради, яка 

наголосила на актуальності даної теми, адже за останні роки стан 
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здоров’я українських дітей дедалі більше викликає занепокоєння 

медиків, педагогів, батьків.  

          Крочак Тетяна Василівна, вчитель УЗОШ І-ІІІ ступенів №15, 

наголосила, що культура здоров’я – є невід’ємною складовою культури 

особистості, що забезпечує певний рівень знань, умінь, навичок з 

питань формування, збереження, відтворення та зміцнення власного 

здоров’я.  

5 квітня 2021 року відбулося методичне 

об’єднання професійної спільноти вчителів-

дефектологів. У заході взяли участь, крім 

педагогів закладів загальної середньої освіти 

та закладів дошкільної освіти, вчителі 

інклюзивно-ресурсного центру №1 

Ужгородської міської ради та Ужгородської спеціальної школи-інтернат 

Закарпатської області. Тема, на якою працювали педагоги 

«Забезпечення процесу формування мовлення дітей з ЗНМ 

швидкості актуалізації набутих знань особистого мовленнєвого 

висловлювання шляхом використання методу дидактичного 

сенкану». 

Директор Центру привітала всіх учасників онлайн-заходу і 

побажала плідної праці, адже тема актуальна і потребує вивчення. За 

останні роки значно зросла кількість дітей молодшого шкільного віку, які 

мають загальний недорозвиток мовлення, специфіка якого полягає в 

системному порушенні всіх сторін мовлення. Однак опановувати  види 

мовленнєвої діяльності діти повинні, оскільки без них їм буде важко 

засвоювати навчальний матеріал. 

Катерина Миколаївна Мороз у своїй презентації зупинилася на 

основних аспектах вивчення даного питання. Розповіла про алгоритм 

складання сенкану та звернула особливу увагу на різноманітність 

вправ, що   пропонуються дітям. 

 8 квітня 2021 року вчителі історії НВК 

«Гармонія» провели онлайн-засідання 

професійної спільноти вчителів історії м. 

Ужгорода, на якому розглянули тему «Як 

організувати самостійну роботу учнів на 

уроках історії». 

Метою самостійної роботи на уроках історії є формування в учнів 

стійкого інтересу до історичної науки, глибоких і міцних знань, розвиток 

умінь і навичок дослідницької роботи. 
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Надія Юріївна Юричко, вчитель історії НВК «Гармонія» 

наголосила про те, що самостійна робота на уроках історії має велике 

навчально-виховне значення. Ця робота може дати бажані наслідки 

лише тоді, коли вчитель застосовує її у певній системі та послідовності, 

правильно керує нею. Видів самостійної роботи учнів є дуже багато. Це 

і робота з книгою, робота з картою, заповнення таблиць, практичні та 

дослідницькі роботи, а також, враховуючи інтереси сучасних учнів, 

використання соціальних мереж (Facebook), соціальних медійних за 

стосунків (TikTok) технічних засобів (смартфон, комп’ютер та програм). 

Учитель історії Андрій Степанович Червеняк показав приклад 

створення сторінок історичних діячів для фейсбуку. Метою цього 

завдання є те, щоб учні винайшли власне унікальне обличчя проекту, 

для якого потрібно підготувати біографічні дані, фото, цікаві факти з 

життя. В учнів немає обмежень, вони мають змогу використовувати 

сучасні фрази та хештеги.  

8 квітня 2021 року відбулося засідання 

методичного об’єднання професійної спільноти 

вчителів біології міста Ужгорода. Педагогами 

Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№5 проведено педагогічну майстерню на тему 

«Інноваційні форми й методи для забезпечення розвитку життєвих 

компетенцій особистості школяра». У ході обговорення вчителі 

біології розглянули ключові компетентності. Педагоги під час навчання 

формують в учнів соціальну,  загальнокультурну, 

здоров`язбережувальну компетентність та компетенітсть саморозвитку 

та самоосвіти. Учасники ознайомилися з мобільним додатком PlantNet, 

робота з яким  поглиблює інтерес учнів до вивчення світу рослин. 

  8 квітня  2021 року педагогами 

УСШ І-ІІІ ступенів №3 для вчителів 1-

3 класів було організовано і 

проведено у формі тренінгу онлайн-

зустріч в рамках діяльності Школи 

вчителя НУШ на тему «Дружня 

школа: розвиваємо стратегічне 

мислення у дітей. Формування 

стратегій». 

У заході взяла участь Вікторія  Биркович , консультант Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників Ужгородської міської 
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ради, яка наголосила на актуальності даної теми, адже стратегічне 

мислення належить до м’яких навичок , які необхідні учням у сучасному 

світі.   

Пашковська Лариса  Миколаївна поділилась ефективними 

інструментами для розвитку стратегічного мислення у дітей під час 

дистанційного навчання. Колеги отримали візуальні органайзери  

SCRUM, Trello, Рadlet для створення та керування проєктами.  

Пономаренко Н.О. звернула увагу на застосування методик 

стратегічного мислення в початковій школі. Желобата Л.Г. 

запропонувала колегам перейти до тренування  у стратегічному 

прогнозуванні. 

15 квітня 2021 року відбулося засідання професійної спільноти 

вчителів хімії. Педагогом Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 імені В.С. Гренджі-Донського  проведено майстер-клас на 

тему «Використання інтернет-сервісів у роботі вчителя хімії в 

умовах дистанційного навчання». Спікер Янкович Галина Юріївна 

поділилася зі слухачами власним досвідом використання онлайн-

платформ Zoom та Google classroom. Учасникам  було 

продемонстровано як створювати різні завдання, можливості їх 

перевірити та оцінити. Слухачі отримали ряд важливих практичних 

рекомендацій, які вони зможуть використати у власній роботі. 

     6 жовтня 2021 на базі Ужородської класичної 

гімназії в онлайн режимі відбулося засідання 

професійної спільноти вчителів німецької мови 

на тему «Формування критичного мислення 

як одного з ключових елементів у вихованні 

конкурентно спроможної особистості під час викладання німецької 

мови». Важливим аспектом даної теми була інтерпретація 

різноманітних методів, які застосовуються для формування цих 

навичок, в умовах дистанційного навчання шляхом використання 

інтернет ресурсів. Доповідачі Криванич Олеся Василівна та Ліхтей 

Христина Ігорівна продемонстрували різноманітні онлайн інструменти, 

якими вони користуються у своїй роботі. Учасники заходу приймали 

активну участь у процесі, виконуючи практичні завдання, і поділились 

власними ідеями та досвідом. 
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7 жовтня 2021 року відповідно до плану роботи відбулася зум-

конференція професійної спільноти вчителів історії та суспільно-

гуманітарних дисциплін міста Ужгорода (керівник Брецко Ф.Ф.). На 

засіданні розглянули навчальний посібник «Історія 

України: 1050 візуальний тестових завдань. 10 клас. 

Тернопіль, 2021 – 320 с.» (доповідач: Федір 

Федорович Брецко, учитель історії та правознавства 

Ужгородської класичної гімназії). 

Автор навчального посібника розкрив його 

головний зміст. Посібник містить 1050 візуальних 

тестових завдань, який охоплює увесь навчальний матеріал програми з 

історії України для 10 класу. Завдяки візуалізації збірник дозволяє: 

технологічно осучаснити процес навчання; учням 10 класу легко і 

продуктивно засвоїти навчальний матеріал; учням 11 класу успішно 

підготуватися до складання ЗНО, оскільки зміст і форми тестових 

завдань, які подані у збірнику, відповідають вимогам ЗНО; учням, які 

готуються до предметних олімпіад, конкурсів, турнірів, презентацій, 

складання проектів, ефективно використовувати наявний у збірнику 

фактичний матеріал; учителям користуватися збірником на різних 

етапах уроку впродовж усього навчального року. 

20 жовтня 2021 р. на платформі Zoom музичним керівником УПШ 

"Престиж" Тетяною Островою було проведено онлайн-засідання Школи 

професійного зростання педагогічних працівників ЗДО для музичних 

керівників ЗДО на тему «Сучасний підхід до проведення свят у 

закладі дошкільної освіти». Учасниками заходу стали понад 20 

педагогів дошкілля.  На початку зустрічі консультант   КУ «Центр   

професійного розвитку педагогічних працівників»  Ужгородської міської 

ради Ольга Юрик привітала музичних керівників, підкреслила 

актуальність теми заходу та наголосила на потребі осучаснення 

підходів до організації проведення свят з дошкільниками. Спікерка 

Тетяна Острова представила колегам власні методичні напрацювання, 

презентувала досвід роботи з використання різних музичних 

інструментів при проведенні свят у ЗДО та залучила учасників до 

виготовлення музичних інструментів з підручних матеріалів. Захід був 

практичним та пізнавальним, емоційно яскравим та продуктивним. 

       21 жовтня 2021 року на платформі Zoom вчителями початкових 

класів УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 - ліцею "Лідер" було проведено онлайн-

засідання Школи вчителя НУШ на тему "Формуємо ключові 

компетентності молодших школярів. Мудрі поради від педагогів 
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«Інтелекту України». Учасниками заходу стали понад 60 педагогів 

міста. Зустріч розпочала консультант КУ  «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Ужгородської міської ради Ольга Юрик, яка 

привітала колег та запропонувала їм ознайомитися з досвідом роботи 

вчителів, що працюють за нетиповою освітньою програмою " Інтелект 

України", зокрема з арсеналом практичних вправ для формування 

ключових компетентностей молодших школярів. Спікерами засідання 

стали вчителі-практики, які успішно працюють з методиками 

авторського проєкту і продемонстрували учасникам методичного 

заходу систему роботи з учнями "Інтелекту України" на різних 

предметах. Марина Казінцева, Тетяна Хомич та Мар'яна Фулей 

показали педагогам початкової школи як практично виконуються цікаві 

та ефективні вправи з нейробіки, швидкочитання, запам'ятовування на 

різних уроках та залучили учасників заходу до їх проведення. На 

завершення зустрічі вчителі початкових класів поділилися враженнями 

від отриманої інформації в чаті відеоконференції.  

21 жовтня з використанням платформи 

Zoom відбулося засідання професійної 

спільноти вчителів музичного мистецтва.  

Цікавий захід підготувала педагог 

Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 імені В.С. Гренджі-Донського 

Алла Петричко. Засідання на тему 

«Активізація творчої діяльності учнів та використання ІКТ на 

уроках музичного мистецтва» пройшло у цікавому творчому форматі. 

Спікер наголосила, що завдяки використанню ІКТ учні вирізняються 

високою активністю на уроках, вчаться висловлювати свою думку, 

міркувати, самостійно здобувати знання. Використання на уроках 

музичного мистецтва комп’ютерних технологій повною мірою реалізує 

можливості сучасних засобів навчання та полегшує контроль за 

творчим розвитком учнів. 

       25 жовтня відбулося методичне об’єднання професійної 

спільноти вчителів математики. Актуальним 

на сьогодні залишається питання щодо 

підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики. 

Спікер онлайн-засідання, учитель математики 

ЗОШ №2 Котюга Людмила Михайлівна, 
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розповіла про підготовку до ДПА у форматі ЗНО з використанням 

матеріалів з алгебри і геометрії за 7-8 клас. Підготувала презентації з 

тем, якими вчителі можуть користуватися на уроках алгебри і геометрії 

як у 7-8 класах, так і в 11 класі при повторенні програмового матеріалу.  

           Керівник професійної спільноти вчителів математики, учитель 

УЗОШ №12 Стегура Оксана Василівна розповіла присутнім про 

Міжнародну програму з оцінювання освітніх досягнень учнів (англ. 

PISA). Метою якого є отримання порівнюваних даних про рівень знань і 

вміння їх застосовувати на практиці учнів, віком 15 років. У 2022 році в 

Україні буде проводитися моніторингове дослідження PISA.  

          26 жовтня 2021 року була чудова 

можливість для освітян вдосконалити 

свою професійну майстерність. Близько 

70 філологів міста були учасниками 

цікавого онлайн-заходу. 

Педагоги УЗОШ І-ІІІ ст. 20 - ліцею «Лідер» 

провели методичне об’єднання для спільноти вчителів-словесників на 

тему «Формування читацької компетентності й медіаграмотності на 

уроках української мови й літератури».  

       Ірина Даньків, директор Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників м. Ужгорода, привітала присутніх, 

закцентувала увагу на важливості означеної проблеми. Адже у 

сучасному світі перед системою освіти, зокрема перед вчителями-

словесниками постають проблеми, які пов’язані з розвитком 

компетенцій, що сприяють пристосуванню суспільства до сучасних умов 

життєдіяльності. Тому формування читацької компетентності та 

медіаграмотність – це ті компетенції, які можемо сприймати саме як 

«спроможність відповідно взаємодіяти з інформаційними потоками. До 

її слів приєдналася керівник міської спільноти вчителів української мови 

та літератури Вікторія Чобаня. 

        Під час онлайн-заходу вчителі-філологи УЗОШ №20 поділились 

досвідом практичного впровадження в роботі власних напрацювань з 

читацької компетентності, медіаграмотності та критичного мислення. 
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       27 жовтня 2021 року на платформі Zoom методистом ЗДО 19 

Тетяною Гірей було проведено онлайн-засідання школи професійного 

зростання педагогічних працівників ЗДО для 

фізичних інструкторів закладів дошкільної 

освіти на тему «Сучасні підходи до організації 

фізичного виховання в ЗДО. Ділова 

документація інструктора з фізкультури». З 

вітальним словом виступила консультант КУ 

"ЦПРПП" Ольга Юрик і зауважила, що 

підвищення якості дошкільної освіти вимагає осучаснення підходів до 

організації фізичного виховання у ЗДО. Учасники заходу обгороворили, 

яку документацію має вести фізінструктор ЗДО, як організовувати різні 

види рухової активності дошкільнят, які основні вимоги до планування 

роботи з фізичного виховання у ЗДО.   

        4 листопада на платформі Zoom відбулося засідання професійної 

спільноти вчителів з основ здоров’я на тему «Формування культури 

здоров’я учнів в умовах викликів 

сьогодення». Педагоги Ужгородської 

гімназії № 16 та УЗОШ № 9 підготували 

цікавий інтерактивний захід. Одна зі 

спікерів наголосила, що культура здоров’я 

– це передусім здоровий спосіб життя 

гуманістичної орієнтації. Під час засідання 

було детально розглянуто та проаналізовано ряд важливих принципів у 

питаннях формування та дотримання здорового способу життя. Педагог 

також дала ряд порад як зберегти здоров’я та  протистояти шкідливим 

звичкам. Зокрема, вчителька продемонструвала ряд світлин, де з 

учнями реалізовано різні підходи щодо формування здорових звичок. 

Під час заходу всі учасники мали змогу проробити ряд вправ, які 

допомагають учням розслабитися та налаштуватися на позитивний 

робочий лад, а саме: вправи з гімнастики для очей, спробували 

розвивати навички амбідекстерів, виконали декілька завдань на 

запам’ятовування та логіку. Всі учасники активно долучалися до 

виконання запропонованих вправ. Наприкінці відбулося активне 

обговорення різних методик, що спрямовані на покращення якості 

роботи з учнями. 
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          11 листопада на платформі Zoom відбулося засідання 

професійної спільноти вчителів біології та екології. Темою засідання 

було «Академічна доброчесність у сучасному закладі освіти». 

Педагоги УЗОШ №19 підготували цікавий 

інформативний матеріал щодо 

академічної доброчесності. 

      Зокрема, спікер наголосила, що 

дотримання академічної доброчесності в 

освітньому процесі є надзвичайно 

важливим, адже це поняття формує в учнів такі цінності як 

відповідальність, довіра, чесність, повага, справедливість. Важливо 

регулярно нагадувати учням про необхідність дотримання норм 

академічної доброчесності. Окремо проговорили які існують види 

порушення академічної доброчесності, а саме: плагіат, фабрикація, 

фальсифікація, обман, списування, хабарництво тощо. Підсумовуючи 

все почуте учасники активно обговорили найбільше наболілі питання 

щодо академічної доброчесності. Насамкінець організатори зустрічі 

підготували для учасників цікаву гру на платформі Kahoot. 

        11 листопада 2021 р. на платформі Zoom вихователем-

методистом УПШ «Ялинка» Наталією Даніч було проведено онлайн-

засідання методичного об'єднання професійної спільноти вихователів-

методистів для представників ЗДО міста Ужгорода на тему 

«Взаємозв'язок, наступність, перспективність в освітньому 

процесі ЗДО і початкової школи у рамках НУШ». Учасниками заходу 

стали понад 25 педагогів дошкілля. На початку зустрічі консультант КУ 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Ужгородської 

міської ради Ольга Юрик привітала присутніх, підкреслила актуальність 

теми заходу. Спікерка Наталія Даніч представила колегам нормативно-

правове забезпечення взаємодії ЗДО та початкової школи, завдання їх 

співпраці, зупинилася на принципах побудови дошкільної та початкової 

освіти.  

16 листопада на платформі Zoom 

відбулося засідання професійної 

спільноти вчителів географії та економіки 

на тему “Сучасні технології навчання 

та виховання учнів”. Серед сучасних 

технологій навчання географії спікер 

виокремила проблемно-пошукові 
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технології, ігрові технології, технології групової та колективної 

діяльності, проектні технології, інформаційні технології. До основних 

напрямків роботи, за словами педагога, варто віднести використання 

технологій у позакласній роботі, роботу з тестовими програмними 

засобами навчання, апробацію електронних засобів навчання та 

розробку електронного супроводу навчальних занять Під час засідання 

було підкреслено, що інтерактивне навчання в цілому передбачає 

моделювання життєвих ситуацій, використання розминок, рольових 

ігор, вирішення творчих завдань, спільне розв’язання проблем. Спікер 

також розповіла про цілі використання інформаційних технологій, про 

мультимедійні засоби навчання та детально описала типи презентацій 

та умови їх використання на роках географії. 

18 листопада на платформі Zoom 

відбулося засідання професійної 

спільноти вчителів мистецтва на тему 

“Використання ІКТ на уроках 

мистецтва як засіб формування 

компетентної особистості”. Педагог 

класичної гімназії, М. О. Свида, підготувала дуже пізнавальний, цікавий 

матеріал. Зокрема, було наголошено, що саме використання 

інформаційних технологій дає нам можливість оновити зміст освіти та 

сприяє кращому сприйняттю та засвоєнню учнями навчального 

матеріалу зростанню інтересу до пізнання, розвитку творчих здібностей 

учнів, більш динамічній подачі матеріалу та формує в учнів адекватну 

самооцінку. Інформаційні технології насправді є тим інструментом, який 

дозволяє вчителю якісно змінити форми та методи своєї роботи. 

       24 листопада 2021р. відбулося онлайн 

- засідання професійної спільноти вчителів 

- дефектологів на тему: «Використання 

здоров’язбережувальних технологій в 

логопедичній роботі та в групах дітей з 

вадами зору». Зустріч розпочала 

консультант КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" 

Ольга Юрик, яка привітала учасників та наголосила на важливості 

обраної теми методичного заходу. Вчителі-дефектологи ЗДО № 20 

Брода Г.Р. та Василенко Т.М. поділились з колегами досвідом роботи 

по використанню здоров’язбережувальних технологій, провели 

майстер-клас та практичні вправи, надали учасникам методичні 

рекомендації по використанню інноваційних технологій. На засіданні 
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було представлено відеоролики, на яких вчителі-дефектологи 

презентували свою практичну , системну роботу з дітьми з вадами зору 

та логопедичну роботу з вихованцями ЗДО № 20. 

     2 грудня відбулося засідання Школи 

професійної адаптації молодого 

вчителя професійної спільноти 

вчителів математики. Тема тренінгу 

«Використання різноманітних форм 

роботи під час дистанційного і 

змішаного навчання». Це питання є 

сьогодні доволі актуальним, оскільки в 

кожній школі міста окремі класи переходять на дистанційну форму 

навчання. 

Керівник професійної спільноти вчителів математики, учитель УЗОШ І-

ІІІ ст. №12 Стегура Оксана Василівна розповіла присутнім про форми 

роботи при змішаному і дистанційному навчанні, можливості та певні 

незручності в такій роботі, якими ресурсами можна користуватись, як 

готувати такі уроки. Показала на прикладі Classroom, як можна 

створювати завдання для колективної роботи учнів та як їх оцінювати, 

порекомендувала ресурси, де можна цьому навчитись. 

Спікер онлайн-засідання, учитель математики ЗОШ І-ІІІ ст №6 ім. 

В.С.Ґренджі-Донського Гливка Ганна Вікторівна розповіла про роботу  

на платформі Classtime.  

      2 грудня 2021 року, педагоги ЗДО №21 

«Ластовічка» на платформі Zoom провели 

онлайн-засідання професійної спільноти 

педагогічних працівників ЗДО для 

вихователів дошкільних груп м. Ужгорода на 

тему «Музейна педагогіка в освітньому 

процесі ЗДО». Учасниками заходу стали 

понад 45 педагогів закладів дошкільної 

освіти. Зустріч розпочала Ольга Юрик, 

консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників 

Ужгородської міської ради, яка підкреслила, що тематика музейної 

педагогіки завжди актуальна, але важливо осучаснювати підходи до її 

використання у дошкіллі. У ЗДО №21 «Ластовічка» напрацьовано 

значний досвід щодо даного питання і колеги готові поділитися 
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практичними прийомами та цікавими новими формами роботи з 

музейної педагогіки. 

         Вихователь-методист ЗДО №21«Ластовічка» Фидрик Наталія 

Михайлівна представила презентацію, під час якої ознайомила 

вихователів із завданням, метою, принципами впровадження музейної 

педагогіки в освітній процес ЗДО. Особливу увагу було звернено на 

створення міні-музеїв у закладах дошкільної освіти (тематика, цілі, 

види). 
            

       7 грудня 2021 року на базі 

УЗОШ I-III ст. N 6 ім. В. С. Ґренджі-

Донського відбулося онлайн-

засідання спільноти асистентів 

вчителів та вихователів на тему 

“Інклюзія в умовах 

дистанційного навчання”. Асистенти вчителів УЗОШ I-III ст. N 6 

поділилися власним досвідом щодо організації дистанційного навчання 

в інклюзивних класах. 

Захід розпочала  Христина Ярема, консультант Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників, яка наголосила на головному 

завданні інклюзивного навчання – жодна дитина не має відчувати себе 

іншою та виключеною з освітнього процесу. 

         Король Маріанна Василівна, асистент учителя, ознайомила 

присутніх з планом роботи засідання та поділилася власним досвідом 

під час організації дистанційного навчання в інклюзивному класі. 

             Про роль батьків під час дистанційного навчання розповідала 

Багара Оксана Василівна. Брезинська Тетяна  Іванівна говорила про 

власний досвід як асистента вчителя, так і мами дитини з особливими 

освітніми потребами. Асистенти вчителів УЗОШ I-III ст. N 6 

продемонстрували різні методи роботи, напрацювання й наочності, 

якими користувалися під час онлайн-уроків. Євич Габріела Павлівна та 

Конічек Ольга Олексіївна поділилися різними методами роботи, які 
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використовують під час очного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами.  

           8 грудня відбулося засідання 

професійної спільноти вчителів 

французької мови. Тема засідання 

«Формування навичок усного та 

писемного мовлення на уроках 

французької мови». Це питання є 

сьогодні доволі актуальним, оскільки 

основною метою навчання іноземної 

мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає 

оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток 

умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і 

цивілізації сучасного світу. У контексті формування потрібного рівня 

комунікативної компетенції всі види мовленнєвої діяльності необхідні, 

зокрема навички усного та писемного мовлення. 

Усна форма мовлення  розрахована на слухове сприймання, а писемна 

– на зорове. За допомогою усної мови спілкування і обмін думками 

відбувається безпосередньо. Усне мовлення залишається для кожного 

учня єдиним засобом спілкування до тих пір, поки він не почне 

оволодівати технікою письма.  

     9 грудня на платформі ZOOM 

відбулося засідання професійної 

спільноти вчителів хімії на тему 

«Академічна доброчесність та шляхи 

запобігання її порушення». Петюшка 

О.М. підготувала презентацію та 

ознайомила присутніх з основними 

принципами 

академічної доброчесності. Під час засідання 

розглянули, що належить до порушень академічної 

доброчесності, а також шляхи запобігання 

порушень доброчесності.Ганус Є.О. підготувала 

презентацію «Думки учнів про Академічну 

доброчесність». Вчителі хімії жваво обговорили 

тему та ділилися власними думками. 

     1456 педагоги, представники 28 професійних 

спільнот міста Ужгорода, стали учасниками 
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методичних освітянських зустрічей у межах Серпневої конференції-

2021, що проходила під гаслом «Трансформація – поштовх до 

розвитку».  

Три дні поспіль керівництво та консультанти Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників Ужгородської міської ради 

консультували освітян міста з актуальних напередодні навчального 

року питань. Керівники професійних спільнот чітко та вичерпно 

ознайомили присутніх на зборах учасників з методичними 

рекомендаціями щодо роботи в закладах дошкільної освіти, а також 

рекомендаціями щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти 

навчальних предметів у 2021-2022 н.р.  

    З метою визначення траєкторії 

професійного розвитку кожен із учасників 

конференції оцінював власну професійну 

майстерність, відповідаючи на питання 

анкети, 

розробленої 

Державною службою якості освіти.    

        Працівники Центру презентували освітянам 

документ про професійний стандарт учителя. 

Слухачі ознайомилися з компетентностями, 

кваліфікаційними рівнями та трудовими функціями, прописаними в 

цьому документі. Проаналізувавши всі аспекти професійного стандарту, 

педагоги дійшли висновку, що стандарт учителя дає освітянам 

величезну свободу в питаннях вибору форм та шляхів підвищення своєї 

професійної майстерності.  

         Простором для жвавого обговорення, не залишивши нікого 

байдужим, став обмін ідеями на тему «Самодисциплінований учитель – 

самодисциплінований учень. Педагогічний етикет – 

сучасні норми поведінки у закладі освіти». Педагоги 

охоче дискутували щодо морально-етичного образу 

сучасного вчителя.  

        Під час презентації цієї теми шляхом роботи в 

групах було проаналізовано моделі небезпечної 

поведінки педагога та учнів у навчально-виховному 

процесі.  

        Як заохотити дітей до навчання? Відповідь на це 

запитання дала Меліса Сальгеро, переможець Global Teacher Prize – 
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2019, учителька з Нью-Йорка. Учасники серпневих конференцій мали 

змогу переглянути відео з її участю.  

Під час зустрічі з 52 асистентами вчителів 

координатор Центру запропонувала 

переглянути фільм «Зірочки на землі», у 

якому йдеться про долю хлопчика з 

обмеженими можливостями. Багато 

корисної інформації отримала ця 

категорія учасників від спікера заходу та керівника професійної 

спільноти. 

Усі зустрічі пройшли в дружній атмосфері співпраці та взаємодопомоги.            

Отримавши багато позитивних емоцій та налаштувавшись на активний 

робочий лад, педагоги черговий раз переконались, що найкращий 

орієнтир – це безперервний професійний розвиток.  

           Багато освітян долучилися до онлайн-анкетування «Що кажуть 

освітяни?». Побажання педагогів будуть враховані в подальшій роботі, 

що безпосередньо пов'язана з вами, шановні колеги-педагоги. 

          Ми спрямовуватимемо свою діяльність на формування підходів 

щодо забезпечення якісної дошкільної та загальної середньої освіти.  

        

ІІІ. Консультування педагогічних працівників з питань 

сучасного розвитку 
      Педагогічне консультування – це надання кваліфікованим фахівцем 

(консультантом) у галузі освіти консультаційної послуги керівникам і 

педагогічним працівникам закладів із питань професійної педагогічної 

діяльності та розвитку, інформаційної підтримки, допомоги, виявлення 

й аналізу професійних або педагогічних проблем і розроблення 

рекомендацій для їх вирішення, а також сприяння реалізації цих 

рекомендацій. У сучасних умовах розбудови системи освіти важливого 

значення набуває творчий розвиток фахівця, що потребує оновлення 

фахової підготовки педагогічних працівників.  

   З метою сприяння розкриттю творчого потенціалу кожного 

педагога індивідуально, розвитку їх педагогічної майстерності і 

професіоналізму, допомагали  педагогам щодо їх професійного 

розвитку. 

Забезпечували сприятливі умови для виявлення індивідуальності 

кожного педагога, формування власної траєкторії професійного та 

особистісного розвитку. Спільно з колегами центру створили: 
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1. Персоніфікований облік педагогів . 

 2. Вивчення запитів споживачів освітніх послуг щодо ключових 

моментів професійного розвитку. Визначення проблемного поля 

кожного педагога.  

3. Формування баз даних суб`єктів підвищення кваліфікації, 

провайдерів освітніх послуг, інших джерел інформації (вебресурсів), 

необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників, та їх 

оприлюднення на власному вебсайті.  

4. Допомога педагогам в здійсненні самооцінювання власної 

педагогічної майстерності ( анкети самооцінювання, опитувальники, 

форми зворотного зв’язку, тести, які будуть безпосередньо пов’язані з 

професійним стандартом учителя і зможуть використовуватися для 

самооцінювання власної діяльності, рефлексії).  

5. Допомога педагогам в розробці індивідуальної траєкторії 

професійного і особистого розвитку. 

6. Допомога педагогам із вибором стратегій досягнення 

професійних цілей (форм професійного розвитку): участь у тренінгу.  

7. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим 

спеціалістам. 

IV. Партнерство та співпраця як невід’ємна складова 

діяльності Центру 

       Сучасні тенденції та інтенсивність розвитку освіти створюють нові 

передумови для налагодження комунікації, що стає одним із 

найважливіших підходів у діяльності інституцій на шляху досягнення 

спільних цілей, що є запорукою важливих змін в освіті.  

 4 березня 2021 року консультанти та директор Центру були 

учасниками Першого Всеукраїнського форуму Центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників. 

24 березня 2021 року Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників Ужгородської 

міської ради організував онлайн - зустріч із 

найкращим вчителем України, переможцем 

премії Global Teacher Prize Ukraine 2017, 

вчителем фізики та астрономію -- Паулем 

Пшенічкою. Долучилися до зустрічі, окрім 
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педагогів Ужгорода, педагоги Закарпаття та колеги з багатьох куточків 

України. На освітніх посиденьках за філіжанкою кави учасники 

занурились в тему "Проблеми мотивування учнів в процесі викладання 

фізики. Непідготовлений учитель чи немотивований учень? Розмова 

про наболіле..." 

       З вітальним словом до учасників звернулася директор центру Ірина 

Даньків, яка і була модератором заходу та відмітила актуальність теми. 

Адже розвиток і формування мотивації навчальної діяльності школяра 

є однією з основних задач сучасної школи.  

        Педагоги активно ставили запитання під час заходу, цікавилися 

способами мотивації учнів, як розвивати мислення, на що звернути 

увагу, щоб предмет «Фізика» став затребуваним. 

       Пауль Францович поділився своїм філософським поглядом про 

розвиток аналітичного мислення, тобто, як важливо навчити учнів 

думати. А також зауважив, для того щоб учні добре вчилися, з бажанням 

займалися на уроках і проявляли інтерес до фізики та досягали хороших 

результатів у навчанні потрібна: дисципліна, адже це як «млин без води, 

так і школа без дисципліни» (Ян Коменський); відповідальність учнів; 

цікаві форми роботи на уроці; залучення учнів до різних проєктів, 

дослідів; повна віддача вчителя. 

«Усі наші задуми, усі пошуки і побудови перетворюються на порох, якщо 

в учня немає бажання вчитися», -- пригадав слова В.А. Сухомлинського 

видатний фізик. 

            Підбиваючи підсумки, пан Пауль ще раз наголосив, що 

мотивація - сторона суб'єктивного світу учня, вона визначається його 

власними спонуканнями. Звідси всі труднощі створення мотивації зі 

сторони.  

     15 квітня 2021 року  управління Державної   служби якості освіти у 

Закарпатській області спільно з Державною 

установою «Український інститут розвитку 

освіти» проводило вебінар   на тему 

«Створення центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників у громадах».   

Завершився онлайн-захід виступом директорки КУ «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Ужгородської міської 

ради» Ірини Даньків, яка презентувала матеріал на тему «Трикутник 

партнерства – запорука успіху» і розповіла про напрацювання установи, 

яку очолює. 
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    16 квітня 2021 року за сприяння управління освіти Ужгородської 

міської ради Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

організував зустріч педагогів міста, зокрема заступників директорів шкіл 

з виховної роботи та класних керівників. 

Олеся Патраманська, психолог  управління освіти провела  вебінар на 

тему «Насильство та булінг у закладі освіти: запобігання та 

протидія». 

З вітальним словом до учасників звернулася директорка центру Ірина 

Даньків, яка  відмітила актуальність теми. Адже педагоги мають робити 

все для того, щоб протидіяти булінгу, 

завчасно помічаючи його прояви в 

учнівських колективах.  

Спікер онлайн-заходу ознайомила 

присутніх із нормативно-правовою 

базою  щодо  протидії насильства та 

булінгу. 

Ознайомила учасників із 

навчальними програмами та спецкурсами обласних інститутів 

післядипломної освіти щодо протидії насильства та булінгу. (На 

допомогу педагогам закладів освіти міста зазначена вище інформація 

розміщена на сайті Центру у рубриці «Психологічна підтримка»). 

Олеся Миронівна акцентувала увага на суб’єктах щодо протидії булінгу, 

розподілу ролей у разі насильства, видів та форм, факторів насильства. 

Розповіла про наслідки  для постраждалих, свідків, кривдників та про 

наслідки насильства та булінгу для закладу освіти. Було озвучено, як 

реагувати на випадки насильства, як працювати з учасниками, та 

показано шляхи мінімізації насильницьких дій у закладі освіти 

  18 травня   2021 року  Державною установою «Український інститут 

розвитку освіти», спільно із Міністерством освіти і науки України та 

Європейським центром імені Вергеланда в режимі онлайн, проведено 

Другий Всеукраїнський форум Центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників з теми «Забезпечення 

партнерської взаємодії – пріоритетне 

завдання директора Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників».Серед 

спікерів Форуму була Ірина Даньків  – директорка КУ «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Ужгородської міської 

ради.  



48 
 

     На Форумі центри представили кращий досвід партнерської 

взаємодії Центрів із органами місцевого самоврядування, органами 

управління освітою, обласними інститутами післядипломної 

педагогічної освіти та іншими суб’єктами підвищення кваліфікації, 

керівниками і педагогічними працівниками закладів освіти, закладами 

вищої освіти, громадськими організаціями, міжнародними партнерами. 

          19 травня 2021 року  на платформі  Zoom консультантом  КУ 

«Центр   професійного розвитку педагогічних працівників»  

Ужгородської міської ради Ольгою Юрик у співпраці із  Закарпатським 

інститутом післядипломної педагогічної освіти було проведено вебінар  

на тему «Медіаграмотність для наймолодших: 

практики та інструменти». Учасниками заходу 

стали 100 педагогів закладів дошкільної освіти  

Ужгорода та Закарпатської області.  До участі у 

вебінарі  було  запрошено експертів ГО Академія 

української преси, тренерів із медіаосвіти та медіаграмотності Оксану 

Волошенюк та Наталію Степанову. 

     На початку зустрічі  модератор та спікер  заходу Ольга Юрик 

ознайомила учасників з планом проведення вебінару та представила 

запрошених експертів Ольга Романчак, методист кабінету методики 

дошкільної та початкової освіти Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, нагадала учасникам основні 

напрями,  методи та засоби формування медіаграмотності в дошкільнят 

та порекомендувала цікаві  форми організації медіаосвітньої діяльності 

з дітьми в ЗДО. Спікерка представила та коротко охарактеризувала    

парціальні програми з медіаосвітньої діяльності, рекомендовані 

Міністерством освіти та науки  для використання у ЗДО.  

      27 травня в УСШ 5 відбувся тренінг 

для вчителів англійської мови м. 

Ужгорода « Інтерактивний урок з лексики 

та граматики в Новій українській школі. 

Демоурок». На початку 

зустрічі директор Центру 

Ірина Даньків подякувала 

організаторам за прекрасну можливість долучитися до 

навчання і педагогам Ужгорода. Провела тренінг учитель 

"Всеукраїнської школи онлайн" Наталія Ляшко, 

досвідчений викладач, тренер, методист видавництва 

Express Publishing, International Speaking Examiner.  
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Під час воркшопу були розглянуті різні підходи до вивчення іноземної 

мови, а особливо метод РРР( production, practice, presentation- 

продукування, практика, представлення). Учасники тренінгу разом зі 

спікером опрацювали три кроки введення нового лексичного матеріалу 

(значення, вимова, написання слів) 

           Велике значення в початковій школі відіграє drilling- повторення 

за допомогою різних технік (емоції, голос, ланцюжки, заміна слів). 

Пані Наталя звернула увагу на важливість 

використання освітніх ігор,що є підходом у 

розвитку навичок 21 століття.  

   4 червня 2021 року директор та  

консультанти ЦПРПП взяли участь в 

афілійованій (не)конференції Mini EdCamp 

Великий Березний «Фасилітація освітніх 

технологій у дії».  

9 вересня 2021 року працівники ЦПР ПП були учасниками 

вебінару, що проводив ЗІППО. Тема "Супервізія у ЗЗСО" для 

працівників управлінь, відділів освіти територіальних громад, центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників. Спікери Січка В.І., ст. 

викладач кафедри педагогіки та психології ЗІППО, Ціник О.В., завідувач 

кабінету координаційно-методичної діяльності ЗІППО, висвітлили 

поняття супервізія та супервізор, ознайомили з нормативною базою з 

даного питання, зупинилися на особливостях підходу до відбору 

кандидатів на навчання із питань проведення супервізії у ЗЗСО.  

    24 вересня 2021 року  Юрик Ольга та Даньків Ірина брали участь 

у ХІ Міжнародному  та XXVIІІ Всеукраїнських педагогічних читаннях 

"Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. 

Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства", 

організованих ЗІППО. 

   Участь  Юрик Ольги в зустрічі, присвяченій Дню дошкілля-

2021, організованій  Закарпатським територіальним 

відділенням ДСЯОУ. 

      20 жовтня 2021 року під час онлайн-зустрічі «Учитель року – 2022!»  

  Чим особливий цей конкурс? Як мотивувати педагога взяти участь? Що 

попереду для тих, хто наважиться?  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=235673011880126&id=104056761708419&__cft__%5b0%5d=AZUYgt51q5mtuevq7ZhvF2aXNsCKv3A4frGzrKQqBps-oI3m61b_mpMhfyYqsVZG7o-M6aoLXpsK1GQOMZxk5o98lTrSQqruHmYShG1-Sa7Uhkmk6WaRGMCNdMeKZYTNYN-UVsj7uOj7ZdJHs54NzXIYBrSQW054aPsdNN0Q1KPP2Q&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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      Саме на ці запитання відповідала 

заступникам директорів шкіл з навчально-

виховної роботи та учасникам, які на сьогодні вже 

зареєструвалися, директор Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників Ужгорода 

Ірина Даньків.  

    Цього року конкурс “Учитель року” 

трансформовано для того, щоб ще більше 

підвищити престижність педагогічних професій і надалі всебічно 

підтримувати вчителів, які добре розуміють значення сучасної 

термінології «інтерактивний контент», «компетентнісний підхід», а ще 

«партнерська взаємодія» та «дитиноцентризм». Якщо ще минулого року 

лише один представник від обласного центру міг брати 

участь, то сьогодні кожен, хто зареєструється матиме змогу 

довести членам журі І ( обласного) туру свою професійну 

майстерність.  

      ГС  «Освіторія» 9 липня в УСШ №5 організувано зустріч    

із педагогами Ужгорода. Захід був цікавим й креативним.  

Биркович Вікторія провела  воркшоп, що об’єднав не лише вчителів 

початкових класів, а й інших педагогів, які працювали у командах. Цікаво 

й захоплююча пройшла зустріч. 
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з міжнародною участю "Неперервна 

освіта: актуальні дискурси”, 

присвячена 75-й річниці 

Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

Учасником одного із секційних 

засідань була Ірина Даньків, яка виступила з матеріалом на тему 

«Освітні тренди професійного розвитку педагогічних працівників в 

умовах неформальної освіти». Матеріал долучено до збірника. 

      Упродовж трьох тижнів, з 22 

листопада по 03 грудня,  директор 

Ірина Даньків  була тренером для 

вчителів української мови і літератури, 

що викладатимуть даний предмет у 5-

му класі наступного року відповідно до Концепції «Нова українська 

школа». Загалом 45 вчителів- словесників м. Ужгорода отримали 

сертифікат про 30-годинне навчання.  
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                 IV.Перспективи розвитку на 2022 рік   
(Стратегія розвитку комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Ужгородської міської ради) 

Сучасне суспільство потребує нової якості освіти, що можливо 

досягти лише шляхом реформ. На новий якісний рівень за таких умов 

має вийти професіоналізм педагога. У компонентній формулі Нової 

української школи провідне місце відводиться педагогу нової 

формації, що перебуває в авангарді суспільних перетворень: 

інноватору, умотивованому, компетентному, кваліфікованому, який має 

свободу творчості, академічну свободу й розвивається професійно та 

вчиться впродовж життя, має навички управління людьми, координації 

та взаємодії.  

          Обізнаність освітян у сучасних освітніх трендах сприяє 
підвищенню їх мотивації та розумінню необхідності власного 
професійного розвитку, що відкриває широкі перспективи для 
поглиблення професійності освітян і підвищення ефективності 
навчального процесу загалом.  
        Отже, формування цифрових навичок і компетентностей 
фахівців набуває особливого значення, що неможливо реалізувати без 
трансформації освіти.  
       Щоб якнайкраще підготуватися до майбутнього, нинішнім та 
прийдешнім поколінням  треба здобувати та відточувати наступні 
навички: 

 Критичне мислення 
 Комунікаційні навички                        
 Емоційний інтелект 
 Аналітичні здібності 
 Технічні навички (STEM) 

       Навчання необхідних навичок має відбуватись у школах вже тут і 
зараз.  
    Тому  розбудова Нової української школи в базовій середній школі  – 

це довготермінова реформа, що розпочинається у 2022-2023 

навчальному році. Шлях її упровадження буде супроводжуватися 

суттєвими змінами всіх складників освіти. Тому  актуальними будуть 

теми лекцій, тренінгів, семінарів  тощо:  

-- Дiяльнiсний пiдхiд як один iз основних принципiв Нової української 

школи. 
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-- Нова українська школа: мета, ключові компетентності, педагогіка 

партнерства. -- Упровадження особистісно зорієнтованого навчання на 

уроках.   

-- Формування ключових компетентностей через візуалізоване 

навчання. 

-- Інтерактивні методи навчання. Планування, моделювання i 

супровiд командної роботи. 

-- Проєктна дiяльнiсть як спосiб реалiзацiї дiяльнiсного пiдходу. 

Педагогiчний супровiд проєктної дiяльностi.  

-- Технології розвитку критичного мислення.  

-- Цифрові технології та технології дистанційного навчання. 

-- Цілі, види та системи оцінювання. Формувальне та підсумкове 

оцінювання. Можливості формувального та підсумкового 

оцінювання на дистанційних платформах.  

-- Організація інклюзивного навчання за рівнями пітримки здобувачів 

освіти з особливими освітніми потребами. 

-- Аналіз модельних програм з навчальних предметів. 

-- Впровадження елементів STEM-освіти з метою формування стійкого 

інтересу до природничо-математичних предметів, оволодіння 

технологічною грамотністю, залучення до дослідництва, винахідництва, 

проектної діяльності.  

    Кожна із запропонованих тем є досить інформативною та корисною 

для слухачів і сприйматиметься  ними із зацікавленням та готовністю 

щодо реалізації в Новій українській школі. 

 

 

 

                Інтернет-ресурси Центру:  

Сайт Центру: https://profcenter.com.ua 

Сторінка «Фейсбук»:https://www.facebook.com/Центр-професійного-

розвитку-педагогічних-працівників-Ужгорода-104056761708419  

Ютуб-канал 

Центру:https://www.youtube.com/playlist?list=PL2PVYtuO5XUOJzEZsSJ5

QQz0fuPARWnVT  
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