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І. Пояснювальна записка
Актуальність тематичного короткострокового семінару:
Шлях європейської та світової інтеграції, обраний Україною, зумовлює
необхідність інтенсивних змін в політичному, економічному й соціальному
житті нашої держави. Саме тому останніми роками відбуваються реформаційні
процеси в освітній галузі, спрямовані на досягнення рівня найкращих світових
стандартів. Актуальність тематичного короткострокового семінару зумовлена
потребою отримання теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для
професійної

компетентності

педагогічних

працівників

та

ефективного

вирішення питань реформування системи освіти.
Категорія слухачів: керівники відділів освіти районних державних
адміністрацій.
Мета навчання: розвиток професійної компетентності педагогічних
працівників, вироблення умінь і навичок ефективного виконання завдань та
посадових обов’язків, необхідних для професійного розвитку та забезпечення
реалізації актуальних питань освітньої реформи в контексті реалізації програми
„Стратегія реформ „Україна – 2020”.
У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні:
знати:
- актуальні питання освітньої реформи в контексті реалізації програми
«Стратегія реформ «Україна – 2020»;
- нормативно-правове забезпечення функціонування вітчизняної галузі освіти;
- інноваційні норми Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» та
визначення основних напрямів і механізмів його імплементації;
уміти:
- реалізувати завдання та вимоги освітньої реформи;
- визначати особливості реалізації положень Закону України «Про освіту»;
- застосовувати набуті знання при виконанні посадових обов’язків.
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ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№
з/п
1.
2.

Особливості імплементації Закону України
«Про освіту».
Впровадження національно-патріотичного
виховання в єдиний освітньо-культурноспортивний простір.
Моделі діяльності закладів позашкільної
освіти в умовах впровадження освітньої
реформи.
Всього

Кількість годин
Очна форма навчання
Всього
ауд.
сам.
3
1
2
4

2

2

3

1

2

10

4

6

К-сть
годин

3.

Тема

Форма
заняття

1.

Особливості імплементації Закону
України «Про освіту».

2

Практичне
заняття

2.

Впровадження національнопатріотичного виховання в єдиний
освітньо-культурно-спортивний
простір.

2

3.

Моделі діяльності закладів
позашкільної освіти в умовах
впровадження освітньої реформи.

2

Всього
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№
з/п

Тема заняття

Викладач

Корягіна Наталія
Віталіївна,
кандидат педагогічних наук,
перший проректор
Полтавського обласного
інституту післядипломної
педагогічної освіти
Тематична
Рибалко Сергій
зустріч
Валерійович,
головний спеціаліст
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
Шереметьєва Олександра
Іванівна,
голова Омельницької ОТГ
Круглий Дуброва Володимир Іванович,
стіл
Полтавський обласний центр
науково-технічної творчості
учнівської молоді
Комісар Станіслав
Вікторович,
директор Полтавський обласний
центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді
Бедніна Віталій Григорович,
директор Полтавський
обласний екологонатуралістичний центр
учнівської молоді
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ІІІ. Зміст навчального матеріалу
Імплементація Закону України «Про вищу освіту». Підготовка проектів
нормативно-правових актів, що окреслюють механізми реалізації норм закону;
створення дієвих комунікаційних каналів між всіма учасниками цього процесу.
Указ Президента України №580/2015 Про Стратегію національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. Концепція
національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Мета та завдання національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері
національно-патріотичного виховання. Мета створення простору – надати
якісні послуги в усіх галузях, реалізувати освітній, туристичний, спортивний,
культурний потенціал громади, виховати справжнього громадянина, патріота
свого краю.
Принципи позашкільної освіти та виховання. Науково-методичне та
нормативне забезпечення позашкільної освіти та виховання
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