
 

Готуємось до змін 
 

Замало бути обізнаним в нових ідеях; 

потрібно знати, де можна використати 

ці ідеї, вміти ними користуватися, а не 

лише захоплюватися 

                                                М.Фуллан 

 

На виконання наказів Департаменту освіти і  науки Одеської обласної 

державної адміністрації від 17.01.2018 року № 10/ОД «Про деякі організаційні 

питання щодо підготовки педагогічних працівників  для роботи в умовах Нової 

української школи» від 09.02.2018 року № 29/ОД  «Про підвищення кваліфікації 

вчителів,  які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 

2018/2019 навчальному році» та з метою підвищення методичного та практичного 

рівнів професійної компетентності вчителів початкових класів закладів загальної 

середньої освіти Кілійського району щодо реалізації завдань нового Державного 

стандарту початкової освіти відповідно до основних напрямів державної політики у 

галузі освіти Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів на базі 

Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей» (базовий ЗЗСО) розпочато 

очну форму навчання вчителів початкових класів які впроваджуватимуть 

Державний стандарт початкової освіти  у 2018/2019 навчальному році: 

 23 лютого – перший день настановчої очної сесії, 24.02.2018 року відповідно 

до Програми (опрацювання фахового навчального модулю «Сучасний учитель як 

провідник змін») і організується шляхом проведення інтерактивних лекцій, 

тренінгових занять щодо підготовки педагогів до роботи в умовах Нової 

української школи. 

39 педагогів закладів загальної середньої освіти району привітав 

начальник відділу освіти та молодіжної політики Кілійської районної 

державної адміністрації Мергут Сергій Іванович, який зазначив, що «педагогу 

особливо важливо горіти своєю роботою, бо в його руках велика сила – зігріти й 

дати світло; взаємодіяти все-таки ліпше з тими, хто горить яскравим, потужнім 

внутрішнім вогнем». 

Про підготовку, професійний розвиток вчителя Нової української школи, 

опанування новітніми технологіями, методиками, формами професійної діяльності 

на засадах інноваційних освітніх підходів наголосила у своєму виступі завідувачка 

методичним кабінетом відділу освіти та молодіжної політики Єгорова Ганна 

Кирилівна. 

Зі слухачами очної сесії натхненно працювали тренери, які пройшли тижневе 

тренінгове навчання в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів: 

- Барладян Олена Іванівна, методист методичного кабінету відділу освіти 

та молодіжної політики; 

- Крюкова Марина Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Вилківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. 

В організації роботи зі слухачами методичні, дидактичні та презентаційні 

матеріали, підготовлені фахівцями Одеського обласного інституту удосконалення 

вчителів. 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 


