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Відділи (управління ) освіти
міських, районних рад, об'єднаних
територіальних громад

Про підтримку та допомогу освітянським
структурам у реформуванні
Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та від 29
липня 2020 р. № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»
започаткували реформування систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників
та методичного забезпечення освітніх закладів.
На виконання урядових рішень Український інститут нормативної інформації
склав окрему Програму підтримки та допомоги органам управління, установам, навчальним закладам (далі – структури) у становленні та функціонуванні нових систем.
Документом виокремлено три групи проєктних завдань для потреб:
органів управління освітою —
створення повного зібрання нормативно-правових актів у сферах середньої, професійної (професійно-технічної), дошкільної, позашкільної освіт, систематизації документів за напрямами діяльності навчальних закладів і функціональним призначенням, періодичного оновлення зібрання та підтримки актів у контрольному стані;
шкіл і дитячих садків —
інформування педагогів про курси та суб’єктів підвищення кваліфікації, комп’ютеризації процесу підготовки і виконання річних планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формування індивідуальних професійних траєкторій;
методичного забезпечення освітнього процесу, перспективного і календарного планування занять (дитячі садки), створення закладом власного методичного інформаційного фонду (школи);
Центрів професійного розвитку педагогічних працівників —
консультаційного обслуговування закладів освіти з питань професійного розвитку
педагогів: рекомендовані курси, суб’єкти підвищення кваліфікації, формування індивідуальних професійних траєкторій;
організації методичної роботи в навчальних закладах, взаємодії з їх професійними
об’єднаннями (спільнотами) педагогів, індивідуального обслуговування педагогічних
працівників, проведення регіональних семінарів, конференцій, вебінарів тощо.
Результатами виконання Програми стали інноваційні друковані видання та автоматизовані системи цільового призначення. З метою забезпечення ефективного доступу
до новинок, зручності їх використання та спрощення форми оплати Інститутом прийнято рішення подати всі створені продукти у періодичну передплату за усталеною системою через Укрпошту.
До Каталогу видань України «Преса-поштою» та Інформаційного листа № 1 на
2022 рік включено 7 видань у друкованій, друковано-електронній та електронній формах. Їх розподіл за призначенням, змістом і передплатними характеристиками наводиться в Таблиці періодичних видань Українського інституту нормативної інформації на
2022 рік (див. додаток).

Цим листом звертаємося органів управління освітою з проханням:
√ проінформувати школи, дитячі садки, Центр професійного розвитку педагогічних працівників свого регіону про нові видання. Запропонувати їм визначитися з передплатою на 2022 рік;
√ розглянути можливість централізованої передплати видань для всіх структур регіону;
√ прийняти рішення щодо передплати видань для потреб органу управління.
Особливість централізованої передплати
Централізована передплата передбачає єдине замовлення для забезпечення виданнями певної кількості шкіл, садків, Центру. Виконується на договірній основі з Інститутом
(договір передплати). Для замовників встановлюється цінова пільга: якщо загальна сума
передплати перевищує 10 тис. грн., то на вказану суму надається 10% знижка.
Замовлення слід спрямовувати на одну із електронних адрес Українського інституту
нормативної інформації: zou3@ukr.net , niz2014@ukr.net
____________________________________
Відповіді на запитання можна отримати за тел. (050) 699-64-54, (067) 474-59-55 чи
електронною поштою: zou3@ukr.net. Прокопчук Ольга Юріївна.
Просимо розглянути.
Додаток: Таблиця періодичних видань УкрІНІ на 2022 рік
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