
Строк реалізації проекту: 15 місяців (з 1 січня 2017 року  31 березня 2018 

року) 
  
Подавач (координатор): Всеукраїнський фонд “Крок з кроком”  
 

Контактні дані координатора проекту: Софій Наталія Зіновіївна, директор 

ВФ “Крок за кроком”, nsofiy@gmail.com, тел.м.+38 050 311 96 99, за 

сумісництвом доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти. 
 

Учасники проекту від кафедри та їх ролі в проекті:  
Софій Н.З., доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти, канд.пед.наук 

 - керівник проекту, розробник он-лайн курсу з підготовки педагогів 

“Нова українська школа”, модуль”Інклюзивна освіта”, автор 

навчально-методичного посібника “Нова ураїнська школа: порадник для 

педагогів” 

Мартинчук О.В., завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти, канд.пед.наук 

  - розробник он-лайн курсу з підготовки педагогів “Нова українська 

школа”, модуль “Інклюзивна освіта” 

Скрипник Т.В., професор кафедри спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти, док.псих.наук 

  - розробник он-лайн курсу з підготовки педагогів “Нова українська 

школа”, модуль “Інклюзивна освіта” 

Найда Ю.М., старший викладач кафедри спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

  - розробник змістового наповнення он-лайн курсу з підготовки 

педагогів “Нова україснька школа”, модулі “Інклюзивна освіта”, 

“Державний стандарт початкової загальної освіти. Конструктор 

модельної програми”, автор навчально-методичного посібника “Нова 

українська школа: порадник для педагогів”   

  

Місце впровадження: Україна 
 

Цільова група (цільові групи) проекту:  вчителі початкових класів 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 

Мета проекту:  
         З першого вересня 2018 року біля 22000 вчителів перших 

класів   загальноосвітніх навчальних закладів України розпочинають 

працювати за новим Державним стандартом початкової загальної освіти, що 

забезпечує реалізацію Концепції Нової української школи 

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016). 
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Мета проекту розробити навчально-методичне забезпечення для 

підготовки вчителів: типову освітню програму підвищення кваліфікації, 

комплекс навчально-методичних матеріалів, он-лайн курс та інші ресурси; 

здійснити пілотування; підготувати тренерів-консультантів, які забезпечать 

підготовку педагогів та втілення філософії Нової української школи.     
 

Завдання проекту:  

 розробка типової освітньої програми підвищення кваліфікації 

педагогів; 

 розробка навчально-методичних матеріалів (навчально-методичного 

посібника, навчальних модулів); 

 розробка дизайну, змістового наповнення та технічне начитування 

міні-лекцій до он-лайн курсу “Нова українська школа”, модулі 

“Інклюзивна освіта”,   “Державний стандарт початкової загальної 

освіти. Конструктор модельної програми”   

 

Результати участі у проекті:  

 розроблено он-лайн курс, який прослухають до 31 червня 2018року 

орієнтовно 22000 педагогів; 

 розроблено і видано, накладом 25000 примірників навчально-

методичний посібник “Нова українська школа: порадник для педагогів” 
 


