
Професійний розвиток учителів

Реалізація принципу «Гроші ходять за вчителем»

Зміна світогляду на організацію підвищення кваліфікації учителів, 
що має на меті:

різноманіття форм та програм підвищення кваліфікацій;

свобода вибору суб’єкта надання послуг;

підвищення якості послуг



Професійний розвиток учителів

Виклики у реалізації принципу «Гроші ходять за вчителем»:

недостатнє фінансування;

необхідність розвитку додаткових управлінських компетентностей 
керівників закладів освіти;

складність процедур закупівлі послуг з підвищення кваліфікації;

ризик недоброчесності окремих суб’єктів підвищення кваліфікації.  



Професійний розвиток учителів

Калейдоскоп ідей і системні рішення



Національна платформа можливостей

професійного розвитку педагогічних працівників

www.edway.in.ua

Місце зустрічі тих, 

хто навчають, і тих, хто хочуть навчатися

http://www.edway.in.ua/


Розробка та партнерство

Розробники: 

• ГО «ЕдКемп Україна» 

• ТОВ «Прозорі рішення»

За підтримки: 

• Міжнародний фонд «Відродження» 

• Комітет з питань освіти та інновацій 

Верховної Ради України

Інституційне партнерство: 

• Державна установа «Український інститут 

розвитку освіти» 

• Державна служба якості освіти України

• Освітній омбудсмен Сергій Горбачов 

• Державна наукова установа «Інститут 

освітньої аналітики»



Педагогічному 

працівнику / працівниці

Закладу освіти / 

установі
Суб’єкту ПК

Центру професійного 

розвитку

Відповідальному органу 

МОН (УІРО)

БАЗОВИЙ ФУНКЦІОНАЛ

• індивідуальний план

• консультації 

• пропозиції закладам 

освіти

• реєстрація 

на можливості ПК

• документи про ПК 

• стати суб’єктом ПК

• моніторинг ПК 

педагогів 

• інформація 

для орієнтовного 

і річного планів

• консультації

• перевірка документів 

про ПК

• офіційна вебсторінка

з можливостями ПК

• програми ПК 

• викладачі можливостей ПК

• реєстрації на можливості ПК 

• статус відповідності постанові 

КМУ № 800

• документи про ПК

• переліки виданих документів 

про ПК 

• офіційна вебсторінка

• мережа закладів освіти

• запити та консультації

• добірки можливостей 

ПК

• анонси і новини 

• знайомитися 

з документами про ПК

• стати суб’єктом ПК

• нагляд 

за відповідністю 

можливостей ПК 

постанові КМУ № 800

• перевірка документів 

про ПК

• типові програми ПК

• анонси і новини 

• стати суб’єктом ПК

• багатокритеріальний пошук

• зворотний зв’язок 

• власний кабінет

• комунікація

• підтримка



Педагогічному працівнику / 

працівниці
Закладу освіти / установі Суб’єкту ПК

Центру професійного 

розвитку

Відповідальному органу 

МОН (УІРО)

РОЗШИРЕНИЙ ФУНКЦІОНАЛ

• документи про ПК, 

отримані до старту 

платформи

• самооцінювання

• пропозиції 

до орієнтовного плану 

• договори й акти з ЕЦП 

• облік годин ПК

• автоматизовані 

орієнтовні і річний 

плани

• договори й акти 

з ЕЦП 

• клопотання 

та відповідь 

на нього

• просування можливостей на 

платформі

• договори й акти з ЕЦП 

• аналітика • аналітика

• автоматизована перевірка 

змісту програм 

можливостей ПК

• онлайн-курси на платформі



EdWay сьогодні, 08.12.2021
348 заявок на реєстрацію суб’єктів підвищення кваліфікації отримано

3300+ користувачок і користувачів

137 суб’єктів підвищення кваліфікації представлено

243 можливості підвищення кваліфікації (програм) розміщено

130 документів про підвищення кваліфікації видано 

1348 заявок на навчання за цими можливостями подано 

від авторизованих користувачок і користувачів (станом на 03.08.2021 - 333

заявки)

85 освітян завершили програму ПК «Мій освітній стартап»

27 кабінетів центрів професійного розвитку активовано


