
Як створити позитивну шкільну культуру, що

базується на співпраці? 

Лідерство (управління) – директори шкіл –

спільне лідерство.

Школа як організація, що навчається.

Підтримка професійного розвитку вчителів. 

Професійний розвиток учителів. Професійний

стандарт вчителя.

Вступ до наставництва.

Початковий етап професійного становлення:

поради для педагогів-інтернів.

Професійний розвиток учителів: цифрова

компетентність педагогів.

Наставництво: шлях від учителя до учителя-

експерта.

Методи наставництва.

Ключові фактори успішного наставництва.

Взаємонаставництво – завдання, обов'язки,

ролі наставника та інтерна.

Характеристика методів наставництва.

Процес наставництва.

Колегіальне наставництво.
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Програма вебінарів організована відповідно до

таких тем:

ВІДЕОХАБ «НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ»

 

 

ПРОГРАМА «НАСТАВНИЦТВО»

 

 

 

Цільова група: викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти,

закладів вищої освіти, закладів загальної середньої освіти.

Програма «Наставництво» була проведена для викладачів закладів

післядипломної педагогічної освіти у червні 2022 року і складалася з 15-ти

вебінарів (1 кредит ЄКТС).

Мета програми: ознайомитися з концепцією «Школа як організація, що

навчається» та основними завданнями педагогів-наставників у формуванні

та впровадженні цієї концепції.



СПІКЕРИ:

Аня Хурінайнен-Косунен – магістр педагогічних наук,

тренер-педагог, учитель початкових класів, учитель-

предметник. Має досвід викладання і наставництва у

школах підготовки вчителів (Гельсінський університет та

Університет Східної Фінляндії) близько 30 років. Має

досвід розроблення навчальних матеріалів (у т.ч.

цифрових): підручників, зошитів; автор статей про

оцінювання, освітні програми, обчислювальне

мислення та інтегроване навчання. Наукові інтереси:

розроблення освітніх програм, оцінювання,

особистісно-орієнтовані методи навчання,

обчислювальне мислення.

Рія Палмквіст - радник з питань освіти Національного

агентства Фінляндії з питань освіти, магістр та кандидат

педагогічних наук (MA, Ph.D), вчитель для дітей з

особливими освітніми потребами, вчитель-предметник

(історія), вчитель початкових класів, радник-

консультант учнів. Має 20 років досвіду викладання у

школі і професійно-технічних навчальних закладах. Її

наукові інтереси: питання про благополуччя учнів,

гнучкі індивідуальні траєкторії навчання.

Проєкт «Фінська підтримка реформи

української школи», відомий як проєкт

«Навчаємося разом» - це багаторічний проєкт

(2018-2023), що був підтриманий Міністерством

закордонних справ Фінляндії та ЄС. Проєкт

впроваджується компанією Фінська

консультативна група/FCG Finnish Consulting

Group Ltd (former FCG International).

Проєкт спрямований на підтримку реформи

«Нова українська школа», особливо у частині

початкової освіти, та організований відповідно

трьох основних компонентів: 

1) професійний розвиток педагогів;

2) просування реформи;

3) освітнє середовище.

У представленому відеохабі

можна знайти короткий опис тем

вебінарів, відеозаписи та

презентації. 
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Програма  «НАСТАВНИЦТВО»
№ Назва теми Спікери Відео Презентація

1 Як створити позитивну шкільну 
культуру, що базується на співпраці? Аня Хурінайнен-Косунен Відео 1 Презентація (до слайду 13 

включно)

2 Лідерство (управління) – директори 
шкіл – спільне лідерство

Аня Хурінайнен-Косунен Відео 2 Презентація (слайди 14, 15, 
16)

3 Школа, як організація, що навчається Аня Хурінайнен-Косунен Відео 3 Презентація (слайди 17-24)

4 Підтримка навчання та професійного 
розвитку вчителів Рія Палмквіст Відео 4 Презентація  (до 13 слайду 

включно)

5 Професійний розвиток учителів Рія Палмквіст Відео 5 Презентація (слайди 14-17)

6 Вступ до наставництва Рія Палмквіст Відео 6 Презентація (слайди 3-12)

7
Початковий етап професійного 

становлення: поради для педагогів-
інтернів

Рія Палмквіст Відео 7 Презентація (слайди 13-17)

https://docs.google.com/document/d/1IsorsJpMTlrASNz7SQz30_wrfCSqUVONR5ckgcBvftY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IsorsJpMTlrASNz7SQz30_wrfCSqUVONR5ckgcBvftY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LDuNGZGMpEyYC9-aMzpfbk78jn6etP7iJTiVg-24B74/edit?usp=sharing
https://youtu.be/GQYMUoE17dI
https://drive.google.com/file/d/1Nzwpa6RDQkHhyYZ3xHrKD5sBN2cCqJOe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nzwpa6RDQkHhyYZ3xHrKD5sBN2cCqJOe/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gIY9nZXIPO6bfw3v7-pnyYdIEM9cp6MX0lNxpb0x37E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gIY9nZXIPO6bfw3v7-pnyYdIEM9cp6MX0lNxpb0x37E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LDuNGZGMpEyYC9-aMzpfbk78jn6etP7iJTiVg-24B74/edit?usp=sharing
https://youtu.be/JJ5iJxuqCtQ
https://drive.google.com/file/d/13_YpOI_pxX47exOEBWpbcjDr-YHapD8j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13_YpOI_pxX47exOEBWpbcjDr-YHapD8j/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ii4-PdvDXfcsh5qLsFM-oVMdJaQnFYc09VrEavkq_r0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LDuNGZGMpEyYC9-aMzpfbk78jn6etP7iJTiVg-24B74/edit?usp=sharing
https://youtu.be/FoOnsIxCgr4
https://drive.google.com/file/d/13_YpOI_pxX47exOEBWpbcjDr-YHapD8j/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i_IzcWyWBhDGE7qY10YhCkVI4NHZZvfRr4mHcyQZM38/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i_IzcWyWBhDGE7qY10YhCkVI4NHZZvfRr4mHcyQZM38/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E9ekEGNoIqJkuJOPV6155eyc55N_ptCWzmmKFJFOzm8/edit?usp=sharing
https://youtu.be/NSFBzlh6jxo
https://drive.google.com/file/d/1IGcLA0uhZtiW53yC_XZijfwsVd5UPS0t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IGcLA0uhZtiW53yC_XZijfwsVd5UPS0t/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y-7EzLYlfEM09c0mc-SA9EEZo4shyh1WrPd6cdnuWFw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E9ekEGNoIqJkuJOPV6155eyc55N_ptCWzmmKFJFOzm8/edit?usp=sharing
https://youtu.be/Rfb5c0Ne3dA
https://drive.google.com/file/d/1IGcLA0uhZtiW53yC_XZijfwsVd5UPS0t/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XjFWeZgair1OnpI3Y9ICLnbGvWItJ0rpqQySc_qc-N0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E9ekEGNoIqJkuJOPV6155eyc55N_ptCWzmmKFJFOzm8/edit?usp=sharing
https://youtu.be/cC90EISIOXU
https://drive.google.com/file/d/1yhY4lTr2c75SnrDivykzLpxHerrT0its/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rbrDY3Yx1XsItkPzVjdIhGJW2nCjVJ0tHl9Ndx7oWAA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rbrDY3Yx1XsItkPzVjdIhGJW2nCjVJ0tHl9Ndx7oWAA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rbrDY3Yx1XsItkPzVjdIhGJW2nCjVJ0tHl9Ndx7oWAA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E9ekEGNoIqJkuJOPV6155eyc55N_ptCWzmmKFJFOzm8/edit?usp=sharing
https://youtu.be/yNrsbshb7kg
https://drive.google.com/file/d/1yhY4lTr2c75SnrDivykzLpxHerrT0its/view?usp=sharing
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№ Назва теми Спікери Відео Презентація

8 Професійний розвиток учителів: 
цифрова компетентність педагогів Рія Палмквіст Відео 8 Презентація (слайди з 18 до 

кінця)

9 Наставництво: шлях від учителя до 
учителя-експерта Аня Хурінайнен-Косунен Відео 9 Презентація (до 6 слайду 

включно)

10 Методи наставництва Аня Хурінайнен-Косунен Відео 10 Презентація (починаючи з 7 
слайду)

11 Ключові фактори успішного 
наставництва Аня Хурінайнен-Косунен Відео 11 Презентація (починаючи з 12 

слайду)

12
Взаємонаставництво – завдання, 

обов'язки, ролі наставника та 
підопічного

Аня Хурінайнен-Косунен Відео 12 Презентація (до 6 слайду 
включно)

13 Характеристика методів наставництва Аня Хурінайнен-Косунен Відео 13 Презентація (7-14 слайди)

14 Процес наставництва Аня Хурінайнен-Косунен Відео 14 Презентація (15-23 слайди)

15 Колегіальне наставництво Рія Палмквіст Відео 15 Презентація

https://docs.google.com/document/d/1Rtv0g3AIsmY20t4BIA7e5xWrZQLAfk8hp6QZqx9bmy8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Rtv0g3AIsmY20t4BIA7e5xWrZQLAfk8hp6QZqx9bmy8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E9ekEGNoIqJkuJOPV6155eyc55N_ptCWzmmKFJFOzm8/edit?usp=sharing
https://youtu.be/ANzoiwfYC6U
https://drive.google.com/file/d/1yhY4lTr2c75SnrDivykzLpxHerrT0its/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yhY4lTr2c75SnrDivykzLpxHerrT0its/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GrqBj2iOOUIbfiW-OCsNiIOz7JorTzfTfNfLvagBG64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GrqBj2iOOUIbfiW-OCsNiIOz7JorTzfTfNfLvagBG64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LDuNGZGMpEyYC9-aMzpfbk78jn6etP7iJTiVg-24B74/edit?usp=sharing
https://youtu.be/aYHIFE1WrMk
https://drive.google.com/file/d/1JnlVEboBo2c4Mg8bqDmWKiuiZZQeV7ig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JnlVEboBo2c4Mg8bqDmWKiuiZZQeV7ig/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dD3XM8cq3Zk2qSUEdCNHpppvoMLDY5jayHaY9g8Qh4s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LDuNGZGMpEyYC9-aMzpfbk78jn6etP7iJTiVg-24B74/edit?usp=sharing
https://youtu.be/GyriyHp9A7Y
https://drive.google.com/file/d/1JnlVEboBo2c4Mg8bqDmWKiuiZZQeV7ig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JnlVEboBo2c4Mg8bqDmWKiuiZZQeV7ig/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xZg26q4oFYOd4FyeFXk5TwY0727lxnUpqGsJDbHzjJU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xZg26q4oFYOd4FyeFXk5TwY0727lxnUpqGsJDbHzjJU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LDuNGZGMpEyYC9-aMzpfbk78jn6etP7iJTiVg-24B74/edit?usp=sharing
https://youtu.be/g4Ew9Z9OT74
https://drive.google.com/file/d/1JnlVEboBo2c4Mg8bqDmWKiuiZZQeV7ig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JnlVEboBo2c4Mg8bqDmWKiuiZZQeV7ig/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nMgzj6WrLwnt58D6mns6zU14_Xz8UKEcAINZ0yf_qEQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nMgzj6WrLwnt58D6mns6zU14_Xz8UKEcAINZ0yf_qEQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nMgzj6WrLwnt58D6mns6zU14_Xz8UKEcAINZ0yf_qEQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LDuNGZGMpEyYC9-aMzpfbk78jn6etP7iJTiVg-24B74/edit?usp=sharing
https://youtu.be/6Q6PAwZ7nWI
https://drive.google.com/file/d/18AdgweK492XZAx66V-QyymH_8wZsEGw1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18AdgweK492XZAx66V-QyymH_8wZsEGw1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oxvSfkJSiGpL72HL2ynMIv9JxJuxbPJQsncDPfG4mqs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LDuNGZGMpEyYC9-aMzpfbk78jn6etP7iJTiVg-24B74/edit?usp=sharing
https://youtu.be/YguwEGQMT1U
https://drive.google.com/file/d/18AdgweK492XZAx66V-QyymH_8wZsEGw1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SzlHlRrS7vIx1LFEjhmLnoSmV_OPvfC5IbrJfNRL4J0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LDuNGZGMpEyYC9-aMzpfbk78jn6etP7iJTiVg-24B74/edit?usp=sharing
https://youtu.be/2k1eKvSre5o
https://drive.google.com/file/d/18AdgweK492XZAx66V-QyymH_8wZsEGw1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pWAdOERdrJwi1CTCL0DXgdobLIvQh7YpPTBbLFBi97U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E9ekEGNoIqJkuJOPV6155eyc55N_ptCWzmmKFJFOzm8/edit?usp=sharing
https://youtu.be/2uCuSzps6tE
https://drive.google.com/file/d/13KuJ1ifwFOISsi8eoYkqQxq7_A2lXLKt/view?usp=sharing

