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Привіт!

Професійний стандарт учителя допоможе вам спланувати траєкторію 
розвитку та побудувати свою кар̀ єру. У Новій українській школі ви мо-
жете обирати ресурси для професійного зростання, суголосні вашим 
потребам. Зона вашої особистої відповідальності – відрефлексувати 
свою педагогічну діяльність, спланувати професійний розвиток та 
усвідомлено обрати для цього конкретні ресурси.

Насправді досить складно подолати прірву між тим, яким учителем 
ми уявляємо себе в майбутньому, і реаліями сьогодення. Ми мріємо 
удосконалюватися, але рухаємося без чіткого плану професійного 
розвитку. Знайомо? Великі перемоги складаються з маленьких кроків. 
Саме тому ми й створили цей Щоденник. Він допоможе вам ефективно 
планувати свій професійний розвиток.

Наш Щоденник – реалізація спільної ідеї разом із Проєктом фінської 
підтримки реформи української школи «Навчаємось разом». Вона має 
спонукати українських педагогів планувати та втілювати свій профе-
сійний розвиток на основі професійного стандарту вчителя.

Щоденник професійного розвитку допоможе: . зрозуміти, які компетентності ви насправді хочете розвивати; . навести лад у думках і структурувати плани; . навчитися здійснювати відповідальний вибір та приймати виважені 
рішення щодо власного професійного зростання; . подолати сумніви «зробити щось не так»; . аналізувати результати професійного зростання та вчитися на 
власних перемогах 

Запрошуємо вас разом  стати на шлях змін та професійно зростати – 
ефективно і змістовно!

Щиро ваша, команда розробників

ВСТУП
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10 ПОРАД, ЯК ЕФЕКТИВНО ПРАЦЮВАТИ ЗІ 
ЩОДЕННИКОМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

1. Розпочніть професійне зростання уже сьогодні. Насамперед про- 
аналізуйте свій попередній досвід. Як ви плануєте професійне зростан-
ня? Скільки часу витрачаєте щодня/щотижня/щомісяця на професійний 
розвиток? Що вдалося зробити за минулий рік? Запишіть відповіді на 
ці запитання та проаналізуйте, завдяки чому вдалося досягти успіху. 
Подумайте, що і чому не вдається?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Створіть свій професійний портрет. Спробуйте поміркувати над 
тим, яким учителем ви хочете себе бачити. Потім подумайте, що може 
наблизити вас до свого бачення за рік чи кілька років. Це й буде ваш 
приблизний план дій.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Виділіть головні цілі. Це те, чому ви готові присвятити максимум 
свого часу. Можете скористатися професійним стандартом учителя або 
ж додатковими матеріалами – опитувальниками, анкетами тощо, які 
допоможуть визначити ваш рівень опанування тих чи інших професій-
них компетентностей. Можна поспілкуватися з колегами за результа-
тами взаємовідвідування уроків, адже спостереження за педагогічною  
діяльністю – це неоціненний досвід. Він допоможе отримати конструк-
тивний зворотний зв’язок щодо власних сильних сторін та сфер, які 
потрібно розвивати. Подумайте і запишіть, які знання та вміння вам 
потрібно розвивати, аби опанувати визначену компетентність.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ВСТУП
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4. Визначте цілі на кожен місяць. Досягнення цілей складається з 
конкретних справ. Поміркуйте, з чого розпочати. Для цього на кожен 
місяць визначте конкретну ціль і розподіліть її на кроки. Так ви матиме-
те покроковий план, який стане основою для щотижневого плануван-
ня. Прописуючи цілі, уникайте загальних слів на кшталт  “розвивати”, 
“вдосконалювати” тощо. Натомість використовуйте смарт метод: кожна 
з цілей має бути конкретною, вимірюваною, актуальною та мати чіткий 
термін досягнення. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Визначте фокус дня/тижня. Міркуйте над тим, що можете зробити 
цього дня чи тижня і як це допоможе розвинути вашу професійну ком-
петентність. Обов’язково запишіть свій фокус у щоденник. Упродовж 
дня спершу зробіть головну справу, а потім беріться за інші. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Складайте план на кожен день/тиждень. Започаткуйте традицію 
приємного планування. Для цього виділіть час, коли ніхто не відвер-
тає вашу увагу. Створіть для себе комфортну атмосферу – з горнятком 
улюбленого чаю чи кави. Спочатку запишіть всі справи, які ви маєте 
зробити, в порядку виконання. Аби не загубити основну справу дня 
серед інших, виділяйте її своїм улюбленим кольором. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Відрізняйте термінове від важливого. У добі лише 24 години. Ба-
жання зробити все й відразу зменшує продуктивність та може при-
звести до демотивації, зневіри у власних силах. Оскільки нам це не 
потрібно, плануючи свій день, важливо розставити пріоритети: яке 
завдання обов’язкове, а яке може ще почекати. 

ВСТУП
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Аналізуйте. Наприкінці кожного тижня подумайте, що вдалося, а 
що – ні. Планування має бути максимально гнучким: не картайте себе, 
якщо заплановані справи потрібно перенести на наступний тиждень, 
місяць чи рік. Важливо визначити, які обставини завадили вам реалі-
зувати заплановане, а також проаналізувати, наскільки ефективно ви 
використовували свій час. Можливо, забагато часу витратили саме на 
другорядне. Тоді намагайтеся завжди фокусуватися на важливому та 
менше думати про несуттєве.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Робіть помітки, кресліть, малюйте схеми. Щоденник – це ваш 
робочий інструмент. Сміливо викреслюйте виконані справи, робіть 
зручні позначення – це збільшить вашу впевненість у власних силах.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10. Святкуйте свої перемоги. Якщо ви хочете дійти до мети й не вигорі-
ти на цьому шляху, наприкінці дня та тижня фіксуйте свої перемоги, які 
допомагають вам зростати. Хваліть себе та всіляко заохочуйте – навіть 
за найменші успіхи.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ВСТУП
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ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОФЕСІЙНИЙ 
СТАНДАРТ ВЧИТЕЛЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ 
ТРАЄКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Професійний стандарт – це не тільки про вимоги до вчителя. Про-
фесійний стандарт – це ще й орієнтир для побудови індивідуальної 
траєкторії професійного розвитку та планування кар’єри.

Давайте відверто: проходити підвищення кваліфікації для поповнення 
колекції сертифікатів – це не про вчителя Нової української школи. 
Запитуєте, як по-іншому? Використовуйте професійний стандарт! 
Так-так, саме цей документ допоможе зрозуміти, які компетентності 
потрібно розвивати. 

Ви вже знаєте, що у стандарті кожну професійну компетентність опи-
сано через знання і вміння. Це дуже зручно, адже показує, що саме 
стоїть за назвою компетентності, та зменшує ризик різночитань. Зали-
шається лише самостійно визначити, яких знань бракує та, які вміння 
треба прокачати. 

Це не все! У професійному стандарті є також розділ, в якому за квалі-
фікаційними категоріями описано, як розвиваються професійні ком-
петентності вчителя впродовж кар’єри. Важливо: переходячи з однієї 
категорії в іншу, ви маєте володіти знаннями та вміннями  попередніх 
кваліфікаційних категорій. А отже, можете визначити свій поточний 
рівень професійної компетентності та рівень, якого прагнете досяг-
нути. Наступний крок – спланувати заходи, які допоможуть досягнути 
бажаного рівня.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИВСТУП
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Підвищення кваліфікації визначається частиною шостою статті 59 За-
кону України “Про освіту” і так званою Постановою “вісімсот” Кабінету 
Міністрів України (Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і 
науково-педагогічних працівників). Пам’ятайте: ви маєте право вільно 
обирати вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації. 

Основні види підвищення кваліфікації: . навчання за програмою підвищення кваліфікації; . участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах; . стажування

Форми підвищення кваліфікації, які використовують вчителі: . очна (денна, вечірня); . заочна; . дистанційна.

Педагогічна інтернатура

Ще одна важлива можливість отримати допомогу у професійному 
розвитку – це підтримка від педагога-наставника. Особливо, якщо  
ви – молодий спеціаліст і лише починаєте свою професійну діяльність. 

У такому випадку ви маєте право звернутися до керівника школи й 
упродовж одного року отримувати допомогу з боку педагога-настав-
ника індивідуально або у групі з іншими колегами.

Звісно, що ця робота також має базуватися на професійному стандарті 
вчителя!

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

ЯКІ ІСНУЮТЬ ВИДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
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6 ПОРАД, ЯК ОБРАТИ РЕСУРСИ 
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

1. Зареєструйтеся на платформі можливостей професійного розвитку 
«EdWay», яка призначена для взаємодії між суб’єктами надання освіт-
ніх послуг з підвищення кваліфікації та педагогічними працівниками.  
Скористайтеся багатокритеріальним пошуком програми підвищення 
кваліфікації та стажування відповідно до ваших професійних потреб. 
Заклади післядипломної педагогічної освіти та громадські організації 
на своїх вебсайтах розміщують також інформацію про актуальні мож-
ливості зростання, тому заведіть звичку час від часу переглядати такі 
ресурси.

2. Якщо вам складно самостійно дібрати ресурси для професійного 
зростання або ви розгубилися серед їхнього різноманіття, дізнайтеся 
чи є вашій громаді Центр професійного розвитку педагогічних пра-
цівників. Його консультанти можуть допомогти у плануванні та визна-
ченні траєкторії професійного розвитку. Центри також узагальнюють 
та поширюють інформацію щодо питань професійного розвитку, тому 
доречно підписатися та слідкувати за новинами, які вони поширюють  
на своїх сайтах та сторінках у соціальних мережах. 

3. Усі люди різні: комусь подобається дізнаватися нове з книг, інші 
надають перевагу навчанню у групах. Є й ті, хто полюбляє перегляда-
ти відео та виконувати завдання самостійно. Поміркуйте, які види та 
форми професійного розвитку підходять саме вам. Водночас не бійтеся 
експериментувати. Лише так можна дізнатися, чи буде корисним для 
вас  той чи інший ресурс.

4. Цікавтеся відгуками інших колег про програми підвищення ква-
ліфікації, онлайн-курси, семінари, практикуми, тренінги, вебінари, 
майстер-класи, які ви хочете обрати.

5. Якщо вирішили вчитися за програмою підвищення кваліфікації, то 
перевірте: . чи оприлюднена програма на сайті провайдера;  . чи містить необхідні компоненти, що вимагаються Постановою 

“вісімсот”; 

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
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 . чи містить документ про підвищення кваліфікації всі необхідні ком-
поненти; . чи оприлюднює суб’єкт перелік виданих документів про підвищен-
ня кваліфікації протягом 15 календарних днів після їхньої видачі.

6. Колеги – це цінний ресурс для вашого професійного розвитку.   
Багато чого ви можете навчитися одне в одного, порівняти свій досвід 
із досвідом інших.  Для цього існують професійні спільноти. Шукайте та 
гуртуйте однодумців у своєму закладі освіти, у своїй громаді, в Україні, 
за кордоном задля спільного професійного зростання.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
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ФУНКЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВЧИТЕЛЯ

У професійному стандарті вчителя виділено 5 трудових функцій. Кожна 
з них охоплює по 3 професійні компетентності. Тож всього визначено 
15 професійних компетентностей. Кожна професійна компетентність 
описана через здатності, які розкладено на знання і вміння.

ТРУДОВІ ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Навчання учнів предметів/
інтегрованих курсів

А1 Мовно-комунікативна компетентність

А2 Предметно-методична компетентність

А3 Інформаційно-цифрова компетентність

Партнерська взаємодія з 
учасниками освітнього  

процесу

Б1 Психологічна компетентність

Б2 Емоційно-етична компетентність

Б3 Компетентність педагогічного партнерства

Участь в організації  
безпечного та здорового 
освітнього середовища

В1 Інклюзивна компетентність

В2 Здоров’язбережувальна компетентність

В3 Проєктувальна компетентність

Управління освітнім  
процесом

Г1 Прогностична компетентність

Г2 Організаційна компетентність

Г3 Оцінювально-аналітична компетентність

Безперервний  
професійний розвиток

Д1 Інноваційна компетентність

Д2 Здатність до навчання впродовж життя

Д3 Рефлексивна компетентність

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

ПЛАНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Професійна компетентність

Мої сильні сторони

Хочу змінити

Топ 3 цілі

1.  ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Мій план досягнення цілей

МОЇ ЦІЛІ ЩО РОБИТИМУ ВІД ДО

Ціль 1. ______________
____________________
____________________

Ціль 2.  _____________
____________________
____________________

Ціль 3.  _____________
____________________
____________________

Ресурси

1.  ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

Показники мого успіху

 . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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Мої перемоги

1.  ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Плани на наступний рік 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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Професійна компетентність

Мої сильні сторони

Хочу змінити

Топ 3 цілі

1.  ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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Мій план досягнення цілей

МОЇ ЦІЛІ ЩО РОБИТИМУ ВІД ДО

Ціль 1. ______________
____________________
____________________

Ціль 2.  _____________
____________________
____________________

Ціль 3.  _____________
____________________
____________________

Ресурси

1.  ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

Показники мого успіху

 . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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Мої перемоги

1.  ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Плани на наступний рік 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Професійна компетентність

Мої сильні сторони

Хочу змінити

Топ 3 цілі

1.  ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Мій план досягнення цілей

МОЇ ЦІЛІ ЩО РОБИТИМУ ВІД ДО

Ціль 1. ______________
____________________
____________________

Ціль 2.  _____________
____________________
____________________

Ціль 3.  _____________
____________________
____________________

Ресурси

1.  ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

Показники мого успіху

 . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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Мої перемоги

1.  ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Плани на наступний рік 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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Професійна компетентність

Мої сильні сторони

Хочу змінити

Топ 3 цілі

1.  ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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Мій план досягнення цілей

МОЇ ЦІЛІ ЩО РОБИТИМУ ВІД ДО

Ціль 1. ______________
____________________
____________________

Ціль 2.  _____________
____________________
____________________

Ціль 3.  _____________
____________________
____________________

Ресурси

1.  ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

Показники мого успіху

 . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________ . _________________________________________________________________

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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Мої перемоги

1.  ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Плани на наступний рік 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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МОЇ ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ       Місяць_________

ЦІЛЬ

ПЛАН ДІЙ

1.  __________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________

11. _________________________________________________________________

12. __________________________________________________________________

Примітки
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ
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ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ

           Місяць_________

ЦІЛЬ

ПЛАН ДІЙ

1.  __________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________

11. _________________________________________________________________

12. __________________________________________________________________

Примітки
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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             Місяць_________

ЦІЛЬ

ПЛАН ДІЙ

1.  __________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________

11. _________________________________________________________________

12. __________________________________________________________________

Примітки
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ
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5. __________________________________________________________________
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7. __________________________________________________________________
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12. __________________________________________________________________

Примітки
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ



26

             Місяць_________
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ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ
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ЦІЛЬ
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____________________________________________________________________

ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ
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ЦІЛЬ

ПЛАН ДІЙ
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3. __________________________________________________________________
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ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ
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____________________________________________________________________

ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ
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           Місяць_________

ЦІЛЬ
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4. __________________________________________________________________
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ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ ЦІЛІ НА МІСЯЦЬ
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ПЛАНУВАЛЬНИК

ПЛАНУВАЛЬНИК                  

дата __________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

список справ

o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________

o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________
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дата __________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

список справ

o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________

o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________
o _______________________________

ПЛАНУВАЛЬНИК
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НОТАТКИ

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

НОТАТКИ НОТАТКИ
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КАЛЕНДАР          
Вересень 2022

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Жовтень 2022

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Листопад 2022

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Грудень 2022

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Січень 2023

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Лютий 2023

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

Березень 2023

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Квітень 2023

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

КАЛЕНДАР
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Травень 2023

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Червень 2023

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Липень 2023

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Серпень 2023

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Вересень 2023

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Жовтень 2023

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Листопад 2023

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Грудень 2023

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

КАЛЕНДАР КАЛЕНДАР



ПРОЄКТ «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ»

«Навчаємось разом» – це Проєкт фінської підтримки реформи україн-
ської школи. 4-річна програма співпраці розпочалася в липні 2018 року. 
Проєкт має на меті підвищити якість освіти та її сприйняття в Україні. 

26 травня 2022 року Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і 
Прем’єр-міністр Фінляндської Республіки Санна Марін підписали 
угоду щодо продовження реалізації проєкту до 2023 року.

Проєкт «Навчаємось разом» охоплює три Кластери та Мовний компо-
нент, а саме: . Підготовка вчителів – реалізує якісні освітні програми, а також 

розробляє сучасні інноваційні системи професійного розвитку 
(онлайн-курси, система наставництва та сертифікації, розвиток 
професійних спільнот). . Популяризація освіти – підтримує підвищення обізнаності про 
реформу освіти, формування позитивного ставлення до освіти та 
вчителя. . Створення сучасного освітнього середовища – підтримує розроб-
ку та використання електронної платформи для учнів та фахівців 
у галузі освіти, а також розроблення професійних стандартів для 
директорів шкіл і створення навчальних матеріалів. . Мовний компонент – підтримка вчителів у професійному поступі 
щодо викладання української як державної мови, популяризуван-
ня вивчення української та переваг багатомовності, розроблення 
освітніх матеріалів для вивчення державної мови. 

Більше про те, що ми робимо, та корисна інформація 
для вашого професійного зростання

Актуальні новини та можливості для освітян 
Проєкту «Навчаємось разом» у Facebook

Проєкт фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії та ЄС і реалізується 
компанією FCG International у співпраці з Гельсінським університетом.
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Щоденник професійного розвитку створено в рамках Проєкту 
«Навчаємось разом» за фінансової підтримки Європейського Союзу 
та Міністерства закордонних справ Фінляндії. Зміст щоденника є 
виключно відповідальністю партнера проєкту і необов’язково 
відображає погляди Європейського Союзу, Міністерства закордонних 

справ Фінляндії.
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