ОСІННЯ ШКОЛА ТВОРЦІВ
СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Проєкт «Навчаємось разом» спільно з Міністерством
освіти і науки України, Інститутом модернізації змісту
освіти, Українським інститутом розвитку освіти, Академією
педагогічних наук України започатковують практико
орієнтований навчальний курс для творців сучасних
освітніх матеріалів, основною метою якого є розкриття
сучасних підходів до розроблення ефективних освітніх
матеріалів, відповідно до вимог Державного стандарту базової
середньої освіти та нових модельних навчальних програм.

Запрошуємо приєднатися до курсу
X авторів, розробників освітніх матеріалів,
зокрема цифрових, для закладів загальної
середньої освіти,
X редакторів освітнього контенту,
X дизайнерів навчальної літератури.

Напрями курсу
X зміст і функції навчальних матеріалів для школярів;
X конструювання структури, дидактичні принципи та дизайн сучасних
освітніх ресурсів;
X теорія і практика шкільного підручникотворення;
X фінський досвід розробки підручників і навчальних посібників;
X критерії відповідності навчальної літератури та цифрових продуктів
Державним стандартам освіти та сучасним освітнім парадигмам;
X наступність як умова розроблення якісного сучасного освітнього
середовища.

Приєднуйтесь до Осінньої
академії творців сучасних освітніх
матеріалів, щоб разом розвивати

НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ!

Програма дає можливість
X переосмислити дидактичні функції
сучасних освітніх матеріалів;
X розуміти зміни в нормативноправовій базі створення та відбору
освітніх матеріалів до використання
у навчальному процесі закладів
загальної середньої освіти;
X використовувати новий Стандарт
базової середньої освіти та
модельні програми для створення
ефективного освітнього контенту;
X знати сучасні світові тенденції
розвитку навчальної літератури;
X познайомитися з фінським
досвідом розробки підручників
та посібників, реалізацією
компетентісного підходу у
створенні фінських підручників та
цифрового освітнього контенту;
X усвідомити сучасні науковопедагогічні підходи до
розроблення освітніх матеріалів
(зокрема підручників, посібників,
цифрових освітніх ресурсів) для
НУШ;
X добирати методичні матеріали
з метою удосконалення
дидактичного апарату підручника;

X переосмислити функції, зміст,
форми та етапи створення
ефективного сучасного цифрового
освітнього контенту;
X розробляти методичний апарат
підручника, спрямований
на формування ключових
компетентностей, наскрізних умінь
учнів та реалізацію компетентнісного
потенціалу освітньої галузі;
X представляти у підручнику
завдання, які стимулюватимуть учнів
самостійно опановувати навчальний
матеріал, саморозвиватися, надавати
можливість обирати для виконання
різноманітні навчальні завдання
та пропонувати власні шляхи їх
розв’язання;
X забезпечувати активізацію
багатоканального сприйняття змісту
навчального матеріалу;
X розробляти навчальні тексти з
урахуванням вікових особливостей
здобувачів освіти (складність тексту
та кількість термінів на одиницю
тексту);
X використовувати загальні
принципи архітектоніки навчальної
книги.

Структура програми

годин

Вступ до курсу. Нормативна база. Загальний аналіз освітнього
контенту

3

Фінський досвід розробки підручників і навчальних посібників

3

Впровадження державних стандартів початкової та базової
середньої освіти в освітній процес закладів загальної середньої
освіти: нові виклики для творців освітнього контенту

3

Сучасні науково-педагогічні підходи до розроблення освітніх
матеріалів (зокрема підручників, посібників, цифрових освітніх
ресурсів) для НУШ

6

Методологічні засади розробки структурних компонентів
сучасних освітніх матеріалів. Дизайн (загальна архітектоніка).
Мовна культура

9

Сучасний цифроровий освітній контент

3

Підсумки. Панельна дискусія

3

Зміст програми
Тема

1

ВСТУП ДО КУРСУ. Нормативноправова база. Загальний аналіз
освітнього контенту (освітні
матеріали: навчальна література,
цифрові освітні ресурси тощо).
Фінський досвід розвитку
освітнього середовища.
Мета, завдання та програма навчання.
Забезпечення нової якості освіти
на всіх рівнях: від дошкільної освіти
до профільної. Розроблення та
впровадження нових нормативноправових документів, що регулюють
освітній процес.
Нормативно-правова база створення
та відбору освітніх матеріалів до
використання у навчальному процесі
закладів загальної середньої освіти.
Якісна навчальна література для
Нової української школи. Діяльнісний
складник підручників Нової
української школи.
Аналіз якості конкурсних підручників
для 1-4 класів НУШ: позитивні та
негативні тенденції.
Аналіз якості цифрових освітніх
продуктів для закладів загальної
середньої освіти.
Фінський досвід розвитку освітнього
середовища: допомога українським
освітнім реформам.
Реалізація компетентнісного підходу у
створенні фінських підручників.
Що робить навчальний матеріал
хорошим: точка зору автора
підручника і вчителя.
Як розробляються підручники у
Фінляндії. Практичні кейси.

Тема

2

Впровадження Державних
стандартів початкової та базової
середньої освіти в освітній процес
закладів загальної середньої
освіти: НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ
ТВОРЦІВ ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ.
Про нововведення Державного
стандарту середньої освіти та
модельних навчальних програм.
Розвиток освітнього простору як
процес визначення та реалізації цілей
освітньої політики відповідно до
потреб та цінностей суспільства, який
характеризується якісною зміною
компонентів освітнього простору,
появою нових організаційних форм
навчання, інновацій та нововведень
і перетворенням їх внутрішніх і
зовнішніх зв’язків, що забезпечує
здатність системи освіти до успішної
реалізації потенціалу людського
розвитку і розгортання нових
можливостей суспільства.
Новий зміст початкової та базової
середньої освіти і оновлення методик,
технологій навчання, що відповідають
потребам формування ключових
компетентностей для життя.
Компетентнісна освітня парадигма як
виклик часу.
Ключові компетентності як
інтегрована якість , що дає можливість
особистості ефективно брати участь
у багатьох соціальних сферах, і які
роблять внесок у розвиток якості
суспільства та особистого успіху, що
може бути застосовано до багатьох
життєвих сфер.
Підходи до реалізації в освітньому
процесі компетентнісного потенціалу
освітньої галузі.

Зміст програми
Тема

3

Сучасні науково-педагогічні
та психологічні підходи
до розроблення освітніх
матеріалів (зокрема підручників,
посібників, цифрових освітніх
ресурсів) для НУШ.

Тема

4

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ
СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ
СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ.
ДИЗАЙН (ЗАГАЛЬНА АРХІТЕКТОНІКА).
ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ.
Структурно-функціональні моделі
сучасних освітніх матеріалів в Україні та
світі.
Структурні компоненти.
Технологічні вимоги до розроблення
структурних компонентів підручника.
Загальні принципи розробки дизайну
та загальної цілісної архітектоніки
видань для учнів. Дизайн-аналіз
навчальних матеріалів НУШ: практичні
кейси.
Аспекти редакційної роботи з
навчальними матеріалами для
шкіл: мовна культура, кваліметричні
показники оцінювання текстів для учнів
відповідного віку.
Як розробляються підручники у
Фінляндії. Практичні кейси.

Взаємозв’язок та
взаємозумовленість педагогічних
підходів до розроблення контенту:
компетентнісний, особистісноорієнтований, діяльнісний,
міжпредметний та інтерактивні
підходи.
Методологічні та методичні
вимоги до розроблення освітнього
контенту.
Дискурс-аналіз освітніх матеріалів.
Застарілі та дискримінаційні
змісти освітнього контенту.
Підручник – носій змісту
освіти та засіб, що забезпечує
засвоєння навчального
матеріалу, формування ключових
компетентностей, наскрізних умінь
та розвиток вміння самостійної
творчої діяльності.
Основні функції та особливості
сучасного шкільного підручника,
їхня динамічність в залежності
від навчального предмету,
дидактичної концепції та підходів
до організації освітнього процесу.
Психолого-педагогічні вимоги до
розроблення освітнього контенту:
основні маркери.

Тема

5

СУЧАСНИЙ ЦИФРОВИЙ ОСВІТНІЙ
КОНТЕНТ.

Методологічні засади розробки
сучасного цифрового контенту. Види
цифрового контенту. Особливості
створення та експертування цифрового
Тема контенту.
6 ПІДСУМКИ. ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ.
Відповіді на питання. Групова взаємодія.
Консультації експертів.

Сертифіковане навчання

Тривалість програми

1 кредит

з навчальними вебінарами,
дискусійними обговореннями,
практичними кейсами та
консультаціями експертів

сертифікат видається на підставі
синхронної участі у щонайменше
80% вебінарів програми

Таймлайн
модулі

4

листопада

9

листопада

11

листопада

16, 18

листопада

23, 25, 30
листопада

2

грудня

7

грудня

Експерти і тренери курсу
Яркко Лампіселька, доктор наук,
професор Гельсінського університету,
керівник міжнародного проєкту
«Навчаємось разом»
Ярі Лявонен, доктор наук, професор
Гельсінського університету, керівник
Комітету оцінювання якості освіти
(Фінляндія)
Мірелла Мякілє, головна артдиректорка, дизайнерка, експертка
видавництва «Otava Learning»
(Фінляндія)
Ханна Піконен, викладачка,
тренерка Viikki teacher training school
Гельсінського університету (Фінляндія)
Марі Кюхюнен, виконавча директорка
видавництва «Otava Learning»
Роман Шиян, заступник керівника
Команди підтримки реформ
Міністерства освіти і науки України,
національний директор проєкту
«Навчаємось разом»
Карандій Вадим, директор
Українського інституту розвитку освіти,
національний координатор кластеру 3
проєкту «Навчаємось разом»
Дубовик Олена, заступниця директора
Інституту модернізації змісту освіти,
національний координатор кластера 3
проєкту «Навчаємось разом»
Олена Гайдамака, начальниця відділу
наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту загальної
середньої освіти в Новій українській
школі ІМЗО
Олена Лінник, експертка із
забезпечення якості освіти у проєкті
«Супровід урядових реформ в Україні»,
професорка кафедри початкової освіти
Київського університету імені Бориса
Грінченка
Старагіна Ірина, розробниця
Державного стандарту, експертка
Команди підтримки реформ
Міністерства освіти і науки України,
кандидатка психологічних наук
Ляшенко Олександр, доктор
педагогічних наук, професор, завідувач
відділенням середньої загальної освіти
НАПНУ

Шатирко Лариса, старша наукова
співробітниця Лабораторії психології
навчання ім. І.О. Синиці НАПУ
Рудницька Світлана, докторка
психологічних наук, завідувачка
лабораторії когнітивної психології
Інституту психології імені Г.С. Костюка
НАПНУ
Пархоменко Наталя, начальниця
відділ наукового та навчальнометодичного забезпечення змісту
дошкільної та початкової освіти в Новій
українській школі ІМЗО
Кодлюк Ярослава, докторка
педагогічних наук , професорка
Тернопільського державного
педагогічного університету
Харламова Тетяна, начальниця
відділу навчальної літератури УІРО
Лисогор Людмила, кандидатка
педагогічних наук, доцентка
Криворізького державного
педагогічного університету
Слюсаренко Ніна, методистка УІРО
Халус Олена, заступниця декана
факультету інформатики і
комп’ютерних наук національного
технічного університету «КПІ»
ім. І. Сікорського
Фіялка Світлана, доцентка,
кандидатка наук із соціальних
комунікацій Видавничнополіграфічного інституту НТУУ «КПІ»
Козлова Анна, докторка філософії,
психологиня, керівниця проєкту
«Психолог у школі» видавництва
«Шкільний світ»
Женченко Марина, докторка наук із
соціальних комунікацій, професорка
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка
Женченко Ігор, голова Київського
відділення Національної спілки
художників книги, старший викладач
Київського університету
ім. Б. Грінченка
Прихода Ярослава, професорка
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка

“

Вітаю всіх і ласкаво запрошую до першої Осінньої школи творців сучасних освітніх
матеріалів для НУШ!
Фінський проект «Навчаємось разом» має великий привілей працювати з Міністерством
освіти і науки України, Інститутом модернізації змісту освіти, Українським інститутом
розвитку освіти, Академією педагогічних наук України у розробці цього особливого,
спеціально підготовленого навчального курсу для українських творців освітнього контенту.
Сучасні підручники мають стосуватися життя дитини і розвивати важливі пізнавальні
навички. Навчальні матеріали – це лише один із компонентів освітнього процесу. Під час
нашого курсу пропонуємо переосмислити роль сучасного підручника у процесі формування
навичок ХХІ століття.
Ми підготували для вас багато практичних кейсів та неймовірну команду
експертів, яка допоможе кожному учаснику курсу рухатися вперед до
сучасних стандартів підручникотворення.
Разом ми можемо все. Разом ми можемо зробити майбутнє кращим для
наших учнів та вчителів. Кожен з вас – агент змін, який може дійсно щось
змінити. Робімо це разом, навчаймося разом!
Яркко Лампіселька, керівник проєкту «Навчаємось разом»

“

Фінська школа привертає
величезний міжнародний
інтерес, і ми маємо одну з
найпрестижніших систем
освіти у світі. Однак систему
освіти не можна перенести
в інші країни в оригіналі,
оскільки суспільства різні й
має бути проведена адаптація.
Якби ми хотіли взяти початкову
школу такою, якою вона є, і
змусити її працювати в іншому
місці, нам довелося б змінити
не лише вчителів, а й учнів та
батьків.

“

Однак ми можемо перенести
той вид експертизи, який
необхідний для виявлення
проблем, розробки питань
суспільства та збільшення
досвіду різних спеціалістів.
Наприклад, створення
потужної команди творців
сучасного освітнього контенту,
який розвиває наскрізні
вмінні сучасного покоління та
забезпечує країну успішним
майбутнім.

Візуалізація є
важливою частиною
освітнього контенту.
Окрім привабливості,
правильний вид наочності
результативно підтримує
якісне навчання. Кольори,
зображення та графіка
мають дуже важливе
значення. Цікавий
матеріал мотивує набагато
більше, ніж нудний. Щоб
відповідати візуальним
тенденціям кожної епохи,
видавці в «Otava Learning»
вивчають світові тенденції
візуалізації навчальної
літератури. Крім того,
наочні рішення впливають
на структуру матеріалу та
на те, як його бачать учні.
Пропоную зазирнути за
лаштунки видавництва
«Otava Learning» та
поговорити під час зустрічі
про особливості дизайну
фінських друкованих та
цифрових підручників.

Ярі Лявонен, доктор наук,

Мірелла Мякілє, головна

професор Гельсінського
університету, керівник Комітету
оцінювання якості освіти Фінляндії

арт-директорка, дизайнерка,
експертка видавництва «Otava
Learning»

“

У час цифрового спілкування дуже важливо навчити
дітей критично мислити.
Маючи можливість споглядати джерело та мотиви
тексту, учень може скласти
більш реалістичну картину світу. Ступінь використання цифрових методів
навчання залежить, серед
іншого, від інфраструктури
школи та доступу учнів до
персональних пристроїв.
Загалом, використання
різноманітних навчальних
матеріалів тренує компетенції учнів результативніше. У видавництві «Otava
Learning» методи змішаного навчання враховуються
уже на етапі планування та
проєктування освітнього
контенту. Ми випускаємо
широкий асортимент різноманітних продуктів, які дозволяють використовувати
як друковані, так і цифрові
матеріали.

Марі Кюхюнен, виконавча
директорка видавництва
«Otava Learning»

