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Повідомляємо, що Міністерство освіти і науки України спільно із Державною 

науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» на виконання наказу МОН від 

21.04.2021 № 446 (зі змінами) та пунктів 2.5.1.3, 2.5.1.4 Оперативного плану Міністерства 

освіти і науки України на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.01.2021 № 30, у рамках реалізації Всеукраїнського проєкту з 

профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії» розпочинає підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у «Школі кар’єрного консультанта». 

Мета проєкту – сприяти учням старших класів закладів загальної середньої освіти 

свідомо обрати професію своєї мрії, стати успішним у житті та реалізувати себе в Україні, 

а також підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері професійних кар’єрних 

консультантів. 

«Школа кар’єрного консультанта» застосовує сучасну модель змішаного навчання 

(Blended Learning), в якій ефективно поєднуються: 

 проходження мультимедійних курсів у форматі SCORM, які можна 

пройти за покликанням: www.hryoutest.in.ua/courses/proforiyentaciyniy-kurs-dlya-

pedagogichnih-pracivnikiv  

 участь в практичному тренінгу (у форматі вебінару), який проведе 

Ганна Різніченко, провідний кар’єрний радник (записатись на тренінг можна в один 

з двох днів 23 листопада або 16 грудня о 15.00 за покликанням: http://surl.li/amyqn ) 

 

Від    11.11.2021 р.     №1104/21 

На    №                         від 

┌  

Керівникам структурних підрозділів з 

питань освіти міських рад та 

райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад, директорам 

ЦПРПП,   завідувачам (директорам) 

методичних служб міст, районів, 

об’єднаних територіальних громад, 

директорам закладів загальної 

середньо та позашкільної освіти 

 

┐ 

   

┌  

Щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

┐ 

http://www.hryoutest.in.ua/courses/proforiyentaciyniy-kurs-dlya-pedagogichnih-pracivnikiv
http://www.hryoutest.in.ua/courses/proforiyentaciyniy-kurs-dlya-pedagogichnih-pracivnikiv
http://surl.li/amyqn%20)/


 виконання кейсового завдання, яке буде надано під час тренінгу. 

По завершенню навчання у «Школі кар’єрного консультанта» слухачам 

нараховується 1 кредит ЄКТС (сертифікат від ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»). 

Навчання безкоштовне. 

Просимо повідомити педагогічних працівників, які викладають у 7-11 класах 

закладів загальної середньої освіти щодо можливості підвищення кваліфікації у «Школі 

кар’єрного консультанта»  
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