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Керівникам закладів вищої освіти 
(за списком)

Про виконання наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 15.01.2018 № 34

Шановні колеги!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
15.01.2018 р. № 34 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки 
педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи» на 
сайті студії онлайн-освіти ЕсіЕга (https://ed-era.com/nus) з 1 лютого 2018 року 
розпочинається навчання на дистанційному курсі «Онлайн-курс для вчителів 
початкової школи».

Дистанційний курс -  один із обов'язкових етапів підвищення 
кваліфікації педагогів, які навчатимуть першокласників з вересня 2018 року. 
Він дозволить ознайомитися з новим Державним стандартом початкової 
освіти, отримати практичні навички управління класом, навчитися методикам 
компетентнісного та інтегрованого навчання. Важливою частиною курсу є 
розділи, присвячені основам нейропсихології (науці, що дозволяє зрозуміти 
особливості функціонування мозку дитини, виявити причини труднощів у 
навчанні й усунути їх) та інклюзивній освіті.

Просимо поінформувати про зазначений онлайн-курс студентів 
випускних курсів, які навчаються за спеціальністю 013 «Початкова освіта» і 
які планують працевлаштовуватися в цьому році. Заклади освіти при прийомі 
на роботу вчителів початкової школи можуть запитувати підтвердження про 
проходження онлайн-курсу.

Просимо також поінформувати про онлайн-курс педагогічних та 
науково-педагогічних працівників відповідних відділень та факультетів з 
метою глибшого ознайомлення з новим Державним стандартом та новими 
методиками компетентнісного та інтегрованого навчання.
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Звертаємо увагу, що проходити курс (навчатися) та виконувати завдання 
можна у зручний для себе час та місці з будь-якого пристрою (телефон, 
планшет, ноутбук, стаціонарний комп’ютер). Немає необхідності розпочинати 
навчання одразу в день публікації матеріалів, адже матеріали доступні на 
платформі цілодобово й на навчання надано достатньо часу.

Перед навчанням необхідно ознайомитися із додатками, які містять 
інструкції щодо навчання на курсі.

Зареєструватися на курс можна за посиланням https://ed-era.com/nus.
Реєстрація є відкритою для всіх бажаючих.

З повагою, 
заступник Міністра Ю. М. Рашкевич

Балуба І. А. 481-32-65
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