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Назва програми підвищення 

кваліфікації  

Цифрові трансформації управління закладом освіти 

Автор(-и) / розробник(-и) Ляхоцька Л.Л., професор кафедри 

Категорія(-ї) слухачів Керівні,  науково-педагогічні педагогічні працівники закладів освіти 

Мета програми Розкрити особливості цифровізації закладу освіти  в умовах розвитку цифрової економіки та цифрового 

суспільства; оновити та розширити знання слухачів із теорії та практики впровадження цифрових 

технологій та електронних засобів навчання в освітній процес; удосконалити практичні навички щодо 

змісту, організації, форм і методів роботи викладача в умовах цифрового закладу освіти; розкрити 

процес застосування оновлених компетентностей в умовах соціальних  та цифрових трансформацій в 

освіті. 

Коротка анотація змісту 

програми 

 За змістом спецкурс складається за темами двох занять, методики проведення кожного заняття, запитань 

і завдань для самостійної роботи здобувачів освіти, комплексу практичних завдань для  cамоконтролю, за 

допомогою яких перевіряються професійні компетентності здобувачів курсів ПК, рекомендованої 

літератури та наочних матеріалів. Тема 1. «Цифровізація закладів освіти на шляху розвитку цифрової 

економіки» - тематична дискусія, 2 год.  Особливості цифрової економіки України. Стратегія розвитку 

економіки України 2030Е. Виклики цифрового суспільства до освіти. Проблема реалізації національної 

безпеки у галузі освіти. Критерії національної безпеки в освітній сфері. Кібертехнології в освіті:  

кібербулінг, кіберуніверситет, кіберакмеологія. Цифровий заклад освіти: технологія комплексної 

цифровізації. Тема 2. «Проєктування технологій навчання в цифровому закладі освіти» - тренінг, 2 год. 

Відкритий освітній простір цифрового закладу освіти. Форми організації освітнього процесу в 

цифровому закладі освіти. Засоби і технології формування відкритого освітнього простору. Хмарні 

технології в управлінні цифровим закладом освіти. Засоби і технології формування відкритого 

освітнього простору закладу освіти. Аналіз відкритого освітнього простору цифрового закладу освіти. 

Визначення форм організації освітнього процесу в цифровому закладі освіти. Практична робота з 

формування комплекту засобів і технологій щодо створення відкритого освітнього простору закладу 

освіти.  

 



 

Обсяг програми 4 годин 

Форма підвищення 

кваліфікації  

очно-дистанційно 

Перелік компетентностей, які 

передбачені програмою щодо 

розвитку / формування 

Цифрова та інноваційно-дослідницька компетентності щодо вміння планувати, організовувати та 

контролювати власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог цифрового суспільства; 

володіти управлінськими технологіями супроводу та забезпечення якості освітнього процесу, організації 

освітнього середовища закладу освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання;  уміти створювати 

та запроваджувати проєктування технологій навчання  у відкритому освітньому просторі цифрового 

закладу. 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою  

Сертифікат 


