
 

Вид програми підвищення 

кваліфікації  

Спецкурс 

Назва програми підвищення 

кваліфікації  

Проєктування освітнього середовища закладу загальної середньої освіти в умовах цифровізації суспільства  

Автор(-и) / розробник(-и) Гораш Катерина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та права 

ЦІПО, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  

Категорія(-ї) слухачів Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем: 

Педагогіка; початкова, дошкільна та позашкільна освіта; 

Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем: 

Гуманітарний, суспільно-гуманітарний та естетичний; 

Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти(коледжів, технікумів); 

Керівники, новопризначені керівники центрів професійного розвитку педагогічних працівників; 

Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників; 

Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої та дошкільної освіти; 

Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Мета програми Мета спецкурсу – підвищення професійної компетентності керівників і педагогічних працівників закладів 

освіти з проєктування освітнього середовища закладів освіти в умовах інформатизації та діджиталізації 

суспільних й освітніх інститутцій; ознайомлення з результатами вітчизняних і міжнародних досліджень; 

підготовка до оцінювання сучасних освітніх середовищ. 

Коротка анотація змісту 

програми 

Актуальність теми спецкурсу зумовлена впровадженням освітніх реформ загальної середньої освіти в 

умовах інтенсивної інформатизації та діджиталізації української освіти та потребою в підготовці керівників 

і педагогічних працівників до здійснення професійної діяльності в умовах змін. 

Програму спецкурсу розроблено для керівників і педагогічних працівників закладів освіти з метою їх 

ознайомлення із сучасними тенденціями змін освітнього середовища закладів освіти в умовах 

інформатизації та діджиталізації освіти; міжнародним досвітом проєктування та інструментарієм 

оцінювання сучасних освітніх середовищ. 

У програмі обґрунтовано доцільність упровадження спецкурсу в процес самоосвіти та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; описано зміст основних структурних складників (мету, предмет, 

вимоги й очікувані результати навчання педагогічних працівників за програмою спецкурсу, перелік і зміст 

модулів, обсяг навчального навантаження та форми організації освітнього процесу). Акцентовано увагу на 

доцільності застосування розробленого інструментарію оцінювання інноваційності освітнього середовища 

закладу освіти в педагогічній практиці та управлінні закладами освіти. Інноваційність освітнього 

середовища розглядається як основна умова успішності проєктування цифрового освітнього середовища.  

Інструментарій оцінювання освітнього середовища  дасть змогу визначити один з рівнів інформатизації  

(низький, середній, достатній, високий) і застосувати результати оцінювання в стратегічному плануванні 

роботи закладу освіти та проєктуванні його освітнього середовища. 



У структурі спецкурсу  два змістовні модулі: 

1) Сучасне середовище: чинники змін, типи, компоненти, етапи проєктування, у модулі розглядаються 

теми: «Роль інформаційних процесів у сучасному розвитку освіти України»; «Типи та компоненти 

ефективного освітнього середовища в умовах інформатизації та діджиталізації освіти (за результатами 

міжнародних досліджень)»; «Особливості інформаційного освітнього середовища та характеристики рівнів 

інформатизації». 

2) Інструментарій оцінювання рівня освітнього середовища в умовах інформатизації та діджиталізації 

освіти, у модулі передбачені теми «Складники інструментарію оцінювання інформаційного освітнього 

середовища: експертне оцінювання кваліметрична модель оцінювання»; «Практичне застосування 

інструментарію оцінювання освітнього середовища». 

Упровадження спецкурсу «Проєктування освітнього середовища закладу загальної середньої освіти в 

умовах цифровізації суспільства» в педагогічну практику закладів післядипломної педагогічної освіти, на 

нашу думку, дасть змогу забезпечити  підготовку педагогічних працівників до: участі в інноваційних 

процесах;  оцінювання стану освітнього середовища та проєктування ефективного інформаційного 

освітнього середовища. 

Обсяг програми 6 год. 

Форма підвищення кваліфікації  Очно-дистанційна, дистанційна 

Перелік компетентностей, які 

передбачені програмою щодо 

розвитку / формування 

Інтегральна компетентність – здатність визначати, оцінювати та розв’язувати складні задачі і проблеми з 

управління організацією та створенням цифрового освітнього  середовища, що передбачає проведення 

дослідної й інноваційної діяльності та застосування сучасних цифрових технологій; 

Проєктна – здатність розробляти та реалізувати проєкт на основі професійних знань, умінь, особистісного 

досвіду та ціннісних орієнтацій учителя, що сприяють ефективній підготовці та впровадженню освітніх 

проектів; 

Когнітивна – здатність здійснювати професійну діяльність на основі наукових знань та розуміння термінів; 

Продуктивна – здатність працювати на результат із застосуванням ресурсів та попередженням ризиків і 

проблем; 

Інформаційна – здатність опрацьовувати різного виду інформацію із застосуванням ІКТ, цифрових, 

хмарних технологій; 

Комунікативної – здатність застосовувати методи конструктивного спілкування в процесі проєктування 

цифрового освітнього середовища. 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою  

Cвідоцтво, сертифікат 



 

 


