
Вид програми підвищення кваліфікації 

(освітня, освітньо-професійна, 

професійна, навчальний модуль, 

спецкурс, семінар, семінар-практикум, 

тренінг тощо) 

Спецкурс «Створення і використання цифрового забезпечення освітнього процесу в 

професійній діяльності педагога Нової української школи» 

 

Назва програми підвищення кваліфікації 

(тема, напрям) 

напряму: педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти 

галузь знань: 01 Освіта 

Автор(-и) / розробник(-и) Ілляхова Марина Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 

філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти Державного 

закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти». 

Категорія(-ї) слухачів Категорія слухачів: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО, викладачі 

та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО. 

Мета програми Мета – розвиток цифрової компетентністі педагогічних працівників з питань розроблення 

і ефективного використання освітнього відеоконтенту, що відповідає за успішну 

професійну самореалізацію та високу конкурентоздатність всіх суб’єктів освітнього 

процесу відповідно до вимог концепції «Нова українська школа».  

Коротка анотація змісту програми Спецкурс розкриває необхідність процесу цифровізації національної освіти, оскільки це 

сприятиме розвиткові інформаційного суспільства, креативного середовища та 

креативного ринку тощо. При побудові відкритого інформаційного суспільства визначна 

роль відводиться створенню, поширенню і збереженню змістовної частини, тобто 

контенту на різних мовах та форматах із належним визнанням прав авторів. Створення 

контенту, насамперед українського, відповідно до національних або регіональних потреб, 

має сприяти соціальному, культурному та економічному розвитку, зміцненню 

інформаційного суспільства. 

Розкривається необхідність розроблення якісного освітнього контенту, перегляд та 

оновлення навчальних програм підвищення кваліфікації. Розробка та популяризація 

загальнодоступних онлайн- та офлайн-курсів з цифрової грамотності, у тому числі 

змішаного навчання для охоплення великої кількості представників різних категорій 

населення на основі прийнятого Європейського фреймворку цифрових компетенцій 

(DigiComp 2.0.). Вимірювання та сертифікація цифрових навичок. Адаптація методології 



вимірювання та впровадження незалежної сертифікації рівня цифрових навичок 

відповідно до потреб ринку праці. Запровадження обов’язковості цифрових компетенцій 

для державних службовців, працівників сфери освіти (на прикладі англійської мови), 

науковців. 

Обсяг програми (год. / кредитів ЄКТС) 30 годин  (1 кредит) 

Форма(-и) підвищення кваліфікації 

(очна, очно-дистанційна, дистанційна, 

дуальна) 

очна, очно-дистанційна 

Перелік компетентностей, які 

передбачені програмою щодо розвитку / 

формування 

Інтегральна компетентність. Загальні компетентності: освітологічна. Спеціальні (фахові, 

предметні, посадово-функціональні) компетентності: цифрова, комунікативна, інноваційно-

дослідницька, підприємницька. 

Документ про підвищення кваліфікації, 

передбачений програмою (свідоцтво, 

сертифікат) 

Сертифікат 

 


