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Змішане навчання 



Цифрова компетентність  



Цифрова компетентність 



Європейські рамки цифрової компетентності 



Цифрова трансформація освіти 

10 грудня 2020 року відбувся 

Третій Європейський саміт з 

питань освіти, який в онлайн 

форматі зібрав європейську 

освітню спільноту для обговорення 

цифрової трансформації 

європейських освітніх систем.  

Зацікавлені сторони обмінялись 

найкращими методами 

пом'якшення впливів наслідків 

COVID-19 на освіту. Вони також 

надали відгуки про бачення Комісії 

створити європейський освітній 

простір до 2025 року та 

реалізувати План дій з цифровізації 

освіти на 2021-2027 роки. 
 

Third European 

Education Summit: 

Digital Education 

Transformation 

(Третій Європейський 

саміт з питань освіти: 

Цифрова 

трансформація 

освіти) 



Цифрова трансформація професійної освіти 

Про необхідність цифровізації професійної 

освіти як рушійної сили для інноваційних 

перетворень, фактору зростання привабливості 

професійної освіти йде мова у Рекомендаціях Ради 

Європи від 24 листопада 2020 року щодо 

професійної освіти та професійної підготовки (ПТО) 

для стійкої конкурентоспроможності, соціальної 

справедливості та стійкості (COUNCIL 

RECOMMENDATION of 24 November 2020 on 

vocational education and training (VET) for sustainable 

competitiveness, social fairness and resilience) 

 



Цифрова трансформація професійної освіти 

18 грудня 2020 року 

опубліковано доповідь 

«Innovation and Digitalisation: A 

report from the ET2020 Working 

Group on Vocational Education 

and Training (VET)» - «Інновації 

та цифровізація: звіт робочої 

групи ET2020 з професійної 

освіти та навчання». 

Звіт містить: 1 бачення, 2 точки 

зору та 8 поглядів, а також 

найкращі практики з усієї 

Європи, які мають на меті 

показати, як інновації та 

цифровізація сприяють якісній 

професійній освіті в нових 

умовах. 

 



Спроможність до цифрової трансформації 

України 



Цифрова компетентність 



Цифрова трансформація 



Блог «Дистанційна платформа ДНЗ ЗВПУ» 



Курси на сервісі Google клас 

 



SELFIE 

 



SELFIE 

SELFIE (саморефлексія щодо ефективного навчання 
шляхом сприяння використанню інноваційних освітніх 
технологій) - це безкоштовний інструмент, призначений 
допомогти закладам освіти впровадити цифрові технології у 
освітній процес. 

SELFIE – розроблено за ініціативи Європейської комісії, 
фінансується за допомогою програми Еразмус та є 
безкоштовною програмою для всіх закладів освіти.  

SELFIE анонімно збирає думки учнів, педагогів та керівників 
закладів освіти щодо того, як цифрові технології 
використовуються в їх освітніх системах. Для цього 
використовуються короткі висловлювання та запитання, 
передбачена проста шкала відповідей (1-5). Процедура 
розрахована приблизно на 20 хвилин. На основі цього 
опитування, формується інтерактивний звіт-знімок про сильні 
та слабкі сторони закладу освіти у використанні цифрових 
технологій. 

 



Участь ДНЗ «Запорізьке ВПУ» у програмі SELFIE 

З 25 січня до 14 лютого 2021 року керівництвом, 

викладачами та здобувачами освіти «ДНЗ Запорізьке ВПУ» 

було пройдено опитування на платформі SELFIE.  

Цьому процесу передувала процедура реєстрації та 

налаштування, що передбачає 4 кроки (вибір рівня освіти, 

налаштування анкет, визначення періоду опитування та 

отримання активних посилань на анкети.  

За відсутності україномовної версії, опитування було 

проведене російською мовою. 

 



Під час активної фази опитування, координатор проєкту 

має можливість у режимі реального часу відслідковувати 

прогрес участі учасників. Інтерфейс зрозумілий, можна 

завантажити посібник (рос.) 

Участь ДНЗ «Запорізьке ВПУ» у програмі SELFIE 



По закінченні періоду опитування, заклад освіти отримав 

інтерактивний звіт-знімок, який дозволяє поглянути на кожне 

питання з точки зори кожної групи учасників, побачити сильні 

та слабкі сторони рівня цифрової готовності закладу освіти. 

Участь ДНЗ «Запорізьке ВПУ»  

у програмі SELFIE 



 

Колесо цифрової компетентності 



Національний тест на цифрову грамотність 

«Цифрограм» 



Дякую за увагу! 

• Буду вдячна, якщо Ви зможете пройти опитування 

за посиланням: http://bit.ly/3kidZA8 

• По закінченні опитування, Ви зможете 

скористатися активними посиланнями на корисні 

ресурси, що мають на меті визначення рівня 

цифрової компетентності як особистої, так і рівня 

цифрової готовності закладу освіти 

 

http://bit.ly/3kidZA8
http://bit.ly/3kidZA8
http://bit.ly/3kidZA8
http://bit.ly/3kidZA8
http://bit.ly/3kidZA8
http://bit.ly/3kidZA8
http://bit.ly/3kidZA8
http://bit.ly/3kidZA8

