
Цифрові компетенції сучасного 

педагога.  

Як навчатися та навчати 



 

 

 

 

 

 

Концепція розвитку цифрових 

компетентностей до 2025 року 
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Творимо еліту України вже сьогодні! 

Лист МОН України №1/9-70 від 15.02.2021  



Загальна інформація 

• відкрити молоді світ економіки й підприємництва; 

• навчити приймати рішення; 

• сформувати практичні ділові компетентності учасників; 

• допомогти у майбутньому професійному самовизначенні 

Мета 

• Індивідуальна і групова 

• Безкоштовна 
Участь 

• Дистанційна з очним або заочним (при 
несприятливих умовах) фіналом 

Форма 
проведення 

• Україна (повністю), сусідні країни, країни СНД 
(окрім РФ) 

Географія 

• молодь, освітяни, підприємці, батьки, громадські 
активісти, можливе залучення 3 тис. учасників  

Інформаційне 
охоплення 



• Учні 7-11 класів ЗЗСО 

• Україна і світ 

• Без особливої первинної підготовки 

Учнівська 
ліга 

• Студенти ЗВО всіх курсів 

• Студенти ЗПТО всіх курсів 

Студентська 
ліга 

• Вчителі ЗЗСО 

• Викладачі ЗПТО і ЗВО 

• Усі бажаючі із закладів освіти 

• Можливий приз і для закладу 

Ліга 
наставників 

• Батьки, родичі 

• Учні  

• Групова участь 
Сімейна ліга 

Загальна інформація 
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Загальна інформація 

Загальна кількість учасників за 2014-2020 роки– 12 850 учасників 



Роботодавец

ь 

Освітній 

заклад 

Платформа яка зближує 

бізнес і освіту 

Розумна платформа для виявлення яскраво 

виражених компетентностей, відповідності до 

професії та автоматичного профвідбору. arema.biz 

050 353 5441 

aramasht@gmail.com 



Викладачі за допомогою 

смартфона на основі 

своїх спостережень 

зазначають рівні 

компетентностей і 

формують траєкторію 

розвитку компетеності. 

4-12 років (виявлення 

талантів) 

12-18 років 

Разом з вакансією ми просимо 

організації надати питання 

для кар'єрного консультування 

і навчальні матеріали для 

ознайомлення з професією. 

Учень/студент має можливість 

вибрати професію найбільш 

високим рівнем відповідності 

та ознайомиться з професією. 

Від здобувача до 
співробітника  

- Відповідності до вакансії за 

компетентностями і профвідбір  

- Донавчання шукачів по 

недостатньо розвинутим 

компетентностям 

- Пошук та відбір 

Розвиток навичок 

протягом всього життя 

arema.biz 

050 353 5441 

aramasht@gmail.com 



Освіта 

Поглиблений 

аналіз траєкторії 

розвитку 
компетентності 

Виявлення рівнів 

компетентностей(Hard 
and soft skills) 

- яскраво виражені компетентності 
- недостатньо розвинуті компетентності 

Звіти на 

основі 

компетентност

і 
Формуйте 

- свідоцтво досягнення 

- цифровий паспорт компетентності 

- цифрове резюме для роботодавців та 
ВНЗ 

Профорієнтаці

я та кар'єрне 

консультуванн

я 

Виявляйт
е 

• відповідність до 

вакансій 

• відповідність до 
професій 

Підвищення кваліфікації 

та тестування педагогів 

Виявляйте 

- відповідність до посади співробітників 

Працевлаштуванн

я та фінансова 

допомога 

Отримуйте додаткові 
фінансові надходження від 

- роботодавців 
- інститутів, академій, університетів 

Реклама та відбір 

Виявляйте 

- інші навчальні заклади 
- обирайте абітурієнтів 

arema.biz 

050 353 5441 

aramasht@gmail.com 



Яскраво виражені 

компетентності 

arema.biz 

050 353 5441 

aramasht@gmail.com 



Разом з вакансією ми просимо організації надати 

питання для кар'єрного консультування і навчальні 

матеріали для ознайомлення з професією. 

Учень/студент має можливість вибрати професію з 

найбільш високим рівнем відповідності та 

ознайомитись з професією. 

Відповідність до професій, профорієнтація 

arema.biz 

050 353 5441 

aramasht@gmail.com 



Відповідність до інших професії 

arema.biz 

050 353 5441 

aramasht@gmail.com 







Презентаційні матеріали Конкурсу кращих практик  

http://bit.ly/2FRlQiM 
ВЕБІНАРИ: 

1. "Громадянська освіта та електронна демократія в навчальних закладах" 
СТАРТОВИЙ ВЕБІНАР  https://www.youtube.com/watch?v=I5vbdUGsv2U 
2. "Відкриті дані" Денис Гурский (Denis Gursky), Kateryna Onyiliogwu, Александр 
Краковецкий  https://www.youtube.com/watch?v=ckGlZ_n7q2w 
3. "Сервіси, побудовані на відкритих даних" Олександр Краковецкий,   
Олександр Щелоков 
https://www.youtube.com/watch?v=mdSQcD6ITx4&feature=youtu.be 
4. "Проектний менеджент" Артур Кочарян 
https://www.youtube.com/watch?v=wJ8HDLsR2SM 
5. "Роль петицій в електронному врядуванні"  Dmytro Khutkyy   
https://www.youtube.com/watch?v=lUtmRI7Cf5E&feature=youtu.be 
6. "Відкритий уряд, боротьба з корупцією Olesya Arkhypska    
https://www.youtube.com/watch?v=aPahemJ-Wjk&feature=youtu.be 
7. "Електронне голосування" Володимир Фльонц  
https://www.youtube.com/watch?v=olKH_HQieV4 
8. "Smart Cities" Юрій Назаров https://youtu.be/xGgXppYoSpA 
9. "Громадський бюджет" Артем Стельмашов, Алексей Коваленко 
https://youtu.be/atEmSLwYlI0 



Онлайн-платформи  













“ImpressionSchool”  
від Навігатор… 

Навчаємось самі та навчаємо інших.  



Участь у міжнародній виставці 
DIDACTA 2019 

 







Запрошууються педагогічні та наукові працівники, керівники закладів дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти, спеціалісти відділів, 
управлінь і департаментів освіти, центрів професійного розвитку педагогів, працівники 
закладів післядипломної педагогічної освіти, міських та районних відділів освіти, 
представники ОТГ, що відповідають за питання освіти, заступники директорів закладів 
освіти, аспіранти, студенти педагогічних коледжів, закладів вищої освіти 



 
 
 
 
 
 
 

Дякую  
 

*організаторам за запрошення 
* учасникам за активну позицію 

 E-mail g0978423267@gmail.com 

 

            Коломоєць Галина 

 Тел. 097-842-32-67 
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