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Про надання інформації

На Ваш запит на отримання публічної інформації, зареєстрований у 

Міністерстві освіти і науки України (далі -  МОН) від 15.12.2020 року за № ЗПІ- 

0-1546/0-20 щодо проведення дистанційного курсу для вчителів, директорат 

стратегічного планування та європейської інтеграції в межах компетенції 

інформує.

Інформаційно-цифрова (інформаційно-комунікаційна) компетентність є 

однією з ключових компетентностей Нової Української Школи. Питання 

підвищення рівня цифрової грамотності здобувачів освіти та педагогічних 

працівників стало особливо актуальним під час запровадження карантинних 

обмежень у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та заборони 

(обмеження) відвідування закладів освіти здобувачами освіти.

Відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 08.09.2020 року № 

1115 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.09.2020 року за № 

941/35224), педагогічні працівники, які організовують дистанційне навчання, 

мають підвищувати свою кваліфікацію щодо використання інформаційно- 

комунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі шляхом 

формальної (за типовою програмою підвищення кваліфікації), неформальної або 

інформальної освіти в порядку, визначеному законодавством.

У проектах професійного стандарту за професіями «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти», «Керівник закладу загальної середньої освіти» 

передбачена інформаційно-цифрова компетентність із деталізованим описом для
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вказаних професій. Враховуючи вищевказане, розвиток цих компетентностей у 

педагогічних працівників є актуальним завданням для МОН як для центрального 

органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Так, протягом 12-22 листопада в межах спільної ініціативи МОН та Google 

Україна педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти мали 

можливість пройти курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної 

взаємодії» -  безкоштовне навчання про організацію ефективної взаємодії між 

учасниками освітнього процесу за допомогою цифрових інструментів Google for 

Education (далі -  Курс).

До опанування навичок із використання цифрових технологій для 

організації дистанційного навчання в межах Курсу долучилося 14 825 

педагогічних працівників, 8 119 (або 55%) учасників отримали сертифікат про 

успішне проходження курсу.

Оскільки технічні та організаційні можливості не дають змоги проводити 

подібні курси для всіх бажаючих одночасно, МОН продовжуватиме в 2021 році 

співпрацю з партнерами та організовуватиме заходи з підвищення рівня 

інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників (у тому числі 

з Google Україна та ТОВ «Академія цифрового розвитку» щодо організації 

вказаного безоплатного Курсу повторно).

Проведення таких заходів буде анонсовано заздалегідь через офіційні 

джерела МОН. Місцеві органи управління освітою, заклади освіти та педагогічні 

працівники будуть повідомлені офіційними листами додатково.
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