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EU4SKILLS: ОГЛЯД
• Мета Програми – допомога у впровадженні реформи 

профтехосвіти

• Національний рівень та 7 пілотних регіонів

• Програма реалізується за підтримки ЄС та його держав-членів 

Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії

• Виконавці: GIZ та German Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

та партнери з держав-членів ЄС, які фінансують Програму

• Тривалість: 2020-2023



COVID-19 ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ОСВІТИ
Аналітична записка ООН: Освіта під час COVID-19

Криза стимулювала інновації в освітньому секторі

Рішення для дистанційного навчання на підтримку безперервності освіти
були розроблені завдяки швидким реакціям урядів та партнерів у всьому
світі

Пандемія COVID-19 створила найбільшу дестабілізацію  
системи освіти в історії

Це вплинуло на 1,6 мільярдів учнів у понад 190 країнах

Закриття навчальних закладів торкнулося 94% учнів та 
студентів у всьому світі, до 99% у країнах з низьким та 
нижчим за середній рівнем доходу



ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ

Технічні проблеми36
Труднощі у спілкуванні зі

студентами31
Організаційні труднощі забезпечення

дистанційного навчання11

За результатами опитування педагогічних працівників закладів

П(ПТ)О (%)

Відсутність навичок роботи з комп'ютером

та програмним забезпеченням6
Відсутність методичних та педагогічних

знань4



Самооцінка цифрових компетентностей викладачами та керівниками
закладів П(ПТ)О (%)*

*класифікація базується на європейських рамках

оцінки цифрових навичок та компетентностей

ЦИФРОВІ КОМПЕТНОСТІ

2
• Новачки майже не користуються цифровими пристроями

17

• Початковий рівень 

користуються Інтернет-ресурсами, електронною поштою, виконувати прості дії з файлами та папками

43

• Базовий рівень

використовують основні функції MS Office для роботи з текстами та таблицями; Zoom і Skype

26

• Досвідчені користувачі

впевнено користуються MS Office, онлайн-сервісіами, можуть  створювати презентації та відеоконтент

10

• Просунутий рівень

вільно користуються всіма доступними інструментами, включаючи професійні

2

• Експерти

пропонують інноваційні рішення для використання цифрових технологій



ПІДТРИМКА EU4SKILLS

Розроблено План діджиталізації професійно-технічної освіти.

Підтримка на національному, регіональному та на рівні закладів

профтехосвіти.

Основні напрямки підтримки:

✓ Навчання та підвищення кваліфікації викладачів, керівників ЗП(ПТ)О та 
представників регіональних НМЦ П(ПТ)О у використанні цифрових 
інструментів.

✓ Розробка цифрового контенту для навчального процесу.

✓ Забезпечення IT обладнанням закладів П(ПТ).

✓ Підтримка розвитку ІТ-професій у системі П(ПТ)О.



Покращення цифрових навичок викладачів та керівників закладів

профтехосвіти

ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО

Тренінг

Посібник
Масовий 

онлайн 
курс



Тренінг з розвитку цифрових навичок

ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО

• майже 800 викладачів та керівників з 20 
пілотних закладів П(ПТ)О з 7 регіонів успішно 
пройшли тренінг 

Грудень 2020 

• майже 1200 викладачів та керівників 
закладів П(ПТ)О з усієї України успішно 
пройшли тренінг

• ще майже 700 наразі завершують навчання

Липень-листопад 2021

Усі учасники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації

викладачі – 30 год. (1 кредит ЄКТС)

керівники – 18 год. (0,6 кредиту ЄКТС)



Самооцінка цифрових компетентностей викладачами та керівниками
закладів П(ПТ)О до та після проходження тренінгу з розвитку
цифрових навичок (%)

ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО
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Початковий рівень 
(користуються Інтернет-ресурсами, електронною 

поштою, виконувати прості дії з файлами та папками)

Базовий рівень 
(використовують основні функції MS Office для роботи 

з текстами та таблицями; Zoom і Skype)

Досвідчений користувач 
(впевнено користуються MS Office, онлайн-сервісіами, 

можуть  створювати презентації та відеоконтент)

Просунутий рівень 
(вільно користуються всіма доступними 
інструментами, включаючи професійні)

Експерт 
(пропонують інноваційні рішення для використання 

цифрових технологій)

після тренінгу до тренінгу



Навчально-методичний посібник 

«Змішане навчання у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти»

Схвалено для використання 

в освітньому процесі

(Рішення експертної комісії з професійної 

педагогіки, психології та змісту 

професійної (професійно-технічної) освіти 

від 15 жовтня 2021 року (протокол № 3))

ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО



ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО

Онлайн курс для керівників і 
заступників закладів П(ПТ)О

«Як впровадити змішане навчання у 
закладі П(ПТ)О»

• Підготовка закладу освіти до 

впровадження змішаного навчання.

• Пошук технічних рішень для реалізації 

змішаного навчання.

• Розробка стратегії для впровадження 

змішаного навчання.

• Цифрові інструменти для організації 

змішаного навчання та управління ними.

• Безпека персональних даних та 

академічна доброчесність.

• Як організувати співпрацю учасників і 

учасниць освітнього процесу в умовах 

змішаного навчання.

Онлайн курс для викладачів і 
майстрів виробничого навчання 

закладів П(ПТ)О 

«Як застосувати змішане навчання в 
освітньому процесі П(ПТ)О»

• Підготовка викладачів до здійснення 
змішаного навчання.

• Безпека персональних даних та 
академічна доброчесність.

• Педагогіка змішаного навчання.

• Онлайн-інструменти для синхронного 
інтерактивного  навчання.

• Онлайн-інструменти для асинхронного 
інтерактивного  навчання.

• Формувальне оцінювання під час 
змішаного навчання.



✓ 62 учасниці та учасника

✓ 25 регіональних методичних центра з усієї України

✓ 25 розроблених програм для навчання педагогічних працівників 
ЗП(ПТ)О у змішаному форматі з акцентом на розвиток цифрових 
навичок

ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО

Тренінг для Тренерів з впровадження змішаного навчання в закладах

профтехосвіти для регіональних НМЦ П(ПТ)О



Тренінг з цифрових навичок для викладачів та керівників

ЗП(ПТ)О

Ще 1000 учасників з усіх регіонів України

ТоТ та менторська програма для НМЦ П(ПТ)О з впровадження

змішаного навчання

25 НМЦ з усіх регіонів України

НАЙБЛИЖЧІ ПЛАНИ



Дякую за увагу!


