
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 

            
 
 
                                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК 
ДЕННИЙ 
ПІДТРИМКА ШКІЛ У КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОГО 

НАВЧАННЯ – ІНІЦІАТИВНА ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ 

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ 

SELFIE В УКРАЇНІ 

ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ     20 КВІТНЯ 2021р., 12.00-16.00 ЗА 

КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ, ПЛАТФОРМА ZOOM  

КОРОТКИЙ ОГЛЯД 

Останніми роками Україна виявляє ініціативу щодо підтримки цифрових трансформацій і 

розвитку країни, зокрема Кабінет Міністрів ухвалив «Концепцію розвитку цифрових 

компетентностей»; Міністерство цифрової трансформації опублікувало «Рамку цифрових 

компетентностей для громадян», а також запустило онлайн-платформу Дія. Цифрова освіта з 

метою сприяння розвитку цифрових компетентностей учителів, батьків, державних службовців 

тощо; Міністерство освіти і науки запустило платформу Всеукраїнська школа онлайн, проект 

Електронні щоденники та електронні журнали, опублікувало «Рекомендації щодо організації 

дистанційного та змішаного навчання» з метою підтримки практик віддаленого викладання й 

навчання і, відповідно, сприяння використанню цифрових технологій в освітньому процесі. 

https://osvita.diia.gov.ua/
https://www.facebook.com/eschool.net.ua/
https://e-journal.iea.gov.ua/?fbclid=IwAR20OK-qmIQTwI3jAIYCG9gstv8Y27oTUwL8tWZrAh1FhYKGx6wEs16CZyA


У контексті вищезазначеного й відповідно до рамкової програми співробітництва між Україною 

та Європейським фондом освіти1 (ЄФО) на 2021 рік темою цієї зустрічі є запуск пілотного 

проекту SELFIE2 у низці шкіл України з метою здійснення ними самооцінки, а на її підставі – 

відповідного подальшого стратегічного планування в контексті цифрової трансформації. 

SELFIE3 — інструмент, розроблений Об’єднаним дослідницьким центром Європейської Комісії4 і 

спрямований на підтримку інноваційного використання цифрових технологій у процесі 

викладання й навчання у початкових і середніх загальноосвітніх школах та закладах 

професійної освіти й розвиток цифрових компетентностей учасників освітнього процесу. 

SELFIE залучає до процесу самоаналізу керівників шкіл, учителів та учнів і дає змогу зрозуміти, 

наскільки вони готові впроваджувати й ефективно використовувати цифрові технології у процесі 

викладання, навчання та оцінювання навчальних досягнень учнів. Опитувальник SELFIE містить 

питання за вісьмома напрямами, а саме лідерство, інфраструктура й обладнання, безперервний 

професійний розвиток, викладання й навчання, практики оцінювання, професійна комунікація та 

співробітництво, підтримка та ресурси, цифрова компетентність учнів. По завершенні 

опитування формується безпаперовий інтерактивний звіт зі зведеними результатами.    

На системному рівні SELFIE на основі знеособлених зведених даних пропонує огляд цифрової 

готовності системи загальної середньої освіти України. 

 

Завдання даного практичного семінару: 

- Запуск пілотного проекту з використання інструменту SELFIE в Україні за участі 

початкових і середніх загальноосвітніх шкіл та закладів професійної освіти, відібраних 

Міністерством освіти і науки України; 

- Роз’яснення особливостей впровадження пілотного проекту SELFIE на рівні закладів 

освіти та системи середньої освіти в цілому, в тому числі підходів до інтерпретації та 

застосування результатів;  

- Практична консультація для керівників і двох додаткових представників від кожного 

освітнього закладу-учасника щодо впровадження та використання інструменту SELFIE.  

Ця онлайн-зустріч і результати опитування в рамках пілотного проекту SELFIE нададуть змогу 

Міністерству освіти і науки України разом із Міністерством цифрової трансформації розробити 

подальшу стратегію щодо можливого широкомасштабного пілотного впровадження інструменту 

SELFIE на всіх рівнях системи освіти та щодо цифровізації освітніх закладів у межах системи 

К12 (дитячий садочок + 12 класів школи) і закладів професійної освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Європейський фонд освіти (European Training Foundation(ETF)) - https://www.etf.europa.eu 
2Самоаналіз стосовно ефективного навчання шляхом сприяння використанню інноваційних освітніх 
технологій (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies 
(SELFIE)) — https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en 
3 SELFIE означає «Самоаналіз стосовно ефективного навчання шляхом сприяння використанню 
інноваційних освітніх технологій»(Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative 
Educational technologies) — https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en 
4Об'єднаний дослідницький центр (Joint Research Centre (JRC)): https://ec.europa.eu/jrc/en 

 

https://www.etf.europa.eu/
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en
https://ec.europa.eu/jrc/en


20 КВІТНЯ 2021р. 

11:45 – 12:00 Приєднання учасників до платформи Zoom і вітальне слово 

12:00 – 12:30 Відкриття онлайн-зустрічі 
 

- Артур Селецький, заступник міністра освіти і науки України  
- Валерія Іонан, заступник міністра цифрової трансформації 

в Україні  
- Мартін Шрьодер (MartinSchröder), Керівник другого відділу 

програм зовнішньої допомоги "Місцевий і людський 
розвиток", Представництво ЄС в Україні, (за погодженням)  

- Ів Пюні (Yves Punie), Заступник голови підрозділу з питань 
людського капіталу та зайнятості, Об’єднаний дослідницький 
центр, Європейська Комісія  

- Мануела Пріна (Manuela Prina), Голова підрозділу з питань 
визначення та розвитку компетентностей, ЄФО 

- Сюзанна М. Нільсен (Susanne M. Nielsen), Фахівець з 
питань розвитку людського капіталу – Координатор ЄФО в 
Україні 

12:30 – 12:45 Підтримка шкіл при переході до цифрового навчання та проект 

ЄС SELFIE 

 
Алессандро Бролпіто (Alessandro Brolpito), Старший фахівець з 

питань цифрових компетентностей і навчання, ЄФО 

12:45  – 13:45 Практичний семінар для шкільних координаторів SELFIE  

- Реєстрація школи; 
- Встановлення SELFIE в школі; 
- Запуск SELFIE та участь в опитуванні; 
- Використання даних звіту SELFIE 

 
Ліліан Вейкерт Ґарсіа (Lilian Weikert Garcia), Технічний 
координатор SELFIE, Об’єднаний дослідницький центр 

13:45 – 14:00 Перерва 

14:00 – 15:00 Секційні засідання (10 сесійних залів, робоча мова – українська) 
Практична консультація для шкільних координаторів SELFIE-1 
учасник від кожної школи (робоча мова – українська) 

- Реєстрація школи та початковий логін; 
- Початок роботи з SELFIE 

 
Пленарне засідання, водночас (укр./англ. мовою з перекладом) 
Пілотний проект SELFIE на рівні школи та системи освіти  

- Методологія та основні заходи  

15:00 – 15:30 Підбиття підсумків 
- Обговорення результатів роботи секційних та пленарного 

засідань  
Модератор: Тетяна Нанаєва, Національний експерт з питань SELFIE 
в Україні  

15:30 – 15:45 Завершення онлайн-зустрічі 
- Катаріна Вибрік (Katarina Vybrik), Національний 

координатор SELFIE 

- Тетяна Нанаєва, Національний експерт з питань SELFIE в 
Україні 



- Ніколета Джіанноцу (Nikoleta Giannoutsou), Дослідник, 
Об’єднаний дослідницький центр 

- Алессандро Бролпіто (AlessandroBrolpito), Старший 
фахівець із питань цифрових компетентностей і навчання, 
ЄФО 

 

 


