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Digital Skills and Learing Policy Area



Інструкції: Зміна імені

Крок 1

Натисніть іконку Учасники внизу вікна 
кімнати Zoom. 

Крок 2

Натисніть на підсвічену синім опцію ‘Редагувати’ 
праворуч від вашого імені в поточному 

відображенні та змініть ім’я



Програма
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❑ 12.00-12.30 Вступна сесія

❑ 12.30-12.45 Цифрове навчання і пілотний проект 

SELFIE

❑ 12.45-13.45 Тренінг для координаторів навчальних 

закладів SELFIE

15 хвилин перерва

❑ 14.00-15.00

❑ 15.00-15.30 Підготовка до старту

❑ 15.30-15.45 Підсумки і закриття

Пленарне засідання: 

Пілотний проект 

SELFIE на рівні 

навчальних закладів і 

системному рівні

10 робочих груп: Практична

навчальна сесія для

Координаторів навчальних 

закладів SELFIE



ВСТУПНА
СЕСІЯ

➢ Артур Селецький, Заступник Міністра 
освіти і науки України

➢ Валерія Іонан, Заступник Міністра з 
питань європейської інтеграції, 
Міністерство цифрової трансформації 
України

➢ Ів Пуні, Заступник керівника відділу 
людського капіталу і працевлаштування, 
Об’єднаний дослідницький центр, 
Європейська Комісія

➢ Мануела Пріна, Керівник відділу 
визначення і розвитку навичок, 
Європейський фонд освіти

➢ Сюзанна М. Нільсен, Спеціаліст із 
розвитку людського капіталу –
національний координатор України, 
Європейський фонд освіти



ПІДТРИМКА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У 
НАВЧАННІ В ЦИФРОВУ ДОБУ І ПРОЕКТ 

ЄС SELFIE

Алессандро Бролпіто
Старший спеціаліст з 
цифрових навичок і 
навчання



ТРЕНІНГ ДЛЯ 
КООРДИНАТОРІВ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ SELFIE

Ліліан Вейкерт
Ґарсія
Технічний координатор
SELFIE, Об’єднаний 
дослідницький центр



ПАРАЛЕЛЬНІ СЕСІЇ
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Breakout groups
Hands on training session: 
sign-up and configuration of 
piloting schools

Plenary session
The pilot of SELFIE at school 
and system level: 
methodology and key actions

Р
Hands on training session: 
sign-up and configuration of 
piloting school

Plenary s
The pilot of SELFIE at school 
and system level: 
methodology and key actions
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Номер 

групи

ПТНЗ Фасилітатор

1 Львівська обл. 1 – Загальна освіта Юліана Борисович

2 Львівська обл. 2 – Загальна освіта Катерина Туркіна

3 Львівська обл. 3 - Загальна освіта Марія Пукало

4 Запорізька обл. 1 Загальна освіта Максим Давидовський

5 Запорізька обл. 2 - Загальна освіта Олексій Здоровець

6 Запорізька обл. 3 - Загальна освіта Любов Северіна

7 Рівненські, львівські, івано-франківські 

ПТНЗ

Валентина Бондарчук

8 Чернігівські, херсонські, запорізькі 

ПТНЗ

Роман Сидоренко

9 Професійна технічна освіта в Сумській і

Черкаській обл.

Інна Кігтенко

10 Професійна технічна освіта в Київській і 

Донецькій обл.

Юлія Заплатна



Перерва на каву
Лишаємося на зв’язку!! 15 хвилин



ПІЛОТНИЙ 
ПРОЕКТ
SELFIE

МЕТОДОЛОГІЯ І 
КЛЮЧОВІ ДІЇ

Катерина Вибрік, Національний 

координатор SELFIE

Тетяна Нанаєва, Національний експерт 

SELFIE в Україні

Ніколета Джіанноцу, Дослідник, 

Об’єднанаий дослідницький центр, 

Європейська Комісія

Аллесандро Бролпіто, Старший 

спеціаліст з цифрових навичок та 

навчання, ЄФО



AGENDA
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Цифрові технології викладання і навчання

Пілотний проект SELFIE 
на рівні навчальних закладів

на системному рівні



ЦИФРОВЕ та ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

На основі педагогіки

- Підхід, зосереджений на учневі й викладачеві

Для чого

- Поліпшити мотивацію та/або результати навчання

- Чутливість до змін учнів / ринку праці / суспільства

Приклади

- Персоналізоване навчання

- Самобутнє навчання в дедалі більш диджіталізованих економіці та суспільстві
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ВИКЛИКИ

Розвиток високоефективної цифрової освітньої екосистеми

- Від ситуативного до змішаного навчання і побудови нових форм навчання

- Від посилення до скорочення нерівностей

- Для навчання протягом життя

Посилення цифрових навичок і компетенцій для цифрової трансформації

- Питання навичок, знання і ставлення

- У тісному зв’язку з цифровим навчанням



ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ SELFIE В УКРАЇНІ – МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІНСТРУКТАЖ

На рівні навчальних закладів

- Як упровадити й керувати SELFIE в навчальному закладі

- Як інтерпретувати й застосовувати результати SELFIE

На системному рівні

- Як аналізувати результати SELFIE

- Як масштабувати й інтегрувати SELFIE в національну освіту:

20



ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ SELFIE У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ – ГРАФІК
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20 квітня

(сьогодні)

20/04

+17 днів

7 травня

20/04

+21 днів

10 травн

я

20/04

+30 днів

20 

травня

20/04

+ 30 днів

20 травня

До кінця 

навчального року 

2021-22

Щороку, зокрема 

порівняльний аналіз



КООРДИНАТОР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В SELFIE – ОСНОВНА 
РОБОТА
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Реєструє школу 
на платформі 

SELFIE

Складання 
графіку заходів 

SELFIE;

Обирає, хто 
братиме участь;

Добирає 
запитання (на 

вибір, ситуативні)

Дає посилання 
керівництву шкіл, 
вчителям і учням

Повідомляє й 
обговорює 
результати



РЕЄСТРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПЛАТФОРМІ SELFIE

Як я можу запровадити й керувати SELFIE в моєму навчальному закладі?

- Зареєструватися

- Обрати освітній рівень

- Встановити запитання (обов’язкові, вибіркові, власні запитання)

- Визначте дати для опитувань (керівники навчальних закладів, викладачі й студенти)

- Активуйте й надішліть лінки

Інструкції: selfie-guide-school-coordinators_en.pdf (europa.eu)
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https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/selfie-guide-school-coordinators_en.pdf


ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ SELFIE

Скільки часу опитування відкрите?

- 10 днів (повідомляємо запрошеним до опитування)

- 15 днів (у системі SELFIE)

Скільки часу воно забирає?

- Для керівників навчальних закладів і вчителів: приблизно 40 хвилин

- Для студентів: приблизно 20 хвилин

Але вимагається завершити опитування протягом двох годин від початку
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ДОБІР УЧАСНИКІВ

Кого має бути залучено?

- Керівники навчальних закладів: директори й викладачі-координатори

- Викладачі: щонайменше рік стажу

- Учні: віком від 9 років (початкова школа)

Скільки учасників з кожної респондент-

ської групи?

- Мінімальні показники участі див. інструкції
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АДАПТАЦІЯ ОПИТУВАННЯ SELFIE ТА ЙОГО ЗАПУСК

Опитування

- Основне твердження

- Вибіркові твердження

- Ваші власні твердження (до 10)

Запуск опитування

- Від моменту генерування лінків. Після того як їх згенеровано, вони не мають 
змінюватися

- Моніторинг у реальному часі
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ Й ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Звіт SELFIE включає дані за ділянками і за запитаннями в анонімних формах:

- Огляд показників виконання

- Огляд результатів;

- Результати за ділянками;

- Результати за групами користувачів;

- Порівняльні результати з двох останніх сесій SELFIE
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Share and 

discuss the 

results

Звіт доступний лише для шкіл, що проводять SELFIE



EXAMPLE

Огляд для викладачів

Середній відгук для 

викладачів за всіма 

твердженнями



ПРЕЗЕНТАЦІЯ Й ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Як аналізувати результати звіту навчального закладу в SELFIE?

Зосередьтеся на:

- Низьких показниках

- Високих показниках

- Значні відмінності в показниках між групами учасників

Результати можна використати для визначення сильних і слабких сторін. В 
обговоренні вони можуть трансформуватися в дії та стати основою для плану 
розвитку навчального закладу. 
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Презентуйте й 

обговоріть 

результати



ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ SELFIE В УКРАЇНІ – СИСТЕМНИЙ ПОГЛЯД
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2020-Q4 2021-Q1-2 2021 Q2 2021-Q3 2021-Q3-42021 Q2-3

Основні учасники
- МОН, МЦТ, обласні управління, школи

- СДЦ ЄК та ЄФО

- Національні координатори SELFIE – Катерина Вибрік,

- Національний експерт SELFIE від ЄНФ - Тетяна Нанаєва



РЕКОМЕНДА
ЦІЇ ЩОДО 
ПОЛІТИКИ

Рекомендації щодо методології й політики для масштабування й 
інтеграції SELFIE в Україні
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Джерело: Scaling up and integrating the SELFIE tool for schools’ digital capacity in education and 

training systems | ETF (europa.eu)

https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/scaling-and-integrating-selfie-tool-schools-digital


ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ SELFIE – СИСТЕМНИЙ 
РІВЕНЬ

Кількісний аналіз

- Аналіз анонімних зведених даних

Якісний аналіз

- Вивчення кейсів

- Аналіз сприйняття в групах учасників (напр., фокус-групи)

Спрямування ресурсів на основі аналізу результатів аудиту (напр., 

зовнішнього оцінювання) і сприйняття навчальних закладів (SELFIE)
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ІНТЕГРАЦІЯ SELFIE В ШИРШІ ПОЛІТИКИ ЦИФРОВОЇ 
ОСВІТИ – СИСТЕМНИЙ РІВЕНЬ

- Зв’язок із Європейськими та міжнародними ініціативами, Erasmus+

- Зв’язок із Контролем якості

- Багаторівнева стратегія цифрової освіти, згори донизу і знизу 

вгору
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ SELFIE – СИСТЕМНИЙ РІВЕНЬ

- Модель управління, національного координатора SELFIE вже 

призначено

- Включення зацікавлених сторін на основі звичайного перебігу

SELFIE, для інновацій та якості цифрового і онлайн-навчання

- Упровадження чіткої та ефективної комунікаційної стратегії
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ІНТЕГРАЦІЯ SELFIE У КПР – СИСТЕМНИЙ РІВЕНЬ

Професійний розвиток для

- Викладачів і координаторів навчальних закладів SELFIE

- Керівників навчальних закладів

- Професійний розвиток для розробки, впровадження й моніторингу

цифрової стратегії та плану розвитку навчальних закладів

на основі SELFIE
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РІЧНИЙ ЦИКЛ ОГЛЯДІВ – СИСТЕМНИЙ РІВЕНЬ

- Звичайний перебіг SELFIE, 

- Протягом зручного часу в межах навчального року, на 

добровільній основі

- Фестиваль цифрового і онлайн-навчання та інновацій у викладанні 

та навчанні
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ЛОГІКА ІНТЕГРАЦІЇ SELFIE  В СИСТЕМИ ОН

Розширення можливостей 
шкіл шляхом колективної 
саморефлексії

• Формування середовища 
саморефлексії заради навчання

• Надання спільної рамки для шкіл, 
щоб систематизувати навчання з 
технологіями

• Допомога школам у визначенні 
пріоритетів і плану заходів

01
Визначення розвитку 
інфраструктури й ресурсів 
шкіл

• Рішення про інвестиції в ресурсів на 
підставі навчальних потреб

• Визначення потреб професійного 
розвитку

• Оцінювання й моніторинг якості та 
наявності ресурсів цифрового 
навчання

02
Написання проєкту
державної політики, збір 
даних по школах, обмін 
передовим досвідом

• Забезпечення якості

• Систематизація 
загальнодержавної картини

• Обмін передовим досвідом 
цифрової трансформації
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ЗАКЛЮЧНА СЕСІЯ Тетяна Нанаєва, 
Національний експерт 
SELFIE в Україні



ЗАКЛЮЧНА 
ПАНЕЛЬ

➢ Катерина Вибрік, Національний 
координатор SELFIE

➢ Тетяна Нанаєва, Національний експерт 
SELFIE Україна

➢ Ніколета Джіанноцу, Дослідник, 
Об’єднаний дослідницький центр, 
Європейська Комісія

➢ Наір Мартінец Каррера, Генеральний
Директорат з питань освіти
Європейської Комісії

➢ Алессандро Бролпіто, Старший 
спеціаліст з цифрових навичок і 
навчання, ЄФО



Дякуємо
Будь ласка, дайте відповіді на запитання у формі для зворотного 

зв’язку за лінком у чаті – це займе одну хвилину


