
Формування та розвиток 
цифрової компетентності педагогів 

та е-середовища закладів освіти 
Львівської області 

Брифінг 6 червня 2021 р.
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Завдання

• Підвищити ефективність освітнього процесу через 
впровадження сучасних технологій та засобів навчання, 
зокрема дистанційного та змішаного навчання;

• Підтримувати та поширювати позитивні приклади 
використання цифрових технологій та віддаленого 
навчання для різних категорій здобувачів освіти

Програма розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 рр.
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Передумови
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• Переважна більшість педагогів не мають базових знань з 
організації дистанційного навчання;

• Більшість закладів освіти лише у 2020 році серйозно 
замислились про розвиток е-середовища для навчання;

• Частина керівників закладів освіти не уявляли реальних 
масштабів змін, що необхідно здійснити;

• У педагогічній спільноті досі переважає споживацьке 
ставлення до формування та розвитку е-середовища 
закладу освіти.



Центр 

інноваційних 

освітніх технологій
https://lpnu.ua/ciot

м. Львів, вул. Князя Романа, 5, ауд. 105
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«MOODLE – це про100!»
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MOODLE – це про100!

Освітній проєкт для ЗЗСО, ЗПТО Львівщини.

Реалізується Департаментом освіти і науки ЛОДА та Центром інноваційних
освітніх технологій Національного університету «Львівська політехніка» в межах
виконання Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 рр.

Мета: формування та розвиток у закладах освіти області єдиного електроного
середовища для організації та забезпечення ефективного дистанційного,
змішаного та очного навчання з використанням безпечного програмного
забезпечення з відкритим кодом.

ЦІОТ НУ ЛП 2021



Чому саме MOODLE?

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульне об’єктно-
орієнтоване динамічне навчальне середовище) – це відкрита система управління 
навчанням, орієнтована на організацію взаємодії учасників освітнього процесу;

• автоматизована інформаційна система класу LMS (Learning Management System –
система управління навчанням);

• повністю безкоштовна платформа з відкритим вихідним кодом, яку можна вільно 
завантажувати, встановлювати та змінювати в залежності від потреб закладу освіти; 

• підходить для організації дистанційного навчання у закладі будь-якого рівня – від 
персоналізованого навчання (репетиторство, інклюзивне навчання) до системи 
електронного навчання великого освітнього закладу; 

• містить все необхідне для розміщення навчального матеріалу, організації та 
моніторингу освітнього процесу, оцінювання результатів навчання та їх збереження у 
зручному форматі.
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Чому саме MOODLE?
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Чому саме MOODLE?
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Етапи вирішення проблем

• Потрібна єдина платформа для 
дистанційного навчання у кожному 
закладі освіти;

• Повинен бути центр, який буде 
супроводжувати заклади освіти на етапі 
розгортання дистанційної платформи та 
організації навчання;

• Навчання педагогів повинно бути 
системним і постійним;

• Заклад освіти повинен мати 
адміністратора дистанційної 
платформи та цифрового середовища;

• Moodle розгортається для кожного 
закладу освіти – учасника проєкту;

• Центр інноваційних освітніх технологій 
Національного університету 
«Львівська політехніка» здійснює 
навчання педагогів та супровід 
закладів освіти

• Організовано навчання для:
– представника адміністрації;
– адміністратора дистанційної платформи;
– вчителів, які викладають предмети 

інваріантної складової навчальної 
програми.
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Умови участі
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• Бажання закладу освіти створити повноцінне е-середовище 
для ефективної організації навчання;

• Підключення закладу освіти до інтернету;

• Кількість учнів у 5-11 класах більше ніж 100 учнів;

• Готовність закладу освіти ділитись результатами 
впровадження проєкту та масштабувати позитивні практики



Етапи реалізації проєкту. 
Навчання педагогів

ЦІОТ НУ ЛП 2021

№ Зміст Кого навчаємо

1

1 етап. Базові курси для:
• Представника адміністрації
• Адміністратора платформи
• Вчителів предметів інваріантної складової 

загальний координатор 
технічний координатор
Вчителі ( 8 осіб)

2
2 етап. Тематичні курси для
• Вчителів з урахуванням особливостей викладання предметів
• Адміністратора платформи

Загалом 10 педагогів

3
Тематичні семінари для відпрацювання навичок використання 
платформи у навчанні, моніторингу та оцінювання результатів 
навчання

До 3-х педагогів від закладу освіти

4 3 етап. Консультування та підтримка учасників навчання Педагогів, які реалізовують проєкт

5 Тематичні семінари, тренінги, сезонні тематичні школи За рішенням закладу освіти



Етапи реалізації проєкту. 
Навчання педагогів
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Кількість годин підвищення кваліфікації:

• Представник адміністрації – 68 год.

• Адміністоратор платформи – 68 год. 

• Вчителі предметів інваріантної складової – 76 год. 



Проміжні результати
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• Укладено 87 договорів про навчання за програмою проєкту
педагогів закладів освіти області;

• Загалом планується здійснити навчання понад 1000 педагогів
області на 1 етапі навчання та понад 500 осіб – на 2 етапі 
навчання;

• Станом на 30 червня 2021 року успішно завершили навчання 
437 педагогів за програмами 1 етапу навчання.



Ефективність навчання
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Розвиток цифрової компетентності 
педагогів 
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Розвиток цифрової компетентності 
педагогів 
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Освітній проєкт для ЗЗСО, ЗПТО Львівщини.

Реалізується Департаментом освіти і науки ЛОДА та Центром інноваційних
освітніх технологій Національного університету «Львівська політехніка» в межах
виконання Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 рр.

Мета: формування та розвиток у педагогів закладів освіти Львівщини цифрової
компетентності, що сприятиме підвищенню ефективності навчання незалежно від
форми його організації.



Проміжні результати
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• Укладено договори про надання освітніх послуг з підвищення 
кваліфікації педагогів 141 закладу освіти;

• Загалом планується здійснити навчання понад 500 педагогів
області;

• Навчання розпочато 1 червня 2021 року. 

• Станом на 30 червня 2021 року успішно завершили навчання 
108 педагогів.

• Навчання буде продовжено у серпні 2021 року.



SELFIE
європейський інструмент для визначення готовності 

закладу освіти до цифрової трансформації
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SELFIE

• SELFIE - Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of 
Innovative Educational Technologies

• Мета пілотного проекту SELFIE - сприяння цифровій 
трансформації ЗЗСО та ЗП(ПТ)О на основі звітів із самоаналізу, 
отриманих за результатами заповнення онлайн анкет. 

• Детальна інформація про SELFIE - за посиланням: 
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en

• Підстава: Лист МОН України № 1/11-2306 від 05.04.2021 «Щодо 
пілотного впровадження проєкту SELFIE у закладах загальної
середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти»
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https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en


Проміжні результати
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• Пілотування відбувалось у травні 2021 року.

• Взяли участь у пілотуванні 31 ЗЗСО та 2 ЗПТО Львівської області, 
загалом в Україні проєкт пілотували у 93 закладах освіти;

• Опитування пройшли понад 20 тис. учасників освітнього процесу 
( учнів, вчителі, керівники) закладів освіти України;

• Заклади освіти одержали докладний візуалізований динамічний 
звіт та рекомендації щодо розроблення перспективного плану 
цифрового перетворення

• Докладний аналіз одержаних результатів пілотування 
інструменту в Україні буде представлено у серпні 2021 року



Центр інноваційних освітніх технологій 
Національного університету 

«Львівська політехніка»

Носкова Маргарита Вячеславівна,

канд. пед. наук, доцент
директор ЦІОТ

Адреса: м. Львів, вул. Князя Романа, 5, ауд. 105

Тел. +38 032-258-30-84, 

+38 (096) 250 25 19, +38 (097) 184 73 99.

Е-mail: lipt.psu@lpnu.ua Сайт: https://lpnu.ua/ciot

Facebook: https://www.facebook.com/groups/758178817719894
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