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Про проведення практикуму України
для освітян «Цифровий простір 
педагога» в рамках Всеукраїнського 
проекту «Професійний розвиток 
педагога»

Відповідно до п. 20 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів позашкільної та освіти на 2022 рік, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 
№ 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 
для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2022 рік», 
Національним центром «Мала академія наук України» з 03 листопада по 22 
грудня 2022 року буде проведено практикум для освітян «Цифровий простір 
педагога» в рамках Всеукраїнського проекту «Професійний розвиток педагога» 
(далі - практикум).

Мета практикуму: підвищення рівня професійної компетентності 
педагогічних працівників закладів освіти з опанування сучасними методиками 
забезпечення освітнього процесу інформаційними технологіями.

Цільова аудиторія: педагогічні працівники закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти.



2

Практикум проходитиме онлайн на платформі Zoom, основна локація - 
м. Київ.

Курс для освітян є безкоштовним.
За результатами навчання учасники отримають сертифікати.
Після завершення курсу практикуму освітяни матимуть можливість 

долучитися до професійної спільноти онлайн-хабу «Цифровий простір 
педагога» при лабораторії з розвитку критичного мислення НЦ «МАНУ» з 
метою подальшої систематичної фахової комунікації та вдосконалення 
цифрової компетентності.

Для участі необхідно до 01 листопада 2022 р. заповнити реєстраційну 
анкету учасника за посиланнням: https://forms.gle/qcQxugi2rPGE2FpF7.

Кількість місць учасників є обмеженою.
Інформація про зарахування та запрошення до участі в практикумі надійде 

02 листопада на електронні адреси, які будуть зазначені в анкеті.
Додаткова інформація: за електронною адресою p4c@man.gov.ua.

Директор

Нагарна Наталія (098) 9156325
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