
«Формування та розвиток навичок цифрової грамотності» 
Освітній проєкт 

 

Напрямок реалізації проєкту (освітні галузі): 

Інформатика, інформатизація 

 

Мета проєкту: 

Створення єдиного інформаційного середовища для популяризації та розвитку інформатичних компетентностей,  

формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання 

проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, 

творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному 

суспільстві. 

 

Завдання проєкту: 

✓ розвиток в учнів вміння знаходити, подавати, перетворювати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати дані, 

критично оцінювати інформацію для розв’язання життєвих проблем;  

✓ формування навичок створення інформаційних продуктів та програм для ефективного розв’язання задач/проблем, 

творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них, усвідомленого використання 

інформаційних і комунікаційних технологій та цифрових пристроїв для доступу до інформації,  

✓ розвиток умінь спілкування та співпраці, а також самостійного опанування нових технологій; 

✓ розширення світогляду щодо наслідків використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього 

світу та сталого розвитку, дотримання етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії; 

✓ розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); 

✓ практичне застосування громадянської освіти на теренах громад. 

 

Актуальність проєкту: 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується широким використанням комп’ютерної техніки, нових 

інформаційних технологій, телекомунікацій, нових видів документального зв’язку, відповідно підвищуються вимоги до професійної 

підготовки, зокрема до рівня їхньої компетентності в галузі інформатики й комп’ютерної техніки (інформатичної 

компетентності). 

Інформаційна компетентність виявляється в умінні технологічно мислити і передбачає наявність аналітичних, проектних, 

прогностичних умінь в засвоєнні і застосуванні інформації. 

 



Слід зазначити, що в сучасному тлумаченні терміну «інформаційна компетентність» найчастіше мається на увазі 

використання комп'ютерних інформаційних технологій, а точніше визначення слід трактувати як «комп'ютерна інформаційна 

компетентність». 

Формування інформаційної компетентності, перш за все, припускає формування універсальних навичок мислення і вирішення 

задач. До них відносяться уміння спостерігати і робити логічні висновки, використовувати різні знакові системи і абстрактні 

моделі, аналізувати ситуацію з різних точок зору, розуміти загальний контекст і приховане значення висловів, неухильно 

самостійно працювати над підвищенням своєї компетентності в цій сфері. 

 

Цільова аудиторія (учасники) проєкту: 

Вчителі інформатики, здобувачі освіти закладів освіти Новоселицької, Боянської та Мамалигівської територіальних 

громад. 

 

 Тривалість проєкту: 

2021/2022 навчальний рік. 

 

 Шляхи реалізації проєкту: 

Що? Коли? Хто? 
Індикатори 

успішної реалізації 

Створення єдиного інформаційного середовища для педагогічних 

працівників з метою налагодження активної співпраці та обміну 

досвідом 

з 01.09.2021 КУ «ЦПРПП» 

мережа Viber-

спільнот, форум на 

сайті КУ «ЦПРПП» 

Створення онлайн-бази педагогічних знахідок вчителів громад з 01.09.2021 КУ «ЦПРПП» 
база ППД на сайті 

КУ «ЦПРПП» 

Професійний розвиток педагогічних працівників закладів освіти 

шляхом проведення наукових, інструктивно-методичних, 

консультативних заходів 

з 01.09.2021 КУ «ЦПРПП» 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах відділу освіти 

та КУ «ЦПРПП» 

Визначення проблем населених пунктів шляхом спостереження та 

опитування, під час проведення навчальних занять та практичних 

робіт, екскурсій, навчальної практики 

вересень-листопад 

2021 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Започаткування та реалізація шкільних/класних інформаційних 

проєктів, спрямованих на вирішення визначених проблем 

населених пунктів 

вересень-листопад 

2021 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 



Проведення в закладах освіти тижнів/декад з навчальних 

предметів інформатичної галузі із акцентуванням уваги 

здобувачів освіти на ролі інформаційних компетентностей 

протягом 

навчального року, 

відповідно до 

планів роботи 

закладів освіти 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Організація та проведення заходів із кібербезпеки, профілактики 

фішингу, мобінгу та інших проявів інформаційного насилля 

протягом 

навчального року, 

відповідно до 

планів роботи 

закладів освіти 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Організація та здійснення освітньої кампанії для жителів 

населених пунктів, в тому числі відвідування батьками уроків 

інформатики 

протягом 

навчального року, 

відповідно до 

планів роботи 

закладів освіти 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Залучення здобувачів освіти до участі в різноманітних 

предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях та фестивалях 

інформаційно-комунікаційного спрямування 

протягом 

навчального року, 

відповідно до 

планів роботи 

закладів освіти 

педагоги 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Організація та проведення соціальних акцій, громадсько активних 

заходів 

березень-травень 

2022 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

    

 

Очікувані результати проєкту: 

Критерії Індикатори 

Підвищення рівня знань, умінь і навичок здобувачів освіти з 

предметів інформатичної галузі 

Покращення результативності здобувачів освіти під час 

предметних олімпіад, змагань, конкурсів 

Вдосконалення фахових компетентностей педагогічних 

працівників закладів освіти 

Успішна атестація педагогів, активізація науково-

методичної роботи вчителів 

Покращення інформатичної обізнаності жителів населених 

пунктів громад 
Підвищення рівня володіння жителями громад ІКТ 



  

 


