
Платформи для підвищення кваліфікації 

 

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти 
є суб’єктом підвищення кваліфікації. На сайті НМЦ ВФПО 
розміщено програми підвищення кваліфікації до пропонованих 
курсів згідно вимог (п. 10 “Порядку підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 
р. № 800 (посилання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-
%D0%BF#Text) з урахуванням змін на підставі Постанови КМ № 
1133 від 27.12.2019 (посилання   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
1133-2019-%D0%BF#n17). Навчання проводиться за програмою 
підвищення кваліфікації, зокрема участь у конференціях, семінарах, 
тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо. (п. 6 «Порядку 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників» від 21 серпня 2019 р. № 800 (посилання 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text) з ураху-
ванням змін на підставі Постанови КМ № 1133 від 27.12.2019 
посилання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF#n 
17). 
Детальніше тут: https://nmc-vfpo.com/   

 

ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України  є центром 
безперервної освіти України, що реалізує професійні програми 
підвищення кваліфікації, стажування, перебування спеціалізованого 
вдосконалення вищої освіти та професійної підготовки фахівців у 
межах здобутого раніше ними освітньо-кваліфікаційного рівня та 
практичного досвіду з призначення поглиблення, розширення та 
оновлення її професійних. знань, умінь, інших компетентностей, 
розвиток особистості впродовж життя.  
Детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/1069/17 

 

EdEra (Education Era) – освітній проєкт, що має на меті зробити 
навчання в Україні якісним і доступним. Усі курси тут безоплатні. До 
кожної лекції (коротких відео, запитань і завдань для кращого 
засвоєння матеріалу) додається супроводжуючий матеріал – конспект 
з ілюстраціями та поясненнями. Кожного тижня студенти виконують 
домашнє завдання, а в кінці курсу складають іспит. Навчатися можна 
в будь-який зручний час, а успішність підтверджується сертифікатом. 
Детальніше тут: https://www.ed-era.com/  

 

Портал «Всеосвіта» подбав про те, щоб ви завжди були в курсі 
найактуальніших подій та легко відстежували будь-які зміни, що 
відбуваються у сфері української освіти. «Всеосвіта» - це якісно нове, 
яскраве і неймовірно цікаве подання матеріалу, в якому ви знайдете 
відповіді на безліч важливих освітніх запитань. 
Навчайтеся онлайн у будь-якому напрямку, отримуйте цінні знання 
та навички у провідних спеціалістів, розвивайтеся в зручному темпі, 
коли вам зручно: вебінари, курси підвищення кваліфікації, 
конференції, семінари, марафони/інтенсиви. Детальніше тут: 
https://vseosvita.ua/  

 

Разом із освітнім проєктом «На Урок» ви можете створити власну 
траєкторію професійного розвитку та вдосконалення педагогічної 
майстерності. Якісне педагогічне вдосконалення неможливе без 
ознайомлення з сучасними інтерактивними технологіями, 
класичними та новітніми методами, прийомами тощо. 
Обирайте зручний формат роботи, напрям (практичні прийоми, ІКТ, 
інтегроване навчання, креативне та критичне мислення, робота 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%201133-2019-%D0%BF#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%201133-2019-%D0%BF#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF#n%2017
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF#n%2017
https://nmc-vfpo.com/
https://nubip.edu.ua/node/1069/17
https://www.ed-era.com/
https://vseosvita.ua/


закладу освіти й інші), реєструйтеся, навчайтеся та отримуйте 
свідоцтва, що підтверджують ваше професійне зростання. 
Ви можете самостійно обрати комфортний для вас вид 
самовдосконалення: курси, вебінари, конференції, семінари, 
практикуми, тренінги, майстер-класи тощо (стаття 59 Закону України 
«Про освіту» (2017). 
Детальніше тут: https://naurok.com.ua/  

 

Переглядайте відеолекції, виконуйте практичні завдання, спілкуйтеся 
з викладачами на вебінарах і форумах курсів. Вивчайте матеріали 
курсів за своїм індивідуальним графіком, завантаживши мобільні 
застосунки, щоб продовжити навчатися дорогою на роботу чи під час 
подорожі. Успішно виконані всі завдання курсу  - ключ до успіху для 
отримання сертифікату. Онлайн-курси підвищення кваліфікації 
освітян повністю відповідають вимогам Порядку підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 
(Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 зі змінами та 
доповненнями від 27 грудня 2019 р. №1133).  
Детальніше тут: https://prometheus.org.ua/courses-catalog/prometheus-
plus 

 

Coursera – мабуть, одна з найвідоміших освітніх платформ. Більше 
інформації там зможуть знайти ті, хто володіє англійською мовою. 
Проте, на платформі є курси, перекладені на українську мову або ж 
мають субтитри. 
Детальніше тут: www.coursera.org  

 

«Дія. Цифрова освіта» – національна онлайн-платформа з цифрової 
грамотності. Кожного місяця випускає нові освітні серіали, у яких 
можна знайти відповіді на питання: як попередити кібератаку або 
кібершахрайство, ефективно захистити приватні дані, розібратися у 
функціонуванні безкоштовних сервісів Google тощо. Після перегляду 
серії пропонують пройти невелике тестування – для кращого 
засвоєння теми, а потім отримати сертифікат, що підтверджує здобуті 
навички та може допомогти під час працевлаштування. 
Детальніше тут: https://osvita.diia.gov.ua/  

 

Освітній хаб міста Києва – простір для вдосконалення та реалізації 
навичок від освітньої агенції Київської міської державної 
адміністрації, що дозволить підвищити рівень 
конкурентоспроможності на ринку праці. 
Безкоштовно зануритесь у теми: управління людьми, екології, 
маркетингу, ораторського мистецтва та ще багато інших. 
Навчання проходить за змішаною моделлю – онлайн-курси та 
практичні тренінги. Після успішного закінчення курсів – сертифікат. 
Детальніше тут: EduHub.in.ua 
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