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Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(за видом освітньої послуги «СЕМІНАР »)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної
державної освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Aвторське право в Україні: просто про складне».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
семінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікери - Севостьянова Лариса Вікторівна, журналістка, фахівчиня у сфері Інтелектуальної
власності, pr-менеджерка патентно-правової фірми "Пахаренко і партнери", фахівчиня
Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством;
Гуржій Анна Валеріївна, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного
університету. Фахівчиня у сфері Інтелектуальної власності, експертка з питань академічної
доброчесності;
Литвиненко Леся Анатоліївна, засновниця проєкту «Всеосвіта», головна редакторка, експертка
у створенні сучасних освітніх інформаційних інтернет-проєктів. Активно бере участь у публічній
діяльності в галузі освіти дорослих на тему цифрової грамотності.
4. Мета: розібратись та пояснити користувачам, у яких випадках використання чужого
авторського матеріалу буде допустимим та законним, а також яких правил слід дотримуватись,
щоб мінімізувати ризики звинувачень в плагіаті або ж крадіжці об’єктів, автором яких ви не є.
5. Напрям: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь,
визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту"; використання інформаційнокомунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання,
інформаційну та кібернетичну безпеку.
6. Зміст:
1. Авторське право в Україні. Що це та коли виникає?
Авторське право vs інтернет: захист авторських прав у мережі.
Академічна доброчесність педагога: проблеми реалізації та відповідальність.
2. Правое регулювання академічної дорочесності та особливості її забезпечення.
Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері.
Академічна доброчесніть для вчителя і учня.
3. Як створювати контент у мережі, не порушуючи авторських прав інших.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 4 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Цільова аудиторія: адміністративні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів
загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої
освіти, зокрема методисти методичних кабінетів (центрів), методисти закладів освіти,
вчителі/викладачі, педагоги-організатори, класні керівники, бібліотекарі, редактори, батьки та всі
небайдужі до теми.
10. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність до реалізації нових ідей, до самопрезентації та результатів своєї
професійної діяльності; здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних
джерел; здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати
нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного
суспільства; ознайомлення із поняттями авторське право та право на об’єкти інтелектуальної
власності; ознайомлення з нормативно-правовим забезпеченням у сфері авторського права; про

вільне використання творів та передачу прав на їх використання іншими особами;знання
виникнення та здійснення авторського права;
фахові: уміння дотримуватися юридичних і етичних вимог щодо використання
інформаційнокомунікаційних та цифрових технологій у педагогічній діяльності; здатність
дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних та охорони прав інтелектуальної власності;
уміння використовувати, створювати, проєктувати та поширювати цифрові освітні ресурси для
впровадження цифрової освіти, урядування, професійного розвитку.

* Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і
Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в
умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа»
(наказ МОН від 18.10.2019 р. № 1310)

