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Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР »)
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: «Авторське право для педагогів. Як створювати методичні матеріали чесно».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Данилович Катерина Юріївна, методистка EdEra.
Лотоцька-Гевко Наталя Євгенівна, співзасновниця онлайн-платформи Green Country Books.
4. Мета: підвищити обізнаність педагогічних працівників з питань авторського права та створення
авторського контенту.
5. Напрям: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому
процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку.
6. Зміст:
1) авторське право для освітян;
2) основні принципи використання авторського права;
3) як публікувати свої матеріали відповідно до авторського права;
4) авторське право та комерційне використання: як взаємодіють головні "пастки" авторського
права.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) формування знань про створення і оприлюднення методичних матеріалів (розробок)
відповідно до авторського права;
2) вміння використовувати методичні матеріали, які оприлюднені в мережі Інтернет, не
порушуючи при цьому прав авторів;
3) здатність застосовувати набуті знання на практиці.
10. Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів дошкільної,
позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: 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;
здатність самостійно навчатися та розвивати особистісний потенціал;
фахові: здатність дотримуватися юридичних і етичних вимог щодо використання інформаційнокомунікаційних та цифрових технологій у педагогічній діяльності; здатність до використання
відкритих ресурсів, інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі;
знання основних принципів використання авторського права щодо створення, оприлюднення та
використання методичних матеріалів; здатність сприяти розвитку культури академічної
доброчесності серед освітянської спільноти.

* Програму укладено 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)

