ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Всеосвіта»
І. М. Литвиненко
24.03.2021 р.
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 в інтернеті: що потрібно знати педагогам».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - 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.
Багрій Володимир Іванович, практикуючий юрист, надає юридичні послуги освітньому проєкту
«Всеосвіта» в тому числі з питань авторського права, автор статей на юридичну тематику.
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) права педагогічних та науково-педагогічних працівників, що пов’язані зі створенням,
оприлюдненням та використанням методичних матеріалів (розробок) в мережі Інтернет;
2) ресурсні можливості мережі Інтернет для реалізації прав науково-педагогічних працівників на
свободу поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання методичних матеріалів
(розробок);
3) основи авторського права щодо створення, оприлюднення та використання методичних матеріалів
(розробок) в мережі Інтернет;
4) найбільш ефективні способи захисту прав авторів методичних матеріалів (розробок), які розміщені
в мережі Інтернет.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 3 години/0,1 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) обізнаність в правах педагогічних та науково-педагогічних працівників, що пов’язані зі створенням,
оприлюдненням та використанням методичних матеріалів (розробок) в мережі Інтернет;
2) формування знань про створення і оприлюднення методичних матеріалів (розробок) у відповідності
із законодавством про інтелектуальну власність;
3) знання видів порушень авторських прав в мережі Інтернет та правових механізмів відновлення цих
прав;
4) вміння використовувати методичні матеріали (розробки), які оприлюднені в мережі Інтернет, не
порушуючи при цьому прав авторів.
10. Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагоігчні працівники закладів дошкільної, загальної
середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та 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 основ
авторського права щодо створення, оприлюднення та використання методичних матеріалів в мережі
Інтернет; 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)

