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Департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської міської державних 
адміністрацій

Навчально-методичні (науково-методичні) 
центри (кабінети) професійно-технічної 
освіти

Про впровадження інструменту 
SELFIE у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти
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Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України (далі — МОН) спільно з 
Європейським фондом освіти за підтримки Міністерства цифрової 
трансформації України розпочинає впровадження інструменту SELFIE у 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти (далі -  ЗП(ПТ)О).

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of 
Innovative Educational Technologies) -  це онлайн-інструмент, спрямований на 
допомогу Закладам освіти в самооцінці ефективності впровадження цифрових 
технологій в освітньому процесі.

Метою інструменту SELFIE є сприяння цифровій трансформації 
ЗП(ПТ)0 на основі звітів із самоаналізу, отриманих за результатами заповнення 
онлайн анкет. Детальна інформація про SELFIE -  за посиланням: 
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en.

У квітні -  травні 2021 року уже було здійснено пілотування цього 
проекту у Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Сумській, Херсонській, 
Рівненській, Черкаській, Чернігівській, Донецькій областях та місті Києві.

На основі результатів та ключових висновків пілотування Міністерством 
було прийнято рішення щодо впровадження інструменту SELFIE у ЗП(ПТ)0 в 
усіх регіонах України.

Для впровадження інструменту SELra^tppKоЩ дуємо спочатку 
визначити пілотні ЗП(ПТ)0 (по 3 у к о ж н о ^ о р д и н а т о р і в  у 
кожному ЗП(ПТ)0, які будуть організовз^^/роботу проведення
опитування /заповнення онлайн анкеті.
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Для відбору та формування переліку ЗП(ПТ)0, які братимуть участь у 
впровадженні інструменту ЗБІЛЬШ, рекомендуємо враховувати розподіл 
закладів:

за типом населеного пункту, в якому вони розташовані (село, селище 
міського типу, місто обласного підпорядкування, районний центр, обласний 
центр);

за кількістю здобувачів освіти (від 100 до -200 учнів, від 200 до 400 учнів, 
більше 400 учнів);

за напрямами підготовки кваліфікованих робітників (для промисловості, 
агропромислового комплексу, транспорту, зв’язку, будівництва, торгівлі та 
громадського харчування (сфера послуг), житлово-комунального господарства і 
невиробничих видів побутового обслуговування населення).

Організаційну та консультативну підтримку впровадження інструменту 
ЗЕББІЕ у ЗП(ПТ)0 будуть здійснювати регіональні координатори ЗЕЬЕІЕ -  
представники навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) 
професійно-технічної освіти.

Додаток: інформаційні матеріали про інструмент БЕЬЕІЕ.

З повагою
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