
Переваги дистанційного навчання.
Інтернет-платформи для онлайн-освіти

З розвитком технологій та Інтернету освіта перестала бути 
стандартизованою. Все частіше люди усвідомлено обирають дистанційну 
освіту, використовуючи різні онлайн-платформи, курси та вебінари. Ринок 
відповідає на зростаючий попит і в усьому світі з'являються освітні ресурси, 
як на платній, так і на безоплатній основі.

Останнім часом через різке уповільнення економічного зростання в 
умовах пандемії, світ стикнувся з найбільшою кризою безробіття в сучасну 
епоху. Епідемія коронавірусу вплинула на життєдіяльність мільйонів людей 
у всьому світі. Багато видів діяльності, у т.ч. професійної, перейшли в 
онлайн. Через це все більше людей та організацій використовують для 
роботи і навчання різноманітні освітні Інтернет-платформи.

В Україні громадянам доступні різноманітні освітні платформи. 
Печерська районна філія Київського міського центру зайнятості вирішила 
ознайомити Вас з деякими із них.

Освітній портал Державної служби зайнятості-
Иі(р8://8кіІІ8. dcz.gov. иа/

Ця освітня платформа є новим продуктом державної служби 
зайнятості, який призначений для отримання користувачами інформації про 
ринок праці, вимоги роботодавців до претендентів на роботу, правила та 
норми складання сучасних документів, що супроводжують пошук та 
отримання роботи, таких як резюме та супровідний лист. А ще, завдяки 
порталу, користувач має можливість отримати необхідні знання та навички, 
що стануть у нагоді на новій роботі: комунікабельність, стресостійкість, 
креативність,уміння працювати в команді, навички впевненого користувача 
різноманітних програм та додатків тощо.

Для тих, хто шукає працівників, на ресурсі є інформація про послуги 
державної служби зайнятості, які допоможуть швидше знайти необхідного 
фахівця та витратити при цьому мінімум часу та грошей. На порталі також 
можна отримати додаткову інформацію про освітні програми і навчальні 
заклади, які навчають спеціалістів у різних галузях.



Дія. Цифрова освіта - https://osvita. diia.gov. на/
Онлайн-проєкт «Дія. Цифрова освіта» - це онлайн-програма, яка має 

підвищити цифрову грамотність українців. Кожний громадянин може 
безкоштовно опанувати цифрові навички за сучасним форматом у 
вигляді освітніх серіалів.

Які серіали можна переглянути:
- Для новачків (Сучасне резюме та пошук роботи онлайн. Базові 

цифрові навички, Кіберняні, Цифрові гроші. Як стати Youtube- 
блогером та ін.);

- Для батьків (Безпека дітей в Інтернеті, Смартфон для батьків);
- Для вчителів (Карантин: онлаин-сервіси для вчителів. Цифрові 

навички для вчителів);
- Для школярів (Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок 

спорту) ;
- Для підлітків (Про кібербулінг для підлітків);
- Для бізнесу і стартапів (Відкриті дані для бізнесу);
- COVID - 19 (Що потрібно знати про роботу апаратів штучної 

вентиляції легень);
- Для держслужбовців (Цифрова грамотність державних службовців 

1.0 на базі інструментів Google).

З цифровими навичками користувачі зможуть ефективно та 
безпечно використовувати технології в роботі та навчанні для 
професійного та особистісного розвитку.

Прометеус - https://prometheus. org. иа/

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus - перший та 
найбільший проект безкоштовної освіти в Україні. Місія проекту - зробити 
найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу 
доступними для всіх.

На платформі можна пройти курси та цикли курсів з англійської мови, 
громадянської освіти, аналізу даних, підприємництву та багато інших і 
отримати сертифікат по закінченні курсу.

Міжнародна платформа Coursera - https ://www. coursera, org/

Coursera - це технологічна компанія, що працює в галузі освіти, яка 
пропонує своїм користувачам сотні безкоштовних онлайн-курсів з різних 
дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат 
про проходження курсу.

Coursera співпрацює з найкращими університетами різних країн світу. 
Наразі пропонуються курси в наступних галузях: гуманітарні науки, 



медицина, біологія, психологія, бізнес, економіка, ІТ-технологІЇ та багато 
інших.

Навчання на платформі безкоштовне. Але якщо слухач хоче отримати 
сертифікат за результатами навчання на обраному курсі, то за нього він має 
заплатити до 40 доларів.

Під час карантину Coursera виступила з ініціативою щодо надання 
безробітним різних країн світу безкоштовного доступу до своїх 
навчальних програм. Україна стала однією з перших країн, що має таку 
можливість.

До послуг зареєстрованих у державній службі зайнятості безробітних - 
до 3800 онлайн-курсів та можливість здобути додаткові знання за 400 
спеціалізаціями.

За умови успішного проходження навчання особи, зареєстровані в 
службі зайнятості як безробітні, безкоштовно отримають відповідні 
сертифікати.

Зарахування слухачів буде здійснюватися до ЗО вересня 2020 року. 
Навчання за курсами має бути завершене до 31 грудня 2020 року.

Якщо Ви хочете дізнатись більше інформації про Інтернет-навчання на 
вищезазначених освітніх платформах, звертайтесь до Печорської районної 

філії Київського міського центру зайнятості

Контактні телефони: (044) 277-36-44, (044) 277-36-62

E-mail: kmcz026@kimcz.gov.ua

м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд.7



ЯК ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО БЕЗКОШТОВНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ НА ОСВІТНІХ 

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМАХ

Дія Цифрова 
освіта

https:/./o$vitC1.<jiiQ.qOV.UQ/ ОН ШЦ /4M І

Дія. Цифрова освіта.
Дивись і вчись.

«Тепер кожен українець 
може навчатись цифровій 
грамотності безкоштовно, 

корисно та цікаво!
Долучайте до навчання 

ваших рідних!»

Президент України 
Володимир Зеленський

Освітній портал
Державної служби 

зайнятості призначений 
для отримання інформації 
про ринок праці, вимоги 

роботодавців до 
претендентів на роботу, 

правила та норми 
складання сучасних 

документів, що 
супроводжують пошук та 

отримання роботи

Платформа масових 
відкритих онлайн- 

курсів Prometheus - 
перший та найбільший 
проект безкоштовної 

освіти для всіх та кожного 
в Україні. Наша місія - 

зробити найкращі курси 
від провідних викладачів, 

університетів та 
організацій світу 

доступними для всіх

Міжнародна освітня 
платформа Coursera 
надає безробітним 

можливість 
безкоштовного доступу до 

З 800 онлайн-курсів. 
Мета ініціативи - 

допомогти працездатним 
працівникам розвинути 
знання та навички для 

працевлаштування

Отримати додаткові знання та навички за допомогою безкоштовної онлайн-освіти 
можна самостійно, зареєструвавшись на платформах Дія. Цифрова освіта, Освітній 

портал Державної служби зайнятості або Prometheus

АДля безкоштовного навчання на платформі Coursera надайте своєму кар'єрному раднику або г®. 
профконсультанту той е-таіі, за яким відбуватиметься навчання. Чекайте лист від Coursera із '' 
запрошенням, реєструйтеся до 30.09.2020 та навчайтеся безкоштовно до кінця цього року 
■ММНИИИММНЯПИНННМНИІМННННИИнИИИиюЯНШкіЯМ.»'.!
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