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Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних та Київської 
міської державних адміністрацій

Керівникам обласних інститутів 
післядипломної педагогічної освіти

Щодо Цифрограму для вчителів

Міністерство освіти і науки України (далі -  МОН) інформує, що 
Міністерство цифрової трансформації України спільно з МОН на виконання 
Національної концепції розвитку цифрових компетентностей до 2025 року, 
схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року 
№ 167-р, представили електронний інструмент вимірювання цифрових
компетентностей вчителів -  Цифрограм для вчителів (далі -  Цифрограм).

Цифрограм надає можливість не лише оцінити 21 цифрову компетентність 
за п ’ятьма сферами, а й визначити, які з них потребують удосконалення, 
ефективніше будувати індивідуальну професійну траєкторію педагогічного 
працівника та відслідковувати динаміку професійного зростання. Окрім цього, 
Цифрограм дає можливість отримати сертифікат про рівень цифрових 
компетентностей педагогічного працівника.

Із огляду на необхідність використання дистанційних технологій у 
освітньому процесі, зокрема в зв’язку із запровадженням карантинних обмежень, 
відповідно до вимог пункту п ’ятого розділу четвертого Положення про 
дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 
941/35224, яким визначена необхідність підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, які організовують дистанційне навчання, щодо використання 
інформаційно-комунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі, 
МОН рекомендує педагогічним працівникам, із метою відстеження власного 
професійного зростання та створення пропозицій до річного плану підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти, 
скористатися Цифрограмом.
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Окрім Цифрограму для вчителів, Мінцифри з партнерами також запустили 
інші продукти, зокрема Цифрограм 2.0, який є покращеною версією інструменту, 
який був презентований у листопаді 2020 року. Він містить 6 сфер і ЗО 
компетентностей. Вказаний тест спрямований на перевірку цифрових 
компетентностей усіх громадян. Проходити його також можуть учні 9-11 класів.

Ознайомитися з інструментами та пройти їх можна за посиланням: 
https://osvita.diia.gov.ua/digigram.

Просимо довести цю інформацію до відома керівників та педагогічних 
працівників закладів загальної середньої освіти.
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