Безкоштовні онлайн-платформи для самоосвіти
✅Дія. Цифрова освіта
https://osvita.diia.gov.ua/
Онлайн-платформа, на якій кожен громадянин України може безкоштовно опанувати
цифрові навички за новим сучасним форматом – освітні серіали. Для державних
службовців може стати у нагоді онлайн-курс, який охоплює можливості та особливості
функціонування безкоштовних сервісів Google для використання в професійній
діяльності та повсякденному житті:
 Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google
(https://osvita.diia.gov.ua/courses/civil-servants)
✅Prometheus
https://prometheus.org.ua/
Українська платформа масових відкритих онлайн-курсів, яка дає можливість
переглядати безкоштовні навчальні курси. Для державних службовців корисними
можуть бути курси:
 Як діяти далі: Державним службовцям про сталий розвиток
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+SDG101+2020_T2/about)
 Європейська зовнішня політика: просто про складне
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+EUFP101+2019_T3/about)
 Основи державної політики
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/GOV101/2015_T2/about)
 Взаємодія органів державної влади з громадськістю
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+IAP101+2019_T3/about)
 Децентралізація: від патерналізму до відповідального розвитку
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+DC101+2019_T3/about)
 Децентралізація в Україні – теорія та практика
 (https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+DC101+2017_T4/about)
 Захист прав людей з інвалідністю
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:FFR+PRPD101+2020_T1/about)
 Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:AMU+BP_101+2017_T1/about)
 Ґендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:AMU+GOB101+2018_T3/about)
 Публічні закупівлі (https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+PP101+2018_T3/about)
 Основи інформаційної безпеки
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/KPI/IS101/2014_T1/about)
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 Цифрові комунікації в глобальному просторі
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+ITArts101+2017_T1/about)
 Медіаграмотність: практичні навички
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:CZ+MEDIA102+2018_T3/about)
 Комунікаційні інструменти для побудови репутації
(https://edx.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/about)
 Діалог та медіація: Шлях до порозуміння
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+MEDIATE101+2020_T1/about)
 Як ефективно спланувати та провести діалог
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:OSCE+DIAL101+2020_T1/about)
 Дослідження корупції: Як це працює?
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:IRF+CSHW101+2018_T1/about)
 Декларуй ДоброЧесно! 2020
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+FD101+2020_T1/about)
 Антикорупційні програми органів влади
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:UNDP+GOVANTICOR101+2019_T1/about)
 Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:NAZK+COI102+2019_T1/about)
 Наука повсякденного мислення
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/UQx/THINK101/2016_T2/about)
 Психологія стресу та способи боротьби з ним
(https://edx.prometheus.org.ua/courses/KUBG/Psy101/2014_T1/about)
 Жінки та чоловіки: гендер для всіх
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/101/2015_T2/about)
✅ВУМ online, Відкритий Університет Майдану https://vumonline.ua/
Для безкоштовного навчання на платформі представлено більше 50 тем.
Державним службовцям можуть бути цікавими такі курси:
 Боротьба з корупцією в державних закупівлях
(https://vumonline.ua/course/corruption-fighting-in-public-procurement/)
 Фінансове обґрунтування управлінських рішень
(https://vumonline.ua/course/financing-rationale/)
 Про НАТО
(https://vumonline.ua/course/pro-nato/)
 Школа ефективного мислення (https://vumonline.ua/course/school-of-effectivethinking/)
 Стратегічне мислення (https://vumonline.ua/course/strategic-thinking/)
 Креативне мислення (https://vumonline.ua/course/creative-thinking/)
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 Інформаційна безпека у цифровому світі
(https://vumonline.ua/course/information-security/)
 Цифрова безпека та комунікація в онлайні (https://vumonline.ua/course/digitalsecurity-and-communication-online/)
 Теорія поколінь: знаходимо спільну мову
(https://vumonline.ua/course/generation-theory/)
 Управління проектами (https://vumonline.ua/course/project-management/)
 Інтегральна динаміка. Еволюція мислення, лідерства, економіки і політики
(https://vumonline.ua/course/integral-dynamics/)
Лекції читають провідні викладачі бізнес-шкіл, громадянського сектору, практики з
бізнесу та соціальної сфери, а тому онлайн-курси пов’язані з такими напрямами як
персональний розвиток, реалізація потенціалу, підприємництво, формування
відкритого суспільства в Україні.
✅EdEra (Education Era)
https://www.ed-era.com/
Український освітній проект, мета якого - зробити освіту в Україні якісною,
доступною та наявною у глобальному освітньому контексті.
 Публічні консультації (https://courses.ed-era.com/courses/coursev1:NACS_NDI_EDERA+PC101+2019/about)
 Бюджетний процес. Основи (https://courses.ed-era.com/courses/coursev1:EDERA-IRF+BP101+bp101/about)
 Навички діалогу та медіації для потреб публічної служби (https://courses.edera.com/courses/course-v1:OSCE_EDERA+Med_101+2020/about)
 Ефективні комунікації для освітніх управлінців (https://courses.edera.com/courses/course-v1:EDERA-SMARTOSVITA+EC101+EC101/about)
 Угода про асоціацію Україна-ЄС (https://eu-agreement.ed-era.com/)
 Європейський механізм захисту прав людини (https://courses.edera.com/courses/course-v1:EdEra+HR101+hr101/about)
 Європейський механізм захисту прав людини. Частина 2
(https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra+HR201+hr201/about)
 Лайфхаки з української мови (https://courses.ed-era.com/courses/coursev1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks+101/about)
✅Освітній Хаб міста Києва
https://eduhub.in.ua/
Цікаві та надзвичайно корисні курси, спрямовані на розвиток soft skills:
 Управління людьми і проектами (https://eduhub.in.ua/courses/kurs-1upravlinnya-lyudmi-i-proektami)
 Емоційний інтелект (https://eduhub.in.ua/courses/emociyniy-intelekt)
 Персональна ефективність (https://eduhub.in.ua/courses/kurs-3-personalnaefektivnist)
 Школа HR (https://eduhub.in.ua/courses/kurs-6-shkola-hr)
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✅Coursera
https://ru.coursera.org
Американський освітній проект, заснований професорами Сенфордського
університету.
На порталі можна знайти безкоштовні онлайн-курси від провідних американських
університетів за різними напрямами: державне управління та суспільство,
інформаційні технології, особистий розвиток, вивчення мов тощо.
Відеолекції читаються англійською мовою, але більшість з них супроводжуються
субтитрами українською (або іншими мовами).
✅ЕdX
https://www.edx.org/
Інтернет платформа масових відкритих інтерактивних курсів англійською мовою,
заснована Массачусетським технологічним інститутом і Гарвардським
університетом, на якій можна прослухати такі інтерактивні курси:
 Інструменти для академічного залучення до публічної політики
(Tools for Academic Engagement in Public Policy)
(https://www.edx.org/course/tools-for-academic-engagement-in-public-policy)
 Аналіз політики з використанням перерваних часових рядів (Policy Analysis
Using Interrupted Time Series)
(https://www.edx.org/course/policy-analysis-using-interrupted-time-series)
 Ґендер. Чому це має значення (Doing Gender and Why it Matters)
 (https://www.edx.org/course/doing-gender-and-why-it-matters)
 Цифрова безпека та права людини (Digital Security and Human Rights)
(https://www.edx.org/course/digital-security-and-human-rights)
 Основи щастя на роботі (The Foundations of Happiness at Work)
(https://www.edx.org/course/the-foundations-of-happiness-at-work)
 Робота в командах: практичний посібник (Working in Teams: A Practical
Guide)
(https://www.edx.org/course/working-in-teams-a-practical-guide)
 Риторика: мистецтво переконливого письма та публічного виступу
(Rhetoric: The Art of Persuasive Writing and Public Speaking)
(https://www.edx.org/course/rhetoric-the-art-of-persuasive-writing-and-public)
 Вступ до проектного менеджменту (Introduction to Project Management)
(https://www.edx.org/course/introduction-to-project-management)
 Гнучкі принципи лідерства (Agile Leadership Principles and Practices)
(https://www.edx.org/course/agile-leadership-principles)
З коротким змістом запропонованих навчальних курсів, а також інших навчальних
курсів можна ознайомитися на сайтах за зазначеними вище посиланнями.
Охочі пройти відповідний курс навчання можуть зайти на відповідний сайт, знайти
цікавий курс та зареєструватися.
За результатами проходження вищезазначених онлайн-курсів є можливість
отримати сертифікат.
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✅TED (TEDxTalks, TEDxKyiv, TEDxLviv)
https://www.ted.com/
Понад 2000 відеолекцій та виступів науковців, бізнесменів, політиків, активістів з
усього світу, які діляться своїм досвідом, унікальними, цікавими ідеями, думками та
результатами досліджень. Сертифікати за перегляд цих відео не видаються. Однак
інформація, що перетворюється у знання, є безцінною.

