
   



Пояснювальна записка 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни  
 

Мета: формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України; вдосконалювати 

компетентності щодо використання хмарних сервісів та технологій в 

соціально-педагогічних системах; застосовувати освітні теорії та методології 

у педагогічній діяльності, керувати навчальними/розвивальними проектами; 

формування у студентів професійних компетенцій з методології, 

моделювання та комп’ютерної реалізації задач автоматизації офісної 

діяльності, комп’ютерного документообігу, комунікації  та представлення 

інформації в електронному вигляді з використанням ІКТ та хмарних 

технологій 

 

Основними завданнями курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв є: 

– ознайомлення з положеннями нового закону України «Про повну 

загальну середню освіту»; 

– формування вмінь та навичок із визначення місця та ролі спеціальних 

законів в системі освітнього законодавства; 

– удосконалення навичок роботи із локальними нормативно-правовими 

актами в галузі освіти; 

– вивчення нормативно-правової бази освiти, охорони дитинства і 

охорони працi в Українi; 

–  ознайомлення з використанням хмарних сервісів в соціально-

педагогічних системах (використання Office Web Apps-додатків, електронні 

журнали і щоденники, он-лайн сервіси для учбового процесу, спілкування, 

тестування, електронна пошта з доменом школи та інші); 

– вивчення особливостей роботи із хмарними сервісами для 

проведення моніторингових досліджень, технології роботи із хмарними 

додатками створення презентацій; 

– формування теоретичних знань та практичних умінь і навичок у 

майбутніх фахівців відповідно до поставленої мети. 

 

Очікувані результати навчання: 

– відтворювати основні положення закону «Про повну загальну 

середню освіту» в частині регулювання освітнього процесу; 

– класифікувати нормативно-правові акти у сфері освіти; 

– аналізувати положення локальних нормативно-правових актів у 

сфері освіти на відповідність положенням спеціальним законам; 

– відтворювати особливості роботи із хмарними сервісами для 

проведення моніторингових досліджень, технологію роботи із хмарними 

додатками створення презентацій; 

–  створювати та пояснювати використання систем дистанційного 

навчання для проведення моніторингових досліджень; 



– створювати  он-лайн тести за допомогою хмарних додатків; 

– володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації  

освітнього процесу, уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні 

проекти: поняття про управління навчальним процесом, технологічний підхід 

до нього; визначення дидактичного проектування як суті методичної 

діяльності вчителя; характеристику складу дидактичних проектів та алгоритм 

їх розробки; специфіку дидактичних проектів різних рівнів: спеціальності, 

навчальних дисциплін, окремих тем та занять; 

– знання способів пошуку, обробки, структурування, систематизації, 

зберігання, представлення, передавання інформації за допомогою 

традиційних та інноваційних інформаційних технологій; синтезу існуючої 

інформації для створення на її основі нового знання; 

– уміння здійснення інтерпретації інформації в різних формах 

(текстовій, графічній, аудіо -, відео -); побудова освітньої діяльності за 

допомогою інформаційно-комунiкацiйних технологій відповідно до 

дидактичних вимог предмета, використовуючи програмні засоби загального 

та навчального призначення для організації та модернізації освітнього 

процесу, організація творчої позаурочної діяльності, розробки творчих 

навчальних проектів; використання інформаційних джерел різних типів як 

для роботи, так i для неперервної самоосвіти; проектування освітнього 

процесу на уроках інформатики з використанням електронних ресурсів i 

вироблення конкретних науково-методичних / методичних рекомендацій 

щодо їx використання у власній індивідуальній професійній діяльності. 

Забезпечення педагогічно доцільного використання потенціалу 

інформаційних ресурсів, що надається засобами IКТ i організація 

навчального процесу на його основі. Створення власних інформаційних 

продуктів, що відповідають необхідним критеріям якості навчально-

методичних матеріалів з інформатики; 

– здатність до взаємодії з сучасним інформаційним середовищем, що 

передбачає активне знання способів обробки різноманітної інформації та 

володіння сучасними інформаційними технологіями для якісного виконання 

професійних задач; здатність до кооперативної діяльності та співробітництва 

з використанням сучасних інформаційно -комунікаційних технологій для 

досягнення професійно значущих цілей; готовність до саморозвитку в сфері 

інформаційних i комунікаційних технологій, необхідного для постійного 

підвищення кваліфікації та реалізації себе в професійний діяльності.  

 

 

 

 

 

 

  



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв інформатики 

 

№з/п Теми Години 

очні самостійна 

робота 

разом 

1. Нормативно-правова база навчального 

процесу в закладах загальної середньої 

освіти / професійної (професійно-

технологічної) освіти 

2  2  4  

2. Інформаційно-комунікаційні та марні 

технології в освітньому процесі 

2 2 4 

2.1 Використання хмарних сервісів в 

соціально-педагогічних системах 

1  1 

2.2 Використання хмарних технологій у 

соціально-педагогічних системах 

1  1 

2.3. Створення інструментарію для 

проведення моніторингових досліджень 

 1 1 

2.4. Розробка хмарних систем проведення 

моніторингових досліджень 

 1 1  

2.5. Хмарні технології. Знайомство з 

GoogleDocs  

1   

2.6. Пошук інформації і робота в 

середовищі GoogleDocs: Writely 

(Document), Spreadsheets; створення й 

обробка тестів і анкет за допомогою 

сервісу GoogleForms 

1   

2.7. Робота з сервісом GoogleDocs як 

інструментом створення презентацій 

1   

2.8. Створення й редагування блогів в 

GoogleBloger 

1   

2.9. Створення й редагування сайту в 

середовищі Google 

1   

2.10. Робота з сервісом GoogleMaps 1   

3.  Сучасні підходи до педагогічного 

проектування  

2 2 4 

3.1. Загальна характеристика дидактичного 

проектування.    

Поняття проектування, його технічне 

походження. Особливості педагогічного 

проектування, рівні та етапи 

1 1 2 



проектування 

3.2. Послідовність дидактичного 

проектування загальноосвітньої  

підготовки у закладах освіти 

1 1 2 

Всього: 12 18 30 

  



П Р О Г Р А М А 

курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв 

  

 ТЕМА 1. Правові засади регулювання освітнього процесу в 

закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) 

освіти 
Система повної загальної середньої освіти. Заклади загальної середньої 

освіти. Тривалість навчання на кожному рівні. Мова навчання. Застосування 

мов національних меншин в освітньому процесі. Право на загальну середню 

освіту. Порядок реалізації права доступу до повної загальної середньої 

освіти. 

Поняття та зміст освітнього процесу. Цикли організації освітнього 

процесу на кожному рівні загальної середньої освіти. Структура навчального 

року. Тривалість навчальних занять.  

Нормативні документи в системі загальної середньої освіти. Типова 

освітня програма та типовий навчальний план. Освітня програма та 

навчальний план конкретного закладу освіти: особливості формування. 

Складники освітньої програми. Порядок затвердження освітніх програм. 

Порядок формування класів у закладах загальної середньої освіти. 

Гранична наповнюваність класів. Порядок переведення учнів на наступний 

рік навчання. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня. 

Оцінювання знань учнів. 

 

ТЕМА 2. Інформаційно-комунікаційні та марні технології в 

освітньому процесі 

Тема 2.1. Використання хмарних сервісів в соціально-педагогічних 

системах 

Введення в хмарні технології. Педагогічні, психологічні та фізіологічні 

передумови використання хмарних технологій в соціально-педагогічних 

системах. Розвиток хмарних технологій навчання. Використання хмарних 

сховищ даних для спільного доступу до освітніх ресурсів 

Тема 2.2. Використання хмарних технологій у соціально-педагогічних 

системах 

Особливості роботи із хмарними сервісами для проведення 

моніторингових досліджень, робота із хмарними додатками створення 

презентацій. Використання систем дистанційного навчання для проведення 

моніторингових досліджень. Створення он-лайн тестів за допомогою 

хмарних додатків. 

Тема 2.3. Створення інструментарію для проведення моніторингових 

досліджень.  

Створення Google-блогів та визначення їх особливості використання у 

професійній діяльності. Знайомство з хмарними технологіями створення 

електронних підручників. Хмарні мультимедійні додатки для проведення 

моніторингових досліджень. 



Тема 2.4. Розробка хмарних систем проведення моніторингових 

досліджень. 

Особливості проведення моніторингових досліджень в соціально-

педагогічних системах. Створення систем хмарного моніторингу.   

Тема 2.5.Хмарні технології. Знайомство з GoogleDocs  

Тема 2.6.Пошук інформації і робота в середовищі GoogleDocs: Writely 

(Document), Spreadsheets; створення й обробка тестів і анкет за допомогою 

сервісу GoogleForms 

Тема 2.7.Робота з сервісом GoogleDocs як інструментом створення 

презентацій 

Тема 2.8.Створення й редагування блогів в GoogleBloger. 

Тема 2.9.Створення й редагування сайту в середовищі Google. 

Тема 2.10.Робота з сервісом GoogleMaps 

 

ТЕМА 3. Сучасні підходи до педагогічного проектування 

3.1.Загальна характеристика дидактичного проектування.    

Поняття проектування, його технічне походження. Особливості 

педагогічного проектування, рівні та етапи проектування.   

3.2. Послідовність дидактичного проектування загальноосвітньої  

підготовки у закладах освіти  
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