
 



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; 

вдосконалювати професiйну майстерність на основi модернiзацiї змiсту, 

форм i методiв навчання, впровадження iнновацiйних технологiй у 

навчальний процес. 

 

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; 

– ознайомлення з основними концептуальними положення сучасної 

освiти; 

– формування умiнь i навичок ефективного розв’язання  психолого-

педагогiчних проблем; 

– поглиблення знань про сучасний стан дисциплiни «Українська мова і 

література» та методика її викладання; 

– оволодiння iнформацiйними технологiями навчання та педагогiчними 

технологiями; 

– сприяння і стимулювання постiйного зростання професiйної 

майстерності; 

– задоволення освiтнiх потреб. 

 

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; 

– відтворювати технологію формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності учнів на заняттях з української мови та літератури; 

– відтворювати технологію навчання української мови  в контексті 

правописних змін; 

– володіти медіаграмотністю учителя-філолога. 

 

 

 

 

 

  



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв української мови та літератури 

 

№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  

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 

проектування 

1 1 2 

3.2. Послідовність дидактичного 

проектування загальноосвітньої  

підготовки у закладах освіти 

1 1 2 

4. Актуальні питання змісту та методики 

навчання української мови та 

літератури  

4 6 10  

4.1 Формування інформаційно-

комунікаційної компетентності учнів на 

заняттях з української мови та 

літератури 

1 2 3 

4.2 Навчання української мови  в контексті 

правописних змін 

1 2 3 

4.3 Медіаграмотність учителя- філолога  2 2 4 

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 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  

 

ТЕМА 4. Актуальні питання змісту та методики навчання 

української мови та літератури 

 4.1. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів на 

заняттях з української мови та літератури 

Концепція «Нова українська школа» і її основна ідея – адаптація учнів 

до найближчого природного й суспільного середовища. Питання екології та 

здоров’я,  уміння вчитися й самостійно знаходити потрібну інформацію, 

практичне застосування одержаних знань, усунення конфлікту між вимогами 

сучасного покоління до життя й досвідом педагогічної діяльності, 

виправданим часом. 

Мотив як необхідний компонент діяльності. Розбіжності в уявленнях 

про мотиви, що спонукають до навчальної діяльності, у  сучасного учня і 

вчителя. Мотиви підвищення пізнавальної активності сучасних школярів на 

основі теорії поколінь. Мотиви зони розвитку сучасного вчителя.  

Компетентності, означені в концепції НУШ.   Інформаційно-

комунікаційна компетентність як здатність (готовність) розуміти навколишнє 

інформаційне середовище, самостійно шукати, добирати й критично 

аналізувати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та 

транслювати її й діяти відповідно до своїх цілей і прийнятої в суспільстві 

комунікаційної етики. Формування вмінь в учнів діяти за алгоритмом; 

працювати в різних пошукових системах для отримання потрібної 

інформації; розпізнавати маніпулятивні технології і протистояти їм; грамотно 

й безпечно спілкуватися в мережі Інтернет. Критичне ставлення до медійної 

інформації; прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному 

інформаційному просторі; задоволення пізнавального інтересу в 

інформаційному середовищі.  

Сучасні інформаційні ресурси, які можуть бути використані на уроках 

української мови і літератури.. 

 4.2. Навчання української мови  в контексті правописних змін 

Стислий огляд основних змін у новій редакції  «Українського 

правопису» (2019). Використання нової редакції  «Українського правопису» в 

діловодстві, освітній діяльності, у закладах загальної середньої освіти, під 



час ЗНО. Нормативно-правова база щодо впровадження нової редакції  

«Українського правопису». 

 4.3.   Медіаграмотність учителя-філолога  

Важливість інформаційної та  медіаграмотності як для вчителів, так і 

для учнів. 

Медіаграмотність як комплекс навичок і знань, необхідних людині в 

сучасному суспільстві, а саме: знаходити потрібну інформацію в різних 

джерелах; як переконуватися в її вірогідності; як фільтрувати інформацію 

(розпізнавати маніпуляцію і фейки); на основі здобутих знань мати змогу 

створити власний інформаційний продукт або медіа проект, тощо. 

Медіаграмотність як чинник формування культури комунікації; уміння 

усвідомлено сприймати інформацію, критично її осмислювати; уміння 

інтерпретувати медіаконтексти з метою розширення загальних, 

соціокультурних та професійно значущих знань, комунікативних та творчих 

здібностей сучасного учня; навички безпечної поведінки у віртуальному 

просторі;  розуміння, як залишатись убезпеченим в інформаційному просторі 

(захист від маніпуляцій та фейків). 

Спрямованість методів навчання в школі на адаптивність та зміни. 

Медіаурок як засіб навчити дитину орієнтуватися в інформаційних потоках 

для  професійного і соціального вибору; можливість викликати в учнів 

інтерес до навчального предмета, перетворити клас з пасивних спостерігачів 

на активних учасників заняття. Використання активних форм та методів 

навчання, які формують навички та інтерес до самостійної роботи в учнів; 

можливість тримати аудиторію у процесі  діалогу, який включає осмислення, 

оцінку власних досягнень.  

Пропозиція Міністерства культури, молоді та спорту щодо 

впровадження ЗНО з медіаграмотності. 
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