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І. ПРОФІЛЬ НАЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації «Табличний 

процесор MS Excel: створення та редагування 

табличних документів, розробка дидактичних 

матеріалів» (Рівень - середній) 

 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю:   

 014.09  середня освіта (інформатика) 

 

Цільова аудиторія Учителі будь-якого фаху та категорії закладів освіти всіх 

типів та форм власності 

 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

15 год / 2 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и) 

програми 

Хоменко Лілія Вікторівна, старший викладач кафедри 

методики викладання і змісту освіти  

 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», м. Одеса, пл. Михайлівська, 17 

 

Вартість/ 

безоплатність 

надання освітньої 

послуги 

Освітні послуги  для слухачів курсів надаються 

безоплатно (виняток: педагоги приватних закладів, 

педагоги закладів освіти інших областей,  викладачі ВНЗ 

І-ІІ рівня акредитації, які не підпорядковуються МОН 

або мають подвійне підпорядкування) 

 

Строки реалізації 

програми 

2020 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність програми полягає в необхідності підготовки педагогічного 

працівника Нової української школи до реалізації освітньої політики держави у 

галузі освіти через опанування новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій, створення власного навчально-методичного забезпечення до уроків з 

використанням табличного процесора MS Excel. 

Метою навчального курсу є підвищення методичного та практичного рівнів 

компетентності педагогічних працівників щодо користування  базовою 

програмою  «MS Excel» для розробки методичних, графічних, дидактичних 

матеріалі при проведенні уроків, конференцій, конкурсів, практичних занять, 

позакласних заходів та проектних завдань. 

Нормативна база визначення змісту навчально-тематичного плану 

підвищення кваліфікації педагогів:  

Закон України «Про вищу освіту»,  

Закон України «Про освіту»,  

Закон України «Про загальну середню освіту»,  

Державний стандарт базової та повної середньої освіти (освітня галузь 

«Інформатика»).  

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися  під 

час роботи за планом програми:  

 - інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно 

до власних потреб і вимог сучасного інформаційного суспільства; 

- професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково 

обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методики, інноваційних 

підходів для створення освітньо-розвивального навчального середовища, що 

сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню здобувачів освіти; 

- загальнокультурна компетентність – формування елементів цифрової та 

загальної культури учасників освітнього процесу; 

- психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної 

значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність 

сприяти творчому становленню  дітей, школярів базової та старшої школи 

навчання та їхній індивідуалізації. 

  Очікувані результати навчання 

 

Знання і розуміння - ознайомлені з можливостями використання текстового 

редактора MS Excel для створення дидактичних 

матеріалів до обраної теми; розуміння алгоритму 

здійснення процедури обчислення, сортування, створення 

документів наочного характеру. 



Розвинені вміння -  набуття навичок роботи з ресурсами програми MS 

Excel для створення  макету сторінки електронного 

журналу, різноманітних таблиць, побудови кількох видів 

діаграм та способів їх редагування, графічних об’єктів, 

текстів, використання стандартних формул для обчислень, 

функцій сортування та інше.    

- створення навчально-методичного контенту для 

творчого викладання предметів, проведення занять та 

позашкільних заходів і забезпечення документами у 

вигляді стандартних і нестандартних таблиць, діаграм, 

кросвордів, тестів, ребусів.  

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

- потреба у саморозвитку та самоосвіті 

- готовність до змін, гнучкість, постійного оновлення 

знань і навичок   

 

Структура навчально-тематичного плану.  Навчально-тематичний план 

курсів підвищення кваліфікації складається з двох модулів «Професійна 

підготовка» (4 години) та «Фахова підготовка» (11 годин). 

Форма реалізації: лекції, практичні заняття, виконання та презентація 

проектних робіт, консультація.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

«Табличний процесор MS Excel: створення та редагування табличних 

документів, розробка дидактичних матеріалів» 

(Рівень - середній) 
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 1.1. Інклюзивне навчання: організація, підходи, 

технології. 
2 2 – 

1.2. Психолого-педагогічні аспекти ефективної 

самореалізації особистості в освітньому процесі 
2 2 – 

Разом годин на модуль: 4 4 – 
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2.1 Табличний процесор MS Excel: створення та 

редагування табличних документів, розробка 

дидактичних матеріалів. 

6 2 4 

2.1.1. Табличний процесор MS Excel: створення та 

редагування табличних документів, використання 

формул для обчислень, функцій сортування, 

розробка дидактичних матеріалів (кросворди). 

- 2 - 

2.1.2. Створення сторінки електронного журналу з 

обраного  предмета, створення та заповнення 

таблиці, робота з формулами, сортування даних, 

фільтри.  

- - 2 

2.1.3. Створення діаграм за даними таблиці, 

редагування вигляду діаграми та даних таблиці. 

Друкування таблиці або її частини. 
- - 2 

2.2. Виконання та презентація проектної роботи 5 – 5 

Разом годин на модуль: 11 2 9 

Разом годин за планом: 15 6 9 

Консультація: 1 – 1 

Разом годин поза планом: 1 – 1 

 

 

Завідувач кафедри методики  

викладання і змісту освіти                                                 Папач О. І. 


