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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Використання 

мови програмування PYTHON у школі» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

014 «Середня освіта» 

Цільова аудиторія Педагогічні та науково-педагогічні працівники 

закладів освіти/вчителі інформатики без урахування 

категорії 

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 

Колесова Олена Анатоліївна, старший викладач 

кафедри методики викладання і змісту освіти, 

кандидат філософських наук  

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 
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ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність. PYTHON - одна з найпопулярніших мов в 

програмуванні, яка застосовується в області машинного навчання і штучного 

інтелекту. На Python легко почати програмувати, він набагато лаконічніше 

Pascal і програмуючи на ньому, учні будуть позбавлені необхідності роботи з 

великою кількістю технічних речей, що важко для початківців. Потреба у 

вчителях інформатики, які добре знають Python, буде зростати, тому 

підготовка таких вчителів є актуальною для середньої освіти. 

Мета - підвищення методичного та практичного рівнів професійної 

компетентності вчителів інформатики, сприяння оновленню методичних 

підходів при викладанні розділу «програмування» відповідно до освітніх 

потреб сучасного суспільства. Зміст курсу має практичну спрямованість, 

охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну 

(методичну) складові підвищення кваліфікації вчителів у сфері вивчення 

сучасних мов програмування. 

Нормативна база визначення змісту навчально-тематичного плану 

підвищення кваліфікації педагогів. Освітню програму організації та 

проведення підвищення кваліфікації вчителів біології і хімії за цією 

програмою розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу 

освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту 

базової та повної середньої освіти (освітня галузь «Природознавство»), 

Положення «Про атестацію педагогічних працівників», положень про 

організацію освітньої діяльності Академії; з урахуванням вимог нормативних 

документів МОН України щодо післядипломної освіти педагогічних кадрів, 

базових освітньо-кваліфікаційних характеристик педагогічних кадрів, 

напрямів і змісту функціональної діяльності працівників закладів освіти.  

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/ 

набуватися 

Загальні: 

 Застосовувати отримані знання в професійній діяльності. 



4 

 Розробляти проекти та керувати ними.  

 Працювати в команді, мотивувати учнів та рухатися до спільної мети. 

Фахові (предметно орієнтовані) та загально педагогічні: 

Володіти педагогічними та дидактичними технологіями викладання 

курсу «програмування» ; 

мотивувати на створення різноманітних проектів в галузі робототехніки 

сучасною мовою програмування. 

удосконалити навички, пов’язані з особистим пізнавальним інтересом та 

самоосвітою у напрямку програмування. 

Очікувані результати навчання  

 

Знання і розуміння Структура та синтаксис мови програмування 

PYTHON 

Розвинені вміння 

 

Робота з вбудованими функціями мови 

програмування PYTHON 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

 

Дитиноцентризм, цінність особистості;  

готовність до змін, гнучкість, постійний професійний 

розвиток;  

впровадження ідеї щодо значущої участі в 

освітньому процесі усіх учнів. 

 

 

Структура навчальної програми. Відповідно до змісту у структурі програми 

та навчально-тематичного плану визначено 2 модулі: Професійна підготовка 

(4 годин), Фахова підготовка (11 годин). 

Форма реалізації. Навчальні заняття за програмою проходять у формі лекцій, 

практичних занять, дискусій з обміну досвідом, самостійної і проектної 

роботи. 
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ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«Використання мови програмування PYTHON у школі» 

 

Консультація 1 – 1 

Разом годин поза планом: 1 – 1 

 

Завідувач кафедри  

методики викладання і змісту освіту                        О.І. Папач  
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 1.1. Інклюзивне навчання: організація, 

підходи, технології  
2 2 – 

1.2. Психологічні аспекти ефективної 

самореалізації особистості в освітньому 

процесі 

2 2 – 

Разом годин на тему: 4  4 - 
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а
 

2.1. Особливості встановлення та роботі з 

версіями PYTHON для різних операційних 

систем. Синтаксис мови PYTHON, типи та 

моделі даних 

2 2  

2. 2. Опрацювання операторів, функцій на 

тестових завданнях  

2 - 2 

2.3. Конструкції циклів. Графічні методи 2 - 2 

2.4. Виконання та захист проектної роботи   5 

Разом годин на тему: 11  2 9 

Разом годин за планом: 15 6 9 


