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І. ПРОФІЛЬ  ПРОГРАМИ  КУРСІВ  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 
Програма підвищення кваліфікації «Використання 

пакета Microsoft Office у роботі вчителя початкових 

класів» 
Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

014 «Середня освіта» 

Цільова аудиторія Педагогічні та науково-педагогічні працівники 

закладів загальної середньої освіти та професійно-

технічної освіти, вчителі хімії і біології незалежно від 

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 курсу. Програма для підвищення кваліфікації вчителів 

початкової школи розроблена на основі сучасної державної освітньої 

політики, концепції Нової української школи урахуванням нагальних потреб 

модернізації та підвищення якості викладання. Уроки з використанням ІКТ є 

актуальними в початковій школі. Особливістю навчального процесу із 

застосуванням цифрових технологій є можливість інноваційного управління 

пізнавальною діяльністю учнів та впровадження в освітній процес нових форм 

і прийомів цієї діяльності.  Опанування програми курсу дозволяє вчителю  

підвищити пізнавальну активність та мотивацію учнів до навчання. Вміння 

результативно користуватись цифровими технологіями дозволяє легко аналіз 

результатів формуючого оцінювання та усі види моніторингу знань. 

Мета  курсу   «Використання пакета Microsoft Office у роботі вчителя 

початкових класів» полягає у систематизації знань, формуванні  практичних 

навичок і умінь  роботи з комп’ютером та прикладними програмами, які  

необхідні для раціонального використання цифрових технологій.  

Нормативна база визначення змісту навчально-тематичного плану 

підвищення кваліфікації педагогів. 

Програму  курсів 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. 
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 Сприймати нове, генерувати нововведення.  

 Розробляти проекти та керувати ними.  

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

 Фахові (предметно орієнтовані) та загально педагогічні: 

здатність розробляти і реалізовувати за допомогою цифрових технологій 

плани проведення занять, методичні та дидактичні матеріали;  

здатність використовувати програмне забезпечення навчального 

призначення для якісного проведення занять в початковій школі;  

уміння використовувати ІКТ, як засіб ігрової, образотворчої, 

пізнавальної діяльності; 

 розширити знання світових тенденцій у практиці цифрового навчання. 

Очікувані результати навчання  

 

Знання і розуміння 

 

Вміння та здатність формувати і розвивати у учнів 

початкової школи базові компетентності для 

реалізації їх творчого потенціалу за допомогою 

цифрових технологій 

Розвинені вміння 

 

Вміння генерувати нове у сфері навчання, та 

особистого розвитку, використовуючи програми 

пакету MS OFFICE та засоби ІКТ; 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

 

Дитиноцентризм, цінність особистості; готовність 

до змін, гнучкість, постійний професійний 

розвиток; впровадження ідеї щодо значущої участі в 

освітньому процесі усіх учнів 

 

Структура навчально-тематичного плану.  

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 пакета Microsoft Office у роботі вчителя початкових класів» 
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 2.1. Інклюзивне навчання: організація, підходи, 

технології  
2 2 – 

2.2. Психологічні аспекти ефективної 

самореалізації особистості в освітньому процесі 
2 2 – 

Разом годин на тему: 4  4 - 

Ф
а
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о

в
а
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г
о
т
о

в
к

а
 

2.1.1. Можливості використання та створення 

методичних матеріалів вчителя та дидактичних 

матеріалів для учнів початкової школи за 

допомогою програм офісного пакету. Корисні 

інтернет-посилання. 

2 2 - 

2.1. 2. Створення дидактичних матеріалів  у 

програмі MS Office  WORD; Створення 

інформаційного бюлетеня, нагороди та 

оголошення засобами програми MS Publisher. 

2 - 2 

2.1.3  Графічні технології пакета  MS Office. 

Використання графічних технологій в 

навчально-виховному процесі початкової 

школи. (створення графічних шаблонів для 

буктопів) 

2 - 2 

2.1.4. Виконання  та презентація проектної 

роботи 

5 - 5 

Разом годин на тему: 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 освіту                                              Папач О.І. 


