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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «MS Publisher: 

створення та редагування  буклетів, бюлетенів, 

програм, макетів web-сайтів» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 

014.09 Середня освіта (інформатика) 

Цільова аудиторія Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

освіти різних типів і форм власності. 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

6 год /1 день 

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 курсу полягає в необхідності підготовки педагогічних та 

науково-педагогічних  працівників Нової української школи до реалізації освітньої 

політики держави  через опанування новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій та використання їх в професійній діяльності.   

Мета навчального курсу - підвищення методичного та практичного рівнів 

компетентності педагогічних працівників закладів освіти  щодо користування 

окремими продуктами  програмного забезпечення MS Office (базовою програмою 

«MS Publisher» для створення та редагування  буклетів, бюлетенів, програмок, 

календарів, макетів web-сайтів) та розробки дидактичних матеріалів для 

проведення уроків, конференцій, конкурсів, практичних занять, позакласних 

заходів та проектних завдань. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми 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»), Положення 

«Про атестацію педагогічних працівників», Положення про організацію освітньої 

діяльності Академії; вимоги нормативних документів МОН України щодо 

післядипломної освіти педагогічних кадрів, базові освітньо-кваліфікаційні 

характеристики педагогічних кадрів, напрями і зміст функціональної діяльності 

працівників закладів освіти. 

 Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися 

(загальні, фахові тощо):  

 - 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 

інформаційно-комунікативними технологіями 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 – здатність сприяти творчому 

становленню  дітей, школярів базової та старшої школи засобами ІКТ. 

Очікувані результати навчання:  

Знання і 

розуміння: 

 

– сучасних тенденцій розвитку освіти взагалі, середньої і 

природничої освіти зокрема; 

– соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері 

середньої освіти; 

– основних механізмів функціонування і реалізації 

компетентнісної парадигми навчання; 

Розвинені 

вміння: 

 

– використовувати різноманітні засоби і шаблони  MS 

Publisher  

– власноруч створені Портфоліо для обраної теми уроку, 

заняття чи Проекту 

- дидактичні матеріали у вигляді буклету, бюлетеня, 

програмки, календаря, кросворда, ребуса, макета web-сайту 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення): 

– готовність до змін, неперервної освіти у тому числі щодо 

застосування в педагогічній діяльності ІКТ; 

– рефлексія власної професійної практики. 

 

Структура навчальної програми. Курс складається з одного модулю: 

«Фахова підготовка» (6 годин). 

Форми/методи навчання:     Очна форма підвищення кваліфікації. 

Навчальні заняття за програмою проходять у формі лекцій, практичних занять, 

конференцій, дискусій з обміну досвідом, самостійної та проектної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

 

«MS Publisher: створення та редагування  буклетів, 

бюлетенів, програм, макетів web-сайтів» 
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1.1 Інструменти для виконання графічних 

об’єктів у програмі MS Publisher. Виконання 

завдання за зразком. 

 

1 – 1 

1.2.Створення буклету, бюлетеню, 

програмки, календаря, макету web-сайтів до 

обраної теми уроку.    

 

4 – 4 

1.3. Презентація Портфоліо зі створених 

документів. 

 

1 – 1 

Разом годин на модуль: 6 – 6 

 

Завідувач кафедри методики 

викладання і змісту освіти                                Папач О.І. 


