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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації  

«Використання хмарних інструментів, сервісів та веб-

технологій в освітньому процесі» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

014. Середня освіта 

Цільова аудиторія Педагогічні працівники  закладів освіти всіх типів і 

форм власності 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

15 год  

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна online/offline форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Гапонова Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри методики викладання і 

змісту освіти,  

Чебаненко Наталя Олегівна, методист науково-

методичної лабораторії інформатичної, технологічної 

та STEM-освіти  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 

300 гривень 

Строки реалізації 

програми 

Вересень – грудень 2021 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність програми полягає у необхідності впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій вчителями  в освітній процес, що 

суттєво підвищить якість викладання будь-яких дисциплін. З використанням 

цифрових інструментів та сервісів, застосуванням навчально-методичного 

забезпечення з використанням інтернет-сервісів  виникають більш широкі 

можливості стосовно опрацювання, систематизації, одержання та 

опрацювання нових відомостей.  

Метою навчальної програми є ознайомлення вчителів з 

можливостями використання хмарних інструментів, сервісів та веб-технологій 

в освітньому процесі, різних форматів організації освітньої діяльності.   

Нормативна база визначення змісту навчальної програми 

підвищення  кваліфікації педагогів включає:  

− Закон України «Про повну загальну середню освіту» (від 01.08.2020). 

− Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 р. 

(природнича освітня галузь). 

− Професійний стандарт за професією «Вчитель закладу загальної  

середньої освіти» затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України № 2736 від 23.12.2020. 

Зміст та форми освітньої діяльності навчальної програми  укладені 

з урахуванням загальних (громадянська, соціальна, культурна, лідерська та 

підприємницька) та професійних компетентностей вчителя.  

Мовно-комунікативна (А1) – здатність забезпечувати здобуття учнями 

освіти державною мовою, та іншими мовами (за потребою), здатність 

формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння і навички учнів.  

Предметно-методична (А2) –  здатність формулювати та розвивати в 

учнів ключові компетентності та наскрізні уміння, спільні для всіх 

компетентностей (А2.2), здатність здійснювати інтегроване навчання учнів 

(А2.3.), здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і 

технології навчання (А2.4.), здатність здійснювати оцінювання та результатів 

навчання учнів на основі компетентнісного підходу (А2.6.). 

Інформаційно-цифрова (А3) – здатність використовувати цифрові 

технології в освітньому процесі (А3.3.). 

Психологічна (Б1) – здатність формувати мотивацію учнів та 

організовувати їхню пізнавальну діяльність (Б1.3.). 



Емоційно-етична (Б2) – здатність конструктивно та безпечно 

взаємодіяти з учасниками освітнього процесу (Б2.3.). 

Педагогічне партнерство (Б3) – здатність до суб’єкт-суб’єктної 

(рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому 

процесі (Б3.1.). 

Інклюзивна (В1) – здатність забезпечувати в освітньому середовищі 

сприятливі умови для кожного учня залежно від його індивідуальних потреб, 

можливостей, здібностей та інтересів (В1.2.). 

Здоров’язбережувальна (В2) – здатність організувати безпечне освітнє 

середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час 

освітнього процесу (В2.1.). 

Проектувальна (В3) –здатність проектувати осередки навчання і 

розвитку учнів. 

Прогностична (Г1) – здатність прогнозувати наслідки освітнього 

процесу, здатність планувати навчальний процес. 

Організаційна (Г2) – здатність організовувати процес навчання, 

виховання і розвитку учнів, здатність організовувати різні види і форми 

навчальної та пізнавальної діяльності учнів. 

Оцінювально-аналітична (Г3) – здатність здійснювати оцінювання 

результатів навчання учнів, здатність аналізувати результати навчання учнів, 

здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів 

навчання учнів. 

Інноваційна (Д1) – використовувати інновації у професійній діяльності, 

застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем педагогічної 

діяльності (Д1.2.). 

Здатність до навчання впродовж життя (Д2) – здатність визначати 

умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя, взаємодіяти з 

іншими педагогічними працівниками на засадах партнерства та підтримки. 

Рефлексивна (Д3) – здатність здійснювати моніторинг власної 

педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби. 

Очікувані результати навчання охоплюють: 

Знання і 

розуміння 
− методики організації дистанційної форми 

навчання; 

− застосування хмарних технологій у освітній 

діяльності; 

− наявних цифрових інструментів та сервісів, 

необхідних для вчителя. 



Розвинені 

вміння 
− використання сервісів для організації освітнього 

процесу в дистанційному форматі; 

− використання хмарних сервісів GOOGLE в 

освітній діяльності; 

− застосування мобільних додатків в освітньому 

процесі; 

− щодо створення дидактичних вправ з 

використанням інтернет-сервісів. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

− вміння цінувати особистість; 

− установка на зміни, гнучкість та здатність 

постійно розвиватися у професійному відношенні; 

− саморозвиток; 

− рефлексія своєї професійної практики. 

 

Структура навчальної програми курсів: 

Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації складається 

з двох фахових модулів: 6 лекційних годин та 9 практичних. 

Форми/методи навчання: лекції, практичні заняття, дискусії.  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
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(очна форма навчання в режимі online та offline  – 15 годин) 
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1. Хмарні технології в освіті 6 2 4 

1.1. Хмарні технології як засіб 

підвищення мотивації учнів до 

навчання 

2 2 - 

1.2. Використання хмарних сервісів 

GOOGLE у навчальної діяльності 
4 - 4 

2. Сучасні онлайн інструменти 

інтерактивного освітнього середовища 
9 4 5 

2.1. Цифрові інструменти і сервіси для 

вчителя 
2 4 1 

2.2. Створення дидактичних вправ з 

використанням інтернет-сервісів 
4 - 4 

Разом годин за планом: 15 6 9 
 


