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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації  

«Можливості онлайн сервісу CODE.ORG  

на уроках інформатики в початковій школі» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

 014. Середня освіта 

Цільова аудиторія Вчителі інформатики, які викладають в початкових 

класах закладів освіти всіх типів і форм власності 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

30 год /3 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 
 

Очна/онлайн форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі 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 
 

2022 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

 

  



 
 

ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність програми визначається необхідністю підвищення 

кваліфікації вчителів інформатики, які викладають інформатику в початковій 

школі щодо можливостей кодування в безпечному середовищу. 

Метою навчальної програми є подальший розвиток цифрової 

компетентності вчителів інформатики у  початковій школі, опанування навичок 

роботи з ресурсом CODE.ORG, ознайомлення з методичними особливостями 

ознайомлення учнів початкової школи з початками програмування та кодування. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення  

кваліфікації педагогів включає:  

- професійний стандарт за професією «Вчитель закладу загальної  середньої 

освіти» затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України № 2736 від 23.12.2020,  

- Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 р. (природнича освітня 

галузь),  

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

Профілі базових компетентностей учителів всіх спеціальностей 

враховують загальні (громадянська, соціальна, культурна, лідерська та 

підприємницька) і професійні компетентності вчителя.  

До професійних компетентностей відносяться такі: 

- 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.); 



 
 

- 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; 

- 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 

 

 

- загальних відомостей про ресурс  CODE.ORG; 

- змісту кодування в безпечному середовищі; 

- різних видів кодування. 

Розвинені 

вміння 

 

 

 

-  налаштовувати ресурси для кодування; 

-  проектування та моделювання уроків, навчальних проектів 

щодо різних видів кодування; 

- організації освітнього процесу в початковій школі. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

 

 

 

- повага до загальнолюдських цінностей; 

- визнання прав людини і прав дитини;  

- інноваційність; 

- позитивне ставлення до партнерської взаємодії; 

- готовність до ознайомлення учнів початкової школи з 

початками програмування та кодування; 

- готовність постійно підвищувати свій професійний рівень. 

  

Структура навчальної програми курсів: навчально-тематичний план 

курсів підвищення кваліфікації складається з 6  модулів: «Регіональна та державна 

політика в сфері освіти»,  «Проєктування педагогічної діяльності в умовах 



 
 

освітнього середовища»,  «Загальні відомості про ресурс CODE.ORG», 

«Кодування - «Послідовність дій»», «Кодування – «Цикли», «Кодування – 

«Умовні оператори». 

     Форми/методи навчання: лекції, практичні заняття. 

ІІІ. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«МОЖЛИВОСТІ ОНЛАЙН СЕРВІСУ CODE.ORG 

НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 

(очна форма навчання в режимі on-line – 30 годин) 

 Зміст 

В
сь

о
го

 г
о

д
и

н
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

е 

за
н

я
т
т
я

 

Модуль 1 

(загальний) 

1.Регіональна та державна політика в 

сфері освіти 
5 1,5 3,5 

1.1.Освітня політика регіону в умовах 

державних реформ 
2 0,5 1,5 

1.2. Професійний розвиток педагога у вимірі 

нових освітніх реалій 
3 1 2 

Модуль 2 

(загальний) 

2. Проєктування педагогічної діяльності в 

умовах освітнього середовища 
5 1,5 3,5 

2.1. Педагогічне проєктування: поняття і 

сутність 
2 0,5 1,5 

2.2. Педагогічний дизайн: основні етапи та 

інструменти проєктування 
3 1 2 

Модуль 3 

(фаховий) 

3. Загальні відомості про ресурс     

CODE.ORG  
5 1,5 3,5 

3.1. Можливості  та налаштування ресурсу. 

Знайомство (базовий досвід) кодування у 

безпечному середовищі. 
2 0,5 1,5 

3.2. Практичне відпрацювання наданого 

матеріалу: формування базових навичок 

роботи з ресурсом 
3 1 2 

Модуль 4 

(фаховий) 

4. Кодування- «Послідовність дій» 5 1,5 3,5 

4.1. Алгоритм розробки уроку-проєкту з 

теми « Послідовність дій» (на прикладі 

«Angry Birds») 
2 0,5 1,5 

4.2. Практичне відпрацювання наданого 

матеріалу: створення алгоритмів 
3 1 2 

Модуль 5 5. Кодування – «Цикли» 5 1,5 3,5 



 
 

(фаховий) 5.1. Алгоритм розробки уроку-проєкту з 

теми «Цикли» (на прикладі блоку 

«Художник» та «Мincraft») 
2 0,5 1,5 

5.2. Практичне відпрацювання наданого 

матеріалу: створення циклічних алгоритмів 
3 1 2 

Модуль 6 

(фаховий) 

6. Кодування – «Умовні оператори» 5 1,5 3,5 

6.1. Алгоритм розробки уроку-проєкту з 

теми «Умовні оператори» (на прикладі блоку 

«Мincraft») 
2 0,5 1,5 

6.2. Практичне відпрацювання наданого 

матеріалу: створення умовних алгоритмів 
3 1 2 

Разом годин за планом: 30 9 21 

 

 

 

Завідувач кафедри методики  

викладання і змісту освіти                  О.І. Папач 

 


