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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації  «Сучасні 

цифрові засоби комунікації та колаборації: 

мережеві сервіси та віртуальні дошки» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

 014. Середня освіта 

Цільова аудиторія Педагогічні працівники всіх категорій 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 опанування 

сучасними цифровими засобами комунікації, які є актуальним педагогічним 

інструментарієм. Цифрові засоби навчання є цікавими та захоплюючими для 

молодших учнів і мають високий освітній потенціал для учнів старшої школи. 

Метою навчальної програми   є формування у педагогічних працівників 

всіх категорій навичок роботи з мережевими сервісами та віртуальними дошками  

при організації віддаленої роботи та дистанційного навчання, розвиток 

методичних вмінь використання програмного забезпечення.   

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.,  

- 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: 

- предметно-методична  – здатність моделювати зміст навчання відповідно до 

обов’язкових результатів навчання учнів, здатність добирати і використовувати 

сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів, 

здатність розвивати у учнів критичне мислення, здатність здійснювати 

оцінювання та результатів навчання учнів на основі компетентнісного підходу, 

здатність формувати ціннісні ставлення в учнів; 

- інформаційно-цифрова  – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, 

здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у 

професійній діяльності, ефективно використовувати та створювати (за потреби) 

нові електронні (цифрові) освітні ресурси, здатність використовувати цифрові 

технології в освітньому процесі; 

- педагогічне партнерство  – здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та 

особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі; 

- здоров’язбережувальна  – здатність організувати безпечне освітнє середовище, 

використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу; 

- організаційна  – здатність організовувати процес навчання, виховання і 

розвитку учнів, здатність організовувати різні вид і форми навчальної та 

пізнавальної діяльності учнів; 



 
 

- здатність до навчання впродовж життя  – здатність визначати умови та ресурси 

професійного розвитку впродовж життя, взаємодіяти з іншими вчителями на 

засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії, тощо) 

- рефлексивна  – здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної 

діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби. 
 

Очікувані результати навчання охоплюють: 
 

Знання і 

розуміння 

 

 

 

- концептуальних засад вітчизняного реформування та 

модернізації системи освіти;  

- сучасних підходів та технологій цифрового навчання в 

закладах середньої освіти; 

- особливостей використання мережевих сервісів та 

віртуальних дошок. 

Розвинені 

вміння 

 

 

 

- користуватися віртуальними дошками Jamboard, Padlet, 

Miro, Idroo; 

- творчо реалізовувати цифрові освітні та педагогічні 

інновації при реалізації освітніх проектів; 

- створювати мультимедійне освітнє середовище, що 

відповідає віковій групі та індивідуальній траєкторії розвитку 

дитини;  

- реалізовувати сучасні методичні підходи розробки власних 

електронних посібників.  

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

 

 

- повага до загальнолюдських цінностей; 

- визнання прав людини і прав дитини;  

- відкрите і позитивне ставлення до дітей, готовність розуміти 

їх потреби, цінності, пріоритети; 

- повага до виявів різноманітності та мультикультурності, 

толерантність; 

- позитивне ставлення до партнерської взаємодії; 

- бажання і 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», «Віртуальна дошка Jamboard»,  «Віртуальна 

дошка Padlet», «Віртуальна дошка Miro», «Віртуальна дошка Idroo. 

     Форми/методи навчання: лекції, практичні заняття. 

 

 



 
 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ ТА КОЛАБОРАЦІЇ: 

МЕРЕЖЕВІ СЕРВІСИ ТА ВІРТУАЛЬНІ ДОШКИ» 

 (очна форма навчання в режимі on-line – 30 годин) 
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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. Віртуальна дошка Jamboard 5 1,5 3,5 

3.1. Особливості Google Jamboard: спільна 

робота та відстеження змін у реальному часі; 

зміна фону на зображення користувача; 

підтримка графічного планшета; збереження 

слайда у форматі PNG; експорт проекту до 

PDF 

2 0,5 1,5 

3.2. Практичне відпрацювання наданого 

матеріалу: робота з дошкою Google Jamboard 
3 1 2 

Модуль 4 

(фаховий) 

4. Віртуальна дошка Padlet  5 1,5 3,5 

4.1.Переваги сервісу Padlet: можливість 

вибору дизайну віртуальної дошки; 

можливість організації колективної 

діяльності у режимі реального часу та 

роботи з візуальним контентом; можливість 

розміщення матеріалів як з будь-якого носія, 

так і з Інтернету (фото-, відео-, аудіофайли)  

2 0,5 1,5 



 
 

4.2. Практичне відпрацювання наданого 

матеріалу: робота з дошкою Padlet 
3 1 2 

Модуль 5 

(фаховий) 

5. Віртуальна дошка Miro 5 1,5 3,5 

5.1. Функціонал сервісу Miro: створення 

нового фрейму, нового слайда для контенту, 

перегляд коментарів. режим чату, картки-

інструмент для використання в еджайл-

форматах спільної роботи, голосування, 

таймер 

2 0,5 1,5 

5.2. Практичне відпрацювання наданого 

матеріалу: робота з дошкою Miro 
3 1 2 

Модуль 6 

(фаховий) 

6. Віртуальна дошка Idroo 5 1,5 3,5 

6.1. IDroo – навчальна віртуальна дошка для 

занять. Особливі функції:  робота з  дошкою 

вчителів математики, фізики  -можливість  

креслення різноманітних геометричних 

фігур; можливість запису формул  

2 0,5 1,5 

6.2. Практичне відпрацювання наданого 

матеріалу: робота з дошкою Idroo 
3 1 2 

Разом годин за планом: 30 9 21 

 

 

Завідувач кафедри методики  

викладання і змісту освіти              О.І. Папач  


