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ПРОГРАМА АДАПТИВНОГО ОСВІТНЬОГО КУРСУ
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ»
Найменування освітньої опції: Інформаційні технології як інструмент
освітнього процесу.
Напрям: інформаційні технології в освіті, принципи роботи операційних
систем та десктопних програм, пошук і публікація інформації, створення вебсайтів, соціальні мережі, принципи цифрової етики і авторського права, основи
цифрової безпеки в Інтернеті, створення мультимедіа, системи та засоби
реалізації дистанційного навчання, навчання впродовж життя.
Мета: розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних для
ефективної діяльності в освітній та інших галузях, мотивація до обміну досвідом
між учительством, батьківством, дітьми, допомога в побудові індивідуальної
траєкторії професійного розвитку.
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків
і дітей «Я І МОЯ ШКОЛА».
Розробниця програми: Дар’я Семенова –
аспірантка напрямку «Програмна інженерія»
Харківського національного університету
імені
М.В.
Жуковського
«Харківський
авіаційний
інститут»,
розробниця
та
менеджерка проекту «Класна Оцінка»,
королева MS Office, приборкувачка вебсайтів, програм і мов програмування.
«Ми відповідаємо за тих, кого приручили»

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – онлайн, вид – практичні
майстер-класи.
Цільова аудиторія: працівники й працівниці сфери освіти.
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС).
Мова навчання: українська.
Строки і графік виконання програми: 2 рази на тиждень по 2 години,
загалом 5 тижнів – онлайн.
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за
місцезнаходженням замовника.
Зміст:
Програма курсу розрахована на отримання навичок роботи з будь-яким
програмним ресурсом за рахунок розуміння основ програмного інтерфейсу.
Перша частина курсу включає в себе ознайомлення із архітектурою та
принципами роботи операційних систем та десктопних програм, таких як
програми пакету MS Office. При цьому курс розрахований на отримання
професійних навичок роботи з Word, Excel, Power Point, Access та інших програм
MS Office, як в десктопній версії продукту так і в онлайн версії – Office 365. За
погодженням із слухачами курсу можливе вивчення основ програмування на
прикладі написання макросів для Excel. У зв’язку з тим що, для створення
якісного інформативного та наглядного навчального контенту вчителю
доводиться працювати із різними мультимедіа: зображення, аудіо, відео, курс
включає вивчення засобів обробки/редагування та створення таких мультимедіа
на базовому рівні, достатньому для поставленої задачі.
Друга частина курсу включає в себе вивчення та практичне використання
онлайн ресурсів, як для пошуку так і публікації інформації. Метою цієї частини
курсу є отримання навичок на рівні просунутого користувача Інтернет, що
дозволить слухачам курсу використовувати будь-які онлайн ресурси, за рахунок
розуміння основних принципів роботи мобільних та веб інтерфейсів. Як основа
для вивчення будуть використовуватися продукти Google, популярні платформи
для створення веб-сайтів, соціальні мережі компанії Facebook та месенджери.
Для глибшого розуміння процесу публікації інформації в Інтернет курс включає
вивчення основ HTML та принципів цифрової етики і авторського права.

З огляду на ризики, які присутні при роботі в мережі Інтернет, курс в
обов’язковому порядку включає основи цифрової безпеки в Інтернет.
З урахуванням сучасних тенденцій остання частина курсу включає
ознайомлення з кращими системами та засобами для реалізації заочного
навчання, як в штатному режимі роботи навчального закладу, так і в умовах
карантину. Враховуючи мету курсу, навчання має адаптивну природу і в ході
навчання програма курсу може доповнюватися за запитами слухацької
аудиторії.
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
Фахові:
-

предметна компетентність;
інформаційно-цифрова компетентність;
психологічна компетентність;
емоційно-етична компетентність;
компетентність педагогічного партнерства;
інклюзивна компетентність;
організаційна компетентність;
інноваційна компетентність;
здатність до навчання впродовж життя.

Загальні:
після
завершення
курсу
слухачі
зможуть
ефективно
використовувати будь-які програмні ресурси та комфортно почувати себе при
роботі в мережі Інтернет.
Очікувані результати навчання:
1. Володіння основними програмами пакету MS Office на професійному рівні:
- Word, Excel, Power Point, Access;
- створення і використання макросів для автоматизації, в тому числі
написання власних формул для Excel (опціонально);
- конвертування, обрізка, склейка відео, редагування зображення
стандартними редакторами Windows та редактором Photoshop.
2. Навички роботи в мережі Інтернет на рівні просунутого користувача:
- пошук інформації, цифрова етика, етика авторського права;
- підготовка та форматування цифрового контенту;
- створення/ведення/наповнення
сайтів
на
популярних
освітніх
платформах;

- створення/ведення/наповнення сторінок в соціальних мережах (Facebook,
Instagram);
- використання сервісів Google, в тому числі для дистанційної освіти;
- основи цифрової безпеки.
3. Ознайомлення та базові навички роботи з інструментами та системами для
дистанційної освіти.
Технічне забезпечення: ПК з браузером Google Chrome і встановлений
пакет MS Office.
Мінімальна кількість осіб в групі: 2 особи.
Максимальна кількість осіб в групі: 15 осіб.
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайнконсультування, додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з
програмою до освітнього закладу.
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації:
Надається персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді
з унікальним номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я
І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми).
Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується в
онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.
Вартість навчання: 1 година – 84 грн., обсяг – 20 годин, загальна вартість –
1680 грн.
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини,
організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога
особам з інвалідністю.
Записатися на курс:
Google-форма: http://bit.ly/itforeducationinnus.
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня
2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року
№ 1310).

