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Укладачі програми Москалик Г.Ф., , професор кафедри педагогіки та 

психології дошкільної освіти та гуманітарних 

дисциплін Кременчуцького педагогічного коледжу 

імені А.С.Макаренка, доктор філософських наук, 

професор; 

Деньга Н.М., заступник директора з навчально-

методичної роботи, доцент кафедри педагогіки та 

психології початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук;  

Носкін В.О., директор Кременчуцької гімназії №12. 

 

Найменування програми Програма тренінг-курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників «Інструменти дистанційної 

роботи навчального закладу» 

 

Мета програми за допомогою поєднання теорії, практики та 

самоактивізації слухачів тренінг-курсів підвищити 

рівень знань слухачів з комп’ютерної грамотності; 

спонукати до інноваційної діяльності педагогічний 

колектив; навчити використовувати інноваційні 

системи, технології в освітньому процесі. 

Напрям програми: − розвиток професійної компетентності учителів з 

використання засобів та інструментів організації 

дистанційного навчання;  

− підвищення рівня професійної компетентності та 

професіоналізму педагогічних працівників з 

використання методів взаємодії з учнями, 

організації зворотного зв’язку та особливостей 

оцінювання під час дистанційного навчання. 

 

Обсяг програми: 38 год./1,26 кред. 

Вид підвищення 

кваліфікації: 

за програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації: 

інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, 

дистанційна, мережева) та без відриву від виробництва. 

 

Форми проведення 

занять: 

настановне (установче) заняття, інтерактивна лекція, 

практичне заняття, навчальний тренінг, майстер-клас, 

дискусія, конференція з обміну досвідом, консультація, 

дистанційна консультація, групові та індивідуальні 

консультації, самостійна робота. 

 

Строки виконання 

програми: 

відповідно до плану-графіку, складеного  на основі 

поданих заявок. 

 



Місце виконання 

програми: 

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. 

Макаренка, вул. Лізи Чайкіної, 33, м. Кременчук, 

Полтавська обл. 

 

Вартість/безоплатність 

надання освітньої 

послуги: 

 

Для педагогічних працівників закладів освіти України 

– відповідно до угоди та складеного кошторису.  

Документ, що видається 

за результатами 

підвищення кваліфікації: 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

  



Зміст програми 

Форма навчання: очна (денна), кількість годин: 38 год./1,26 кред. 

Навчально-тематичний план 

л - лекції, п-практичне заняття, з - залік 

 

№ з/п Назва модуля, теми 
Загальний обсяг 

год./кред 

Модуль 1. Інструменти дистанційного навчання 24/0,8 

1 Viber, Telegram: встановлення, налаштування, 

створення груп та спільнот, створення 

опитувальників, групові дзвінки. 

2 год. () 

2 Створення веб-нарад в Microsoft Teams, Skype чи 

Zoom 
4 год. (л., п) 

3 Електронна скринька: реєстрація, налаштування, 

прив’язка до телефону, групова розсилка. 

Використання Google диску. 

6 год. (л., п., п) 

4 Google Classroom: створення класу, постановка 

завдань, створення опитувальників, оцінювання, 

перевірка робіт, архівування курсів 

6 год. (л., п., п) 

5 YouTube: реєстрація, завантаження відео, 

налаштування 
4 год. (л., п) 

6 MS Office 365: можливості використання. 2 год. (л) 

Модуль 2 для адміністрації навчального закладу. Електронний 

щоденник  
14/0,46 

7 Реєстрація навчального закладу в системі «Нові 

знання» 
2 год. (л) 

8 Створення розкладу. Адміністрування.  4 год. (л., п) 

9 Ведення журналу 4 год. (л., п) 

10 Звіти 2 год. (з) 

11 Спілкування в системі 2 год. (л) 

Модуль 2 для вчителів. Електронний щоденник  14/0,46 

7 Підключення до системи 2 год. (л) 

8 Налаштування свого розкладу 4 год. (л., п) 

9 Робота з календарним плануванням 4 год. (л., п) 

10 Ведення журналу 2 год. (з) 

11 Спілкування в системі 2 год. (л) 

Модуль 2 для викладачів. Віртуальне навчальне середовище 14/0,46 

7 Створення курсів на платформі Moodle  4 год. (л., п) 

8 Система тестування на платформі Moodle 4 год. (л., п) 

9 Створення відеоуроків для YouTube 4 год. (л., п) 

10 Робота з документами в MS Office 365  2 год. (л) 

 


