
ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами,  

внесеними згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019

Вид освітньої послуги: вебінар

Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна

Розробник: канд. пед. наук, проректор з науково-педагогічної роботи 
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» Матвієнко Ю.С. 

Назва: Сучасні освітні практики як засіб інновацій в період 
дистанційного навчання

Мета: Ознайомити з сучасними освітніми інноваційними технологіями 
та практичним досвідом їх використання під час організації змішаного  
навчання

І. Тематичний план

№ 
п/п Зміст. Основні теми Очікувані результати Виконавець (ПІП, 

науковий ступінь, посада)

1 Лідерство – інтегральна компетентність 
в моделі освіти ХХІ ст
Дидактичні основи формування лідерсь-
кої компетентності

Знання з теорії лідерства. 
Оволодіння методами фор-
мування компетентності 
лідерства.

Нестуля С.І., д.іст.н., 
директор навчально-
наукового Інституту 
лідерства Полтавського 
університету економіки і 
торгівлі

2 Практичний досвід першого в Україні 
цифрового освітнього округу
Принципи застосування соціальної ме-
режі навчального призначення EDMODO 
в організації змішаного навчання. Вико-
ристання функціональних можливостей 
EDMODO для організації комунікації між 
учасниками освітнього процесу. Організа-
ція дистанційних форм навчання. Ство-
рення та використання цифрового освіт-
нього округу.

Знання принципів викори-
стання соціальної мережі 
навчального призначення 
EDMODO та застосування 
її функціональних засобів. 
Оволодіння методиками 
та технологіями організації 
змішаного навчання.

Матвієнко Ю.С., проректор 
з науково- педагогічної ро-
боти Полтавського універ-
ситету економіки і торгівлі, 
кандидат пед. наук

3 Знімаємо відео-урок на телефон: реаль-
ність і міфи
Практичні поради створення, редагуван-
ня, опублікування та використання відеоу-
років у форматі дистанційного навчання;
Правила створення відеоконтенту;
Відеоквест, відеоурок, відеогра – що спіль-
ного?!! 
Плюси та тільки плюси зйомок відеоу-
років;
Чому знімати відео так потрібно сьогодні?! 

Знання методики прове-
дення квестів у форматі 
відеоуроку. Оволодіння ін-
струментарієм створення та 
монтажу відео через мобіль-
ні пристрої; навичакми 
проведення дистанційного 
та перевернутого уроку за 
допомогою відеоуроку.

Чучаєв О., директор  Бла-
говіщенського опорного 
НВК №2, учитель історії,  
фіналіст премії Global 
Teacher Prize Ukraine 2017 та 
2020 років, Голова освітян-
ської ГО «НОВІ»

4 Інструментарій учителя майбутнього
Використання онлайн-застосунків та 
програм під час дистанційного навчан-
ня.  Як швидко та легко отримати бажані 
результати при мінімальній затраті часу. 
Mentimeter – простий, стильний, безо-
платний застосунок для роботи під час 
дистанційного та змішаного навчання. Як 
подорожувати безпечно, не виходячи за 
межі класу. VR-програми.
Виступ побудований за принципом BYOD 
– принеси свій гаджет. 

Знання принципів вико-
ристання хмарних техно-
логій та онлайн-застосунку 
Mentimeter для створення 
хмари слів та швидкого опи-
тування.  Оволодіння навич-
ками використання окулярів 
віртуальної реальності для 
створення більш якісного 
освітнього середовища.

Зайцев С.В., директор КЗ 
«Інклюзивно-ресурсний 
центр Полтавської міської 
ради», фіналіст премії Global 
Teacher Prize Ukraine 2017, 
співзасновник освітянської 
ГО «НОВІ»



№ 
п/п Зміст. Основні теми Очікувані результати Виконавець (ПІП, 

науковий ступінь, посада)

5 7 кроків перетворення презентації на 
відеоролик
Учасники отримають покрокову інструк-
цію як презентацію перетворити на 
відеоролик. Як ролик залити на youtube. 
Як поширити ваше відео в соціальних 
мережах.

Знання технологій розроб-
ки відеоролику на основі 
комп’ютерної презентації. 
Оволодіння навичками пе-
ретворення презентації на 
відеоролик.

Коваленко О., вчителька 
математики та інформати-
ки СЗОШ №2 м.Чернігів , 
організаторка Інноваційно-
го освітнього форуму 2018 
і 2019, співорганізаторка 
mini-EdCamp Chernihiv, 
освітній блогер, фіналістка 
премії Global Teacher Prize 
Ukraine 2017, співзасновни-
ця освітянської ГО «НОВІ»

6 Адміністрування навчального процесу в 
умовах дистанційного навчання
Алгоритм організації ефективного дис-
танційного навчання в освітньому закладі: 
планування процесу, організаційні форми, 
методи покращення якості навчання та 
досягнення консенсусу між усіма учасни-
ками освітнього процесу.

Знання соціально-педаго-
гічної компетенції керівника 
закладу загальної середньої 
освіти як соціальної системи. 
Опанування методами фор-
мування інноваційної компе-
тенції керівника, спрямова-
ної на розвиток педагогічної 
системи школи.

Веркалець Т.Я., директорка 
Комунального закладу
«Полтавська загальноосвіт-
ня школа
І-ІІІ ступенів №38
Полтавської міської ради 
Полтавської області», 
фіналістка премії Global 
Teacher Prize Ukraine 2017, 
співзасновниця освітянсь-
кої ГО «НОВІ»

7 Дистанційка без дистанції для молод-
ших школярів
Особливості організації дистанційно-
го навчання для молодших школярів. 
Специфічні форми роботи із молодшими 
школярами для забезпечення їхнього пси-
хологічного комфорту.

Знання засобів налагоджен-
ня контакту із учнями молод-
шої школи та забезпечення 
їхньої включеності у дистан-
ційне навчання. Оволодіння 
методами ефективного вико-
ристання найрозповсюд-
женіших застосунків для 
роботи онлайн із молодши-
ми школярами.

Зелінська О., учитель по-
чаткових класів середньої 
загальноосвітньої школи № 
73 м. Львова; учитель вищої 
категорії, учитель- методист; 
тренер НУШ (тренер тре-
нерів у Львівській області); 
фіналістка премії Global 
Teacher Prize Ukraine 2017, 
співзасновниця освітянсь-
кої ГО «НОВІ».

8 Освітня онлайн-платформа Flipgrid: 
ПОЧУТИ КОЖНОГО. (Про застосування 
даної платформи під час освітнього про-
цесу в умовах дистанційного навчання)
Використання платформи Flipgrid як засо-
бу відео спілкування з класом. Створення 
коротких відео повідомлень та їх застосу-
вання під час аналізу активності та само-
стійної роботи учнів.

Знання принципів викори-
стання онлайн-платформи 
Flipgrid під час організації 
дистанційних форм навчан-
ня. Оволодіння методами 
створення аналізу актив-
ності учнів засобами корот-
кого відео.

 Качур В., директор кому-
нальної установи «Центр 
професійного розвитку 
педагогічних працівників 
Вінницької ради», вчитель 
іноземних мов, амбаса-
дор міжнародних освітніх 
проєктів, фіналіст премії 
Global Teacher Prize Ukraine 
2017, співзасновник освітян-
ської ГО «НОВІ»

9 Деякі лайфхаки інтрерактивного уроку 
математики
Дидактичні умови та принципи інтерак-
тивного навчання математики. Структура 
інтерактивного уроку математики. Опис 
методів інтерактивного навчання  залеж-
но від типу уроку, етапу уроку, очікуваних 
результатів. Використання соціальної ме-
режі «Інстаграм» як засіб інтерактивного 
навчання математики. Особливості оціню-
вання досягнень учнів на інтерактивних 
уроках математики.

Знання дидактичних умов та 
принципів інтерактивного 
навчання математики. Опа-
нування засобами інтерак-
тивного навчання матема-
тики на різних етапах уроку, 
застосування Інстаграм;
методами оцінювання досяг-
нення учнів із урахуванням 
технік оцінювання на інте-
рактивних уроках матема-
тики.

 Федосєєв С., фіналіст 
премії Global Teacher Prize 
Ukraine 2017, співзасновник 
освітянської ГО «НОВІ», вчи-
тель математики Midgard 
School (м.Київ), кандидат 
пед. наук, сертифікований 
коуч IPS
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10 Створення “живих моделей” за допо-
могою динамічного математичного 
середовища GeoGebra.Рефлексія: сесія в 
Classtime
Динамічна програма GeoGebra: інтерфейс 
та потужні функціональні можливості. Осо-
бливості використання програми. Плат-
форма Clacctime – аналітика результатів, 
відповіді у живому часі, миттєве оцінюван-
ня та величезна бібліотека готових уроків, 
все, що полегшить роботу вчителя.

Знання методів викори-
стання динамічних моделей 
GeoGebra на уроках матема-
тики в контексті технологій 
STEM-освіти. Оволодіння за-
собами створення повзунків 
для візуалізації живих 
креслень в алгебрі; створен-
ня власних інструментів для 
гри в стародавню ктайську 
ломиголовку “Танграм”; 
навичками побудови стерео-
метричних фігур в 3-D полот-
ні та миттєвого оцінювання 
за допомогою платформи 
Classtime.

Показій А., вчителька 
математики Макарівського 
багатопрофільного ліцею 
Київської області, викла-
дачка математики НТУУ 
«Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікор-
ського», фіналістка премії 
Global Teacher Prize Ukraine 
2017, співзасновниця 
освітянської ГО «НОВІ», За-
служений вчитель України

11 Оцінювання досягнень учнів в умовах 
дистанційного навчання: питання-від-
повіді 
Огляд систем автоматизованого контро-
лю знань учнів та практичні рекомендації 
їх використання. Методика ефективного 
застосування кращих систем контролю під 
час дистанційного навчання.

Знання технологій організа-
ції контролю знань учнів в 
період дистанційного нав-
чання. Оволодіння методи-
ками та прийомами засто-
сування сучасних систем 
автоматизованого контролю 
знань.

Матвієнко Ю.С., заступник 
директора Міжшкільного 
ресурсного центру Полтав-
ської міської ради, завіду-
вачка Центру STEAM-освіти

ІІ. Обсяг годин підвищення кваліфікації: 3 години (0,1 кредит).

Види діяльності: онлайн-лекція, участь в інтерактиві та обговоренні. 

ІІІ. Напрями: Наскрізні навички, ІКТ, Практичні прийоми

IV. Сформовані компетентності: інноваційність, інформаційно-комунікаційна, цифрова, 
предметна.

V. Контроль розвитку професійних компетентностей

Здійснюється за допомогою інтерактивного опитування для контролю і самоконтролю.

Після завершення виконання 
програми підвищення кваліфікації учасники 
отримують документ – сертифікат учасника 
інтернет-івенту, що відповідає вимогам 
чинного законодавства. 

Сертифікат учасника відповідає вимогам п.13 
Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників, затвердженого постановою 
КМУ № 800 від 21.08.2019 р. Відповідно сертифікат мають 
усі підстави для зарахування як документ про підвищення 
кваліфікації вчителів.  


