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Зміст програми 
дистанційного 
курсу 

У навчальному курсі слухач дізнається про можливості розвитку цифрового 
інтелекту учителя і учня з використанням інформаційно-цифрових практик і 
технологій в освітньому процесі, використання інтерактивного додатку 
LearningApps уроках. У матеріалах подано систематиці і огляд найнеобхідніших 
онлайн-ресурсів для проведення сучасного інтерактивного уроку. 
Кожну технологію пропоновану у навчальному курсі ілюстровано практичними 
прикладами, кейсами, проблемно-пошуковими завданнями, активними 
посиланнями на корисні онлайн-сервіси, сучасні мобільні додатки, які 
допомагають евристично, нестандартно, креативно вирішувати складні задачі у 
навчально-виховному процесі. Окремий розділ навчального курсу присвячено 
розробці і упровадженню веб-кквесту у додатку Google Blogger. 

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) 
у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
- активізувати потенціал цифрового інтелекту суб’єктів освітнього процесу;  
- створювати освітні продукти в умовах цифрової творчості; 
- реалізувати новаторську і пошукову діяльність за допомогою цифрових технологій; 
- удосконалювати оригінальний і нестандартний підхід до власної професійної діяльності; 
- безперервно оновлювати знання з інформаційно-цифрових та інноваційних методик, що спрямовані 
на розвиток конкурентноздатної особистості. 

 

 


