
Опис спецкурсів кафедри 

відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій 

 

Старший викладач Андрос М.Є. 

Вид програми 

підвищення кваліфікації  

спецкурс 

Назва програми 

підвищення кваліфікації 

(тема, напрям) 

Електронні освітні платформи для дистанційної форми здобуття загальної середньої освіти  

Автор(-и) / розробник(-и) Андрос М.Є., старший викладач 

Категорія(-ї) слухачів Для педагогічних працівників (керівників) закладів освіти, методистів (керівників) ресурсних центрів, 

викладачів-тьюторів (організаторів) дистанційного навчання. 

Мета програми • надати інформацію про електронні засоби навчання, різновиди та технічні можливості, ознайомитися із 

сучасними web-ресурсами та платформами для забезпечення організації дистанційного навчання в закладах 

ЗСО на засадах завдань Нової української школи та вимог «Положення про дистанційну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти» (затвердженого наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в 

Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224.); 

• формувати науково-методичну компетентність щодо здатності педагогічних працівників упроваджувати 

сучасні форми, методи, технології освіти у професійній діяльності та інформаційно-комунікаційну 

компетентність щодо здатності використовувати сучасні інформаційні та цифрові технології, комп’ютерну 

техніку, е-педагогіку в професійній діяльності; 

• ознайомити з технологією роботи web-сервісів платформ он-лайн навчання із відкритим кодом для 

забезпечення організації дистанційного навчання в закладах ЗСО на прикладі платформ дистанційного 

навчання Мій клас та Classtime, Всеукраїнської безкоштовної шкільної освітньої мережі Щоденник.ua та 

освітнього порталу Класна оцінка. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-roku
https://miyklas.com.ua/
https://www.classtime.com/uk/
http://company.shodennik.ua/benefits/accessibility/
http://shodennik.ua/
http://klasnaocinka.com.ua/


 

 

Коротка анотація змісту 

програми 

Нормативне забезпечення організації дистанційної форми здобуття повної загальної середньої совіти: 

Положення про дистанційну форму повної загальної середньої освіти, затверджене Наказом МОН 08.09.20 р. № 

1115, Положення про електронні освітні ресурси, затвердженого наказом МОН від 01.10.12 року № 1060 (зі 

змінами), Щодо організації дистанційного навчання (Лист МОН № 1/9-609 від 02.11.20 року). 

Практичний розгляд вітчизняних електронних освітніх платформ (їх переваг та недоліків), рекомендованих 

МОН: Classtime, Мій Клас, Класна оцінка, Щоденник, На урок, Vchy.com.ua, Learning.ua. 

Веб-платформа для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» E-SCHOOL.net.ua (5-

11 класи загальної середньої школи). 

Обсяг програми 6 год. 

Форма підвищення 

кваліфікації  

Очно-дистанційна, дистанційна 

Перелік 

компетентностей, що 

передбачені програмою 

щодо розвитку / 

формування 

Науково-методична компетентність щодо здатності педагогічних працівників упроваджувати сучасні форми, 

методи, технології освіти у професійній діяльності та інформаційно-комунікаційна компетентність щодо 

здатності використовувати сучасні інформаційні та цифрові технології 

Документ про 

підвищення кваліфікації, 

передбачений програмою  

Сертифікат 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77298/
https://lms.e-school.net.ua/

