
Опис спецкурсів  

кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних систем 

 

зав. кафедри Касьян С.П. 

Вид програми підвищення 

кваліфікації  

спецкурсу 

 

Назва програми підвищення 

кваліфікації  

Застосування сервісів Microsoft 365 в освітній діяльності працівника освіти 

Автор(-и) / розробник(-и) Касьян С.П., завідувач кафедри 

Категорія(-ї) слухачів Для ректорів (президентів, начальників), проректорів (віце-президентів, заступників начальників) 

університетів, академій, інститутів;  керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

керівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів); завідувачів (начальників) кафедр  

та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів, педагогічних працівників закладів освіти 

та методистів ресурсних центрів. 

 

Мета програми Ознайомити слухачів з можливостями сервісів Microsoft 365 для використання їх в своїй професійній 

діяльності. Під час вивчення можливостей сервісів Microsoft 365 слухачі практично знайомляться з 

особливостями використання електронної пошти Outlook Online, електронного календаря, текстового 

редактора Word Online, електронної книги Excel Online, електронного записника OneNote, редактора 

презентацій PowerPoint Online та сайтів, розроблених у середовищі SharePoint. Новітні підходи до 

освітньої комунікації, співпраці та співробітництва, організації мозкового штурму, формування навичок 

проведення онлайн вебінарів та презентацій розкриваються слухачам на прикладі використання Microsoft 

Teams. Формування культури спілкування за допомогою миттєвих повідомлень, обговорення актуальних 

питань пропонується засобами мережі Yammer.  

Коротка анотація змісту 

програми 

Здійснення комплексної автоматизації процесів управління освітнім процесом закладу освіти з 

використанням сервісів Microsoft 365, ІКТ-підтримка освітнього процесу й підвищення кваліфікації. 

Основними цілями даного спецкурсу є отримання практичних навичок щодо обліку і регулювання 

інформаційних потоків закладу освіти (забезпечення оперативного й контрольованого обміну 

інформацією між структурними підрозділами закладу освіти), інформаційне забезпечення управлінської 

діяльності (створення умов для кількісного і якісного аналізу всіх аспектів функціонування закладу 

освіти), одержання оперативної й достовірної інформації, що дозволяє приймати обґрунтовані 

управлінські рішення й підвищити якість освітніх послуг, а також формування інформаційної культури. 

Обсяг програми 4 годин 



 

Форма підвищення 

кваліфікації  

дистанційно 

Перелік компетентностей, які 

передбачені програмою щодо 

розвитку / формування 

Цифрова та інноваційно-дослідницька компетентності щодо використання сервісів Microsoft 365 для 

застосування їх в освітній діяльності. Новітні підходи до освітньої комунікації, співпраці та 

співробітництва, організації мозкового штурму, формування навичок проведення онлайн вебінарів та 

презентацій. Формування культури спілкування за допомогою миттєвих повідомлень. 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою  

Сертифікат 


