
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
підвищення кваліфікації вчителів спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) 

№ 
з/п Назва і зміст навчальних модулів К-сть 

годин 
З них 

Викладач Аудит. 
роб. 

Сам. 
роб. 

Модуль 1. Сучасні досягнення і тренди в ІТ-сфері та їх відображення в освітньому процесі 

1. Основні тенденції розвитку педагогічних технологій за умов 
цифровізації освіти (панельна дискусія) 6 2 4 

кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Балик Н.Р. 

2. 
Сучасні тенденції цифрових технологій: робота із SMART-
пристроями, гаджетами, інструментами віртуальної реальності, 
пристроями для 3D-друку (майстер-клас) 

6 2 4 
кандидат фізико-

математичних наук, 
доцент 

Мартинюк С.В. 

3. 
Сучасні тенденції розвитку та досягнення ІТ, можливості їх 
представлення в сучасному змісті інформатичної освіти (майстер-
клас) 

6 2 4 
кандидат біологічних 

наук, доцент 
Шмигер Г.П. 

4. Проєктування цифрового освітнього простору: цілі, етапи та їх 
реалізація (тренінг) 6 2 4 

кандидат педагогічних 
наук, доцент 

Олексюк В.П. 

5. Цифровий слід сучасного вчителя інформатики (моделювання 
самоосвітньої траєкторії) 6 2 4 

кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Барна О.В. 

Модуль 2. Актуальні проблеми методичної підготовки вчителя інформатики 
в контексті компетентнісного підходу 

1. 
Аналіз навчальних планів, програм і чинних підручників з 
інформатики на предмет підтримки розвитку компетентностей учня 
у розрізі концепції НУШ (методична майстерня) 

6 2 4 
кандидат педагогічних 

наук, доцент 
Барна О.В. 



2. 
Сучасні вимоги до уроку інформатики. Удосконалення структури 
уроку інформатики. Аналіз уроку. Вимоги до професійної 
підготовки вчителя в світлі вимог НУШ (тренінг) 

6 2 4 
кандидат педагогічних 

наук, доцент 
Генсерук Г.Р. 

3. 
Формування компетентностей учнів: предметні, ключові та наскрізні 
компетентності. Вимірювання цифрової компетентності на прикладі 
завдань PISA (тренінг) 

6 2 4 
кандидат біологічних 

наук, доцент 
Шмигер Г.П. 

4. 
Діяльнісна компонента уроку інформатики: демонстраційні, 
тренувальні й оціночні практичні роботи, розв’язування 
компетентнісних завдань, виконання проєктів (майстер-клас) 

6 2 4 
кандидат педагогічних 

наук, доцент 
Барна О.В. 

5. Інформатична компетентність як основа реалізації інтегрованого 
підходу у НУШ (круглий стіл) 6 2 4 

кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Балик Н.Р. 

Модуль 3. Методичні аспекти формування цифрового мислення на уроках інформатики 

1. Реалізація змістової лінії «Алгоритмізація і програмування» у курсі 
інформатики: моделі та підходи (майстер-клас) 6 2 4 

доктор педагогічних 
наук, професор 

Романишина О.Я. 

2. Об’єктно-орієнтовані мови програмування у шкільному курсі 
інформатики: базові поняття (тренінг) 6 2 4 

кандидат педагогічних 
наук, доцент 

Габрусєв В.Ю. 

3. 
Сучасні середовища програмування. Вивчення мови програмування 
у 8–9 класах/Вибірково-обов’язковий модуль «Креативне 
програмування» у 10(11) класі (тренінг) 

6 2 4 
доктор педагогічних 

наук, професор 
Романишина О.Я. 

4. Практикум з розв’язування задач з програмування з шкільного курсу 
інформатики/ Програмування роботів (практикум) 6 2 4 

кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Барна О.В. 

5. Досвід і проблеми розв’язування завдань олімпіадних завдань з 
програмування (тренінг) 6 2 4 

кандидат педагогічних 
наук, доцент 

Габрусєв В.Ю. 



Модуль 4. Формувальне оцінювання на уроках інформатики: від теорії до практики 

1. Основні підходи до організації моніторингу навчальних досягнень 
учнів на різних ступенях освіти (майстер-клас) 6 2 4 

кандидат фізико-
математичних  
наук, доцент 

Мартинюк С.В., 
Романишина О.Я. 

2. Сучасні інструменти формувального оцінювання на уроках 
інформатики (тренінг) 6 2 4 

кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Барна О.В. 

3. Використання хмарних технологій для створення персонального 
освітнього середовища класу/навчального закладу (майстер-клас) 6 2 4 

кандидат педагогічних 
наук, доцент 

Олексюк В.П. 

4. Електронне навчання. Технології підтримки електронного навчання 
(майстер-клас, тренінг) 6 2 4 

кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Балик Н.Р. 

5. 
Досвід і проблеми підтримки навчальної діяльності учнів із різними 
рівнями навчальних досягнень. Поняття про адаптивне навчання 
(круглий стіл) 

6 2 4 
кандидат педагогічних 

наук, доцент 
Олексюк В.П. 

Модуль 5. Удосконалення предметних компетентностей учителя 
з вибраних питань шкільного курсу інформатики 

1. 

Інтерфейс середовища. Вікно вигляду. Навігація в 3D-просторі. 
Напрямки перегляду. Об'єктний режим. Виділення об'єктів. 
Переміщення об'єктів. Обертання об'єктів, їх масштабування, 
дзеркальне відображення. Створення дублікатів. Стандартні та 
нестандартні примітиви. Використання модифікаторів для 
маніпуляції об’єктами (тренінг) 

6 2 4 
кандидат фізико-

математичних наук, 
викладач 

Вельгач А.В. 



2. 
Створення тривимірних об'єктів  з використанням простих форм. 
Основи сіткового моделювання. Типи підоб’єктів і принцип їх 
редагування. Моделювання за допомогою вершин. Моделювання за 
допомогою ребер (майстер-клас) 

6 2 4 
кандидат фізико-

математичних наук, 
викладач 

Вельгач А.В. 

3. Основи роботи зі сплайнами. Створення та редагування сплайнів. 
Створення 3D-моделей на основі сплайнів. Булеві операції (тренінг) 6 2 4 

кандидат фізико-
математичних наук, 

викладач 
Вельгач А.В. 

4. 
Лофтинг і loft-об'єкти. Створення та редагування loft-об'єктів. 
Деформації loft-об'єктів: масштабування (Scale), скручування 
(Twist), погойдування (Teeter), скошування (Bevel) і підгонки (Fit) 
(майстер-клас) 

6 2 4 
кандидат фізико-

математичних наук, 
викладач 

Вельгач А.В. 

5. Види 3D-друку. Особливості підготовки 3D-моделі до друку. Види 
пластику та огляд основних налаштувань 3D-друку (тренінг) 6 2 4 

кандидат фізико-
математичних наук, 

доцент 
Мартинюк С.В. 

 


