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ПРОГРАМА 

практикуму для педагогічних працівників 

“Використання онлайн-застосунків під час дистанційного навчання школярів” 

 

Повна назва суб’єкта 

підвищення 

кваліфікації 

ГО “Розвиток громадянських компетентностей в Україні” 

(DOCCU) 

Вид програми 

підвищення 

кваліфікації 

Практикум 

Автори (розробники) Жабенко Лариса, головна експертка ГО DOCCU, тренерка з 

освіти для демократичного громадянства та освіти з прав 

людини і громадянської освіти, кандидатка наук з 

державного управління 
 

Кечик Ольга, майстер-тренерка DOCCU, завідувачка 

кафедри педагогіки та психології Луганського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидатка 

педагогічних наук 
 

Михайлова Тетяна, експертка ГО DOCCU,  тренерка з 

освіти для демократичного громадянства та освіти з прав 

людини і громадянської освіти 

Тренери Кечик Ольга, майстер-тренерка DOCCU, завідувачка 

кафедри педагогіки та психології Луганського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидатка 

педагогічних наук 
 

Буйдіна Олена, майстер-тренерка DOCCU, завідувачка 

кафедри розвитку освітніх галузей Полтавської академії 

неперервної освіти ім. М.В.Остроградського, кандидатка 

педагогічних наук 
 

Джус Оксана, майстер-тренерка DOCCU, завідувачка 

кафедри професійної освіти та інноваційних технологій 



Прикарпатського національного університету ім. Василя 

Стефаника, докторка педагогічних наук, професорка 
 

Кифоренко Тетяна, майстер-тренерка DOCCU, викладачка 

соціально-економічних дисциплін КЗ "Балтський 

педагогічний фаховий коледж" 
 

Крилевець Марина, майстер-тренерка DOCCU, завідувачка 

відділу розвитку дошкільної та початкової освіти, 

методистка Полтавської академії неперервної освіти ім. 

М.В.Остроградського 
 

Омельченко Юлія, майстер-тренерка DOCCU, викладачка  

Кременчуцького педагогічного коледжу імені 

А.С.Макаренка 
 

Саєнко Юлія, майстер-тренерка DOCCU, доцентка кафедри 

початкової освіти Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 

кандидатка педагогічних наук 

Назва програми 

підвищення 

кваліфікації 

Використання онлайн-застосунків під час дистанційного 

навчання школярів 

Мета Підвищити рівень цифрової грамотності педагогів шляхом 

формування практичних навичок розроблення власних 

цифрових інструментів для організації освітнього процесу; 

на прикладах вправ з освіти для демократичного 

громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) розвинути 

навички роботи із застосунками: 

- віртуальні дошки, презентації (простори) – Padlet, Jamboard, 

Flinga, Google Drawings, Google Slides; 

- інструменти для проведення/створення вікторин, ігор, 

пазлів, опитувань, тестів – Kahoot, Jigsawplanet. Mentimeter, 

Google Forms, LearningApps, Wordwall, Rebus1; 

- віртуальне середовище – Google Classroom;  

- онлайн-сервіс Canva для створення навчальних проєктів, 

для групової роботи, для візуалізації, для створення 

навчальних матеріалів;  

- генератор імен – Wheel of names. 

Категорія слухачів Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, 

науково-педагогічні працівники закладів післядипломної 

педагогічної освіти 

Напрям Використання інформаційно-комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі, включаючи електронне 

навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку 

https://wordwall.net/ru/account/login
https://wordwall.net/ru/account/login


Зміст програми Практикум спрямований на розвиток професійних 

компетентностей педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти та науково-педагогічних 

працівників закладів післядипломної педагогічної освіти 

щодо використання онлайн-застосунків на прикладах вправ 

з ОДГ/ОПЛ в освітньому процесі дистанційної та змішаної 

форм навчання. 

 

Програма складається з 6 тематичних сесій. 

Сесія 1. Алгоритм використання застосунків: Mentimeter, 

Padlet 

Сесія 2. Алгоритм використання застосунків: Wordwall, 

Google Drawings 

Сесія 3. Алгоритм використання застосунків: Google Forms, 

Jamboard 

Сесія 4. Алгоритм використання застосунків: Jigsawplanet, 

Flinga 

Сесія 5. Алгоритм використання застосунку Kahoot 

Сесія 6. Презентація “Цифровий кейс вправ з 

використанням онлайн-застосунків” 

 

Розподіл годин за видами діяльності: 

11 год – аудиторна робота (онлайн-сесії),  

12 год – практична робота (опрацювання інформаційних та 

навчально-методичних матеріалів, 

підготовка практичних завдань з використанням онлайн-

застосунків)  

1 год – презентація фрагмента уроку (відповідно за 

предметними спеціальностями) 

Обсяг у годинах і 

кредитах ЄКТС 

24 год / 0,8 кредиту ЄКТС 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна 

Перелік 

компетентностей, які 

вдосконалюватимуть/ 

набуватимуть 

Загальні (громадянська, соціальна) і професійні 

(інформаційно-цифрова, організаційна, інноваційна, 

рефлексивна, здатність до навчання впродовж життя) 

компетентності 

Вартість Безоплатне надання освітньої послуги 

Документ про 

підвищення 

кваліфікації, 

передбачений 

програмою 

Сертифікат 

 

 


