
Навчальна програма тренінгу 

"Цифрова освіта викладачів: засоби Майкрософт для віддаленого навчання" 

Розробники:  

- Литвинова Світлана Григорівна, д.п.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України, МIE Expert, MIE Trainer, керівник проєкту та спільноти «Хмарні сервіси в освіті»; 

- ТОВ «Мультимедійне видавництво «Розумники» 

 

Цільова аудиторія – учителі початкової, середньої та старшої ланки, педагогічні працівники та методисти відділів освіти, керівні кадри. 

 

Мета - формування в учасників уявлення про способи реалізації освітніх рішень Майкрософт для віддаленого навчання, удосконалення 

учасниками тренінгу професійних навичок та умінь, опанування нових технологій у професійній сфері. 

 

Професійні компетентності, які розвиваються на тренінгу.  

Загальнокультурні компетенції: здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній діяльності знання і вміння, в тому числі в нових 

областях, здатність ставити і вирішувати завдання, шукати ефективні шляхи розв’язання поставлених проблем, здатність аналізувати та робити 

висновки, генерувати нові ідеї, здатність формулювати свою точку зору, розуміння сутності та специфіки модернізації освітнього процесу в світлі 

вимог реформи освіти.  

Загальнопрофесійні компетенції: знання методологічної основи системно-діяльнісного та особистісно-зорієнтованого підходів в освіті.  

Фахові компетенції: здатність самостійно освоювати нові форми та методи роботи, здатність представляти плани і результати власної діяльності з 

використанням сучасних засобів (компетенція професійного розвитку).  

Інструментальні компетенції: використання інформаційнокомунікаційних технологій, цифрових ресурсів у навчальному процесі, застосування 

інноваційних технологій у професійній діяльності. 

Структура тренінгу, форми і методи організації та проведення тренінгу. 

Навчальна програма тренінгу розрахована на триденне онлайн-навчання з загальним навантаженням в обсязі 9 годин (з яких 3 години самостійної 

роботи).  Форми організації самостійної навчальної діяльності: індивідуальні завдання, робота з ресурсами Майкрософт. Основні методи 

навчання: інструктаж, лекція, демонстрація, вправи, проблемний підхід, моделювання. 

Форми підсумкового контролю: виконання вправ, представлення результатів виконання індивідуальних завдань. За результатами навчання 

видається сертифікат.  



 

Час Тема Спікер Заклад освіти 

1-й день 
 13.50 Вітальні слова: 

Селецький Артур, заступник Міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 

Кутузова Ніна, компанія Майкрософт Україна   

Литвинова Світлана, ІІТЗН НАПН України 

Кохан Олександр, компанія «Розумники 

Мельник Оксана ДНУ «ІМЗО» 

14-05 Microsoft Teams для організації традиційної, 

змішаної та стандартної форми освітнього 

процесу. Створення, налаштування, 

використання предметної групи.  

Уманець Валентина Омелянівна 

старший викладач кафедри  природничо-

математичної освіти і технологій ІПО 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка. МIE Expert, MIE Trainer 

ІПО Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

 

14-35 Microsoft Teams. Створення навчальних 

завдань та оцінювання робіт учнів 

Малоіван Ірина Євгенівна, MIE Expert, 

сертифікований фахівець Microsoft (MCP та 

MOS), спеціаліст вищої категорії,  вчитель-

методист 

Дніпровський ліцей 

інформаційних технологій при 

Дніпровському національному 

університеті ім. Олеся Гончара 

15-00 Інтерактивна презентація Sway: створення та 

переваги в умовах дистанційного навчання  

Касатова Ольга Леонідівна, спеціаліст вищої 

категорії, вчитель-методист, МIE Expert, MIE 

Trainer 

 

КЗ "Лисичанська спеціалізована 

школа I-III ступенів №8 

Лисичанської міської ради 

Луганської області" 

15-30 Можливості платформи Flipgrid: організація 

зручної комунікація між учителем та учнем 

Софієнко Олена Вадимівна, спеціаліст вищої 

категорії, старший учитель, МIE Expert 

 

Херсонська гімназія №1 

16-00 Підсумок Литвинова С.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІТЗН НАПН України 

 



2-й день 
 13.50 Вітальні слова: 

Кутузова Ніна, компанія Майкрософт Україна   

Литвинова Світлана, ІІТЗН НАПН України 

Кохан Олександр, компанія «Розумники 

 

14-00 Інструменти створення опитувань та тестів в 

Microsoft Forms. Поради та підказки на кожен 

день 

Сисоєва Ольга Валеріївна, вчитель першої 

категорії, MIE Expert 

Дніпровський ліцей 

інформаційних технологій при 

Дніпровському національному 

університеті ім. Олеся Гончара  

14-30 Teams + Wakelet+комп моделирование або  

Можливості використання Wakelet в 

освітньому середовищі MS TEAMS 

Бобряк Людмила Казимирівна, вчитель вищої 

категорії, вчитель-методист, МIE Expert, MIE 

Trainer  

 

 

Одеський НВК “ Гімназія 7 “ 

15-00 Інтеграція сучасних програм динамічної 

математики з Microsoft Teams. Симулятори з 

математики. 

Сотніченко Олена Віталіївна, вчитель вищої 

категорії, вчитель-методист, МIE Expert  

Дніпровський ліцей 

інформаційних технологій при 

Дніпровському національному 

університеті ім. Олеся Гончара  

 

15-30 Онлайн-наради. Працюємо віддалено й 

захищено з Microsoft Teams. 

Або Як організувати онлайн подію в Microsoft 

Teams? (Відеозустріч)   

 

 

Пата Олена, спеціаліст вищої категорії, 

вчитель-методист з інформатики, МIE Expert, 

MIE Trainer 

 

Шосткинська гімназія 

Шосткинської міської ради 

Сумської області 

16-00 Підсумок Литвинова С.Г. ІІТЗН НАПН України 

 

 

 

 

 

 

 



3-й день 
 13.50 Вітальні слова: 

Кутузова Ніна, компанія Майкрософт Україна   

Литвинова Світлана, ІІТЗН НАПН України 

Кохан Олександр, компанія «Розумники 

 

14-00 «Мережа Партнерство в навчанні» Даниліна Тетяна, тренер компанії 

«Розумники» 

 

Компанія «Розумники» 

14-20 Організація дистанційного проведення 

олімпіад та конкурсів за допомогою Office 365 

Григор’єв Сергій Борисович, 

к.ф.-м.наук, доцент, , вчитель методист, 

заслужений працівник освіти України, МIE 

Expert, MIE Trainer 

Дніпровський ліцей 

інформаційних технологій при 

Дніпровському національному 

університеті ім. Олеся Гончара  

14-50 Додаток Insights в MS TEAMS: аналіз 

активностей, прогресу учнів і підтримка у 

навчанні 

Бобряк Людмила Казимирівна, вчитель вищої 

категорії, вчитель-методист, МIE Expert, MIE 

Trainer 

Одеський НВК “ Гімназія 7 “ 

15-10 Як використовувати OneNote Class Notebook в 

Microsoft Teams 

Мірошниченко Наталія Михайлівна, спеціаліст 

вищої категорії, вчитель методист, MIE Expert, 

MIE Trainer 

НВК № 240 “Соціум” м.Київ 

15-30 Все нове про Microsoft Office & Book Creator Литвинова Світлана Григорівна., доктор 

педагогічних наук, с.н.с., заступник директора 

з наукової роботи Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України, 

МIE Expert, MIE Trainer, керівник проєкту та 

спільноти «Хмарні сервіси в освіті» 

ІІТЗН НАПН України 

16-00 Підсумок Литвинова С.Г. ІІТЗН НАПН України 

 

 

Затверджено: 

директор ТОВ «Мультимедійне видавництво «Розумники»                                                                                             Кохан О.В. 


