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І.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Початок ХХІ ст. позначився багатьма інноваційними тенденціями в розвитку 

українського суспільства, що суттєво вплинули на освітню сферу, зокрема й на процес 

професійної підготовки майбутніх педагогів. Серед інновацій одне з найважливіших місць 

посідає інформатизація навчання, вимоги щодо запровадження якої у освітню сферу 

зазначено в багатьох нормативних документах: «Про проведення педагогічного 

експерименту щодо навчання майбутніх вчителів та вчителів інформаційно-

комунікаційним технологіям», «Концепція наукової, науково-технічної та інноваційної 

політики в системі вищої освіти України», «Щодо функціонування Інтернет-порталу 

«Єдине освітнє інформаційне вікно України», «Про заходи щодо впровадження 

електронного навчального контенту», «Положення про електронні освітні ресурси», «Про 

створення інформаційного освітнього середовища на базі безкоштовного електронного 

ресурсу «Щоденник.ua», «Про систематизацію досвіду використання електронних 

освітніх ресурсів» та ін.  

Водночас упровадження електронних освітніх ресурсів, особливо web-ресурсів, у 

практику підготовки учителів відбувається поки що повільно й переважно хаотично, що 

негативно впливає на якість цього процесу та його результат – бажання й здатність 

педагога застосовувати освітні web-ресурси у власній педагогічній практиці. Здебільшого 

це спричинено недостатнім теоретичним обґрунтуванням різновидів освітніх web-ресурсів 

та методики їх застосування в практиці підготовки педагогів у вищих навчальних 

закладах.  

Метою курсу «Використання освітніх web-технологій та технологій дистанційного 

навчання на уроках історії» є засвоєння комплексу практичних навичок застосування 

інформаційно- комунікаційних технологій у навчальній діяльності, організації самостійної 

та позакласної роботи з історії. 

Слухачі курсів повинні:  

знати: особливості застосування web-технологій та технологій дистанційного 

навчання як засобу підвищення ефективності навчальної діяльності учнів. 

уміти: застосовувати web-технології та технології дистанційного навчання на 

уроках історії та для організації самостійної і позакласної роботи учнів. 

оволодіти компетентностями: 

 засвоєння сучасного методичного інструментарію щодо вивчення основних 

аспектів історії України, всесвітньої історії, історичного краєзнавства;  

 здатність висловлювати, створювати та інтерпретувати історичні поняття, 

факти та думки усно та письмово, за допомогою інформаційних технологій. 

 особистісна, соціальна та навчальна компетентність: здатність ефективно 



управляти часом та інформацією, конструктивно працювати з іншими 

людьми. 

 цифрова: впевнене, критичне і відповідальне використання та взаємодія з 

цифровими технологіями для навчання, професійної діяльності (роботи) та 

участі у житті суспільства. 

  



Вимоги до професійно-кваліфікаційної характеристики вчителя 

загальноосвітнього навчального закладу 

Професійно-кваліфікаційна характеристика регламентує основні посадові обов’язки 

(функції) відповідних категорій працівників освіти і тим самим визначає зміст та напрямок 

програми підвищення їх кваліфікації. Відповідно до наказу №665 Міністерства освіти і 

науки України від 01 червня 2013 року «Про затвердження кваліфікаційних 

характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників 

навчальних закладів» кваліфікаційні характеристики посад педагогічних та науково- 

педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти покликані сприяти підбору 

і розстановці кадрів, підвищенню їхньої ділової кваліфікації, раціональному розподілу 

праці, створенню дієвого механізму розмежування функцій, повноважень та 

відповідальності між працівниками, а також встановленню єдиних підходів у визначенні 

їхніх посадових обов’язків та кваліфікаційних вимог, що до них висуваються. 

1. Вчитель загальноосвітнього навчального закладу ІІ – ІІІ ступенів (Код КП - 

2320) 

Завдання   та   обов’язки.   Організовує   та   планує   освітній   процес, забезпечує 

виконання навчальних програм з певного предмету у відповідності до навчального плану 

та графіка навчально-виховного процесу. Здійснює навчання та виховання учнів з 

урахуванням психологічних та фізіологічних особливостей їх розвитку і специфіки 

навчального предмету. Забезпечує в ході освітнього процесу соціалізацію, формування 

загальної культури особистості; дотримання норм і правил техніки безпеки. Використовує 

різноманітні ефективні форми, прийоми й методи навчання. Проводить індивідуальні 

заняття з учнями, організовує та контролює їх самостійну роботу. Аналізує результати 

засвоєння учнями навчального матеріалу з предмету; організовує самостійну діяльність 

учнів, у тому числі дослідницьку. Координує взаємодію учнів між собою під час уроків і 

позакласних заходів. Здійснює систематичний контроль якості знань учнів і виконання 

ними домашніх завдань. Проводить роботу з учнями з підготовки до підсумкової атестації; 

просвітницьку роботу для батьків (законних представників). Відповідає за стан 

закріпленого за ним навчального кабінету або іншого приміщення, наочності, навчально- 

методичного забезпечення. Застосовує в своїй діяльності сучасні технічні засоби навчання. 

Забезпечує особливу підтримку обдарованим і талановитим учням, а також учням, які 

мають відхилення у розвитку з використанням різноманітних форм, прийомів, методів і 

засобів навчання, зокрема, за індивідуальними навчальними планами, прискореними 

курсами в рамках державних освітніх стандартів, сучасних освітніх технологій. Забезпечує 

підготовку   та    подання    звітної    документації    встановленого    зразка. Використовує 



комп'ютерні технології, зокрема текстові редактори, електронні таблиці тощо. Здійснює 

контрольно-оцінювальну діяльність в навчальному процесі з використанням інформаційно- 

комунікаційних технологій (ведення електронних форм документації, в тому числі 

електронного журналу і щоденників учнів). Сприяє формуванню в учнів поваги до 

принципів загальнолюдської моралі, батьків, культурно-національних, духовних, 

історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. 

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, учнів, захищає їх від будь-яких 

форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує 

здоровий спосіб життя. Вимагає від учнів дотримання статуту освітньої установи. 

Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, праці. 

Організовує позакласні культурно-виховні заходи, сприяє проведенню диспутів, екскурсій, 

зборів тощо. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу 

з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей. Вдосконалює педагогічну 

майстерність, загальну культуру, підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень. 

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та 

розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; 

Конвенцію ООН про права дитини, інші нормативно-правові акти, що регламентують 

освітню діяльність в загальноосвітньому закладі; основи загальнотеоретичних дисциплін в 

обсязі, необхідному для вирішення педагогічних, методичних та організаційно- 

управлінських завдань; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; 

методику викладання предмету; методику виховної роботи; вимоги до оснащення та 

обладнання навчальних кабінетів або інших місць проведення занять і підсобних 

приміщень до них; засоби навчання та їх дидактичні можливості; основи наукової 

організації праці; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей та молоді; 

сучасні педагогічні технології навчання; основи роботи з текстовими редакторами, 

електронними таблицями, електронною поштою та браузерами, мультимедійним 

обладнанням; правила внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу; правила з 

охорони праці та пожежної безпеки. 

Кваліфікаційні вимоги. Вчитель вищої категорії загальноосвітнього навчального 

закладу ІІ-ІІІ ступенів: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною 

спеціальністю, або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший 

спеціаліст), або базова вища педагогічна (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга- 

повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя І 

категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ- ІІІ ступенів – не менше 2 років. 



Вчитель І категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів: повна 

вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, або дві освіти, 

одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова вища 

педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища педагогічна 

освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя ІІ категорії загальноосвітнього 

навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів – не менше 2 років. 

Вчитель ІІ категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ-IIІ ступенів: повна 

вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, або дві освіти, 

одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова вища 

педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища педагогічна 

освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя загальноосвітнього навчального 

закладу ІІ-ІІІ ступенів – не менше 1 року. 

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів: відповідна повна 

вища педагогічна освіта (спеціаліст, магістр). Для вчителів трудового навчання, фізичної 

культури, музичного та образотворчого мистецтва допускається середня спеціальна 

педагогічна освіта, до введення в дію Закону України «Про освіту» (у редакції Закону 

України від 23.03.96 №100/96-ВР), чи неповна вища освіта (молодший спеціаліст, 

бакалавр) – після введення в дію зазначеного Закону. Без вимог до стажу роботи. 

2. Викладач професійно-технічного навчального закладу (Код КП - 2351.2) 

Завдання та обов’язки. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням 

специфіки навчальної дисципліни. Проводить навчальні заняття в закріпленому за ним 

кабінеті згідно з розподілом навчального навантаження, використовує різноманітні 

прийоми, методи й засоби навчання. Відповідає за комплексно-методичне забезпечення 

навчальної дисципліни, яку він викладає. Розробляє робочі навчальні плани і програми. 

Забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну. Формує в учнів загальну 

культуру, готує їх до застосування отриманих знань у практичній діяльності, організовує і 

контролює їх самостійну роботу. Створює безпечні умови для навчання учнів. Веде в 

установленому порядку навчальну документацію, здійснює поточний контроль за 

відвідуванням і успішністю учнів. Підвищує професійну і педагогічну кваліфікацію, вивчає 

та застосовує у практичній роботі досягнення педагогіки та інформаційних технологій. У 

встановленому порядку проходить атестацію. Бере участь у роботі педагогічної ради. 

Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Повинен знати: Закони України, акти Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, методику організації 

навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, основи педагогіки, психології та 



вікової фізіології, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони 

праці та пожежної безпеки. 

Кваліфікаційні вимоги. Викладач вищої категорії професійно-технічного 

навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності 

«Професійна освіта» або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка. Стаж 

роботи викладачем І категорії у навчальному закладі – не менше 2 років. 

Викладач І категорії професійно-технічного навчального закладу: повна вища 

педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Професійна освіта» або інша 

повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка. Стаж роботи викладачем II 

категорії у навчальному закладі – не менше 2 років. 

Викладач II категорії професійно-технічного навчального закладу: повна вища 

педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) «Професійна освіта» або інша повна вища освіта та 

психолого-педагогічна підготовка. Стаж роботи викладачем у навчальному закладі – не 

менше 1 року. 

Викладач професійно-технічного навчального закладу: повна вища педагогічна 

освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Професійна освіта» або інша повна вища освіта 

та психолого-педагогічна підготовка. Без вимог до стажу роботи. 



2. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ 

«ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ» 
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ПРАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ 

Т1. 
Форми проведення уроків, організації самостійної 

роботи та позакласних заходів з історії  із 

застосуванням web– ресурсів 

5 4 2 2 1 

Т2. 
Освітні web–ресурси та їх використання у шкільному 
курсі  історії України та всесвітньої історії, 

позакласній роботі. 

 

5 4 2 2 1 

Т3 
Головні форми дистанційного навчання школярів 

7 6 4 2 1 

Т4 
Використання системи електронного навчання та 

тестування Moodle на уроках історії. 
13 12 8 4 1 

 
Загальна кількість годин: 30 26 16 10 4 

 
3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
Тема 1. Форми проведення уроків, організації самостійної роботи та позакласних 

заходів з історії  із застосуванням web– ресурсів. 

Презентація, дослідження, віртуальний експеримент, лабораторна робота, тематичний 

проект, електронна вікторина, контроль знань, факультатив, мережевий проект, індивідуальне 

навчання, консультації, мережева гра, віртуальна екскурсія, прес-конференція, творчий звіт, 

дистанційні олімпіади, телекомунікаційні проекти, веб-квести та ін. Для підвищення 

кваліфікації викладача: робота в мережевих методичних об’єднаннях, віртуальних 

педагогічних нарадах, дистанційне навчання, участь у мережних проектах, веб-квестах та ін. 

 
Тема 2. Освітні web–ресурси та їх використання у шкільному курсі  історії 

України та всесвітньої історії, позакласній роботі. 

Відеохостинг YouTube та інші подібні веб-ресурси, напр., Lectr.Com, де розміщуються 

відеоуроки. Ссистеми створення й зберігання навчальних матеріалів: онлайн- презентації, 

карти знань (пам’яті), інфографіка, інтерактивні кросворди, тестові середовища та ін. До 

найбільш популярних систем розробки навчальних матеріалів належать LearningApps, Gloster, 

Merlot II та ін., що надають можливість навчати здобувачів освіти за допомогою невеликих 

інтерактивних мультимедійних модулів, які створюються викладачем в Інтернеті й 

інтегруються в освітній контент. Важливими для організації навчального процесу  

виступають і онлайн-сервіси для створення й зберігання презентацій, зокрема й із 

застосуванням скрайбінгу: Prezi, Moovly, PowToon. Використання карт пам’яті, інфографіки, 

інтерактивних постерів виготовлених, напр., у середовищах Bubbl.us, FreeMind, Gloster, Padlet  

 

 
 



 Тема 3. Головні форми дистанційного навчання школярів: використання освітніх 

інтернет-ресурсів; використання ресурсві, створених вчителями школи, WEB-консультації, 

сплкування з вчителем через електронну пошту та та інші месенджери; використання 

спеціалізованих порталів дистанційного навчання. 

 

Тема 4. Використання системи електронного навчання та тестування Moodle на уроках 

історії. Основні характеристики та можливості системи Moodle для організації та проведення 

шкільних уроків. Створення контенту (лекції, опитування, завдання и тести). Організація 

навчального курсу або його елементів на платформі. Організація тестування в Moodle. 

Система звітності та аналітики. Мобільне навчання за допомогою Moodle. 

 

Результат: демонстрація проєктів. 

 

 
4.ПОРЯДОК ОНОВЛЕННЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ 

ПРОГРАМИ 
Зміст ОПППК оновлюється та удосконалюється на підставі: 

- нових законодавчих і нормативних актів Міністерства освіти і науки України, 

Кабінету Міністрів України; 

- передового досвіду роботи навчальних закладів та наукових установ;нових 

навчально-методичних посібників, підручників; 

- пропозицій викладачів і слухачів, отриманих у процесі аналізу потреб навчання. 

Оновлення та удосконалення може бути поточним або періодичним. Поточне 

удосконалення та оновлення здійснюється у процесі складання розкладів занять на підставі 

аналізу потреб у навчанні, пропозицій викладачів і слухачів, виявлення кращого досвіду та 

в зв’язку з появою нових публікацій з актуальних для слухачів питань. 

Відповідні уточнення стосуються назв окремих тем (їх поєднання, деталізації або 

оновлення відповідно до нових вимог), розподілу часу і послідовності викладання (з 

урахуванням організаційно-технічних і фінансових можливостей факультету та зайнятості 

викладачів), а також удосконалення форм і методів навчання з метою більш глибокого 

засвоєння слухачами навчального матеріалу. Періодичне оновлення та удосконалення 

ОПППК здійснюється наказом Маріупольського державного університету. 

За підсумками календарного року МДУ здійснює порівняльний аналіз професійної 

програми з фактично виконаними розкладами занять і у випадку необхідності вносить 

пропозиції щодо її коригування. Програма коригується і перезатверджується у 

встановленому порядку, але зміни можна здійснювати тільки у варіативній частині не 

більше, ніж на 40 %. 

                                   5.РЕЗУЛЬТАТ: ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРОЄКТІВ 

Це завершальний етап навчального процесу, який має показати вміння слухачів: 

використовувати набуті у процесі навчання теоретичні знання для розв’язання 

професійних проблем; застосовувати означені інтерактивні методи для активізації 



пізнавальної діяльності, які б не обтяжували навчальний процес. 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді захисту та обговорення 

проектів. 

Тема проекту обирається слухачем самостійно, виходячи з його фахових інтересів 

та узгоджується з куратором курсів. У проектній роботі слухачі мають дотримуватися 

загальнодидактичних принципів навчання – науковості, доступності, систематичності і 

послідовності та специфічних дидактичних принципів викладання історії в школі. 
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