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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙНОВИХ ПРОГРАМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ. 

СТВОРЕННЯ І ПУБЛІКАЦІЯ ВЕБ-РЕСУРСІВ» 
 
Найменування освітньої опції: Використання онлайнових програм для створення 

презентацій. Створення і публікація веб-ресурсів. 
 
Напрям: інформаційні технології в освіті, комп’ютерні презентації, створення та 

публікація веб-ресурсів, робота з конструкторами сайтів, авторське право, навчання 
впродовж життя. 

 
Мета: розвиток складових професійної компетентності  вчителя  інформатики, 

діяльність якого спрямована на реалізацію компетентнісного підходів у навчанні школярів 
відповідно до вимог Державного стандарту та організацію високотехнологічного навчання 
через використання електронних освітніх ресурсів. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І 

МОЯ ШКОЛА». 
 

Розробник програми: 
Олександр Думишинець, учитель інформатики, розробник, автор 

і лектор курсів підвищення кваліфікації на платформах EdEra та 
Prometheus. ТОП-50 GTPU, призер конкурсу «Учитель року – 2022» у 
м. Києві, сетрифікований тренер Microsoft. 
 

«Освіта неможлива без онлайну, а онлайн неможливий без 
Canva. Вивчаймо» 
 

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – 
практичні майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи 
онлайн або змішаного навчання. 



 

 

Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, шкільна адміністрація, сім'ї, батьківство, 
діти, підлітки, бабусі, дідусі. 

 

Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 

до 60 годин (або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого 
вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних занять за змістом 
програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: 10 годин на тиждень, загалом 2 тижні – очно; 10 

годин – самостійна робота. 
 

Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 
місцезнаходженням замовника. 

 
Зміст:  
 
Програма курсу розрахована на отримання навичок роботи з програмними ресурсами 

для створення сучасних презентацій, відеоанімаційних матеріалів, створення та 
використання у роботі публікацій та веб-ресурсів за допомогою  визначених програмних 
ресурсів за рахунок розуміння основ програмного інтерфейсу заданих програм. Курс 
розділений на дві частини.  

 
Перша частина включає в себе знайомство з інтерфейсом програм для створення 

презентацій і відеоанімаційних матеріалів та принципами роботи у цих програмах.  
 
При цьому цей курс розраховано на отримання професійних навичок з програмами 

Canva, Renderforest, Toontastik3D і схожих програмах для створення необхідних 
матеріалів.  

 
Друга частина складається з вивчення того, що таке веб-сайти, їх типи та особливості. 

Графічні конструктори сайтів.  
 
Метою цієї частини курсу є отримання навичок у створенні публікацій, робота з 

конструкторами сайтів, ергономіка розміщення відомостей на сайтах. Включає в себе 
практичне використання конструкторів та програм для роботи з публікаціями.  

 



 

 

Основними програмами та ресурсами у цій частину будуть найпопулярніші та зручні у 
використанні Weblium, Canva, Webnode, Wix. Курс може змінюватись та доповнюватись в 
залежності від запиту слухачів. Основними блоками курсу є: 

 

Номер 
з/п 

Назва блоку програми 
Кількість 

годин 

1 
Реєстрація у програмному продукті CANVA. Інтерфейс програми та 
головні налаштування. Заповнення форми для отримання Canva EDU. 

2 

2 
Робота з шаблонами. Створення груп та спільна робота над проєктом. 
Створення власного стилю. 

2 

3 
Реєстрація у програмному продукті Renderforest. Інтерфейс програми 
та її можливості. Робота з освітніми шаблонами та створення 
відеопрезентації. 

2 

4 Робота з логотипами та інтро. Варіанти створення проєктів. 2 

5 
Завантаження програми Toontastik3D. Інтерфейс прогарми. 
Можливості використання на уроках. Створення власного 
мультфільму. 

2 

6 Що таке веб-сайт. Типи сайтів. Конструктори.  Завдання та потреби. 2 

7 
Використання шаблонів CANVA для створення сайту. Редагування та 
публікація сайту. 

2 

8 
Конструктори сайтів Weblium, Webnode та Wix. Реєстрація. Інтерфейс. 
Спільне та відмінне. Аналіз шаблонів. 

2 

9 Створення власного сайту/портфоліо. 2+ 

10 Презентація сайтів. Обмін досвідом та лайфхаками. 2 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
 
Фахові: 
- інноваційна компетентність; 
- інформаційно-комунікаційна компетентність; 
- компетентності у галузі техніки і технологій; 
- навчання впродовж життя; 
- цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в 

освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформатичну та кібернетичну 
безпеку; 

- здатність до генерування нових ідей. 



 

 

Загальні: після завершення курсу слухачі й слухачки зможуть ефективно 
використовувати пройдені програми для створення презентацій та відеоанімаційних 
матеріалів і вільно поводитись з блогами ,створенням публікацій і веб-сайтів. 

 
Очікувані результати навчання:  

1. Володіння програмами Canva, Renderforest, Toontastic3D,на професійному рівні, 
створення та використання презентацій та відеоанімаційних матеріалів у роботі.   

2. Навички роботи з конструкторами сайтів, запитами користувача та створення 
власних сайтів/публікацій/блогів. Правила використання матеріалів з мережі 
Інтернет у своїх публікаціях, авторське право та наповнення сайтів. 

Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 
Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів 
із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 2000 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс: 
 
Google форма: https://bit.ly/canvaforeducationinnus. 
 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року 

№ 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог 
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 

 

https://bit.ly/canvaforeducationinnus

