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НАКАЗ № 64-од  

від 17 квітня 2020 року 

Передбачити в індивідуальному плані 

кожного науково-педагогічного 

працівника кафедри 

внутрішньоуніверситетське стажування 

(без відриву) з питань дистанційного 

навчання на Платформі дистанційної 

освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

за окремим графіком 

на кафедрі інформаційних технологій.



Інститут інформатизації освіти

кафедра інформаційних технологій

План проведення 
стажування викладачів 

на кафедрі 
інформаційних технологій 



 Мета стажування — підвищення
педагогічної майстерності та 
професійного рівня викладача з 
питань організації
дистанційного навчання. 

 Кількість занять — 4 (8 годин, 1 місяць). 

 Сертифікація викладачів — 30 год.
(8 аудиторних занять + 22 год. 
самостійна робота). 
Умова сертифікації — наявність 
дистанційного курсу. 



Комп'ютерні класи для 
проведення занять 

307 307 201

Вул.Алчевських, 29

Відповідальна: 
Романенко Вікторія

(217 к.) 

Вул.Валентинівська, 2
Відповідальна: 

Ільченко Ольга (307 к.)

Пр.Фанінський,3-В
Відповідальний: 
Алієв Хан (201 к.)



ЗМІСТ 
ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ 

 Тема 1. Створення та налаштування

дистанційного курсу на платформі

Moodle.

 Тема 2. Наповнення дистанційного курсу 

за допомогою ресурсів Moodle (створення

лекцій, семінарів, завдань тощо). 

 Тема 3. Ресурси для оцінювання

навчальних досягнень (тести, екзамени

тощо).



РОБОТА З ФАКУЛЬТЕТАМИ 
Призначити на кожному факультеті 

відповідального за дистанційне 

навчання.

Створити робочу групу (представники 

від кожного факультету). 

Організувати майстер-класи (протягом 

року) для представників факультетів. 



Стажування викладачів

 Початковий рівень

 Звичайний користувач

01 02

03 04

ПІБ

Назва кафедри

Пошта, телефон

Місяць

проходження

стажування

Рівень

володіння

коп'ютером

І етап - онлайн-анкетування
(на сайті кафедри ІТ (розділ “Стажування”). 

Корпус

Вул. Артема, 29
Вул. Валентинівська, 2
Пр. Фаненський, 3-В

До 

1 жовтня



За даними онлайн-
анкети будуть створені 

групи відповідно 
обраного рівня володіння 

комп'ютером 
(10 осіб).

Дату, час та номер групи 
буде повідомлено 

особисто викладачу на 
електронну пошту за два 
тижні до початку занять. 

ІІ етап — Створення груп 



З 5 жовтня – стажування викладачів 
у групах по 10 осіб.

ІІІ етап — Стажування

Швидкий старт.
 Індивідуальний підхід.
 Врахування рівня 

володіння комп'ютером.
 Кінцевий результат –

дистанційний курс. 



Сертифікація викладачів





Дякую
за увагу!


