
«ІНФОРМАТИКА Й ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ» 

 
для педагогічних працівників освітніх галузей: Технології 

навчальних предметів: інформатика, технології 

 

період проходження: з 11 січня 2021 року по 15 січня 2021 року 

 
Опис досягнутих результатів навчання: 

● розширення можливостей застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

вивченні інформатики та технологій; 

● вдосконалення методик розв’язування задач шкільного курсу інформатики та технологій 

з урахуванням психолого-фізіологічних особливостей учнів різних вікових груп; 

● розвиток умінь щодо розробки та використання у професійній діяльності сучасних веб-

ресурсів; 

● поглиблення можливостей цифрової обробки текстової, табличної, графічної й відео 

інформації та баз даних; 

● поліпшення володіння основними та спеціальними математичними методами й навичками 

математичного та алгоритмічного моделювання у розв’язуванні прикладних задач в 

різноманітних сферах; 

● підвищення рівня знань щодо можливостей створення безпечного та інклюзивного 

освітнього середовища, особливостей інклюзивного навчання та надання додаткової 

підтримки дітям з особливими освітніми потребами в процесі вивчення інформатики та 

технологій. 
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