




Педагогічне кредо





«Підготовка педагогічних і науково-

педагогічних працівників, їх професійне

самовдосконалення – важлива умова

модернізації освіти».

Національна доктрина 

розвитку освіти

Професійний розвиток педагогічних і

науково-педагогічних працівників передбачає

постійну самоосвіту, участь у програмах

підвищення кваліфікації та будь-які інші види

і форми професійного зростання

Закон України « Про освіту»



Інтерне́т-осві́та (англ.Online tutoring) — освіта, що здійснюється з 

використанням ресурсів та технологій глобальної мережі Інтернет.

Вікіпедія

2011 рік-
Стенфорський

університет 
вперше запустив 

три масові
відкриті онлайн-

курси,один із 
яких зібрав 

аудиторію 160 
000 слухачів

2013 рік-
громадський 

проект 
Prometheus

став першою 
платформою 

масових  
відкртих

онлайн-курсів в 
Україні



економія часу

прокачування професійних 
навичок

мобільністьдоступність
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Українські МВОК-платформи

 Prometheus http://prometheus.org.ua/

 EdEra https://www.ed-era.com/

 Відкритий Університет Майдану ВУМ 

http://vum.org.ua/

 Портал первентивної освіти

http://autta.org.ua/ua/On-line_coursues/

 Національна онлайн-платформа з цифрової

грамотності «Дія. Цифрова освіта»  

https://osvita.diia.gov.ua/

http://prometheus.org.ua/
https://www.ed-era.com/
http://vum.org.ua/
http://autta.org.ua/ua/On-line_coursues/
https://osvita.diia.gov.ua/


професійно-педагогічна — знання в галузі педагогіки та 

психології;

соціально-громадянська — знання прав і свобод людини;

загальнокультурна — знання в галузі мистецтва;

мовно-комунікативна — знання в сфері спілкування, 

комунікативної взаємодії;

психологічно-фасилітативна — знання в сфері здоров’я

дитини і важливості творчого розвитку;

підприємницька — генерація нових ідей і їх реалізація на 

практиці;

інформаційно-цифрова — орієнтація в інформаційному

просторі.



Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?

Наука повсякденного мислення

Критичне мислення для освітян 

Впровадження інновацій в школах

Медіаграмотність для освітян

Медіграмотність:практичні навички

Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для 

опанування складних предметів 

Освітні інструменти критичного мислення

Як ефективно спланувати та провести діалог

Комунікаційні інструменти для побудови репутації

Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти

Психологія стресу та способи боротьби з ним

Інтернет-медіа

Цифрові комунікації в глобальному просторі





Мета онлайн-курсу

«Осмислені й

переосмислені» –

ознайомити з 

найновішими 

тенденціями підходів до 

вивчення й інтерпретації 

текстів та біографій 

письменників, подати 

авторський погляд 

українських фахівців на 

розвиток і становлення 

відомих літераторів.



•Креативне мислення

•Intelligent Listening, або Мистецтво Слухати 

•Вступ до медіації 

•Моя історія: досвід, цінність, вплив 

•Вступ до критичного мислення 

«Ефективні комунікації для освітніх

управлінців»

«Недискримінаційний підхід у 

навчанні»

Онлайн-курс з медіаграмотності



«Освіта на основі

життєвих навичок»

«Вчимося жити разом»

Навчання комунікативних
навичок

Навички ефективної комунікації
•Навички емпатії

•Навички кооперації
•Розв’язання проблем і ухвалення

рішень
•Навички запобігання ескалації та 

розв’язання конфліктів
•Навички неагресивної впевненості
•Навички самоусвідомлення та 

самооцінки
•Протидія булінгу

•Керування стресами



•Онлайн-сервіси для 

вчителів

•Базовий курс з 

цифрової грамотності 

(середній рівень)

•Базовий курс з 

цифрової грамотності 

(просунутий рівень)



Вебінари є найзручнішою 

інтерактивною 

дистанційною формою 

організації освітнього 

процесу. Участь у них може 

взяти кожна людина; є 

можливість задавати 

питання і обговорювати 

важливі моменти.

Учасник може перевірити

свої знання, відповівши на 

запитання тестів, які

стосуються виключно теми.

Інтернет-олімпіада – сучасний

інструмент використання ІКТ в 

освітньому процесі



Навчальна діяльність

старшокласників за 

сучасних

умов: Організація, 

мотивація, результат.

«Особливості

викладання української

літератури в 11 класі

5.03.2019. Борзенко О.І. 

Нова українська школа:

30 важливих питань.

18.05.2018



•Вчимося навчати на 

засадах 

компетентнісного

підходу

•Інтелектуальна

карта:використання

в освітній діяльності

•Як ефективно 

планувати та 

організовувати 

освітній процес



«Особливості викладання літератури в 10 

класі (рівень стандарту, профільний рівень)»

(спікер: Борзенко Олександр Іванович)

5.04.2017

« Модерна українська проза 

(М.Коцюбинський, О.Кобилянська, 

В.Стефаник, В.Винниченко)»

(спікер: Борзенко Олександр Іванович) 19.02.19

Принцип активізації навчально-пошукової 

діяльності в школі на уроках німецької мови

Сучасна українська література в школі

ЗНО з української літератури  та мови

Осіння сесія 2019/2020 



Виступ на тему: 
«Онлайн-освіта

як сучасний 
інструмент 

професійного
зростання 
педагога» 

травень 2019р.



Участь у конкурсі 
«Таємниця генія

Шевченка» —
можливіcть поглибити
знання учнів про життя

й творчість Тараса 
Шевченка та 

привернути увагу до 
його неординарної

особистості.

Головна мета  
конкурсу  «Слово до 

слова»—
популяризувати
українську мову, 
зробити її мовою

повсякденного
спілкування

підлітків.



Головна мета інтернет-олімпіад «На Урок» –

створення оптимальних мотиваційних умов для 

вивчення відповідної предметної дисципліни 

усіма учнями з будь-яким рівнем знань.  Кожен 

без винятку учень зможе проявити себе.

Учасники та переможці І Всеукраїнської 

інтернет-олімпіади з української мови та 

літератури «На Урок»



Учасники конкурсу 

конкурсі «Садок 

вишневий коло хати» 

мали можливість

перевірити, наскільки

добре вони знайомі з

творчістю й особистістю

нашого Кобзаря. Всі

учасники конкурсу  

отримали тематичні

нагородні документи та 

творчі саморобки від

проекту.



Щоб зробити у світі що-небудь 
гідне, не можна стояти на 

березі, тремтячи і думаючи 
про холодну воду і небезпеки, 
що підстерігають плавців. 

Треба стрибати у воду і 
випливати як вийде.

Сідней Сміт


