
Програма  
V Всеукраїнської літньої школи  

"Хмарні сервіси в освіті” 
Вчити по-новому: формуємо навички XXI століття * 

17-21 червня 2019, Залізний Порт, Херсонська область 

17 червня (понеділок) 

9.00-10.30 Заїзд учасників, реєстрація  

Урочисте відкриття V Всеукраїнської літньої школи 
11.00-11.10 Роль учителя в цифровій трансформації освіти ХХІ ст.  

Світлана Литвинова, д-р пед. наук, завідувач відділу технологій 

відкритого навчального середовища Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України 
11.10-11.30 Гімназія як інноваційний заклад освіти ХХІ ст. 

Наталія Устинова, директор Херсонської гімназії №1 
11.30-11.50 ІК-технології як засіб розвитку закладу освіти ХХІ ст.  

Сергій Григор’єв, директор Дніпровського ліцею інформаційних 

технологій при ДНУ 
11.50-12.30 Що нового у Microsoft Education? Майстер-клас від переможця 

міжнародного конкурсу Майкрософт "Tech Pills Challenge" 

Олена Софієнко 
12.30-13.15 Можливості спільноти Майкрософт для освітян. Онлайн курси та 

ресурси  

Наталія Устинова 
13.15-13.45 Обідня перерва 
13.45-16.00 Воркшопи від викладачів Дніпровського ліцею інформаційних 

технологій при ДНУ (на вибір за локаціями): 
Майстер клас 

“Дистанційне 

навчання 

засобами Office 

365  

Олена 

Сотніченко 

Використання 

засобів Microsoft 

Office для спільної 

проектної діяльності 

учнів  

Володимир Зонтов 

Використання 

інноваційних 

технологій  Microsoft 

для спілкування в 

режимі реального 

часу на уроках 

англійської мови  

Ольга Сисоєва 

Автоматизація 

бібліотечних 

процесів та 

підключення їх 

до  

інформаційних 

ресурсів Інтернет  

Людмила Токар 

19.00-21.00 Морська вечірка “WELCOME!” Гала-відкриття. Фуршет та нетворкінг 
  



18 червня (вівторок) 

09.00-13.00 Цифрова трансформація освіти разом з  Майкрософт (Наталя Дорош): 

• Світові найкращі практики трансформації освітнього процесу 

(Фінляндія, Данія)  

• School Transformation Survey 

• VR разом з Paint 3D 
13.00-14.00 Обідня перерва 
14.00-14.30 Критерії для отримання статусу MIE експерту.  Правила подачі заявок. 

Створюємо відео та SWAY презентації. Номінація на MIE Expert та 

Microsoft номінацію в рамках Global Teacher Prize Ukraine 
14.30-16.00 Робота в групах** 

19 червня (середа) 

09.00-10.00 Готові компоненти для створення ІТ-інфраструктури навчального 

закладу (Світлана Хілай) 
10.00-11.00 Teams - комплексне рішення для організації освітнього процесу 

(Валентина Уманець) 
11.00-12.00 «Смартфон на уроці: дозволити не можна заборонити». (поставити для 

себе кому! у реченні) Як задіяти кожну дитину на уроці?! 

Мультимедійний кейс (Олена Пата) 
12.00-13.00 Цифровий вимірювальний комплекс Еinstein на уроках природничо-

математичного циклу (Володимир Лосіцький) 
13.00-14.00 Обідня перерва 
14.00-16.00 Робота в групах** 

  

20 червня (четвер) 

09.00-12.00 Навчай граючи разом з Minecraft Education Edition (Ніна Кутузова) 
12.00-13.00 Micro:bit (Ніна Кутузова) 
13.00-14.00 Обідня перерва 
14.00-16.00 Робота в групах** 

 Виконання групового проекту Minecraft: Хмарна школа / Чудеса 

світу 

21 червня (п’ятниця) 

09.00-10.00 Організація та впровадження STEM-проектів в освітній процес (Олена 

Пономаренко) 
10.00-11.00 Flipgrid / Skype in the Classroom (Олена Софієнко)   

 Урочисте закриття: Підведення підсумків. Вручення сертифікатів 
 

* У програмі можливі зміни та доповнення 

** Робота у групах (у другій половині дня) передбачає консультації як для початківців так і 

для тих, хто обирає відповідну персональну траєкторію вдосконалення навичок роботи з 

хмарними сервісами. До кожної групи буде прикріплено тренера, який буде проводити 

навчання та консультації.  


