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Цільова група Педагогічні працівники  закладів загальної середньої освіти, що 

працюють в умовах змішаного навчання 

Обсяг програми 30 год. /1 кредит ЄКТС 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Змішана (очна / дистанційна) 

Мета 
Підготувати педагогічних працівників до ефективної роботи з 

учнями в умовах змішаного навчання у воєнний та післявоєнний 

час 

Завдання 
1. Забезпечити розуміння моделей змішаного навчання, 

особливості організації дистанційного навчання. 

2. Навчити розробляти моделі змішаного навчання 

відповідно до умов роботи школи. 

3. Навчити моделювати навчальні заняття в умовах 

змішаного навчання. 

4. Опанувати техніки активізації уваги, підвищення 

мотивації, гармонізації емоційного стану учнів 

5. Визначити можливості застосування діяльнісних 

методів в умовах змішаного навчання. 

6. Розглянути здійснювати оцінювання навчальних 

досягнень учнів в умовах змішаного навчання, 



забезпечити оволодіння інструментами здійснення 

оцінювання під час навчання онлайн. 

7. Ознайомити з потенціалом ІКТ в умовах синхронного та 

асинхронного змішаного навчання. 

 

8. Опанувати інструменти для створення креативного 

мультимедійного контенту для змішаного навчання 

(інтерактивні вправи, дидактичні ігри, ментальні карти, 

електронні посібники, навчальне відео, інфографіка). 

9. Навчити використовувати інструменти для швидких 

опитувань і тестувань у процесі змішаного навчання. 

 

Напрям 
Професійний розвиток педагогічних працівників 

Перелік 

компетентностей, що 

вдосконалюватимуться 

Загальні компетентності: 

● Здатність поважати права та свободи людини та 

громадянина, відповідально ставитися до своїх обов’язків 

● Здатність до партнерського спілкування з учнями та 

їхніми батьками, роботи в команді 

Професійні компетентності: 

● Здатність формувати та розвивати в учнів ключові 

компетентності та уміння, спільні для всіх 

компетентностей  

● Здатність добирати і використовувати сучасні та 

ефективні методики і технології навчання, виховання і 

розвитку учнів 

● Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі 

вікові та інші індивідуальні особливості учнів 

● Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які 

сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-

ідентичності 

● Здатність формувати мотивацію та організовувати 

пізнавальну діяльність учнів 

● Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, 

здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію,  

оперувати нею у професійній діяльності 

● Здатність до використання відкритих ресурсів, 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в 

освітньому процесі 

● Здатність до формування в учнів позитивного ставлення 

до інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій 

та відповідального їх використання 

● Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які 

сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-

ідентичності 

● Здатність організовувати різні види і форми навчальної та 

пізнавальної діяльності учнів  



● Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг 

результатів навчання учнів на засадах компетентнісного 

підходу 

 

Очікувані результати 
Учасники тренінгу зможуть: 

● розуміти особливості психічних процесів учнів у стресових 

та травматичних ситуаціях; причинно-наслідкових зв’язків 

між психічними процесами та поведінковими проявами 

учнів; 

● розуміти психолого-педагогічні особливості здійснення 

взаємодії між суб’єктами освітнього процесу; 

● розрізняти моделі змішаного навчання, особливості 

організації дистанційного навчання; 

● розробляти моделі змішаного навчання відповідно до умов 

роботи школи 

● моделювати навчальні заняття в умовах змішаного 

навчання; 

● застосовувати техніки активізації уваги, підвищення 

мотивації, гармонізації емоційного стану учнів; 

● застосовувати діяльнісні методи навчання в умовах 

змішаного навчання; 

● здійснювати гнучке планування освітнього процесу; 

● здійснювати оцінювання навчальних досягнень учнів в 

умовах змішаного навчання. 

● конструювати власний дистанційний курс із 

використанням сучасних цифрових технологій; 

● створювати креативний мультимедійний контент для 

дистанційних уроків (інтерактивні вправи, дидактичні ігри, 

ментальні карти, електронні посібники, навчальне відео, 

інфографіка); 

● розроблювати та використовувати інструменти для 

швидких опитувань і тестувань). 

 

Документ, що видається 

за результатами 

підвищення кваліфікації 

Сертифікат 

 

  



Зміст програми курсу 

Модуль 1 

Змішане навчання: гнучкість освітнього процесу 

Підходи до роботи з учнями в умовах війни: психолого-педагогічні аспекти. Когнітивні 

процеси учнів в умовах стресового стану. Вплив стресових станів на школярів різного віку. 

Особливості поведінкових проявів та протікання психічних пізнавальних процесів у дітей 

шкільного віку в час війни. Вплив стресу на когнітивні функції школярів, зокрема увагу та 

пам’ять. Значення й цінність якісної комунікації з учнями, «дарування» відчуття безпеки й 

рутини, психологічної підтримки, створення атмосфери розвантаженості.  

Моделі змішаного навчання: ротаційна, гнучка, особистісно-орієнтована, модель 

збагаченого віртуального середовища. Особливості функціонування різних моделей. 

Розклад та календарно-тематичне планування 

Онлайн-платформи для організації різних моделей змішаного навчання. Інструменти для 

моніторингу освітнього процесу (електронні щоденники та журнали, платформи для 

оцінювання) 

Особливості комунікації у процесі змішаного навчання: покрокові інструкції (батьки, учні, 

учителі). Розроблення  та використання алгоритмів комунікації у процесі віддаленого 

навчання. Використання платформи HUMAN для активної взаємодії з батьками, учнями, 

вчителями.  

Моделі уроків в умовах змішаного навчання. Структура уроку: новий погляд. Поєднання 

синхронного та асинхронного режиму під час організації уроків в умовах змішаного 

навчання. Інструменти дистанційного навчання. Особливості дистанційного уроку. 

Практична робота. Розроблення моделей уроків для різних моделей змішаного навчання. 

Модуль 2 

Технології моделювання уроків в умовах змішаного навчання 

Мультимедійний контент для змішаного навчання: від ідеї до реалізації. Цифрові освітні 

середовища, платформи для створення дистанційних курсів. Керування навчальним 

процесом за допомогою смартфона. 

Конструювання навчального контенту для різних моделей змішаного навчання: навчальне 

відео. Функції навчального відео у процесі змішаного навчання. Створення та використання 

інтерактивного навчального відео. Особливості інтерактивних онлайн-платформи для 

створення навчального відео. 

Персоналізація та диференціація навчального контенту. Універсальний дизайн онлайн-

уроку 

Робота з ресурсами для симуляції дослідів та моделювання. Ресурс https://phet.colorado.edu.  

Як адаптувати діяльнісні методи до умов змішаного навчання. Дослідження та проєкти: 

умови їх застосування під час дистанційного навчання. Моделювання, види моделей. 

Підходи до їх створення. 

Організація підсумкового та формувального оцінювання за допомогою онлайн-сервісів. 

Використання сервісів для швидкого зворотного зв’язку. Організація підсумкового 

оцінювання з використанням онлайн-сервісів інтерактивного тестування.  

https://phet.colorado.edu/


Практична робота. Використання креативного мультимедійного онлайн-контенту для 

різних моделей змішаного навчання. Розроблення навчального відео 

за допомогою однієї з інтерактивних онлайн-платформ. Розроблення 

та подальший аналіз дослідницьких та творчих завдань в умовах 

змішаного навчання. Створення різних видів оцінювання з 

використання онлайн-сервісів.   

 

Орієнтовний розподіл академічних годин за видами навчальної 

діяльності 

Назва розділів і тем 

Кількість годин (академічних) 

Всього 

 у тому числі 

Лекційні 

заняття 

Практичні 

заняття 
Тестування 

Самостійна 

робота 

Модуль 1. Змішане навчання: 

гнучкість освітнього процесу 

12 10 2   

1.1. Підходи до роботи з учнями 

в умовах війни: психолого-

педагогічні аспекти 

2 2    

1.2. Моделі змішаного навчання 4 2 2   

1.3. Онлайн-платформи для 

організації різних моделей 

змішаного навчання. Інструменти 

для моніторингу освітнього процесу 

(електронні щоденники та журнали, 

платформи для оцінювання) 

2 2    

1.4. Особливості комунікації у 

процесі змішаного навчання: 

покрокові інструкції (батьки, учні, 

учителі) 

2 2    

1.5. Моделі уроків в умовах 

змішаного навчання 

2 2    

Модуль 2. Технології 

моделювання уроків в умовах 

змішаного навчання 

16 2 14   

2.1. Мультимедійний контент для 

змішаного навчання: від ідеї до 

реалізації.  

 

4  4   

2.2. Конструювання навчального 

контенту для різних моделей 

змішаного навчання: навчальне 

відео 

4  4   

2.3. Персоналізація та диференціація 

навчального контенту. 

Універсальний дизайн онлайн-уроку 

2 2    

2.4. Робота з ресурсами для 

симуляції дослідів та моделювання 

4  4   



2.5. Організація підсумкового та 

формувального оцінювання за 

допомогою онлайн-сервісів 

2  2   

Підсумкове тестування 2   2  

Всього годин 30 12 16 2  
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Манако А.Ф., Вольневич О.І., Царенко В.О., Ухань П.С., Мушка І.В. / наук. ред. Ю. 

М. Богачков – К. : Педагогічна думка, 2012. – 160 с. 
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