
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИКИ 
ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ»

на 2021 рік 

Затверджено:     

рішення Вченої ради КЗВО

«Одеська академія неперервної освіти

Одеської обласної ради» 

від  30.06.2021р.  протокол  № 4 

Одеса 2021 



 

І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації   

«Технологія змішаного навчання: проєктуємо 

разом» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

 014. Середня освіта 

Цільова аудиторія Вчителі закладів загальної середньої освіти всіх 

типів і форм власності 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

30 год /3 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення 

кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

 

Очна (онлайн/офлайн) форма підвищення 

кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Дерябіна Світлана Василівна, старший викладач 

кафедри методики викладання і змісту освіти 

 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради», м. Одеса, пл. 

Михайлівська, 17 

 

Вартість 

 

600 гривень 

Строки реалізації 

програми 

 

вересень - грудень 2021 року 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

  



ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність програми визначається необхідністю оновлення 

інструментарію і змісту освіти Нової української школи при викладанні  

предметів в умовах упровадження в освітній процес стратегії змішаного, 

гейміфікованого навчання, опанування цифрових інструментів вчителями, які 

здатні до конструювання й впровадження в освітній процес сучасних 

інноваційних методик.  

Метою навчальної програми є підвищення методичного та практичного 

рівнів професійної компетентності вчителів щодо впровадження технологій 

змішаного, гейміфікованого навчання, реалізації завдань Державного стандарту 

середньої освіти відповідно до основних напрямів державної політики у галузі 

освіти. 

Програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації 

вчителів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Закону 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», Державного стандарту базової середньої  освіти, Положення 

«Про атестацію педагогічних працівників», професійного стандарту за 

професією «Вчитель закладу загальної  середньої освіти», затвердженого 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України № 2736 від 23.12.2020,  Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах»,  положень про організацію освітньої діяльності Академії; 

з урахуванням вимог нормативних документів МОН України щодо 

післядипломної освіти педагогічних кадрів, базових освітньо-кваліфікаційних 

характеристик педагогічних кадрів, напрямів і змісту функціональної діяльності 

працівників закладів освіти. 

Зміст та форми освітньої діяльності навчальної програми  укладені з 

урахуванням загальних (громадянська, соціальна, культурна, лідерська та 

підприємницька) та професійних компетентностей вчителя.  

Мовно-комунікативна (А1) – здатність забезпечувати здобуття учнями 

освіти державною мовою, та іншими мовами (за потребою), здатність формувати 

і розвивати мовно-комунікативні уміння і навички учнів.  

Предметно-методична (А2) – здатність моделювати зміст навчання 

відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів, здатність формулювати 

та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння спільні для всіх 

компетентностей, здатність здійснювати інтегроване навчання учнів, здатність 

добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології 

навчання, виховання і розвитку учнів, здатність розвивати у учнів критичне 



мислення, здатність здійснювати оцінювання та результатів навчання учнів на 

основі компетентнісного підходу, здатність формувати ціннісні ставлення в 

учнів. 

Інформаційно-цифрова (А3) – здатність орієнтуватися в інформаційному 

просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею 

у професійній діяльності.  

Психологічна (Б1) – 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 учнів та 

організовувати їхню пізнавальну діяльність, здатність формувати спільноту 

учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною. 

Емоційно-етична (Б2) – здатність керувати власними емоційними 

станами, конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього 

процесу, здатність усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і 

систем у глобальному світі. 

Педагогічне партнерство (Б3) – здатність до суб’єкт-суб’єктної 

(рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому 

процесі, здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах 

партнерства, здатність працювати в команді з залученими фахівцями. 

Інклюзивна (В1) – здатність створювати умови, що забезпечують 

функціонування інклюзивного освітнього середовища, здатність до педагогічної 

підтримки осіб з особливими освітніми потребами, здатність забезпечувати в 

освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його 

індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. 

Здоров’язбережувальна (В2) – здатність організувати безпечне освітнє 

середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час 

освітнього процесу, здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу 

з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки 

життєдіяльності, санітарії і гігієни, здатність формувати у учнів культуру 

здорового і безпечного життя, здатність зберігати особисте фізичне та психічне 

здоров’я під час професійної діяльності, здатність надавати домедичну допомогу 

учасникам освітнього процесу. 

Проєктувальна (В3) – здатність проектувати осередки навчання і розвитку 

учнів. 

Прогностична (Г1) – здатність прогнозувати наслідки навчального 

процесу, здатність планувати освітній процес. 



Організаційна (Г2) – здатність організовувати процес навчання, 

виховання і розвитку учнів, здатність організовувати різні вид і форми 

навчальної та пізнавальної діяльності учнів. 

Оцінювально-аналітична (Г3) – здатність здійснювати оцінювання 

результатів навчання учнів, здатність аналізувати результати навчання учнів, 

здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів 

навчання учнів. 

Інноваційна (Д1) – здатність застосовувати наукові методи пізнання в 

освітньому процесі, використовувати інновації у професійній діяльності, 

застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем педагогічної 

діяльності. 

Здатність до навчання впродовж життя (Д2) – здатність визначати умови 

та ресурси професійного розвитку впродовж життя, взаємодіяти з іншими 

вчителями на засадах партнерства та підтримки. 

Рефлексивна (Д3) – здатність здійснювати моніторинг власної 

педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби. 

Очікувані результати навчання охоплюють: 

Знання і 

розуміння 

● сутності поняття змішаного навчання; 

● стратегій і способів застосування моделей змішаного навчання; 

● видів навчальних ресурсів та інструментів для організації 

змішаного навчання 

● особливостей проєктування уроків  

технології змішаного навчання; 

Розвинені 

вміння 

● визначати доцільність застосування технологій змішаного 

навчання;  

● планувати роботу з інструментами та методами змішаного 

навчання; 

● організувати процес змішаного навчання; 

● розробляти завдання для самостійної діяльності здобувачів 

освіти в умовах змішаного навчання. 

● визначати доцільність застосування гейміфікації освітнього 

процесу; 

● використовувати цифрові інструменти в освітньому процесі; 

● обирати оптимальну модель змішаного навчання; 

● проєктувати освітній процес із застосуванням технології 

змішаного навчання; 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

●  дитиноцентризм, цінність особистості; 

● готовність до розширення методичного інструментарію; 

● рефлексія власної професійної діяльності; 

● поціновування компетентнісного потенціалу сучасних 

педагогічних технологій навчання. 
  



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

«Інструменти та методики змішаного навчання» 

(очна форма навчання – 30 годин) 

№ з/п Зміст навчальних модулів 

К-сть аудиторних годин 

Всього 

годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Модуль 1. Технологія змішаного навчання як 

інструмент для створення навчального 

контенту 

1.1 Змішане навчання: теоретичний аспект та 

стратегія впровадження в освітній процес 

2 0,5 1,5 

1.2 Змішування користувацького і зовнішнього 

контенту 

2 0,5 1,5 

1.3 Змішування структурованого і 

неструктурованого навчання 

2 0,5 1,5 

1.4 Рефлексія 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 7 
Модуль ІІ. Моделі змішаного навчання 

2.1. Особливості  ротаційної підмоделі 

«перевернутий клас», «ротація станцій» 

2 0,5 1,5 

2.2. Проєктування ротаційної підмоделі 

змішаного навчання: перевернутий клас 

2 0,5 1,5 

2.3. Проєктування ротаційної підмоделі 

змішаного навчання: ротація станцій 

2 0,5 1,5 

2.4. Рефлексія 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 7 
Модуль ІІІ. Гейміфікація  у змішаному навчанні 

3.1. Гейміфікація в освіті: ігрові практики  у 

неігровому контексті  

2 0,5 1,5 

3.2. Моделі та інструменти гейміфікації в 

онлайн / офлайн просторі 

2 0,5 1,5 

3.3. Проєктування гейміфікованого уроку 2 0,5 1,5 

3.4. Рефлексія 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 7 

Модуль  ІV. Цифрові інструменти у змішаному 

навчанні 

4.1 Цифрова трансформація освіти: сутність, 

ознаки, вимоги та технології. 

2 0,5 1,5 

4.2 Основні типи цифрових навчальних 

матеріалів. Цифрові ресурси. 

2 0,5 1,5 

4.3 Використання цифрових інструменти у 

змішаному навчанні 

2 0,5 1,5 

4.4. Рефлексія 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 7 
Модуль  V. Діагностико-аналітичний модуль 

5.1 Вхідне діагностування 1 – 1 

5.2 Вихідне діагностування 1 - 1 

Разом на модуль (годин): 2 2 

Усього 30 



ІV. ЗМІСТ МОДУЛІВ 

Модуль 1. Технологія змішаного навчання як інструмент для 

створення навчального контенту . Актуальність модуля визначається 

необхідністю впровадження в освітній процес технологій дистанційного та 

змішаного навчання як невід’ємної актуальної складової реформування Нової 

української школи. Усе більше й більше фахівців говорять про доцільність 

«змішування» теорій, підходів та методів навчання, а сучасний освітній процес 

пропонується розуміти як «змішану модель» кращих навчальних практик і 

методів поряд із застосуванням сучасних технічних засобів навчання. Завдяки 

цьому в професійний лексикон вже увійшло поняття «змішане навчання», а його 

окремі види включаються до основних освітніх трендів. Модуль спрямований на 

розвиток професійної компетентності вчителів щодо застосування змішаної 

стратегії  навчання, розглянуто принципи й вимоги змішаного навчання, рівні та 

комбінації, асинхронні й синхронні процеси, переваги, проблеми та тенденції 

розвитку.  

Модуль 2. Моделі змішаного навчання 

Модуль спрямований на розвиток професійної компетентності щодо 

структури  змішаного навчання. Розглянуто таксономію  змішаного навчання: 

чотири основні моделі, кожна з яких відрізняється превалюванням одного з 

трьох компонентів «змішаної» освітньої концепції (традиційної особистої 

взаємодії учасників освітнього процесу в аудиторії,  

інтерактивної взаємодії, опосередкованої комп’ютерними технологіями та 

інформаційно-освітніми он-лайн-ресурсами у шкільній аудиторії чи поза межами 

школи, самоосвіти як безперервного процесу саморозвитку та 

самовдосконалення у та поза межами навчального закладу). Ротаційна модель є 

найбільш динамічною та діючою, адже вона вдало поєднує елементи 

традиційного та он-лайн навчання під час уроку.  

Модуль 3. Гейміфікація  у змішаному навчанні 

Актуальність модуля визначається необхідністю впровадження в освітній 

процес технології гейміфікованого навчання як невід’ємної актуальної складової 

реформування Нової української школи.  Розглянуто гейміфікацію як важливий 

елемент сучасної методики навчання. Наведено вимоги щодо застосування 

гейміфікації  у змішаному навчанні. Визначено етапи проведення ігор, 

виокремлено концепції, що лежать в їх основі. Сформульовано цільовий блок 

навчальних ігор Зʼясовано переваги та недоліки застосування ігор на уроці, 

проаналізовано методологічні особливості їх проведення. Модуль спрямований 

на розвиток професійної компетентності вчителів щодо застосування технології 

гейміфікації як перспективному інноваційному засобу підвищення 

компетентності учнів під час змішаного навчання та  можливості інтеграції 



різноманітних освітніх платформ (DuoLingo, Класна оцінка, Moodle,  

LearningApps) у навчальний процес з метою створення на їх основі 

інтерактивних ігор, квестів та вікторин.  

Модуль 4. Цифрові інструменти у змішаному навчанні. 

Актуальність модуля визначається необхідністю впровадження в освітній 

процес цифрових технологій  як невід’ємної актуальної складової реформування 

Нової української школи.  Педагоги щоденно стикаються з трансформацією 

освітніх моделей при розробці сучасного навчального контенту та розуміють 

необхідність втілення цифрових технологій для формування важливих 

світоглядних орієнтацій здобувачів освіти, особливо під час дистанційного та 

змішаного навчання. Метою модуля є розвиток цифрової компетентності 

вчителів закладів освіти, удосконалення навичок педагогів у сфері використання 

цифрових технологій  в освітній діяльності, розвиток вмінь методологічного 

використання програмного забезпечення, здобуття інформації та обґрунтування 

її використання в освітньому  процесі, розвиток цифрових комунікативних 

навичок, ознайомлення вчителів з можливостями використання web-технологій 

в освітньому процесі, різних форматів організації освітньої діяльності.  


