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Навчально-
методичне 
забезпечення 
(зміст) програми 
дистанційного 
курсу 

Запропонована програма передбачає сплановану діяльність, спрямовану на 
формування інтересу до процесу навчання, сприяє засвоєнню навчального 
матеріалу та використанню творчого потенціалу кожного учня, допомагає 
повірити у власні можливості. 
В цій програмі представлені інтерактивні форми роботи, які можуть 
використовувати вчителі під час уроку з учнями середніх та старших класів, для 
того щоб: 

- стимулювати пізнавальну активність; 
- розвивати психічні процеси учнів; 
- змінювати природу взаємодії вчителя та учнів; 
- формувати уміння добувати знання самостійно; 
- підсилювати здатність учнів до самоконтролю. 

Цей підхід суттєво знижує травмуючий вплив процесу перевірки знань, даючи 
можливість обирати партнера для спілкування, стиль та форму відповіді, що 
співвідносяться з індивідуальними особливостями кожного учня.  

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма модуля реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) 
у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
- активізація творчого потенціалу педагогічних працівників закладу освіти; 
- формування позитивної мотивації вчителів; 
- удосконалення освітньо-виховного процесу школи засобами організації навчальної діяльності в 
ігровій формі; 
- навчання новітнім інноваційним підходам до подачі навчального матеріалу на уроці, уточнення, 
розширення, узагальнення знань учнів, контролю та перевірки рівня засвоєння знань. 
 

 


