
 

 

Міністерство освіти і науки України 
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності  
Центр кар’єрного зростання ІДГУ 

Самоорганізований освітній простір 
 

Шановні педагоги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у короткостроковій програмі підвищення 

кваліфікації «Цифрові технології організації змішаного навчання для 
підвищення якості освітнього процесу за дистанційною формою». 

Період навчання: 17 - 25.12.2020 р. 
Форма навчання: змішане навчання. 

 
Зміст програми: 

1. Змішане навчання як інноваційна форма організації. Технологія змішаного 
навчання задля мотивації учнів та інтенсифікації освітнього процесу. Моделі 
змішаного навчання і технології їх впровадження в освітній процес. 

2. Технології візуалізації навчального матеріалу. Особливості створення та 
використання мультимедійної наочності (комп’ютерні презентації, 
навчальне відео, електронний звуковий плакат, інтерактивні схеми тощо).  

3. Організація  спільної онлайн діяльності учнів. Використання методики 
«Самоорганізований освітній простір» (СООП) для організації спільної 
діяльності учнів. Інтернет засоби для організації спільної (групової) 
діяльності (Google-документи, Padlet, Miro, WikiWall). 

4. Технології розробки дидактичних засобів для закріплення й перевірки 
рівня засвоєння навчального матеріалу в форматі дистанційного 
навчання. Засоби розробки тренувальних тестів і вправ (сервіс 
інтерактивних вправ LearningApps, Конструктор тестів на Всеосвіта, Kahoot, 
Quizizz, Оnline Test Pad, Testorium, Google Forms) 
 
Види занять: онлайн зустрічі (середовище Zoom), самостійна робота з 

електронними матеріалами (середовище LMS Moodle ІДГУ), групові й 
індивідуальні онлайн консультації, проектна робота. 

Загальний обсяг: 30 годин. 
 
За результатами проходження курсів слухачі отримують сертифікат, в якому 

вказується 30 годин, дата й унікальний номер. Підтвердження автентичності 
сертифікату можна буде перевірити на сторінці Центру неперервної освіти ІДГУ.  

Вимоги до рівня підготовки слухача: досвід роботи вчителя/викладача, 
вміння працювати у середовищі Інтернет, наявність аккаунта Google. 



 

 

 
 
Для участі у програмі підвищення кваліфікації необхідно до 16.12.2020 року 

зареєструватися за телефоном 0935764208.  
 
Контактні особи: 
Вікторія Анатоліївна Мізюк: к.пед.н., доцент, декан факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності; +380 96-57-95-848; 
miziviki@ukr.net; 

Марина Вікторівна Дмитрієва: викладач кафедри математики, інформатики та 
інформаційної діяльності; +380 66-85-02-361; marinka1007@ukr.net;  

Євгеній Олександрович Абросімов: викладач кафедри математики, інформатики 
та інформаційної діяльності; +380 93-79-28-206; abrosimov_j@ukr.net. 

 
План-графік зустрічей* 

 
Дата 

проведення 
Форма 

проведення 
Час  Вид заняття 

17.12.2020р. Онлайн  17:00 - 19:00 Вебінар 
 

19.12.2020р. Онлайн  13:00 - 15:00 
15:00 - 15:30 

Практикум 
Консультації  

22.12.2020р. Онлайн  17:00 - 19:00 
19:00 - 19:30 

Практикум 
Консультації  

24.12.2020р. Онлайн  17:00 - 19:00 
19:00 - 19:30 

Практикум 
Консультації  

25.12.2020р.   Перевірка індивідуальних 
проектів 

26.12.2020р.   Розсилання сертифікатів  
* Можливі зміни у графіку (повідомимо заздалегідь листом на ел.пошту). 
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