
         МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

                 ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

ТЕХНОЛОГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

 
1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова    

Форма навчання: денна/заочна 

Освітній ступінь:  бакалавр, молодший бакалавр 

Галузь знань: 01 Освіта 

Спеціальність: усі спеціальності 

Навчальний семестр: 3-8 

Кількість кредитів (годин):  
4 кредити (120 год): денна: лекцій – 16 год; семінарські – 12 год; лабораторні - 20 год; 

самостійна робота - 72 год.; заочна: лекцій – 4 год; семінарські – 2 год; лабораторні - 6 

год; самостійна робота - 108 год) 

Мова викладання: українська 

Посилання на курс на платформі Moodle: 
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=67 
 

Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Мізюк Вікторія Анатоліївна 

Наукова ступінь, вчене звання, посада: к.пед.н, доцент 

Кафедра: математики, інформатики та інформаційної діяльності 

Робочий e-mail: mizjuk@idguonline.net 

Години консультації на кафедрі: середа, 15:00-16:00 

 

2. Опис та мета дисципліни 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – технології змішаного навчання та методи й 

засоби їх реалізації на уроках у закладах загальної середньої освіти. 

Метою вивчення дисципліни є формування готовності майбутніх вчителів до 

використання у майбутній професійній діяльності технологій змішаного навчання. 

 

3. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

Знання:  

- поняття «електронне навчання», «дистанційне навчання»,  «змішане навчання», їх 

порівняльні характеристики, переваги та недоліки;  

- моделі змішаного навчання;  

- перелік умов, необхідних для впровадження змішаного навчання у заклади загальної 

середньої освіти;  

- комплекс засобів, методик та організаційних заходів, які дозволяють реалізовувати 

змішане навчання у закладах загальної середньої освіти.  

Уміння:  

- визначати проблеми освітнього процесу, нові технології, методи навчання для 

оптимізації освітньої діяльності;  

- добирати та застосовувати методи й форми організації для впровадження змішаного 

навчання при викладанні предмету у закладі загальної середньої освіти;  

- визначати інструментальні засоби підтримки змішаного навчання;  



- застосовувати на практиці конкретну модель змішаного навчання. 

Комунікація:  

- формування здатності вчитися упродовж життя і вдосконалювати професійний рівень;  

- створення умов для комунікації з спільнотами вчителів для вивчення досвіду 

впровадження змішаного навчання й поширення власного. 

Автономність та відповідальність:  

- усвідомлення соціальної значущості майбутньої професії, здатність здійснювати 

професійну та особистісну самоосвіту. 

 

4. Структура дисципліни 

 

Денна форма навчання 
Перелік питань, що виноситься 

на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 1. Змішане навчання: 

сутність та переваги у 

цифровому суспільстві  

(2 год) 
1. Предмет, мета, завдання курсу  

2. Актуальність впровадження 

інноваційних технологій 
навчання в умовах цифрового 

суспільства.  

3. Поняття «змішане навчання», 

загальні характерні ознаки 
змішаного навчання.  

4. Порівняльна характеристика 

традиційного, електронного й 
змішаного підходу до навчання. 

• Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. І.П. 

Воротникова. Київ. 2020. 48 с. 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy
82NC5wZGY=/  

• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 

монографія. Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 

• Організація дистанційного навчання у школі: методичні 

рекомендації/ МОН України, 2020 

https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236

cc72d989d.pdf  

• Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. 

Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.метод. посіб. / 
Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Київ. 2020. 456 с. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742  

Самостійна робота 

Провести аналіз зарубіжного 

досвіду реалізації змішаного 
навчання в закладах освіти. 

• Ткачук Г. В. Зарубіжний досвід реалізації змішаного навчання. 

Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2018. Вип. 1 (15). С. 

98-102.  

• Осадча К. Досвід Німеччини у запровадженні стратегій змішаного 

навчання. Освітологічний дискурс. № 3-4. 2022. С. 147–162. 

• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 

монографія. Харків, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 

Лекція 2. Моделі реалізації 

змішаного навчання (2 год) 

Загальна характеристика 

моделей змішаного навчання. 
Способи обрання моделі 

змішаного навчання для 

закладів загальної середньої 
освіти.  

Перелік умов, необхідних для 

впровадження змішаного 
навчання у заклади загальної 

середньої освіти.  

Структура готовності вчителя 

предметника  до впровадження 
змішаного навчання у 

практичну діяльність 

• Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. І.П. 

Воротникова. Київ. 2020. 48 с. 
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy

82NC5wZGY=/  

• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 

монографія. Харків, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 

• Організація дистанційного навчання у школі: методичні 

рекомендації/ МОН України, 2020 

https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236

cc72d989d.pdf  

• Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. 
Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.метод. посіб. / 

Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Київ. 2020. 456 с. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742  

Семінарське заняття  
Синхронне, асинхронне та 

змішане навчання. Моделі 

• Ткачук Г. В. Змішане навчання та особливості використання 

ротаційної моделі у навчальному процесі. Інформаційні технології в 

освіті. 2017. № 4 (33). C. 143-156.  

• Шелестова Л. В. Змішане навчання у початковій школі: метод. 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236cc72d989d.pdf
https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236cc72d989d.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236cc72d989d.pdf
https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236cc72d989d.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742


реалізації змішаного навчання у 

ЗЗСО 

рекоменд. Київ: «Фенікс», 2021. 48 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/728314/1/ShLV_metodichka%202021.pdf  

Самостійна робота 
Оформити схеми моделей 

змішаного навчання та дати їм 

характеристику 

Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. І.П. 

Воротникова. Київ. 2020. 48 с. 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy
82NC5wZGY=/  

• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 

монографія. Харків, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 

• Шелестова Л. В. Змішане навчання у початковій школі: метод. 

рекоменд. Київ: «Фенікс», 2021. 48 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/728314/1/ShLV_metodichka%202021.pdf    

Самостійна робота 
Провести порівняння 

асинхронних та синхронних 

процесів у змішаному навчанні 

Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. І.П. 

Воротникова. Київ. 2020. 48 с. 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy

82NC5wZGY=/  

• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 
монографія. Харків, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 

• Шелестова Л. В. Змішане навчання у початковій школі: метод. 

рекоменд. Київ: «Фенікс», 2021. 48 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/728314/1/ShLV_metodichka%202021.pdf    

Лекція 3. Нові технології 

представлення інформації у 

змішаному навчанні (2 год) 

Різновид сучасних цифрових 

технологій для організації і 
підтримки електронного 

навчання. 

Особливості підготовки вчителя 
контенту для провадження 

змішаного навчання 

• Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. І.П. 

Воротникова. Київ. 2020. 48 с. 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy

82NC5wZGY=/  

• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 

монографія. Харків, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.  
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 

• Організація дистанційного навчання у школі: методичні 

рекомендації/ МОН України, 2020 

https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236

cc72d989d.pdf  

• Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. 

Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.метод. посіб. / 

Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Київ. 2020. 456 с. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742  

Лабораторна робота  

Підготовка навчального 

контенту для реалізації 

змішаного навчання 

• Глинський Я. М., Федасюк Д. В., Ряжська В. А. • Розроблення і 

використання електронних відеоресурсів навчального призначення. 
Інформаційні технології і засоби навчання, 2017. Том 58. № 2. С.67-

78. 

• Ткачук Г. В. Особливості виготовлення відеоматеріалів з технічних 

дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. 

Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної та 

технологічної освіти. Вип. 11, част. 4. 2017. С. 189-192  

• Шелестова Л. В. Змішане навчання у початковій школі: метод. 

рекоменд. Київ: «Фенікс», 2021. 48 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/728314/1/ShLV_metodichka%202021.pdf    

Самостійна робота 
Дібрати різновиди сервісів для 

організації асинхронної та 

синхронної роботи учнів на 
уроках у змішаного форматі 

• Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. 

Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.метод. посіб. / 

Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Київ. 2020. 456 с. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742  
• Шелестова Л. В. Змішане навчання у початковій школі: метод. 

рекоменд. Київ: «Фенікс», 2021. 48 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/728314/1/ShLV_metodichka%202021.pdf    

• Збірник методологічних та дидактичних авторських розробок 

учасників Всеукраїнського семінару-практикуму для голів обласних 

методичних об'єднань біологічного напряму з теми «Сучасні методи 

навчання у процесі викладання біології» (Великий біологічний 

колоквіум). [за заг. ред. В.В. Вербицького. Серія: Біологічні науки. 

https://lib.iitta.gov.ua/728314/1/ShLV_metodichka%202021.pdf
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/728314/1/ShLV_metodichka%202021.pdf
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/728314/1/ShLV_metodichka%202021.pdf
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236cc72d989d.pdf
https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236cc72d989d.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742
https://lib.iitta.gov.ua/728314/1/ShLV_metodichka%202021.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742
https://lib.iitta.gov.ua/728314/1/ShLV_metodichka%202021.pdf


2021. Київ: “НЕНЦ”, ч.1 с. 572. https://nenc.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/02/zbirka_kolokviym1.pdf  

 

Лекція 4. Методи й прийоми 

організації роботи на уроках в 

умовах змішаного навчання (2 

год) 

Огляд активних й 
інтерактивних методів 

навчання. Методи 

кооперативного й колективно-
групового навчання. 

Організаційні  й педагогічні 

проблеми організації роботи на 

уроках при впроваджені 
змішаного навчання.  

Гейміфікація у змішаному 

навчанні 

• Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. І.П. 

Воротникова. Київ. 2020. 48 с. 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy

82NC5wZGY=/  

• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 

монографія. Харків, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 

• Організація дистанційного навчання у школі: методичні 

рекомендації/ МОН України, 2020 

https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236

cc72d989d.pdf  

• Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. 

Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.метод. посіб. / 

Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Київ. 2020. 456 с. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742  

Семінарське заняття  

Методи й прийоми організації 

змішаного навчання 

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    
• Методичні рекомендації  щодо онлайн-безпеки учасників 

освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання / 

Рогожина О.О. Харків: КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти», 2020  16 с. 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNTMzN

S8xMTAuZG9jeA==/  

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

Лабораторна робота  
Практика реалізації активних 

методів в умовах реалізації 

змішаного навчання 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Самостійна робота 

Аналіз досвіду упровадження 

технології «змішане навчання» 

на уроках у закладах загальної 
середньої освіти  

Скласти перелік методів 

навчання для уроків  у 
змішаному форматі навчання. 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Лекція 5. Особливості 

організації самостійної роботи 

учнів при впровадженні 

змішаного навчання (2 год) 
Технології організації 

• Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. І.П. 

Воротникова. Київ. 2020. 48 с. 
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy

82NC5wZGY=/  

• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 

монографія. Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.  

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/zbirka_kolokviym1.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/zbirka_kolokviym1.pdf
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236cc72d989d.pdf
https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236cc72d989d.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742
http://surl.li/avizy
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNTMzNS8xMTAuZG9jeA==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNTMzNS8xMTAuZG9jeA==/
http://surl.li/etklf
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
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http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/


самостійної роботи учнів при 

впровадженні змішаного 
навчання.  

Умови організації самостійної 

роботи учнів при впровадженні 

змішаного навчання.  
Мікронавчання як форма 

навчання в умовах змішаного. 

Формування навичок пошуку 
інформації та самоосвіти. 

Типологія завдань для розвитку 

пізнавального інтересу учнів  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 

• Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. 

Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.метод. посіб. / 

Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Київ. 2020. 456 с. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742  

Семінарське заняття  
Особливості організації 

самостійної роботи учнів при 

впровадженні змішаного 
навчання 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  
• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Лабораторна робота  
Практика реалізації активних 

методів в умовах реалізації 

змішаного навчання 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Самостійна робота 

Аналіз досвіду організації 

самостійної роботи в умовах 

змішаного навчання 
Скласти перелік методів 

розвитку пізнавального інтересу 

учнів 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 
Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Лекція 6. Особливості 

організації проектного 

навчання в умовах змішаного 

(2 год) 
Технології проблемного й  

евристичного навчання.  

Організація проектної 
діяльності в умовах змішаного 

навчання 

Творчий проект як засіб 

• Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. І.П. 

Воротникова. Київ. 2020. 48 с. 
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy

82NC5wZGY=/  

• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 

монографія. Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 

• Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. 

Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.метод. посіб. / 

Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Київ. 2020. 456 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
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http://surl.li/etksg
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf


інтеграції шкільних курсів. 

Метод кейсів, типи кейсів, 
етапи організації занять на 

основі кейс-методу. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742  

Семінарське заняття  

Особливості організації роботи 
над проєктами в умовах 

змішаного навчання 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 
навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Лабораторна робота  

Практика реалізації методів 
проблемного й  евристичного 

навчання в умовах реалізації 

змішаного навчання 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    
• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Самостійна робота 

Аналіз досвіду організації 
проектної роботи в умовах 

змішаного навчання 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    
• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Лекція 7. Методика 

проведення уроків в умовах 

змішаного навчання (2 год) 

Особливості календарно-

тематичного планування в 
умовах змішаного навчання.  

Планування вчителем сценарію 

уроків «Перевернутий клас» і 
«Ротація станцій» в умовах 

змішаного навчання.  

Проведення уроків у 

фронтальному режимі.  
Організація в класі 

лабораторних і практичних 

робіт.  
Особливості контролю в умовах 

змішаного навчання.  

• Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. І.П. 

Воротникова. Київ. 2020. 48 с. 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy

82NC5wZGY=/  

• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 

монографія. Харків, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.  
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 

• Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. 

Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.метод. посіб. / 

Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Київ. 2020. 456 с. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742   

 

Семінарське заняття  • Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg


Планування  уроків за типом 

«Перевернутий клас» і «Ротація 
станцій» 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   
• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Лабораторна робота  

Розробка завдань для організації 
уроків за типом «Перевернутий 

клас» і «Ротація станцій» із 

використанням сервісів Google 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 
http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Самостійна робота 

Аналіз досвіду організації 
проектної роботи в умовах 

змішаного навчання 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 
http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Самостійна робота 

Скласти перелік корисних 
сервісів для дистанційного та 

змішаного навчання (Назва, 

посилання, характеристика, 
приклади застосування) 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 
навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Лабораторна робота  

Прийоми активізації 
пізнавального інтересу та 

мотивації учнів до самостійної 

роботи учнів та сервіси для їх 
підтримки 

 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 
навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
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http://surl.li/etksg
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http://surl.li/etksg
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf


http://surl.li/etksg  

Лабораторна робота  

Практика реалізації методів 
групової роботи на уроках в 

ЗССО та сервіси для їх 

підтримки 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 
http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Семінарське заняття  

Технології для розробки завдань 
для розвитку пізнавального 

інтересу учнів та методика їх 

використання 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 
навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Лекція 8. Персональна 

навчальна система як елемент 

змішаного навчання (2 год) 

Технології дистанційного 

навчання у змішаному.  
Організація проектної та 

групової роботи в мережі на 

основі використання елементів і 

ресурсів LMS, відкритих 
інструментів і сервісів мережі. 

Організація зворотного зв’язку.  

Використання самотестування 
для досягнення результатів 

навчання, самоконтролю.  

Реалізація індивідуальної 
освітньої траєкторії за 

допомогою електронного 

навчання.  

Особливості дистанційного 
навчання дітей з особливими 

освітніми потребами 

• Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. І.П. 

Воротникова. Київ. 2020. 48 с. 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy

82NC5wZGY=/  

• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 

монографія. Харків, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 
• Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. 

Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.метод. посіб. / 

Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Київ. 2020. 456 с. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742  

• Болілий В., Копотій В. Реалізація ідей змішаного навчання 

засобами вікі-курсів. Наукові записки. Серія: Проблеми методики 

фізико-математичної і технологічної освіти. 2017. Том 4. №11. С. 14-

19. 

 

Лабораторна робота  
Організація цифрового 

контенту для уроків змішаного 

формату на цифровій платформі 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 
http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

http://surl.li/etksg
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg


Самостійна робота 

Аналіз досвіду використання 
освітніх платформ для 

організації навчання у 

змішаному форматі 

 

 Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. 

Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.метод. посіб. / 

Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Київ. 2020. 456 с. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742  

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

 Збірник методологічних та дидактичних авторських розробок 
учасників Всеукраїнського семінару-практикуму для голів обласних 

методичних об'єднань біологічного напряму з теми «Сучасні методи 

навчання у процесі викладання біології» (Великий біологічний 

колоквіум). [за заг. ред. В.В. Вербицького. Серія: Біологічні науки. 

2021. Київ: “НЕНЦ”, ч.1 с. 572. https://nenc.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/02/zbirka_kolokviym1.pdf  

 Відеоінструкції щодо використання онлайн платформ для 

організації дистанційного навчання (Дошка Padlet) 

https://padlet.com/metodistnewschool/padlet-aqhn38va6cquzpst 

 

Лабораторна робота  

Ділова гра. Проведення уроків  

за моделлю «Перевернений 

клас» 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 
Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Лабораторна робота  

Ділова гра. Проведення уроків  

за моделлю «Ротація станцій» 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 
Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Бабенко, О. М. Впровадження моделі «ротація за станціями» у 

процес навчання хімії. Актуальні питання природничо-математичної 

освіти : зб. наук. праць, 2017.  № 2 (10). С. 11–17. 

http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5650  

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

•  Модель змішаного навчання «ротація за станціями»: досвід 

упровадження в початковій школі 
https://www.youtube.com/watch?v=UbTcY2VWDb4  

Лабораторна робота  

Ділова гра. Проведення уроків  

за моделлю «Ротація 
лабораторій» 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах 

загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів) / за заг. ред. 

Кендюхової А. А. Кропивницький, 2021. 50 с. 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. К., 2021. 92 с. 

http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і змішаного 

навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с. 

http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 
змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  
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https://www.youtube.com/watch?v=UbTcY2VWDb4
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
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http://surl.li/etklf
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Заочна форма навчання 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 
ресурси 

Лекція 1. Змішане навчання: 

сутність та переваги у цифровому 

суспільстві. Моделі реалізації 

змішаного навчання 

(2 год) 

Предмет, мета, завдання курсу  
Актуальність впровадження 

інноваційних технологій навчання в 

умовах цифрового суспільства.  
Поняття «змішане навчання», загальні 

характерні ознаки змішаного навчання.  

Загальна характеристика моделей 
змішаного навчання. 

Способи обрання моделі змішаного 

навчання для закладів загальної 

середньої освіти.  
Перелік умов, необхідних для 

впровадження змішаного навчання у 

заклади загальної середньої освіти.  

• Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / 

Упоряд. І.П. Воротникова. Київ. 2020. 48 с. 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIv

NDcyNy82NC5wZGY=/  

• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 

монографія. Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 

• Організація дистанційного навчання у школі: методичні 
рекомендації/ МОН України, 2020 

https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a

3ecea236cc72d989d.pdf  

• Дистанційне навчання: виклики, результати та 

перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста 

Києва: навч.метод. посіб. / Упоряд.: Воротникова І.П,. 

Чайковська Н.В. Київ. 2020. 456 с. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742  

Самостійна робота 

Провести аналіз зарубіжного досвіду 

реалізації змішаного навчання в 

закладах освіти.  
Провести порівняння асинхронних та 

синхронних процесів у змішаному 

навчанні  
Оформити схеми моделей змішаного 

навчання та дати їм характеристику 

  

• Ткачук Г. В. Зарубіжний досвід реалізації змішаного 

навчання. Фізико-математична освіта: науковий журнал. 

2018. Вип. 1 (15). С. 98-102.  
• Осадча К. Досвід Німеччини у запровадженні стратегій 

змішаного навчання. Освітологічний дискурс. № 3-4. 2022. 

С. 147–162. 

• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 

монографія. Харків, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 

Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / 

Упоряд. І.П. Воротникова. Київ. 2020. 48 с. 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIv

NDcyNy82NC5wZGY=/  
• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 

монографія. Харків, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 

• Шелестова Л. В. Змішане навчання у початковій школі: 

метод. рекоменд. Київ: «Фенікс», 2021. 48 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/728314/1/ShLV_metodichka%202021.pdf   

Лекція 2. Методика проведення 

уроків в умовах змішаного навчання 

(2 год) 

Особливості календарно-тематичного 

планування в умовах змішаного 
навчання.  

Планування вчителем сценарію уроків 

«Перевернутий клас» і «Ротація 
станцій» в умовах змішаного навчання.  

Проведення уроків у фронтальному 

режимі.  
Організація в класі лабораторних і 

практичних робіт.  

Особливості контролю в умовах 

змішаного навчання.  
 

• Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / 

Упоряд. І.П. Воротникова. Київ. 2020. 48 с. 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIv

NDcyNy82NC5wZGY=/  

• Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: 
монографія. Харків, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf 

• Дистанційне навчання: виклики, результати та 

перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста 

Києва: навч.метод. посіб. / Упоряд.: Воротникова І.П,. 

Чайковська Н.В. Київ. 2020. 456 с. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742   

 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
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https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236cc72d989d.pdf
https://rada.info/upload/users_files/41919831/4c6d4edbb7e057a3ecea236cc72d989d.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742
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http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNDcyNy82NC5wZGY=/
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
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https://lib.iitta.gov.ua/728314/1/ShLV_metodichka%202021.pdf


Семінарське заняття 1 

Методи й прийоми організації роботи 

на уроках в умовах змішаного 

навчання (2 год) 

Огляд активних й інтерактивних 

методів навчання. Методи 
кооперативного й колективно-

групового навчання. Технології 

організації самостійної роботи учнів 
при впровадженні змішаного навчання.  

Мікронавчання як форма навчання в 

умовах змішаного. Типологія завдань 
для розвитку пізнавального інтересу 

учнів. Технології проблемного й  

евристичного навчання.  

Організація проектної діяльності в 
умовах змішаного навчання 

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. 

К., 2021. 92 с. http://surl.li/avizy    

• Методичні рекомендації  щодо онлайн-безпеки учасників 

освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного 

навчання / Рогожина О.О. Харків: КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти», 2020  16 с. 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIv

NTMzNS8xMTAuZG9jeA==/  
• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і 

змішаного навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. 

Харків, 2021. 208 с. http://surl.li/etklf   

Лабораторна робота 1 

Підготовка навчального контенту для 
реалізації змішаного навчання 

• Глинський Я. М., Федасюк Д. В., Ряжська В. А. 

• Розроблення і використання електронних відеоресурсів 

навчального призначення. Інформаційні технології і засоби 

навчання, 2017. Том 58. № 2. С.67-78. 

• Ткачук Г. В. Особливості виготовлення відеоматеріалів з 

технічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх 

учителів інформатики. Наукові записки. Серія: Проблеми 

методики фізико-математичної та технологічної освіти. Вип. 

11, част. 4. 2017. С. 189-192  

• Шелестова Л. В. Змішане навчання у початковій школі: 
метод. рекоменд. Київ: «Фенікс», 2021. 48 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/728314/1/ShLV_metodichka%202021.pdf  

  

Самостійна робота 

Аналіз досвіду упровадження 
технології «змішане навчання» на 

уроках у закладах загальної середньої 

освіти  

Скласти перелік методів навчання для 
уроків  у змішаному форматі навчання. 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в 

закладах загальної середньої освіти» (з досвіду роботи 

вчителів) / за заг. ред. Кендюхової А. А. Кропивницький, 

2021. 50 с. https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. 

К., 2021. 92 с. http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і 

змішаного навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. 
Харків, 2021. 208 с. http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Лабораторна робота2 

Планування  уроків за типом 
«Перевернутий клас» і «Ротація 

станцій». Практика реалізації активних 

методів в умовах реалізації змішаного 
навчання 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в 

закладах загальної середньої освіти» (з досвіду роботи 

вчителів) / за заг. ред. Кендюхової А. А. Кропивницький, 

2021. 50 с. https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. 

К., 2021. 92 с. http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і 
змішаного навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. 

Харків, 2021. 208 с. http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Самостійна робота 

Аналіз досвіду вчителів ЗЗСО 
використання освітніх платформ для 

організації і проведення уроків за 

моделями «Перевернений клас», 

 Дистанційне навчання: виклики, результати та 

перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста 

Києва: навч.метод. посіб. / Упоряд.: Воротникова І.П,. 

Чайковська Н.В. Київ. 2020. 456 с. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742  

http://surl.li/avizy
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNTMzNS8xMTAuZG9jeA==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96bmF5c2hvdi5jb20vRlIvNTMzNS8xMTAuZG9jeA==/
http://surl.li/etklf
https://lib.iitta.gov.ua/728314/1/ShLV_metodichka%202021.pdf
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31742


«Ротація станцій», «Ротація 

лабораторій» тощо 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в 

закладах загальної середньої освіти» (з досвіду роботи 

вчителів) / за заг. ред. Кендюхової А. А. Кропивницький, 

2021. 50 с. https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

 Збірник методологічних та дидактичних авторських 

розробок учасників Всеукраїнського семінару-практикуму 

для голів обласних методичних об'єднань біологічного 

напряму з теми «Сучасні методи навчання у процесі 

викладання біології» (Великий біологічний колоквіум). [за 
заг. ред. В.В. Вербицького. Серія: Біологічні науки. 2021. 

Київ: “НЕНЦ”, ч.1 с. 572. https://nenc.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/02/zbirka_kolokviym1.pdf  

 Відеоінструкції щодо використання онлайн платформ 

для організації дистанційного навчання (Дошка Padlet) 

https://padlet.com/metodistnewschool/padlet-aqhn38va6cquzpst 

Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і 

змішаного навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. 

Харків, 2021. 208 с. http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 
http://surl.li/etksg 

Змішане навчання у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. 

К., 2021. 92 с. http://surl.li/avizy    

Лабораторна робота 3 

Організація цифрового контенту для 
уроків змішаного формату на цифровій 

платформі Реалізація індивідуальної 

освітньої траєкторії за допомогою 

електронного навчання.  
 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в 

закладах загальної середньої освіти» (з досвіду роботи 

вчителів) / за заг. ред. Кендюхової А. А. Кропивницький, 

2021. 50 с. https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. 

К., 2021. 92 с. http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і 

змішаного навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. 
Харків, 2021. 208 с. http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

Самостійна робота 

Скласти перелік корисних сервісів для 
дистанційного та змішаного навчання 

(Назва, посилання, характеристика, 

приклади застосування) 

• Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в 

закладах загальної середньої освіти» (з досвіду роботи 

вчителів) / за заг. ред. Кендюхової А. А. Кропивницький, 

2021. 50 с. https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf  

• Змішане навчання у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти. Навч.-метод.посібник/ О.Пасічник та ін. 

К., 2021. 92 с. http://surl.li/avizy    

• Трипольська О.О. НУШ: організація дистанційного і 
змішаного навчання у початковій школі: навч.-метод. посіб. 

Харків, 2021. 208 с. http://surl.li/etklf   

• Практичні матеріали до вивчення німецької мови в умовах 

змішаного навчання/ Уклала В.В. Науменко, 2021. 39 с. 

http://surl.li/etksg  

 

Неформальна освіта: 

Онлайн-курс на Ed-Era – «#Blend_it: опануємо змішане навчання». Доступ до ресурсу:  

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:DECIDE+3+2020/info  

Онлайн-курс на Ed-Era – «Бери й роби. Змішане та дистанційне навчання». Доступ до 

ресурсу:  https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra_Osvitoriya+BR102+2020/info  

 

 

 

 

https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/zbirka_kolokviym1.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/zbirka_kolokviym1.pdf
https://padlet.com/metodistnewschool/padlet-aqhn38va6cquzpst
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg
http://surl.li/avizy
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg
https://znayshov.com/FR/10159/445.pdf
http://surl.li/avizy
http://surl.li/etklf
http://surl.li/etksg
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:DECIDE+3+2020/info
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra_Osvitoriya+BR102+2020/info


6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, лабораторні заняття, 

індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.  

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з дисципліни 

є: відповідь на семінарських заняттях; тестування на аудиторних заняттях (або дистанційно), 

підготовка конспекту уроку (фрагменту уроку) із використанням певної моделі змішаного 

навчання; МКР. 

Модульна контрольна робота  

Модульна контрольна робота проводиться у письмовій формі та включає два 

теоретичних питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом, вміння застосовувати отриманні знання у практичній діяльності.  

Приклад модульної контрольної роботи 

1. Перед запровадженням дистанційного та змішаного форматів навчання потрібно 

звернути увагу на  

а) наявність попереднього досвіду батьків та вчителів з дистанційними освітніми 

платформами, 

б) навчальні результати учнів, 

в) наявність техніки й доступу до інтернету в учителів та учнів, 

г) вміння батьків організувати самостійну роботу учнів удома. 

2. Оберіть, яка модель змішаного навчання описана. 

Модель змішаного навчання, яка передбачає, що частина занять учнів відбувається у 

звичайному класі, а на один урок вони переміщаються в комп’ютерний клас (лабораторію), 

де індивідуально працюють в онлайн-середовищі. 

а) Перевернутий клас 

б) Ротація за станціями 

в) Ротація за лабораторіями 

г) Гнучка модель 

3.Оберіть правильні продовження речення. Під час дистанційного навчання домашні 

завдання потрібно … (Оберіть три правильні відповіді) 

а)  збільшити за обсягом 

б)  адаптовувати відповідно до можливостей дитини 

в)  супроводжувати інструкцією до виконання: додати інформацію про кінцевий 

термін, формат здачі та критерії оцінювання 

г)  передбачати обов’язкову допомогу дорослих 

д)  унаочнити різними електронними матеріалами та ресурсами 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

оцінку за традиційною шкалою  

Сума балів Оцінка за національною шкалою  

90-100 зараховано 

89-70 

51-69 

26-50 не зараховано 

1-25 



Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів (поточний контроль) – середньозважений 

бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях, 

участі у роботі на  лабораторних заняттях, виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 100-

бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7. 

30 балів 

(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання МКР 

Мінімальний 

рівень 
35 балів (поточний контроль)  

16 балів 

(проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Студент вільно володіє навчальним матеріалом, ґрунтовно та всебічно розкриває зміст 

питання із використанням наукових термінів; викладає самостійно, вільно, 
аргументовано, проявляє нешаблонність мислення;  висловлює свої думки, робить 

аргументовані висновки, рецензує відповіді 

інших студентів. Повністю виконані завдання для самостійної роботи. 

4 бали  

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на 

практиці; самостійно вміє робити логічні висновки й узагальнення; але допускає 

незначні огріхи при відповіді на питання чи прослідковується деяка неповнота 

відповіді, кострубатість і скутість у висловленій думці, або не демонструє здатність 
висловлювати та аргументувати своє ставлення до альтернативних поглядів на 

питання. Недостатньо повно виконані завдання для самостійної роботи. 

3 бали 

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом; розкриває теоретичні відомості з 
питань дисципліни; знає основні теоретичні  положення з питань курсу. Однак, 

окремі аспекти питання не достатньо аргументовані або порушена послідовність 

викладу; пояснення термінів неповні або не науковому рівні; не демонструє здатність 

до глибокого аналізу, використання обов’язковою літературою, не може повністю 
розкрити сутність окремих технологій, навести власні приклади. Завдання для 

самостійної роботи виконані частково. 

2 бали 

Студент володіє мінімальним понятійним і фактичним апаратом; розкриває зміст 
питання поверхово, фрагментарно, непослідовно, без  використання наукових 

термінів; орієнтується в основних поняттях дисципліни, однак допускає суттєві 

помилки при їх розкритті; в усній відповіді переважає описовість, мова спрощена, 

неправильно узагальнюються висновки. Крім того, не може навести приклади до 
теоретичного пояснення; відтворює матеріал на репродуктивному рівні. Завдання для 

сам. роботи не виконані. 

1 бал  

Характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів 
зміст питання або не знає правильної відповіді, а саме: не розкрив зміст питання, що 

демонструє недостатній рівень підготовки фахівця; не вміє встановити логічні зв’язки 

між поняттями; не може навести приклади; мова спрощена, не вміє робити висновки. 

Завдання для самостійної роботи не виконані. 

0 балів  
Студент не володіє матеріалом, не розуміє змісту теоретичних питань, не може 

відповісти на них навіть після навідних питань. Завдання для самостійної роботи не 

виконані. 

 

  



8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Індивідуальне завдання оцінюється за такими критеріями: самостійність виконання; 

логічність і послідовність викладення матеріалу; повнота виконання завдання; наявність 

творчого підходу (оригінальність розробки та самостійність виконання); обґрунтованість 

висновків; якість оформлення; вміння захищати результати роботи. 

 

Вид 
Максимальна кількість 

балів 

Узагальнення досвіду застосування інноваційної технології 5 

Розробка і проведення фрагментів уроків із застосуванням 

технологій змішаного навчання 
5 

Розробка конспекту заняття із застосуванням технологій 

змішаного навчання 
5 

Неформальні освіта  5 

 

8.4. Критерії оцінювання самостійної роботи  

 

Самостійна робота оцінюється за такими критеріями: рівень опанування темою, ступінь 

орієнтації в опрацьованому матеріалі, самостійність, активність, зацікавленість студента в 

обговорені питань для самостійного вивчення. 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Самостійна робота виконана у повному обсязі та своєчасно, викладено логічно, з 
узагальненням і висновками, додано творчий підхід до завдання, візуалізація 

матеріалу; під час виконання використано сучасну літературу, наведено власні 

приклади; якість оформлення роботи відповідає нормам. При захисті завдання 
демонструє обізнаність в матеріалі  

4 бали  

Самостійна робота виконана у повному обсязі та своєчасно, викладено логічно, 

наведено приклади, але відсутні висновки; відсутній творчий підхід до розв’язання 

завдання, не використана сучасна література; якість оформлення роботи відповідає 
нормам з окремими недоліками. При захисті завдання демонструє обізнаність в 

матеріалі 

3 бали 
Студент виконав самостійну роботу не в повному обсязі або несвоєчасно, під час її 
виконання не використав сучасну літературу, не навів приклади, оформлення роботи 

не відповідає встановленим вимогам, не може захистити результати роботи  

2 бали 
Студент виконав самостійну роботу не в повному обсязі або несвоєчасно, під час її 

виконання не використовував сучасну літературу, не вміє наводити приклади, 
оформлення роботи не відповідає встановленим вимогам. 

1 бал  Виконання самостійної роботи не розкриває суті завдання. 

0 балів  Студент не виконав самостійну роботу. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за МКР – 30 балів. МКР містить 20 питань закритого типу 

форматів 1/4 та 4/4. Кількість балів підраховується автоматично тестовою системою.  

 

8.6. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Залік отримує студент, який виконав усі види завдань, визначені у робочій програмі 

навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за поточний контроль (не менше 35 

балів) та проміжний контроль (не менше 16 балів).  

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування результатів роботи (ноутбук, проектор). 

 



Політика курсу 
 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим.  

У разі відсутності з поважних причин, надається можливість у двотижневий термін після 

повернення до навчання на відпрацювання пропущених занять. Якщо причина не поважна 

або не використанонадане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без 

поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів.  

Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 

виконати завдання, попередньо узгодивши графік їх складання з викладачем.  

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 

призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів). 

Перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 
 

 

 

 

Викладач   _______________________    Мізюк В.А. 
 

   підпис     (ПІБ) 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності 

протокол № 9 від « 12 » січня 20 22р. 

Завідувач кафедри  ______________ Івлієва О.М. 


