
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни  

«Спецкурс - Технології навчання іноземної мови у початковій школі» студентів 43 ПІ групи 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 

Вид 

заняття 
Тема і зміст заняття Форма оцінювання 

Кіль- 

кість 

балів 

      

12.03.2020 14.00-15.20 лекційне 

Мотивація учнів до оволодіння 

 новим матеріалом  під час застосовування технології 

 « Перевернутий клас» 

Ознайомитися зі змістом  

технології. Питання, що 

виникнуть, задати 

викладачу  в групі  Viber.  

Дати письмові відповіді на 

питання для самоконтролю 

і відправити на електронну 

адресу викладача. 

2 

бали 

12.03.2020 
15.30-16.50 

 
лекційне 

Інтерактивні технології навчання. 

Опрацювати  ресурс  

Інтерактивні технології навчання іноземної мови 

 / В. Редько // Рідна школа. - 2011. - № 8-9. –  

С. 28-35. –  

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2011_8-9_8 

 

  

Ознайомитися зі змістом 

лекції. Питання, що 

виникнуть, задати 

викладачу в групі Viber. 

Дати письмові відповіді на 

питання для самоконтролю 

і відправити на електронну 

адресу викладача. 

2 

бали 

19.03.2020  лекційне Навички 21 століття Ознайомитися зі змістом 2 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9622469
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rsh_2011_8-9_8


14.00-15.20  Навички ХХІ 

століття. //shkola232016.ucoz.site/index/navichki_kh

khi_stolittja/0-60 

Навички ХХІ століття: як їх отримати у 

школі? //www.education.ua/ua/articles/574/ 

«Навички ХХІ століття. Навчання для життя у наш 

час». //edu.rucamp.org/posts/14425029 

 

 

лекції. Питання, що 

виникнуть, задати 

викладачу в групі у 

Вайбері. Дати письмові 

відповіді на питання для 

самоконтролю і відправити 

на електронну адресу 

викладача. 

бали 

19.03.2020 15.30-16.50 Практичне 

Навички 21 століття 

Відеокурс «21st century learning design: Course 2 – 

collaboration» //education.microsoft.com/gettrained/21

cld-2 

 

Розробити вправи для 

формування навичок 21 

століття    на основі  

відповідного зразку  

відправити відправити на 

електронну адресу 

викладача. 

15+15 

балів 

26.03.2020 14.00-15.20 практичне 

Таксономія Блума 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-

taxonomy/ 

 Розробити вправи для 

формування критичного та 

креативного мислення на 

уроках англійської мови 

базової ( основної) школи, 

відправити на електронну 

адресу викладача 

15 

балів 

26.03.2020 
15.30-16.50 

 
практичне 

Навчання з використанням обох півкуль головного 

мозку ( Whole Brain Teaching) 

Beginner’s Guide to Whole Brain Teaching ( you tube 

Скласти план-конспект 

Теорії  та розробити 

фрагмент уроку на тему 

15 

балів 

https://shkola232016.ucoz.site/index/navichki_khkhi_stolittja/0-60
https://shkola232016.ucoz.site/index/navichki_khkhi_stolittja/0-60
https://www.education.ua/ua/articles/574/
https://edu.rucamp.org/posts/14425029
https://education.microsoft.com/gettrained/21cld-2
https://education.microsoft.com/gettrained/21cld-2
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/


video) by Chris Biffle 

 

 

«Погода і природа» 5 клас 

і відправити на електронну 

адресу викладача. 

02.04.2020 14.00-15.20 практичне Word cloud technology in the classroom 

Навчитися складати 

хмаринки для 

вдосконалення мовних 

нвичок та розширення 

вокабуляру Скласти одну 

хмарину по  одній з тем 

спецкурсу і відправити на 

електронну адресу 

викладача. 

15 

балів 

02.04.2020 15.30-16.50 практичне 
Організація позакласної роботи з іноземної мови в 

основній школі. Принципи і форми роботи. 

Розробити план-конспект 

позакласного заходу з 

іноземної мови і 

відправити на електронну 

адресу викладача. 

 

 

 

 

Викладач: доцент Пуха З.Д.,  zpukha@gmail.com 


