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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«ДИДАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗАЦІЇ УЧНІВСТВА  

НА ЗАНЯТТЯХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ОФЛАЙН-І ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ» 
 
Найменування освітньої опції: Дидактичні інструменти активізації учнівства на 

заняттях німецької мови в умовах офлайн-і онлайн-навчання. 
 
Напрям: активізація навчальної діяльності учнівства, інноваційні підходи до навчання 

німецької мови, цифрові медіа для навчання німецької мови, дидактичні можливості 
цифрових технологій для навчання німецької мови, дидактичні інструменти інтерактивного 
навчання німецької мови, активізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії між учасниками 
освітнього процесу в сучасних умовах навчання.   

 
Мета: сприяння професійному розвитку вчителів німецької мови та підвищенню рівня 

їхньої готовності до реалізації інноваційної діяльності в сучасних реаліях розвитку 
іншомовної освіти з метою активізації учнів на заняттях німецької мови, а також у розвитку 
загальних і фахових компетентностей, необхідних для ефективної організації навчання 
німецької мови в умовах офлайн- та онлайн-навчання; забезпечення оперативної 
комунікації між учасниками освітнього процесу, обміну позитивним досвідом; 
використання засобів інформаційно-комунікаційного навчання; різних видів мультимедіа; 
формування об’єднаного реального та віртуального комунікаційного простору; допомога в 
побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, 

батьків і дітей «Я І МОЯ ШКОЛА». 
 
Розробниця програми: 
Ольга Осова, докторка педагогічних наук, професорка кафедри 

іноземної філології КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
ХОР, членкиня Асоціації українських германістів, стипендіатка Гете 
інституту для підвищення кваліфікації вчителів і викладачів німецької 
мови у Німеччині (2019 р.), стипендіатка Асоціації фахівців у галузі 



 
 
 

 

німецької мови як іноземної для підвищення кваліфікації науковців (2019 р.). Сфера 
наукових інтересів: лінгводидактика та методика навчання німецької мови; інноваційні 
підходи до викладання німецької мови. 

 
«Через іноземну мову до пізнання світу». 

 

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – міні-лекції та практичні 
майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного 
навчання. 

 
Цільова аудиторія: вчителі німецької мови 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1кредит ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 

до 60 годин (або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого 
вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних занять за змістом 
програми.  

 
Мова навчання: німецька. 
 
Строки і графік виконання програми: 7,5 години на тиждень, загалом 2 тижні – очно; 

15 години – самостійна робота. 
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст: 
Розширення та оновлення функцій викладача іноземної мови в умовах цифрового 

суспільства відповідно ставить перед ним нові завдання щодо оволодіння інноваційними 
технологіями навчання, які презентують широкий спектр дидактичних можливостей для 
активізації навчання учнів на заняттях німецької мови.  

 
З огляду на зазначене, надзвичайно актуальним є вдосконалення дидактичних аспектів 

інноваційної компетентності вчителя німецької мови, який усвідомлює свою роль в 
цифровому соціумі, постійно працює над собою, власним особистісним і професійним 
розвитком, використовує гнучкі, нестандартні підходи до навчання, а також здатний до 
організації активного навчання німецької мови в онлайн- та офлайн-форматі.  

 
 



 
 
 

 

Запропонований курс складається з таких модулів: 
1. Інноваційні підходи до активізації навчання учнівства на заняттях німецької мови. 
2. Дидактичні інструменти активізації учнівства на заняттях німецької мови в офлайн-

форматі. 
3. Дидактичні інструменти активізації учнів на заняттях німецької мови в онлайн-

форматі. 
 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
 
Фахові: 
- дидактична компетентність; 
- іншомовна комунікативна компетентність; 
- цифрова компетентність; 
- компетентність педагогічного партнерства; 
- інноваційна компетентність; 
- здатність до навчання впродовж життя; 
- рефлексивна компетентність. 
 
Загальні: 
- навички міжособистісної взаємодії; 
- здатність працювати в міжнародному контексті; 
- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
- навички активізації мовленнєвої діяльності учнів; 
- здатність критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень науки та 

соціальної практики; 
-  мотивація для подальшого вдосконалення й розвитку свого інтелектуального та 

загальнокультурного рівня, морального вдосконалення своєї особистості. 
 
Очікувані результати навчання: 
По завершенню курсу учасники й учасниці матимуть чітко сформоване уявлення щодо 

вітчизняних та зарубіжних інноваційних підходів до навчання німецької мови, а також 
зможуть творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов, що 
допоможе їм у вирішенні різноманітних педагогічних задач; оволодіють дидактичними 
інструментами активізації учнів на уроках німецької мови, зможуть ефективно 
використовувати дидактичний потенціал цифрових сервісів для вивчення німецької мови, а 
також опанують нові підходи щодо активізації іншомовного спілкування шляхом 
запровадження інтерактивних технологій.  
 

Мінімальна кількість осіб в групі: 8 осіб. 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб.  



 
 
 

 

Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 
додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 

 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 
Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів 
із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 2000 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс:  
 
Google-форма: https://bit.ly/germaninnus. 
 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року 

№ 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог 
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 

 

https://bit.ly/germaninnus

