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Керівникам департаментів
(управлінь)
освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій

Педагогічним працівникам і
керівникам закладів загальної 
середньої освіти

Про онлайн-курс з організації 
змішаного та дистанційного 
навчання

Шановні колеги!

З метою ознайомлення освітян з кращими методиками організації 
освітнього процесу в закладах освіти в умовах пандемії Міністерство освіти і 
науки України привертає увагу до онлайн-курсу про дистанційне та змішане 
навчання для вчителів та керівників закладів загальної середньої та закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, а також для представників органів 
управління у сфері освіти.

Онлайн-курс про дистанційне та змішане навчання розроблено спільно зі 
студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Швейцарії в рамках Швейцарсько- 
українського проекту DECIDE -  «Децентралізація для розвитку демократичної 
освіти», який впроваджується Консорціумом ГО «DOCCU - Розвиток 
громадянських компетентностей в Україні» та Цюріхського педагогічного 
університету (PH Zurich, Швейцарія).

Реєстрація на онлайн-курс уже розпочалася.

Курс для закладів загальної середньої освіти доступний для 
реєстрації за посиланням: ЬіМу/МО]Ч_оп1іпе8сЬоо1. Дати публікацій модулів 
для шкіл:

• 25 серпня - 1 модуль;
• 1 вересня - 2 модуль;
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• 15 вересня - 4 модуль.
Курс для закладів професійно-технічної освіти: Ьії.Іу/МСЖопІіпеуеІ:. Дати 
публікацій модулів для закладів ПТО:

• 25 серпня - 1 модуль;
• 1 вересня - 2 модуль.

Онлайн-курс спрямовано на те, щоб допомогти освітянам:

• організувати освітній процес із використанням інструментів 
дистанційного та змішаного навчання в умовах пандемії;

• застосовувати різновиди дистанційного навчання: дистанційну форму та 
використання дистанційних технологій в інших формах навчання 
(зокрема, змішане навчання);

• ознайомитися з успішними українськими та іноземними прикладами 
організації освітнього процесу в закладах освіти в умовах пандемії

За результатами проходження онлайн-курсу, який є безкоштовним і 
доступним для всіх, кожен учасник отримає відповідний сертифікат.

З повагою 

Заступник Міністра

Шлиян 481 47 48


