
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

 

Тематичний план практичних  занять  
 

№ 

п/п  
Тема  

К-сть  

год.  

Дати 

Модуль 1: Microsoft Teams, як засіб дистанційного навчання.  

1.  
Дистанційне та гібридне навчання – методологія та 

основні підходи  

4   

2.  Microsoft Teams та основні компоненти його інтерфейсу 4   

3.  Microsoft Teams планування та проведення лекцій 4  

4.  
Microsoft Teams планування та проведення практичних 

занять 

4   

5.  Microsoft Teams планування та проведення іспитів  4   

6.  
Доповнення (ADD-ons) та додаткові програми, котрі 

добавляють можливостей для  Microsoft Teams 

4   

7.  
Підсумковий модульний контроль №1 (практична 

частина).  

4  

Модуль 2: Open Labyrinth та Віртуальний пацієнт, як засіб його 

реалізації.  

1.  
Проблемно орієнтоване навчання, основні методологічні 

підходи та прийоми. 

4  

2.  

Open Labyrinth, як засіб для створення візуальних 

алгоритмів. Ознайомлення із інтерфейсом та можливим 

функціоналом. Правила входу та виходу із лабіринту. 

4  

3.  

Правила створення функціональних візуальних 

алгоритмів, розподіл ролей вузлів та формування блок-

схем 

4  

4.  
Інтерфейс Віртуального пацієнта правила, та 

послідовності створення алгоритмів 

4  

5.  

Керування вузлами віртуального пацієнта та 

налаштування можливостей оцінювання. Керування 

Віртуальним пацієнтом 

4  

6.  
Адміністрування, імпорт, експорт та міграція створених 

віртуальних пацієнтів 

4  

7.  
Підсумковий модульний контроль №2 (практична 

частина).  

4  

Модуль 3: OpenEDX – як платформа для асинхронного типу 

дистанційного навчання 

1.  

Асинхронний тип дистанційного навчання. Платформи 

для створення та виконання електронних завдань 

(Canvas, MOODLE, EDX) 

4   



2.  
OpenEDX – як розподілена система для створення та 

виконання електронних завдань 

4  

3.  
OpenEDX – Створення особистого кабінету викладача та 

створення першого навчального курсу 

4  

4.  
OpenEDX – Основні типи навчальних завдань та 

методологічні підходи до їх створення 

4  

5.  
OpenEDX – Основні типи контролюючих завдань та 

методологічні підходи до їх створення 

4  

6.  Створення офлайн лекції та облік успішності в OpenEDX  4  

7.  
Створення офлайн практичного заняття та робочого 

зошита.  

4  

8.  
Створення системи оцінювання у курсі та налаштування 

системи видачі сертифікатів. 

4  

9.  
Форуми у OpenEDX. Системи зворотного зв’язку зі 

студентами 

4  

10.  
Підсумковий модульний контроль №3 (практична 

частина).  

4  

Всього кількість годин з дисципліни:  96   

  
 


