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Онлайн курс це:

Багатоплановість, 
нові враження, нові 
емоції

Новації та 
нестандартні 
рішення

Ваша фантазія та 
авторський підхід 
(кожен курс 
неповторний)

Володіння різними 
напрямами (викладач має 
бути і методистом, і 
дизайнером, і психологом, 
і програмістом) Творчість, відчуття 

балансу між  online та  
offline навчанням

E-learning



Можливості, що створює  онлайн-курс:

1. Можна вчитись будь-коли і будь-де, 
користуючись зручним для вас пристроєм 

(телефон, планшет чи ПК);



Можливості, що створює  онлайн-курс:

2. Розширення навчального інструментарію 
(ресурси інших освітніх центрів, електронні 

бібліотеки в  усьому світі);



Можливості, що створює  онлайн-курс:

3. Онлайн навчання дозволяє викладачеві 
сконцентруватися на більш складних розділах 

курсу, виклавши прості фрагменти для 
самостійного опрацювання;



Можливості, що створює  онлайн-курс:

4. Використання в процесі навчання всіх засобів 
мультимедіа: анімації, відео, звуку й кольору, що 

забезпечує наочність матеріалу для викладання й 
дозволяє задіяти більшість механізмів 

сприйняття слухачами нової інформації;



Можливості, що створює  онлайн-курс:

5. Електронні технології навчання краще 
відповідають менталітету сучасної молоді, для 

якої мережа Інтернет практично стала 
«другою реальністю»;



Можливості, що створює  онлайн-курс:

6. Формування інформаційної компетентності.





Онлайн інструментарії E-learning:

Відео лекції на You Tube (Google)1

Вебінари у Hangouts On Air2

Онлайн анкетування та тестування на основі 
Google Forms

3

Спільна робота на основі Google Docs4



Відео лекції на You Tube (Google)



Відео лекції на You Tube (Google)

Відео 1





Відео лекції на You Tube (Google)

Гнучкість 

Відео лекції

Доступність

Індивідуальне навчання 
учня можна підняти 

на якісно новий рівень  



Необмежена кількість 
трансляцій. Безкоштовні 

мережеві трансляції, у яких 
можуть брати участь учні

Надсилайте миттєві 
повідомлення протягом 

трансляції, щоб запропонувати 
нові ідеї

Запросіть до участі в 
трансляції за допомогою 

персоналізованого посилання

Використовуйте інтерактивні 
інструменти, примітки, виділення, 

щоб провести повноцінну 
презентацію

Налаштовуйтесь і приєднуйтеся 
з настільного ПК, смартфонів, 

планшетів

Працюйте разом над одним 
проектом, вносьте пропозиції та 
зміни, ніби знаходитеся в одній 

кімнаті

Використовуйте перевірені USB-
динаміки, HD-камери та 

гарнітури, щоб покращити якість 
зв’язку трансляцій

Керуйте й передавайте
керування іншим учасникам

Вебінари у Hangouts On Air
як один із засобів E-learning:



Умови проведення вебінарів



з gmail

Натиснути кнопку 
знайти співрозмовника



Натиснути кнопку 
«Переглянути чат»



з події в календарі 

Сплануйте подію і 
запросіть учасників



зі сторінки в Google+

Посилання на онлайн 
трансляцію



з сайту на Google Sites



з каналу на YouTube 



1. На сторінці власної 
творчої студії

2. У розділі прямий 
ефір перейдіть до 
вкладки «Події» 3. Натисніть

1. Назва

4. Доступ

2. Планування 
трансляції3. Додати 

категорію



Завантажене відео на 
YouTube 



Онлайн анкетування та тестування на основі 
Google Forms

https://www.youtube.com/channel/UCcanYDfmfN5dTGCo0eODjWA
Посилання на канал тьютора курсів

https://www.youtube.com/channel/UCcanYDfmfN5dTGCo0eODjWA




Спільна робота на основі Google Docs

Відео 2



Створення онлайн курсу для залізничних 
професій «Railway learning»



Кнопки із 
гіперпосиланням











Відео 3











Дякуємо за співпрацю

та бажаємо успіхів 

у створенні онлайн-курсів!
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