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Умови використання технологій  

Єдині підходи 

• заклад освіти + область 

• викладач + заклад освіти 

• викладач + учні 

• викладач + батьки; 

Доцільність використання технологій 

• поставити собі  питання 

Планомірність 

• Освітній процес повинен бути спланований 

Рівний доступ до технологій  

• Рівний доступ для усіх учасників навчання 

Рівень підготовки викладачів 

 

Наявність технічної підтримки у закладі освіти 

 
 

 



Планування уроку  
з використанням ІКТ  

Визначити тему, мету 

Вибрати комп'ютерне 
забезпечення 

Скласти тимчасову 
структуру уроку 

Доцільність 
застосування  

Продумати етапи 

Оцінка відібраного 
матеріалу  

Щохвилинний план уроку 

Пошук в бібліотеці або 
Інтернеті 

Збір презентаційної 
програми. Сценарій 



Роль викладача в 
інформаційно-навчальному 

середовищі 



Планування освітніх дій  



Використання інструментарію 
дистанційної освіти 



Moodle 



Wix.com 





Edmodo 



Prezzi 



MediaWiki 

Google Docs  









Hot Potatoes 



Survey monkey 



1. Назва 

2. Створення 

запитання 

3. Оцінювання 

запитання 



Надіслати 

опитування 

Мобільна версія 

опитування 

 



Sumopaint 



Google Class 





Easel.ly 1. Шаблони 2. Об'єкти 3. Картинки 

8. Переглянути 

7. Зберегти 

4. Фони 

5. Лінії 

6. Текст 

9. Завантажити 





1. Можна вчитись будь-коли і будь-де, 

користуючись зручним для вас пристроєм 

(телефон, планшет чи ПК); 

Можливості, що створює 
дистанційна форма навчання 



2. Розширення освітнього інструментарію 

(ресурси інших освітніх центрів, електронні 

бібліотеки в  усьому світі); 



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; 



5. Електронні технології навчання краще 

відповідають менталітету сучасної 

молоді, для якої мережа Інтернет 

практично стала «другою реальністю»; 



6. Формування інформаційної компетентності. 



Відео лекції на You Tube (Google) 

 

1 

Вебінари у Google Meet 2 

Wizer.Me – інструмент для створення 

інтерактивних робочих аркушів 
3 

Zoom – це сервіс для організації онлайн-

конференцій та відеозв’язку. 
4 

Інструментарій дистанційного 
навчання 



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   



Вебінари у Google Meet 

як один із засобів E-learning: 

 



Умови проведення вебінарів 



з gmail 

Натиснути кнопку 

знайти співрозмовника 



Розпочати зустріч 

Google Meet 



з події в календарі  

Сплануйте подію і 

запросіть учасників 



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 

трансляції 

3. Додати 

категорію 



Завантажене відео на YouTube  



Wizer.Me – інструмент для створення  
інтерактивних робочих аркушів 



 Сучасні заклади освіти   
Міжнародна виставка 





виданий

Національна академія педагогічних наук України

Інститут професійно-технічної освіти

Директор Інституту

ПТО НАПН України В.О. Радкевич

учаснику всеукраїнського конкурсу на кращий електронний

освітній ресурс «Планета ІТ» 

Солонцовій Олені Володимирівні,

Анохіній Наталї Іванівні

Методична розробка квест-уроку "Колісні пари" 

для спеціальності "Слюсар з ремонту рухомого складу"

в номінації «Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки»



https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/5237559413570386616/151646340472684765


Дякуємо за увагу!  


