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                        Дистанційне навчання – форма організації  і реалізації 
освітнього процесу,  за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт 

навчання) здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно 
екстериторіально (тобто, на відстані, яка не дозволяє і не 

передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, 
інакше, коли учасники територіально знаходяться поза межами 

можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли у процесі 
навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях 

закладу освіти не є обов’язковою) 



 

 

Структура дистанційного навчання 

- суспільство 
(включаючи 
законодавство, 
уряд, сім’ю та 
ін.);  
- організація 
(заклад 
дистанційного 
навчання);  

- мета навчання;  

- зміст навчальної 

інформації; 

 - результат 

навчання; 

- здобувач освіти;  
 
- носій сигналу  



Методологічна основа дистанційного навчання  

Принципи дидактики 

Класичні Спеціфичні 

- Природовідповідність.  
- Науковість і доступність. 
- Наочність.  
- Свідомість та активність.  
- Системність.  
- Систематичність і 
послідовність.  
- Зв'язок теорії з 
практикою. 

- Інтерактивність. 
 - Адаптивність. 
 - Гуманістичність.  
- Пріоритетність 
педагогічного підходу.  
- Педагогічна 
доцільність.  
- Вибір змісту освіти. 

- Забезпечення захисту 
інформації.  
- Стартовий рівень освіти.  
- Відповідність технологій 
до навчання. 
 - Гнучкість і мобільність.  
- Неантагоністичність.  
- Економічність. 



Принципи дистанційного навчання 

❖ Доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень людини, 

розширення аудиторії здобувачів освіти.  

❖ Індивідуальна спрямованість навчання, створення комфортних умов 

для здобувачів освіти і педагогів, з урахуванням індивідуальних 

психологічних особливостей (сприйняття, пам’ять, мислення)  

❖ Індивідуальний темп навчання.  

❖ Розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними 

засобами інформації і телекомунікації.  

❖ Соціалізація навчання, урахування особистісно-комунікативних 

особливостей здобувачів освіти. 



Ефективність дистанційного 

навчання 
❖ Соціально-педагогічна;  

❖ Організаційна;  

❖ Технологічна; 

❖ Економічна.  

 

 



Переваги дистанційного навчання  

❖ Можливість навчатися у будь-який час.  

❖ Можливість навчатися в будь-якому місці.  

❖ Можливість навчатися у своєму темпі.  

❖ Доступність навчальних матеріалів.  

❖ Мобільність.  

❖ Навчання в спокійній обстановці.  

❖ Індивідуальний підхід.  
 

 



Недоліки дистанційного навчання  
❖ відсутність особистого спілкування між педагогом та здобувачем 

освіти. Також не вистачає спілкування з колегами для обміну досвідом;   

❖ наявність сильної особистої мотивації, вміння навчатися самостійно, 

без постійної підтримки та підштовхування з боку педагога;   

❖ відсутність можливості негайного практичного застосування 

отриманих знань із наступним обговоренням виниклих питань з 

педагогом і роз’яснення ситуації на конкретних прикладах;   

❖ здобувачі освіти не завжди можуть забезпечити себе достатнім 

технічним обладнанням – мати комп’ютер та постійний вихід у 

Інтернет;   

❖ відсутні або є дуже дорогими прикладні комп’ютерні програми, 

необхідні для підтримки WEB-сайтів та інформаційних ресурсів, 

адміністрування процесів дистанційного навчання;   

 



Критерії вибору засобів організації 
дистанційного навчання  

1. Відповідність поставленим методичним цілям. 

2. Універсальна доступності програмних засобів. 

3. Зрозумілість інтерфейсу. 

4. Інформаційна безпека.  

5. Вибір ресурсів, які максимально підходять для різних 

платформ (персональні комп’ютери, планшети, мобільні 

пристрої Apple, Android тощо).  



Основні форми онлайн-комунікації  

❖ Відеоконференція  

❖ Форум 

❖ Чат 

❖ Електронна пошта  

❖ Анкетування  

❖ Соціальні мережі та Viber  

❖ Блог  

❖ G Suite for Education  

❖ Середовище Classroom  



Проведення професійно-
практичної підготовки в 
умовах дистанційного 

навчання та змішаного 
навчання 



G Suite for Education - це набір безкоштовних програм Google, розроблених 

спеціально для закладів освіти. У пакет G Suite for Education входять 14 основних та 51 

додаткових сервісів Google, серед яких Gmail, Google Диск, Google Клас, Google Meet (засіб 

для відеоконференцій), Google Календар, Google Документи, Google Таблиці, Google 

Презентації, Google Sites, а також цифрова інтерактивна дошка Jamboard. 

 





Google Classroom – безкоштовний веб-сервіс створений Google для 

закладів освіти з метою спрощення створення, поширення і 

класифікації завдань дистанційним шляхом. Педагог входить у 

систему та створює свій «Клас», де публікує навчальні матеріали, дає 

завдання учням та спілкується з ними. Посилання на свій «Клас» треба 

розіслати всім учням. 

 

 







Padlet - мультимедійний ресурс для створення, спільного редагування та 

зберігання інформації. Це віртуальна стіна, на яку можна прикріплювати 

фото, файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки. Це може бути 

приватний проєкт стіни, модерована стіна з кількома учасниками, які будуть 

заповнювати її інформацією або доступний для читання і редагування будь-

яким користувачем майданчик для обміну інформацією.  

 

 



LearningApps.org - онлайновий сервіс, який дозволяє створювати 

інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки різноманітних 

завдань з різних предметних галузей для використанням на уроках. 



Quizlet – це безкоштовний 

онлайн-сервіс для створення 

та застосування флеш-карток 

та навчальних ігор у різних 

категоріях.  

Study Stack – онлайн сервіс для 

створення дидактичних 

матеріалів. 



Онлайн спілкування в соціальних мережах з 

здобувачами освіти, батьками та 

роботодавцями 



У рамках проєкту  

«Діджиталізація у ЗП(ПТ)О: 

можливості та перспективи» з 

метою покращення освітнього 

процесу в закладах професійно-

технічної освіти Запорізької 

області. Творча група  - Балика Г.Я 

та Дорошенко Т.П. 

Обласний вебсемінар на тему 

«Коучинговий підхід: досвід та 

секрети проактивних освітян». 

Майстер в/н Тамара Дорошенко 

виступила спікером  



https://youtu.be/jz0FFWUQ14o 

Майстер-клас "Полузакриті 

пироги". Майстер в/н Єльцова І.Ф. 

 

Майстер-клас "Складання полотняних 
серветок простим способом". 

Майстер в/н Капран Л.Г. 

https://youtu.be/jiOdihf0ol0 
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Навчальний фільм 



Урок-презентація на тему  

«Плетення морського огону» 
Майстер Іванюсь М.П. 

Урок-презентація на тему  

«Зварювання стикових 

з’єднань» 
Майстер Бірюлін І.М. 



  Блоги майстрів виробничого навчання 



  

http://drive.google.com/file/d/1d0SGgFsKbaaRQfB-BxgnC4yGef15FADP/view
http://www.youtube.com/watch?v=uEnQA_hzFI0





