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Реалізація

1

2

Організація

Хмарні сервіси для здійснення змішаного
(дистанційного) навчання, структура сучасного
уроку - професійні педагогічні засоби та інструменти



О Р Г А Н І З А Ц І Я
“Найскладніше - почати діяти, все інше залежить 

тільки від наполегливості ”
Амелія Ергарт

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021
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МЕТА системи ЗН 
(ДН)
побудова багатофункціональної

динамічної освітньої моделі

для реалізації успішного

змішаного (дистанційного)

освітнього процесу



Освітня модель реалізації ЗН (ДН)

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

3
Педагогічно-

технічний

мету, ключові цілі 

та завдання 

системи ЗН (ДН)

Сформовано

2

очікувані 
результати 

реалізації ЗН (ДН)

Спрогнозовано

3

доступ до ІКТ, 
готовності до 

впровадження ЗН 
(ДН)

Проаналізовано

4

механізм 
взаємодії всіх 

учасників

Налагоджено

5

програмно-технічні 
засоби, платформа 
реалізації ЗН (ДН)

Визначено

6

робочу групу  

по організації та  

реалізації ЗН (ДН)

Створено

1

Організаційно-

методичний 1

Педагоги
Освітнє 

середовище
Здобувачі освіти

Професійна 
компете-
нтність

Ефективна 
комунікація

Іннова-
ційність

Сучасний 
освітній 
простір

- оновлення

- модернізація

- адаптивність

- інтерактивність

- доступність

впровадження 

та розвиток 

інноваційних 

педагогічних та 

ІКТ технологій

- чіткий 

механізм 

взаємодії

- хмарні 

програмні

засоби

- удосконалення 

фахового рівня

- формування 

стійких навичок 

роботи в системі 

ЗН (ДН)

Аналітико-

рефлексивний 2

VS

Смартфон, планшет ПК, ноутбук

Розклад групи

Етап 2

Класний 
керівник

Етап 1
Викладач, 

майстер в/н
Підготовка уроку

Етап 3

Адміністратор 
курсу

Розклад курсу

Етап 4

Освітнє 
середовище

Освітній процес



Освітня модель реалізації ЗН (ДН)

робочу групу по 

організації та 

реалізації ЗН (ДН)

Створено

1

мету, ключові цілі 

та завдання 

системи ЗН (ДН)

Сформовано

2

очікувані 
результати 

реалізації ЗН (ДН)

Спрогнозовано

3

доступ до ІКТ, 
готовності до 

впровадження 
ЗН (ДН)

Проаналізовано

4

механізм 
взаємодії всіх 

учасників

Налагоджено

5

програмно-технічні 
засоби, платформа 
реалізації ЗН (ДН)

Визначено

6
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Ключові цілі та завдання моделі ЗН (ДН)

Smart-простір
організація ефективного змішаного 

(дистанційного) освітнього процесу

Банк інтерактивних завдань

вдосконалення та оновлення 

дидактичних педагогічних засобів

Інноваційні ІКТ
впровадження та розвиток 

інноваційних педагогічних та ІКТ 

технологій

ІКТ-компетентність
вдосконалення ІКТ-компетентності 

педагогів та здобувачів освіти

Система 
контролю знань

Інтенсифікація
інтенсифікація самостійної 

роботи здобувачів освіти

Робота в системі ЗН (ДН)
формування стійких навичок роботи у 

системі ЗН (ДН)

Модернізація 
ХООС

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021



Вимоги до організації моделі ЗН (ДН)

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

1

2

3

5

Модульність та 
варіативність

4

Гнучкість та 
інтерактивність

Діагностичність та 
результативність

Актуальність та 
доступність

Динамічність та 
раціональність

6

Оперативність 
та ергономічність



Програмно-технічний комплекс моделі 
ЗН (ДН)

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

G Suite for Education
адміністративний ресурс організації 
та вдосконалення роботи учасників 

освітнього процесу

Google Drive

Google Classroom
хмарна платформа для реалізації 

змішаного (дистанційного) освітнього 
процесу

Хмарні педагогічні 

сервіси
набір хмарних інструментів 
для створення електронного 
контенту

хмарне сховище збереження 
інформації



Механізми взаємодії моделі ДН (ЗН)

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

Ju
l.

Au
g.

Sep
t.

Oc
t.

Google Classroom 
освітня платформа для 
взаємодії педагогів та учнів

Viber, e-mail

Google Meet, Zoom 

Сайт ВМВПУ 

організація он-лайн 
консультацій, факультативів 
і т.д.

організація 
відеоконференцій 

електронний розклад

http://vmvpu.vn.ua/news/2020/04/27/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2WY9Vw4yvwwjvKhpdff-dB_iGQFDJ3e2SL5j3p1onY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2WY9Vw4yvwwjvKhpdff-dB_iGQFDJ3e2SL5j3p1onY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2WY9Vw4yvwwjvKhpdff-dB_iGQFDJ3e2SL5j3p1onY/edit?usp=sharing


Модель реалізації змішаного навчання
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Педагоги Освітнє середовище Здобувачі освіти



Модель реалізації дистанційного навчання

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

Розклад групи

Етап 2

Класний керівник

Етап 1

Викладач, 
майстер в/н

Підготовка уроку

Етап 3

Адміністратор 
курсу

Розклад курсу

Етап 4

Освітнє 
середовище
Забезпечення 

освітнього процесу



Фактори успішного старту ЗН (ДН)

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

Високий рівень 
володіння ІКТ

Кваліфі-
ковані 
кадри

1

2

ІКТ + 
Цифрові-

заціяНові перспективи та напрямки 

підвищення ефективності 

освітнього процесу
3

Освітній 
простір

Сучасне, мобільне, 
хмароорієнтоване 

середовище

4

Хмарні 
сервіси

Впровадження хмарних 
технологій в освітньому 

процесі



Р Е А Л І З А Ц І Я
“Треба самому багато знати, щоб навчати інших 

”
В.Короленко

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021
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Платформа G Suite for Education

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

Всього: 884 акаунти

Суперадміністратори: 2

Адміністратори: 5

Хмарне сховище: 685 Гб



Платформа G Suite for Education

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

max: 506 Класів



Платформа Google Classroom

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

Активні Класи викладача

Заголовок Класу із 

гіперпокликанням на 

відеоконференції



Платформа Google Classroom

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

Приклади Завдань



Освітні Google Sites 
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Освітні Google Sites 
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Інтерактивний урок - основа ЗН (ДН)

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

Гіперпокликання на онлайн урок в 

мережі Інтернет



Хмарні педагогічні сервіси

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

https://wordart.com/

https://www.genial.ly/

https://wordart.com/
https://www.genial.ly/


Хмарні педагогічні сервіси

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021Онлайн сервіс для створення навчальних 
матеріалів, перевірки знань



Хмарні педагогічні сервіси

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

Онлайн сервіс для 
створення інтерактивних 

хронологій в Інтернет 
(зручно публікувати та 

ділитися)

https://www.timetoast.com/timelines/2072335
https://www.timetoast.com/timelines/2072335


Хмарні педагогічні сервіси

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

Безкоштовне розширення 
Chrome (сервіс, автономне ПЗ)

для запису екрану робочого 

столу (відео можна зберігати у своїй 
бібліотеці, редагувати його, опублікувати 

та поділитися з колегами)



Хмарні педагогічні сервіси

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

розширення Chrome, 
дозволяє розділити вікна 

екрану для подальшої
роботи та управління 

ними

Tab Resize InsertLearning

розширення Chrome, яке дозволяє перетворити веб-
сторінку в інтерактивний урок завдяки встаці

контенту (питання, відео, рисунки, т.д.)

https://insertlearning.com/v1/lesson/5ff2fde26dde50d40de9ad76
https://insertlearning.com/v1/lesson/5ff2fde26dde50d40de9ad76


Хмарні педагогічні сервіси
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Awesome Cursors

розширення Chrome, 
дозволяє змінити зовнішній 

вигляд курсору

Padlet Mini

розширення Chrome, 
дозволяє додавати будь-
які матеріали на онлайн 

дошку

Smallpdf

розширення Chrome, 
дозволяє редагувати 

та перетворювати pdf-
документи



Хмарні педагогічні сервіси

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

Це розширення Chrome для роботи з Формами, яке дозволяє задавати часові рамки для
проходження тестувань, опитувань.



Хмарні педагогічні сервіси

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

Безкоштовний онлайн додаток для створення інтерактивних
презентацій із зворотним зв’язком у режимі реального часу.

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/


В И С Н О В К И

ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

Професійна 
компетентність

Ефективна 
комунікація

Інноваційність Сучасний 
освітній простір

- оновлення

- модернізація

- адаптивність

- інтерактивність

- доступність

впровадження та 

розвиток 

інноваційних 

педагогічних та ІКТ 

технологій

- чіткий механізм 

взаємодії

- хмарні програмно-

технічні засоби

- удосконалення

фахового рівня

- формування

навичок роботи в

системі ЗН (ДН)



ДПТНЗ “ВМВПУ” - 2021

К О Р И С Н І   Р Е С У Р С И

1. Genial.ly - створення інтерактивних презентацій.

2. Wordart.com - створення “хмарки” слів.

3. Goformative.com - створення інтерактивних завдань та призначення їх учням.

4. Loom - розширення Google для запису екрану робочого столу.

5. Form Timer - розширення Google для роботи з Формами, яке дозволяє задавати часовий ліміт для тестів.

6. Tab Resize - розширення Google для зміни взаєморозміщення вкладок браузера.

7. InsertLearning - розширення Google для перетворення вмісту сторінки в інтерактивний урок.

8. Padlet Mini - розширення Google для швидкого наповнення онлайн дошок.

9. Whiteboard.chat - співпраця з учнями в режимі реального часу.

10. Classkick.com - створення інтерактивних аркушів та роботи з ними в реальному часі.

11. Mentimeter.com - створення інтерактивних презентацій та роботи в реальному часі.

12. Onlinetestpad.com - онлайн конструктор створення тестів, кросвордів, опитувань.

13. Timetoast.com - створення інтерактвиних хронологій.

14. Nearpod.com - створення інтерактивних навчальних матеріалів різного формату.

15. PearDeck - додаток Google для роботи з Презентаціями, що дозволяє отримувати зворотну реакцію в

режимі реального часу.

16. Symbaloo.com - збереження закладок, створення активного робочого столу з можливостями

“поділитися” з колегами.

17. Wizer.me - створення інтерактивних робочих аркушів.

https://www.genial.ly/
https://view.genial.ly/5bf8594197f6e2512df131af/interactive-content-pc-configuration
https://wordart.com/
https://goformative.com/
https://www.whiteboard.chat/
https://classkick.com/
https://www.mentimeter.com/
https://onlinetestpad.com/
https://www.timetoast.com/
https://nearpod.com/
https://www.peardeck.com/googleslides
http://www.symbaloo.com
https://wizer.me/
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Д Я К У Ю !
Для запитань:

konoshevich.tv@vmvpu.vn.ua


