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ВИКЛАДАЧ   ОРЕЛ Н.Г. 



ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ 
ОСВІТИ 

 

Найважливішим явищем в 

закладі професійно-технічного 

навчання, самою повчальною 

дисципліною, самим живим 

прикладом для здобувача освіти є 

сам викладач. 

«Якщо запастися 

терпінням, то посіяні 

насіння неодмінно дадуть 

добрі сходи» 

Леонардо да Вінчі. 



Якщо новація – це потенційно можлива зміна, то інновація 

– це зміна реалізована, така, яка з можливості стала 

реальністю.  

«Інновація» в точному перекладі з латинської мови 

означає не «нове», а «в нове». 

Найважливіша риса сучасного навчання – його 

спрямованість на те, щоб навчити учнів не лише 

пристосовуватися, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали 

соціальних змін.  



Мобільне навчання дозволяє організувати процес 

навчання за допомогою Інтернет зв’язку та таких 

пристроїв, як смартфон, планшет, ноутбук. 

Багато розробників спеціально розробляють 

мультимедійні продукти для зручного використання 

програм, документів на кишенькових комп’ютерах. 

 











Відкритий урок під час проведення семінару-

практикуму викладачів будівельних професій на 

тему «Технологія оклеювання стін шпалерами» з 

учнями за професією «Маляр. Штукатур. 

Лицювальник-плиточник». 





MICROSOFT POWERPOINT 

Microsoft PowerPoint - програма підготовки 

презентацій і перегляду презентацій, що є 

частиною Microsoft Office і доступна в редакціях 

для операційних систем Microsoft Windows і 

macOS, а також для мобільних платформ Android і 

IOS. 



MICROSOFT POWERPOINT 
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MICROSOFT POWERPOINT 



Поряд з вивченням традиційного способу розрахунку 

вручну, демонструю можливість використання 

розроблених он-лайн-помічників.  

ОН-ЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР 
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 



Он-лайн калькулятор необхідної кількості рідких шпалер 
 

В відповідні «віконця» вносяться необхідні дані (розміри 

приміщення, кількість та параметри вікон, дверей), 

обирається матеріал опорядження. Після натиснення 

кнопки «розрахувати», програма автоматично робить 

розрахунок. 



Подібних програм 

Інтернет пропонує дуже 

багато. 

Працюють вони подібно 

до описаного вище онлайн 

калькулятора.  

Головне – необхідно бути 

уважним при введенні 

параметрів, необхідних для 

обчислення (одиниці 

вимірювання – см чи м, 

знаки розділення – крапка 

чи кома). 

Он-лайн калькулятор необхідної кількості шпалер 



Онлайн калькулятор необхідної кількості 

шпалер ArtGrand 



Он-лайн калькулятор витрати штукатурки 



Он-лайн калькулятор витрати фарби 



Он-лайн калькулятор необхідної кількості цегли 



LEARNINGAPPS.ORG 

LearningApps.org - це конструктор для розробки 

інтерактивних завдань за різними предметними 

дисциплінами для застосування на уроках і в виховній 

роботі. 



LEARNINGAPPS.ORG 
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GOOGLE FORMS 

Google Форми – це 

зручний інструмент, 

за допомогою якого 

можна легко і швидко 

планувати заходи, 

складати опитування 

та анкети, а також 

збирати іншу 

інформацію 
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GOOGLE FORMS 

• Перегляд підсумків тесту 



GOOGLE FORMS 

    Створення завдань за допомогою google forms 



GOOGLE FORMS 

Проведення олімпіади з використанням google 

forms 



GOOGLE FORMS 

Проведення поетапних атестацій з використанням 

google forms 



НА УРОК 

     Створення тестових завдань в проекті «На урок» 



Створення тестових завдань в проекті «На урок» 

НА УРОК 
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CLASSTIME 

Створення тестових завдань Classtime 



QUIZIZZ 

• Quizizz - це компанія з розробки програмного забезпечення 

для творчості, яка використовується в класах, групових 

роботах, попередніх перевірках, іспитах, модульних і 

імпровізованих тестах. Це дозволяє учням і викладачам 

одночасно перебувати в мережі. 



Wordwall - багатофункціональний інструмент для 

створення як інтерактивних, так і друкованих матеріалів.  

Інтерактивні вправи відтворюються на 

будь-якому пристрої, що має доступ до 

інтернету: на комп'ютері, планшеті, 

телефоні або інтерактивній дошці. 

WORDWALL 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

Організація дистанційного та змішаного   навчання - 

виклик сьогодення 

Форма організації освітнього 

процесу, учасники якого віддалені 

один від одного і взаємодіють за 

допомогою сучасних цифрових 

технологій 



Синхронне 

     співпраця в режимі реального часу 

     перевага - можна залучати учасників у 

визначений час 

     відео- чи аудіозв’язок, спілкування в чаті 

Під час дистанційного навчання в синхронному 

режимі учасники нерухомо сидять біля екрана.  

Асинхронне 

   охоплює різноманітні засоби інформації, 

аудіо- та відеоуроки 

   перевага - здобувачі освіти працюють у 

власному темпі та у зручний для себе час.  

Педагоги мають зазначити терміни виконання 

завдань, надати орієнтовний розклад занять. 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 
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СИНХРОННЕ НАВЧАННЯ 

Програма ZOOM 
 



      Переваги: 

• Сервіс безкоштовний 

• Легко встановити, має зрозумілий інтерфейс 

• Можна запросити 100 учасників 

• Активна форма спілкування 

• Демонстрація екрана (при бажанні з сумісним доступом) 

• Можна запланувати дату проведення конференції 

• Відбувається запис конференції і зберігається в окремій папці 

• Можна встановити на мобільні телефони, планшети 

• Заходити можна за посиланням без установки програми 

• Контроль за чатом (можна видаляти або додавати учасників, надавати право 

голосу, право їх відео і доступ до екрану, окремий зв’язок) 

СИНХРОННЕ НАВЧАННЯ 

ZOOM 



Сервіс Google Meet 

Google відкриває загальний доступ до функцій 

корпоративних відеоконференцій. Тепер усі 

користувачі облікових записів Google можуть 

проводити онлайн-зустрічі на щонайбільше 

100 учасників тривалістю до 60 хвилин кожна. 

СИНХРОННЕ НАВЧАННЯ 



Сервіс Google Meet 

СИНХРОННЕ НАВЧАННЯ 



Google Classroom — безкоштовний вебсервіс, 

створений  Google для навчальних закладів з метою 

спрощення створення, поширення і класифікації завдань 

безпаперовим шляхом. Основна мета сервісу — прискорити 

процес поширення файлів між педагогами та здобувачами 

освіти.  

АСИНХРОННЕ НАВЧАННЯ 



GOOGLE CLASSRОOM 
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Дякую 

за  

увагу! 

 


