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Дистанцiйне навчання — це форма навчання з 

використанням комп’ютерних і 

телекомунiкацiйних технологiй, якi 

забезпечують iнтерактивну взаємодiю 

викладачiв та здобувачів освіти на рiзних 

етапах навчання i самостiйну роботу з 

матерiалами iнформацiйної мережi. 



Переваги дистанційного навчання 

1. Можливість до засвоєння максимального обсягу необхідних знань, які 

не можуть бути включені в звичні класно-урочні форми та форми 

підготовчих курсів;   

2.Здатність до навчання осіб у віддалених важкодоступних регіонах;  

3.     Можливість батьківського контролю над рівнем знань учнів;   

4.    Здатність до централізації освітнього процесу різних регіонів;   

5.Змішання кордонів між очною та заочною формами навчання;  

6.     Надання освітніх послуг в комфортних умовах;  

 

 



Недоліки дистанційного навчання 
1. Технічне забезпечення. Смартфони є практично у всіх, а осьособисті комп’ютери та 

планшети – не в кожного. А через смартфони систематично виконувати домашні 
завдання не зручно. До того ж,  комп’ютер, який є в сім’ї, то зазвичай 
використовують всі члени родини, до того ж, якщо батьки працюють віддалено, то 
їм він потрібен для роботи так само, як дитині для навчання. 

2. Низька якість інтернет-зв’язку. Нерідко сайти і відео не завантажуються. 
3. Санітарні норми Правила передбачають, що учні  можуть знаходитися перед 

екранами не більше, ніж 20-25 хвилин за урок . 
4. Обсяги та терміни здачі домашніх завдань. Враховуючи можливості учнів, навчання 

не може тривати 24/7. А під час дистанційного навчання буває по-різному 
5.  Різноманітність інтернет-ресурсів. Кожен вчитель може вільно обирати 

інструменти для дистанційного навчання. То ж принцип єдності дещо 
прорушується, бо технічно забезпечити доступ до всіх ресурсів не завжди 
вдається. 

6.  Психоемоційний та фізичний стан. В умовах тривалого карантину порушується 
звичний ритм дня.  Учні не можуть вийти на прогулянку, поспілкуватися з 
однолітками, а це все негативно впливає на їх самопочуття. 

 



Веб-ресурси для дистанційного навчання 

Платформа Google Classroom (https://classroom.google. com) — це сервіс, що 
пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, дозволяє організувати онлайн-
навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію. Учитель/ка 
має змогу проводити тестування, контролювати, систематизувати, оцінювати 
діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми 
оцінювання, коментувати й організовувати ефективне спілкування з учнями в 
режимі реального часу. Основним елементом Google Classroom є групи. 
Функціонально групи нагадують структурою форуми, оскільки вони дозволяють 
користувачам легко відправляти повідомлення іншим користувачам. Завдяки 
сервісу для спілкування Hangouts учні та вчитель/ка мають змогу вести онлайн-
бесіди в режимі реального часу з комп’ютера або мобільного пристрою, 
учасники/учасниці команди можуть показувати свої екрани, дивитись і 
працювати разом над усім. Така трансляція автоматично публікуватиметься на 
YouTube-каналі. Також платформа дозволяє за допомогою Google-форм збирати 
відповіді учнів і потім проводити автоматичне оцінювання результатів 
тестування. 



Використання   Google Classroom 



Презентації, плакати 



Навчальні відеоролики 





Використання блогу  





Використання відеофільмів 



Учнівські навчальні відеофільми 







Учнівські навчальні відеофільми 






