
Регіональний центр професійної освіти ім. О.С. Єгорова 

З досвіду роботи методиста, викладача географії Анастасії Чумак 

Організація уроків географії під час 

дистанційного навчання 



Чумак Анастасія Іванівна 

 методист, викладач географії та історії 

Освіта: вища, Кіровоградський 

державний педагогічний університет ім. 

В.В. Винниченка.  

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст 

першої категорії» 

Стаж роботи: 9 років 7 місяців 

Про себе 



Нормативно-правове забезпечення 

дистанційного навчання 

Закон України «Про Освіту» ст. 9 п. 4; 1 

Положення про дистанційну форму здобуття 

повної загальної середньої освіти 
2 

Наказ МОНУ від 25.04.2020 р. №466 «Про  

затвердження Положення про дистанційне навчання» 
3 

Наказ МОНУ від 23.04.2019 р. № 536  

«Про затвердження Положення про інституційну  

форму здобуття загальної середньої освіти»; 
4 



Нормативно-правове забезпечення 

дистанційного навчання 

Лист МОНУ від 22.01.2015 р. №1/9-26 «Щодо 

використання технологій дистанційного навчання 

у загальноосвітніх навчальних закладах» 5 

6 

7 

8 

Наказ МОН України від 08.09.2020 р. №1115 

«Про деякі питання організації дистанційного 

навчання» 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2020/2021 н. р. 

Методичні рекомендації «Організація 

дистанційного навчання в школі» травень 2020 року 



Складові системи дистанційного навчання  
Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова 

веб-сайт закладу  освіти 1 

використання платформи  

G Suite for Education 
2 

корпоративна електронна пошта  

@rcpto.kr.ua 
3 

онлайн-розклад занять 4 

персональні кабінети  5 

http://www.kpl-2.com.ua/
http://www.kpl-2.com.ua/
http://www.kpl-2.com.ua/
https://kpl2metodkab.wixsite.com/disle
https://kpl2metodkab.wixsite.com/disle
https://kpl2metodkab.wixsite.com/disle


Ресурси на 

допомогу 

викладачу 

Google Meet  Y
o
u

T
u

b
e 

 Padlet 



Google Classroom 



Зразок оформлення завдань до теми 



Google Диск 



Google Meet 



Padlet 



Mindomo 



Learningapps 



Wordwall 



YouTube 



Тестування 



Світ ідей 

Семінари 

Тренінги 

Вебінари 

Курси ПК 

Дистанційні 

курси 



4 https://padlet.com/  

1 

https://classroom.google.com/  2 

https://drive.google.com/  3 

5 

Корисні посилання 

https://cutt.ly/jzbbQsm  

http://linoit.com/ 

https://padlet.com/
https://padlet.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/
https://drive.google.com/
https://cutt.ly/jzbbQsm
https://cutt.ly/jzbbQsm
http://linoit.com/


9 

https://www.mindomo.com/  6 

7 

8 

10 

Корисні посилання 

https://meet.google.com/  

https://wordwall.net/uk  

http://merkator.org.ua/  

https://learningapps.org/  

https://www.mindomo.com/
https://www.mindomo.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://wordwall.net/uk
https://wordwall.net/uk
http://merkator.org.ua/
http://merkator.org.ua/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


- Скажіть, будь ласка, як мені звідси 

вибратися? 

- Це залежить куди тобі треба. 

- Не має значення, – сказала Аліса. 

- Тоді не має значення куди тобі йти, – 

сказав кіт. 

Льюїс Керрол  

«Аліса в країні Чудес» 


