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Дистанційна форма навчання 

 Структура організаційного забезпечення 
дистанційного навчання здобувачів освіти в ліцеї 
складається із п'яти основних взаєпов’язаних складових: 

•нормативно-правова; 

•кадрова; 

•навчально-методична; 

•технічна; 

•фінансова. 

  



Дистанційне навчання включає 
комбінацію різноманітних форм і 
систем навчання 

• Інтерактивне самостійне навчання – навчання в 
мережі, яке здійснюється за допомогою 
інструментального середовища (віртуальні класи та 
лабораторії, відеозв’язок, індивідуальне консультування: 
дискусійні форуми, чати, блоги, електронна пошта). 

• Навчання з підтримкою різних засобів - розроблених 
нових навчальних матеріалів (Web-сайти, Web-лекції, 
Web-книги, відеоматеріали та ін.) 



Впровадження в освітній  
процес технологій дистанційного навчання 

Он-лайн 

(дистанційна 

форма 

навчання) 

Google Suite 

for 

Education 

(Classroom) 

Синхронний  

режим 

(он-лайн 

спілкування) 

Асинхронний  

режим  

(взаємодія із 

затримкою у часі) 



Вимоги до роботи в синхронному (он-лайн 
спілкування) режимі: 

• 30% уроків проводиться у режимі відео-конференції (лекція); 

• раз у тиждень обов'язкові предметні он-лайн-консультації 
викладачів (Google Meet) з учнями кожної групи. 

 



 

На платформі Classroom  
створені класи навчальних груп з професій: 

 5122  Кухар; 

 7412  Пекар 
 



Матеріали Classroom 



Опорні конспекти уроків 



Опорно-логічні схеми 







Різнорівневі завдання 

 



Он-лайн тестування 

•Завдання з вибором однієї правильної 

відповіді із запропонованої кількості 

можливих; 

•Завдання з вибором декількох правильних 

відповідей; 

•Завдання на встановлення відповідності; 

•Завдання на встановлення послідовності; 

•Завдання з короткою відповіддю. 

 



Уроки виробничого навчання 



 
Показ ручних прийомів роботи  майстром в/н 

Бількевич Н.Л.  
“Приготування напівфабрикатів з котлетної маси” 

 

 



 
Показ ручних прийомів роботи 

“Кулінарна обробка сільськогосподарської птиці 
(приготування напівфабрикатів )” 

 

Майстер в/н Ястребцева О.В. 
 



 
Майстер-клас “Технологія приготування 

яловичини різними ступенями прожарки” 
Майстер в/н Ястребцева О.В. 

 



Майстер-клас 
“Приготування солянки  збірної м’ясної”   

Майстер в/н Бідюк Л.М. 





Виконання завдань здобувачами 
освіти в домашніх умовах 



Створюються 

комплекти тестового 

контролю для 

дистанційного 

навчання на власному 

Google Диску 

 

 

Для накопичення 

та поширення 

завдань  для 

здобувачів 

освіти  педагоги 

використовують 

хмарне сховище 

Google Диск 











Блог   викладача Кондратенко К.В. 



Поповнення відеотеки 

 



Робота над проєктами 



Захист іноваційнних проєктів 



 
 

Участь у засіданнях методичної комісії та  
обласної методичної секції педпрацівників  

харчової промисловості та громадського харчування 

 



Переваги використання технологій 

дистанційного навчання: 
 

- освіта в будь-який час; 

- навчання у власному темпі та будь-якому місці без відриву 

від основної діяльності; 

- технології дистанційного навчання дають можливість відразу 

застосувати знання на практиці та закріпити їх; 

- технології дистанційного навчання передбачає мобільність у 

зв’язку з викладачами; 

- доступність навчальних матеріалів; 

- виключається можливість суб’єктивного оцінювання. 



Недоліки дистанційної формату 

навчання: 
 

- наявність мотивації у слухача;  

- дистанційний формат освіти не підходить для розвитку 

комунікативних навичок; 

- недостатня кількість практичних занять; 

- недостатня комп’ютерна грамотність. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Організація дистанційного навчання в сучасних 
закладах освіти змінює роль педагога, стимулює його до 
впровадження нових педагогічних прийомів у підготовці до 

уроку. 
  


