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Дистанційна освіта стала справжньою новацією 21 
століття 

  Завдання сучасного педагога: 

 навчити вчитися самостійно; 

 розвивати у здобувачів освіти  пізнавальну потребу; 

 вміти використовувати їх у нестандартній ситуації. 



Здобувачі  освіти  можуть визначати    
                                                                        

                                                                                    навчання 

 
 
 
                                                                        

 Процес введення дистанційних елементів в освітній процес дозволяє: 

  економити час здобувачів освіти і педагогів; 

  вносить елементи новизни у процес навчання для здобувача освіти і педагога; 

  дозволяє здобувачеві освіти відчути самостійність, відповідальність, що підвищує 

його мотивацію до навчання; 

  розвивати у здобувачів освіти навички до безперервної освіти і підвищення 

кваліфікації у майбутній професійній кар'єрі. 

 

Час Місце Шлях Темп 



   Платформи  дистанційного  навчання: 

-  Google Classroom 
-  ZOOM 
-  Moodle 

В освітньому процесі  ДНЗ “Малинський  професійний ліцей” використовуються: 

  Онлайн-додатки:    

-  хмарні сервіси: Google  диск, Office 365 
-  Google  форма 

  Інтернет-ресурси: 

-  Google  Sites 

  Спілкування у мережі:   

-   Facebook , blog (форум) 
-   Viber, Instagram, Telegram, електронна почта (чат) 
-   You Tube 
 



Форми  роботи: 

 електронні лекції; 

 письмові роботи (самостійні і контрольні, 

тестові та компетентнісні завдання); 

 навчальні проєкти; 

 заповнення таблиць, побудова схем, моделей;  

 створення ментальних карт; 

  креативна робота. 



Google Classroom  
На платформі Classroom створені класи навчальних груп з професій: 

  7233 “Слюсар по ремонту сільськогосподарських машин і устаткування”, рівень кваліфікації 1-2 розряд; 
  8331 “Тракторист-машиніст сільськогосподарського  виробництва”,  категорії А1; А2; 

 8322 Водій автотранспортних засобів  (категорія “С”).   
7241  “Електрослюсар (слюсар) черговий та з  ремонту  устаткування”, рівень кваліфікації 3 розряд;  

 7241 “Електромонтер  з  ремонту  та обслуговування  електроустаткування”, рівень кваліфікації 3 розряд. 

5122 “Кухар”, рівень кваліфікації – 4 розряд; 

5123 “Офіціант”, рівень кваліфікації –3 розряд. 

  7436 “Швачка”, рівень кваліфікації – 3 розряд; 

 7433 “Кравець”, рівень кваліфікації – 3 розряд. 

 



  На платформу Classroom здобувачам освіти надсилаються - відео, презентації, 

посилання на навчальні матеріали,  документи, електронні  книги, Google-форми, конспекти 
лекцій для опрацювання  з наступним  виконанням завдань тощо.  

 

Коваленко С.В. – 

“Всесвітня історія” 

Кулініч Л.М. – “Устаткування підприємств 

харчування” 

Ювченко С.А. – “Укр. література” 

Возна Н.В. – “Фізика” 

Пархомчук С.С.– “Технологія 

виготовлення поясних виробів” 

Грибан В.В., Верстак С.М. – Виробниче навчання з 

професії  “Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування” 

Духопела О.В. – Виробниче навчання з 

професії  “Швачка;кравець”” 



 Для розкриття теми, педагоги  

використовують:  

• тематичний контент Youtube (тематичне 

відео, короткі ролики, фільми - екранізації, 

освітні канали, власні відеоуроки); 

•    аудіо-книги; 

•    термінологічні словники; 

• практичні завдання із методичними 

рекомендаціями щодо їх виконання;                                                               

• електронні бібліотеки та посилання на 

них. 

Марценюк К.Г.– Урок виробничого 

навчання з професії ” Кухар” 

Відеоуроки педагогів                       

ДНЗ «Малинський ПЛ»  

Грибан В.В.,– Урок виробничого навчання 

з професії  “Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування” 

Верстак С.М. – Урок виробничого 

навчання з професії  “Електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування” 

Данильчук О.П.– Урок виробничого 

навчання з професії ” Офіціант” 

Бех Р.М. – Урок виробничого навчання з 

професії ” Швачка” 

Гончаренко Т.В. .– Урок виробничого 

навчання з професії ”Швачка” 



 Майстерня  з ремонту  сільськогосподарських 

машин та устаткування 

 Майстерня слюсарної справи 

 Лабораторія тракторів  Лабораторія сільськогосподарських машин 

Уроки виробничого навчання проходять у 

майстернях та лабораторіях закладу 



Відеоуроки  при дистанційному навчання педагоги проводять                                                       

у навчальних майстернях та лабораторіях  

 Лабораторія електромонтажних робіт № 1 



 Лабораторія кухарів  Майстерня офіціантів 



 Майстерня швейна  



Здобувачі освіти додатково отримують 

завдання на посилання сайтів “На урок”, 

“Всеосвіта”, “Всеукраїнська школа Оn-line” 



Уроки зі складних тем предметів  професійно-теоретичної, загальнопрофесійної та 

загальноосвітньої    підготовки проходять на платформі “ZOOOM” 

Синежук А.В. - Урок  з предмета “Біологія”                                 

(професія ” Кухар”)    
Шевчук Л.В. - Урок  з предмета “Технологія приготування їжі 

з основами товарознавства”  (професія ” Кухар”) 

Канюка А.М. - Урок  з предмета “””Технології””                                 

(професія ” Кухар”)    



На платформі MOODLE розроблені уроки з предметів: 
 

  “Організація виробництва та обслуговування”, тема: “Столовий посуд, прибори, білизна” 

(професія “Кухар”) - Кулініч Л.М. 

 

      З професій: “Тракторист-машиніст с/г виробництва”,  “Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування”,  “Кухар” “Офіціант”,  “Швачка”, “Кравець”: 

 

  “Іноземна мова”, тема: “Захист довкілля” - Канюка Л.Ф.; 

  “Інформаційні технології”,  тема: “Електронна почта”  -  Канюка А.М.; 

  “Геометрія”, тема: “Об`єм тіла”  -  Мельниченко Т.М. 
 



Для організації опитувань та 

тестувань педагоги ліцею 

використовують Форми Google  
(зразки завдань з предметів  професії 

“Кухар”) 



Педагоги ДНЗ “Малинський професійний ліцей”  

створюють блоги та власні сайти 
Google  Sites – Верстак С.М., Грибан В.В. – майстри виробничого навчання; 

Кожара В.Є., Мельниченко Т.М – викладачі. 

Блоги  -  Шевчук Л.В., Гриневич Л.М., Марценюк К.Г., Духопела О.В.  – майстри 

виробничого навчання; 

Кулініч Л.М., Костюченко Л.М., Козаченко Н.І. – викладачі. 

  



Електронна пошта використовується для організації спілкування педагогів  

та здобувачів освіти, здобувачів освіти між собою та забезпечує передавання 

повідомлень  у формі звичайних текстів, програм, відео. 



є важливим  стимулюванням  здобувачів освіти, контролю виконання навчальних завдань, їх 

самостійної та творчої діяльності (classroom, telegram, viber, e-mail)  

Зворотній  зв’язок   між   здобувачами  освіти  та педагогами 



К-2-13 

К-1-8 К-3-3 

Зворотній  зв’язок  виробничого навчання  з професії  “Кухар; офіціант” 



Кінцевим результатом є виставлення 

оцінок в електронному журналі  



В соціальних мережах  Instagram, Faceboоk, в додатку                               
Viber – заміни уроків,  обговорення, дискусії тощо.  

  



Використання платформ та електронних ресурсів педагогами                                                                       

ДНЗ “Малинський професійний ліцей” при дистанційному навчанні 

синхронний режим у Google  

Classroom 
синхронний режим у ZOOM 

Viber, Instagram, Telegram 

E-mail 



 доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень здобувачів освіти; 

 індивідуальна спрямованість навчання; 

 урахування індивідуальних психологічних особливостей (сприйняття, пам’яті, 

мислення), 

    індивідуальний темп навчання;  

 розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними засобами 

інформатизації і  

    телекомунікації;  

 навчання  з  урахуванням особистісно-комунікативних особливостей здобувачів 

освіти;  

 забезпечення  доступності різноманітних навчальних ресурсів. 

 
  

Дистанційне навчання дозволяє реалізувати такі принципи:  



Дякую  

       за  

           увагу! 


