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«Сєвєродонецьке вище професійне училище» 



Перехід на дистанційне навчання 



Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

поступово й докорінно змінюють світ навколо нас. 

Переваги їх впровадження відчуваються практично у 

кожній сфері діяльності. Швидкоплинність розвитку 

новітніх засобів виробництва вимагає від спеціалістів 

постійного удосконалення і навчання. Тому сучасній 

людині уже недостатньо мати певну суму знань, необхідно 

сформувати ряд життєвих компетентностей, які 

забезпечать успіх у професійній діяльності та 

самореалізації у житті. Саме така задача постала перед 

закладами освіти під час впровадження дистанційного 

навчання 

Дистанційне навчання 



Навчання та 
підготовка 
педагогів 



Карантин, звичайно, для нас неабиякий виклик. Але наш 

заклад першим серед закладів освіти регіону передбачив, 

що дистанційне навчання – уже частина освітнього 
процесу. А під час карантину – життєво необхідна частина. 

У закладі освіти було організовано навчальні курси, що 

забезпечують виконання освітніх програм у повному обсязі на 

період карантину.  

Удосконалення цифрової компетентності педагогів в 

умовах дистанційного навчання 
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Під час карантину у закладі ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ» було проведено масштабну підготовка 

викладацького складу до надання освітніх послуг шляхом дистанційного навчання. Таку підготовку очолили 

викладачі кафедри комп’ютерних технологій, які, маючи для цього всю необхідну комп’ютерну техніку, вже 

давно й успішно використовують нові інформаційні технології у сфері освіти.  

Удосконалення цифрової компетентності педагогів в 

умовах дистанційного навчання 
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Поглиблене навчання «Інтернет-технології в 
педагогічній діяльності» 

Використання онлайн інструментів в освітньому процесі 1 

2 

3 

Додатки Google для освітнього процесу 

Електронне та дистанційне навчання технологій. 
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підготувати педагогів до 

використання онлайн 

інструментів для створення 

сучасного уроку 

розвинути вміння і навички 

створення цифрового 

контенту; 

ознайомити з 

можливостями застосування 

онлайн інструментів 

інтерактивного навчання 

огляд освітніх можливостей, 

що надає платформа Google, та 

дослідження окремих її додатків 

сформувати уявлення 

педагогів про електронне та 

дистанційне навчання та про 

способи його організації 

підготувати викладачів до 

впровадження електронного 

та дистанційного навчання 
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Формування ІКТ-компетентності сприяє 

всебічному розвитку педагогів, їх 

самовдосконаленню, бажанню вчитися впродовж 

усього життя,  розумінню інформаційно-

комунікаційних процесів, здатності застосовувати 

опановане у професійній діяльності, удосконалювати 

професійну майстерність, застосовувати набуті 

знання педагогічній практиці, що забезпечує 

підвищення якості освіти. 

Удосконалення цифрової компетентності педагогів в 

умовах дистанційного навчання 
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Дякую за 
увагу! 
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