
 

 

 

 

 

 
Наталія Нестеренко – викладач 

української мови та літератури 

 

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти  

у Запорізькій області 

 

Державний навчальний заклад   

«Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти» 

 

 

Дистанційне навчання  
в гуманітарній освіті 



Переваги дистанційного навчання: 
 1.Враховуються індивідуальні особливості учнів 

(темп та можливості). 

 2. Найголовніше, це відпрацювання практичних 

навичок на офлайн-уроках, не витрачаючи часу на 

теоретичний матеріал, який учні вивчають під час он-

лайн уроків. 

 3. Учні отримують можливість самостійного пошуку 

навчальних матеріалів в межах теми. 

 4. Дистанційне навчання стимулює кожного учня до 

дії, розвиває комунікативні навички.  

 5. Можливість впровадження різноманітних методів 

навчання. 

 



Недоліки дистанційного навчання: 
 1.Учні, які звикли, що викладач виконує 

авторитарну роль на уроках, не можуть 

пристосуватися до нових реалій. 

 2.Учні, які не працювали на уроці, можуть не 

розпочати дистанційної роботи 

 3. Необхідність самоконтролю.  

 4. Технічне забезпечення в навчальному закладі не 

завжди відповідає вимогам часу, не всі учні 

забезпечені гаджетами, інтернетом.  

 4. Потрібна достатньо сформована цифрова 

компетентність викладача і здобувача освіти. 

 



Концепція перевернутого класу 



Форми і методи впровадження 



Навчання в рамках моделі 

«перевернутий клас» 

Викладач 
готує 

матеріали 

Учні 
готуються 

вдома 

Урочний час 
використовується 

для виконання 
практичних робіт 



Мій перевернутий клас 

Платформа Google classroom education, з якою працює  

ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» 



Завдання для онлайн уроку з 

української мови 



Завдання для онлайн уроку з 

української літератури 



Сервіси для використання при 

дистанційному навчанні 









Рекомендації: 

  1.Найкраще сприймаються учнями короткі лекції, інформаційні блоки, 

пояснення. Одна довга суцільна лекція не сприймається учнями. 

  2. Відеоролик чи презентація зі слайдами має містити лише основні дані, без 

яких неможливе розуміння поточної теми. 

 3. Додаткова інформація необхідна. Її потрібно розміщувати як окремий блок. 

 4. Використовуючи додаткові сервіси, не перевантажте навчальний контент. 

Використовуйте 1-2 сервіси. 

 5. Значиму інформацію виділяйте серед іншої жирним шрифтом чи 

контрастним кольором. Це допоможе зосередити увагу учнів на ключових 

моментах. Доречним буде також використання аудіо- чи відеоефектів. 

 6. Обов’язково застосовуйте нагадування про терміни роботи над темою. 

 7. Завжди реагуйте на запитання учнів, попередньо окресливши години 

спілкування. 

 8. Завжди заохочуйте та мотивуйте учнів. Відзначайте роботу активних учнів. 

 9. Оцінювання під час дистанційного навчання. Даючи дітям завдання, 

необхідно повідомляйти їх про результат. 

 10. Методи оцінювання мають бути загальнозрозумілими. Роботи учнів та їхні 

навчальні результати варто зберігати у хмарному середовищі чи відповідному 

сервісі, аби була змога пересвідчитися у справедливості отриманих балів. 

 



Використані ресурси 
 1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. 

(http://uiite.kpi.ua/2019/06/03/1598/) 

 2. Особливості дистанційного навчання. 

(https://pidruchniki.com/1209061355085/pedagogika/osoblivosti_distantsi

ynogo_navchannya) 

 3. Про організацію дистанційного навчання. 

(https://osvita.ua/blogs/71808/) 

 4. Українська педагогіка. (http://ukped.com) 

 


