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 Сучасне суспільство 
диктує нові вимоги та 
ставить перед педагогом 
нові виклики, зокрема, 
пов’язані з активним 
засвоєнням інформаційних 
технологій та 
впровадженням їх у різні 
сфери діяльності.  



 Основними видами навчальних занять за дистанційною формою 

навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, 

консультації та інші. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між 

суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що 

проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, 

графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному 

режимі. 

 



 Матеріали до уроків виробничого 

навчання з професії «Кухар, кондитер» 

розміщувались майстрами виробничого 

навчання на платформі Google Classroom. 

Напередодні кожен здобувач освіти міг 

ознайомитися із темою уроку, 

технологічною карткою, покроковою 

інструкцією виконання прийомів та 

приготування страв і виробів. 

 















 Головним завданням майстра виробничого 
навчання завжди було й залишається 
підготовка майбутнього фахівця сфери 
обслуговування, який буде відповідати 
наступним ключовим компетентностям: 



• комунікативність (здібність до спілкування в 

різних професійних ситуаціях, використання 

професійної термінології); 

• соціально-професійна мобільність (швидка 

адаптація до змін у соціально-економічних умовах і 

внутрішньо-організаційних умовах, перекваліфікація); 

• соціально-професійна відповідальність (за свою 

працю перед собою, клієнтами, суспільством); 

• рукотворна вмілість (сенсомоторна здатність 

виконувати складні види роботи руками); 

• корпоративність (уміння працювати з іншими 

людьми, «дух єдиної команди»); 

• креативність (творчі здібності, художній смак, 

незалежність суджень).  

 



Перевагами проведення уроків виробничого навчання під час 

дистанційного навчання є: 

 Навчання у відповідності до свого темпу, особистісних 

особливостей та освітніх потреб. 

 Здатність до навчання осіб, які проживають у віддалених 

важкодоступних регіонах. 

 Користування під час процесу навчання сучасними 

технологіями, тобто, опановування нових навичок, які 

згодом знадобляться під час роботи. 

 Навчання у найбільш приємній обстановці, що сприяє 

високій продуктивності. 

 



Але, окрім переваг, виробниче навчання з професії «Кухар, кондитер» під 

час дистанційного навчання має свої недоліки, а саме: 

 Відсутність особистісного спілкування між майстром виробничого навчання та 

здобувачем освіти (відбувається менш ефективне, безособистісне навчання). 

 Необхідність наявності у здобувача сильної мотивації, вміння навчатися самостійно, без 

постійної підтримки та підштовхування з боку майстра виробничого навчання. 

 Відсутність можливості негайного практичного застосування отриманих знань із 

наступним обговоренням виниклих питань з майстром виробничого навчання і 

роз’яснення ситуації на конкретних прикладах. 

 Здобувачі освіти не завжди забезпечені достатнім технічним обладнанням (комп’ютер 

та постійний вихід у Інтернет; необхідне обладнання для приготування страв за темою 

уроку). 



 LearningApps.org - це сервіс для підтримки процесів 

навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних 

модулів. Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як 

навчальні ресурси або для самостійної роботи. 

 







 Тривале застосування сервісу 

підвищує сподівання щодо 

доцільності його використання в 

освітньому процесі, тому навіть 

після закінчення дистанційної 

форми навчання я продовжую 

використовувати цей сервіс під час 

уроків виробничого навчання. 



 Система дистанційного навчання не замінить традиційну 

систему професійно-технічної освіти, а доповнюватиме її, і, 

водночас, матиме вплив на розвиток освіти в Україні та 

удосконалення української системи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

 


