
«БУТИ ЧИ НЕ БУТИ? 

ВІРТУАЛЬНО ПРО АКТУАЛЬНЕ» 

 
 

Пінчук Діана,  

старший викладач кафедри педагогіки,  

спеціальної освіти та менеджменту, 

Сумський обласний інститут  

післядипломної педагогічної освіти 



Виклики 
 На початку карантину навесні 2020 року всі заклади освіти 

перейшли на дистанційне навчання.  

 Сьогодні рік, як в Україні вперше був оголошений карантин у зв’язку 

з поширенням COVID-19. Для системи освіти це стало шоковою 
терапією, що вивела її на новий якісний рівень. 

 В майбутньому дистанційна освіта стане складовою звичайного 

освітнього процесу 



Виклики 
  обмеженість прямого контакту з викладачем і колегами-слухачами;  

 відсутність розвитку уміння чути й розуміти партнера, проявляти 

толерантність і делікатність у стосунках;  

 недостатній рівень володіння комп'ютерною технікою, навичками 

роботи в Інтернеті, використання інтерактивних технологій навчання;  

 не сформованість навичок самоосвіти, саморозвитку, саморегуляції, 

рефлексії;  

 складність у розробці навчальних програм, підручників, посібників, 

недостатня варіативність;  

 непідготовленість вчителів до упровадження дистанційного навчання 



Дистанційне навчання стало справжнім викликом не 

тільки для студентів (учителів), а й для їх викладачів 

системи ІППО 

створити всі умови для якісного онлайн-навчання,  

розбиратися з технологічними проблемами,  

мотивувати себе, вчителів, студентів на навчання в 

нових умовах 

 

 
 



Зона комфорту для вчителя –  

зона звички 



Було прийнято рішення –  

Організація роботи  

на платформі  Microsoft Teams 



Онлайн-платформа та застосунок 

Microsoft Teams –  комплексне 

вирішення проблем  організації 

дистанційного навчання 



Teams надає онлайн-клас, який в одному місці  поєднує у собі 

онлайн-зустрічі (до 250 осіб, час  необмежений), завдання, файли та 

листування  доступні як на мобільному телефоні, планшеті, ПК,  так і 

в браузері. 

 

 Онлайн 

платформа 

та  

Застосунок 



Віртуальні класи = командна робота 

 

 Зміст лекцій і завдання можуть бути опубліковані онлайн, і студенти або 

слухачі курсів можуть отримати доступ до них з будь-якого місця.  

  Використовуючи Teams, студенти або слухачі можуть отримувати 

доступ до матеріалів, виконувати спільні проекти з іншими студентами 

чи колегами, взаємодіяти з викладачами та відправляти завдання. 

  Викладачі мають можливість перевіряти завдання студентів та 
своєчасно надавати зворотний зв’язок. 

 Викладачі та студенти можуть взаємодіяти, працювати на онлайн-

дошці, використовувати також текст, аудіо або відео.  

 Лекції або практичні семінари можуть бути записані для перегляду в 

оффлайн режимі. 

 



 



Взаємодія з 

командою 



Організаційні 

моменти 



Знайомство з групою 



Знайомство 

з групою 

 





Різноманітні  

завдання 



Різноманітні 

завдання 



Різноманітні 

завдання 



Работа в групах  



Рекомендації: 
ЧАСТІШЕ БУТИ В РОЛІ СЛУХАЧА КУРСІВ, МАЙСТЕР-КЛАСІВ, ВЕБІНАРІВ, 

ПРАКТИЧНИХ СЕМІНАРІВ…., ДЛЯ ТОГО, ЩОБ РОЗУМІТИ, ЯКІ ЕМОЦІЇ ВІДЧУВАЄ 

СУЧАСНИЙ СТУДЕНТ АБО ВИКЛАДАЧ 

 

Визначила головні моменти в роботі викладача під час дистанційної роботи:  

 
Обов‘язковий запис заняття для тих, хто не зміг бути присутнім (перевірила на власному 
досвіді);  

Найкраща мотивація до навчання – власний приклад 

Чітко, спокійно пояснювати може один, а може й декілька разів (ми всі по-різному 
сприймаємо інформацію);  

Цікаві завдання - чіткі рекомендації по виконанню (50 % успіху студента або  слухача).  

Успішний викладач = успішний учень 



Дякую за увагу ! 

«Атмосфера, яку ми створюємо навколо себе, є 

втіленням наших думок. Навчати означає вдвічі 

вчитися, а ділитися з колегами своїм досвідом — 

ще одна складова вчительської професії» 

 


