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ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

Інформатизація суспільства COVID - 19 

1. Визначення нового регламенту функціонування ЗО 

2. Нові підходи організації освітнього процесу 

3. Опанування різними системами ДО 

4. Мотивація навчання для учнів 

5. Технічне забезпечення всіх учасників освітнього 

процесу 
 



ЗАВДАННЯ  МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 Визначення сервісів та платформ для організації освітнього процесу в 

дистанційному форматі 

 Ефективна комунікація між учасниками освітнього процесу 

 Налагодження командної роботи педагогічних працівників  у віддаленому 

режимі 

 Здійснення  віддаленої координацію дій та контроль за якістю роботи 

 

 

Уявіть школу з дітьми, які вміють читати і писати, але з учителями, які не вміють 

цього, і ви отримаєте уявлення про Епоху інформації, в якій ми живемо.  
•                           Пітер Кохрейн, дослідник в галузі інформаційних технологій, підприємець,                 

співзасновник ConceptLabs CA, головний технолог ВТ Labs 

•                                                                



СЕРВІСИ МЕСЕНДЖЕРИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Можливості: - спілкуватися 

індивідуально в аудіо-, відео- та 

текстовому режимах; - формувати групи 

(до 250 учасників), спільноти 

(необмежена кількість учасників); - 

проводити опитування; - зберігати 

історії спілкування всіх індивідуальних 

та групових чатів; - створювати 

закріплене повідомлення у групі чи 

спільноті; - влаштувати аудіонараду; - 

установити програму на комп’ютері 

 

 Можливості: - зв’язуватися із 

контактами («друзями») у 

соціальній мережі Facebook і 

формувати із них групи; - 

здійснювати групові відеодзвінки 

у прийнятній якості;  

Можливості: Працює швидко, «гальмує» 

та дає збої, рідше ніж інші месенджери.  

Надійно захищає персональні дані та 

інформацію в чатах.  Автоматично 

зберігає інформацію у власній хмарі (не 

потрібно хвилюватися про резервне 

зберігання).  При не дуже якісному 

інтернеті працює стабільніше ніж інші 

месенджери.  Можливість здійснення 

дзвінка, запису і відправлення аудіо та 

відеоповідомлення  

Відеодзвінки у Viber погано 

підходять для груп, радше для 

індивідуального спілкування при 

якісному інтернеті.  Тривалість 

голосового повідомлення не 

більше 30 с.  Часто приходить 

спам.  Цей сервіс не зберігає 

історію листування 

 

 

 

 

 

Обмеження в обміні файлами – 

додаток на смартфоні посилає 

лише зображення, а для того, щоб 

надіслати файл в іншому форматі, 

потрібно відкривати десктоп-

версію.  Недоступна опція 

«Опитування» 

 

Отримані зображення 

завантажуються тільки за потреби 

в галерею зображень у смартфоні, 

і таким чином не 

перенавантажують пам’ять 

пристрою.  Неможливо 

здійснювати відеодзвінок 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО  ФОРМАТУ НАВЧАННЯ    У 2020 РОЦІ                                       

 



САМООСВІТА ПЕДАГОГІВ 
3. Понікарова О.О. 109 STEМ-хакатон для освітян ПТО «Гендерночутлива 

профоріентація» 

19.05-22.05.20 

 

 

 

 

26 Програма ООН з відновлення 

та розбудови миру КРОКУЄМО 

РАЗОМ 

Хмарні технології в освітньому процесі 22.06-25.06.20 20 ПЕРШИЙ центр освіти 

дорослих - №369 

Використання цифрових інструментів Google для 

дистанційної роботи з учнями 

23.03.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 198 

Створення та використання тестових завдань 27.03.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 236 

Створення та використання дидактичних ігор та вікторин 27.03.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 253 

Створення та використання інтерактивних плакатів 31.03.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 347 

Створення та використання інтерактивних робочих аркушів 31.03.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 362 

Створення та використання електронних інтерактивних 

дошок 

31.03.20 3 НМЦ ПТО Зап. обл № 377 

Створення та використання інфографіки 31.03.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 397 

Використання інтернет-ресурсів для 31.03.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 420 

Створення та використання інтелект-карт 02.04.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 520 

Створення та використання електронних книг 02.04.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 497 

Створення та використання пазлів, кросвордів та ребусів 17.04.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 958 

Створення та використання квест-кімнати онлайн 22.04.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 1197 

Створення та використання стрічок часу 22.04.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 1181 

Створення та використання інтерактивних дидактичних 

матеріалів 

27.04.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 1413 

Створення та використання інтерактивних презентацій 12.05.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 1667 

Створення та використання інтерактивних відео 12.05.20 3 НМЦ ПТО Зап.обл № 1648 

Ефективні рішення GOOGLE FOR EDUCATION для хмарної 

взаємодії 

24.11.20 15 ТОВ “Академія цифрового 

розвитку”№ БС-08133 



САМООСВІТА ПЕДАГОГІВ 

4.Дубовік С.П. 

 

67 Основи здоров'я 11.11-20.11.20 10 ПЕРШИЙ центр освіти дорослих № 

575 

Хмарні сервіси в освітньому процес 28.10-6.11.20 20 ПЕРШИЙ центр освіти дорослих № 

538 

Сучасні методи та засоби організації 

фізкультури за стандартами НУШ 

26.10.20 2 На Урок № В368-1573672 

Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури 

11.11.20 20 МДПУ ім. Богдана Хмельницького № 

1298\38-11 

Ефективні рішення GOOGLE FOR 

EDUCATION для хмарної взаємодії 

24.11.20 15 ТОВ “Академія цифрового розвитку” 

№ БС-05322 

10. Ахтирська Г.М 

 

65 Ефективні рішення GOOGLE FOR 

EDUCATION для хмарної взаємодії 

24.11.20 15 ТОВ “Академія цифрового розвитку” 

№ БС-05322 

Хмарні технології для викладачів 22.06-25.06.20 20 ПЕРШИЙ центр освіти дорослих № 

356 

Цифрові інструменти для ДО 18.09-19.09.20 15 РУХ Освіта № 17234316518 

Як прокачати урок за допомогою Инстаграм 

та ТікТок 

18.09-19.09.20 15 РУХ Освіта № 17234316518 



ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 Google Classroom – це інструмент, що зв’язує Google Docs, Google Drive і Gmail. 

 Платформа безкоштовна, але потрібно мати акаунт у Google для роботи.  Простий 

інтерфейс платформи.  Можливості:  завантажувати матеріали для учнів;  давати 

завдання;  контролювати виконання завдання та оцінювати їх;  спілкуватися з 

класом в режимі реального часу або в режимі дистанційного навчання і залишати 

коментарі стосовно д/з;  оффлайн-доступ до інформації;  створювати, зберігати та 

обмінюватися інформацією.  Наявні всі інструменти, які необхідні для планування 

і забезпечення якісного віддаленого навчання. Завдяки платформи Classroom 

можна організувати проектну роботу, перевернуте навчання, дистанційне 

навчання. Уроки та домашні завдання можуть бути цікавими! 

 

 Арсенал функцій не такий великий, як в інших системах дистанційного навчання 

(Moodle, Edmodo).  Незручні посилання на Google Classroom.  Найголовніший 

недолік для учнів полягає в тому, що цей веб ресурс змушує їх навчатися, а не 

відпочивати 

 



МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД GOOGLE  КЛАС 



МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД GOOGLE  КЛАС 

 



ВИХОВНА РОБОТА В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

 



СЕРВІСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ 

 Здійснення конференції індивідуально або для групи осіб 

 Спілкування онлайн 

 Можливість застосування функції «Демонстрація екрана»  

 
Можливості: - демонструвати на екрані процес 

набору тексту, малювання тощо; - передачі 

голосу лектора паралельно через смартфон, 

якщо він відійшов від ноутбука; - приєднатися до 

відеодзвінка всім, хто має посилання; - записати 

заняття, для тих учнів, які не мали можливості 

приєднатися 

Можливості: - необмежений час на дзвінки (до 

30 вересня 2020 року, коли дзвінки 

обмежуватимуться до 60 хв); - розпочати 

відеодзвінок, а потім поділитися посиланням 

або кодом та запросити людей електронною 

поштою; - створити або приєднати до Google 

Meet і додати до 250 учасників на відеодзвінок 

 

Недоліки:-Сервіс недоступний українською 

мовою. - Обмежений час зустрічі 40-ка 

хвилинами (для безкоштовної версії). - 

Незахищеність сервісу  

 

Недоліки:- Найкраще працює в Chrome. - Немає 

десктопного додатка, але є додатки для iPhone, 

iPad та Android. - Не пропонує записування 

розмов. - Користувачі повинні мати обліковий 

запис Google 

 

 

 



ДОСВІД РОБОТИ ZOOM 

Технічна складова Особиста культура  

спілкування 

Розподіл часу 

-   встановлення Zoom-додатка 

-    приєднання зі звуком 

- наявність відповідного 

гаджету 

- відключення електрики 

- якість інтернет зв'язку ( 

звук, зображення, 

спілкування) 

 

- запізнення з під'єднанням 

- не підключаються  зовсім 

-     не вмикають відеокамери 

-     не відповідають на   

запитання вчителя 

- постійний контроль 

викладача за часом 

-     обмежений час 

«Найскладніше те, що ми не бачимо обличчя і реакції на них, зв’язок з аудиторією дуже 

слабкий і тільки вербальний. Тому необхідна обов’язкова рефлексія не тільки для 

формування самооцінки  учня, а й для вчителя з позиції, наскільки учням зрозумілий 

матеріал уроку» 

                                       Олена Крютченко, викладач англійської мови ДНЗ «Мелітопольське ВПУ» 



ПЛАНИ НА МАЙБУТНЕ 



ВИСНОВОК 

Розвиток професійної освіти вимагає від педагогічних 

колективів узгодженості у вивченні навчального матеріалу, 

систематичності та послідовності в змісті, формах організації та 

методах навчання, що є важливою складовою педагогічних 

умов забезпечення цілісності процесу і результатів навчання. 


