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ЯКИМ БУДЕ «СВІТ ПІСЛЯ»? 

 

•  освітня система України набуде більш сучасного 
вигляду;  

• стане більш мобільною; 

•  гнучкою;  

• відкритою.  



ЩО МИ ВИМУШЕНІ РОБИТИ 

• змушують більшу частину педагогів долати антиінноваційні бар’єри 
відкриваючи нові горизонти у професії; 

• засвоєння нових форм, методів, професійних ролей, філософії роботи; 

•  ставати відповідальними, самостійними.  

• із виконавця програми  маємо стати її творцем, з чемпіона із 
заповнення журналу і перевірки зошитів – у спеціаліста з людського 
розвитку.  



НАВЧАННЯ ВДОМА 

 

• Заняття в ZOOM; 

• занятті всеукраїнської школи онлайн;  

• онлайн тестування;  

• надсилання фото виконаних робіт на Viber та пошту; 

•  спілкування батьків з викладачами.  



ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

 

 

 

• Дистанційне навчання  - це форма організації 
освітнього процесу, учасники якого віддалені один від 
одного і взаємодіють за допомогою сучасних цифрових 
технологій.  

 



ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ 

•  Можливість підлаштувати темп навчання під себе. 

 

 



• Можливість виявити сильні та слабкі сторони здобувача освіти під час 
навчання і працювати над ними. Робота здобувачів освіти на 
спеціальних навчальних платформах прозоро показує в яких 
предметах дитина орієнтується блискуче, а в яких є суттєві прогалини. 

     ДИСТАНЦІЙНА ПЛАТФРМА 

                ШАНОВНІ УЧНІ ДО ВАШОЇ УВАГИ 

       ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ, УРОКИ ТА ЗАВДАННЯ 

Курси                                                                                                                                                                   

Уроки 

Мої курси          

   ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ додавайте свої курси, уроки та завдання                                                                                                   

ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ 



ДИСТАНЦІЙНА ПЛАТФОРМА 



ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ 

• Можливість повторення матеріалу. 

 Коли щось незрозуміло, учні частіше соромляться попросити повторити 
матеріал ще раз, та інколи і часу не залишається для повторення, онлайн 
це не проблема: здобувачі освіти мають можливість прослухати урок 
стільки разів скільки їм потрібно щоб закріпити знання. Тести, які можна 
проходити повторно чудово підходять для закріплення вивченого. А ще 
завжди можна повернутись до вивчених матеріалів. 

 



ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ 

• Знижується психічне та фізичне навантаження. 

 Прасувати одяг та збиратись до навчального закладу, відповідати перед 
дошкою навіть коли погане самопочуття, чи поганий настрій, намагатись 
бути на одній хвилі з одногрупниками, а потім дехто ще і допомагає 
батькам. Під час очного навчання таке навантаження на учнів щодня. 
Дистанційне навчання, якщо правильно його організувати дозволяє зняти 
частину цього навантаження і може знизити рівень стресу. Окрім того 
вивільняє час для інших занять. 

 



ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ 

• Формування навичок самоосвіти. 

 Навчитися вчитися топ – навичка не тільки для майбутнього, а й тут і зараз. 
Освітні експерти переконані, що до 2030 року освітній процес стане 
безперервний. Тож у нинішнього покоління учнів є можливість прокачати 
цю навичку, зокрема завдяки дистанційному навчанню. Адже навчатись 
необхідно буде завжди та скрізь, у школі, коледжі, університеті і навіть на 
пенсії. Хто не вмітиме навчатись, той не зможе реалізувати свій потенціал 
на всі сто. 

 



НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ 

• Відсутність соціалізації та належності до спільноти. У звичайному житті діти 
вчаться командної роботи та ефективної взаємодії один з одним. Під час 
дистанційного навчання у них не так багато можливостей здобути м’які навички 
спілкування, які на першому місці серед навичок 21 століття. 

• Гаджетизація життя. Карантин змусив учнів цілісінький день сидіти перед 
моніторами, а це негативно впливає на поставу, зір. Загальне самопочуття.  Після  
закінчення уроків, учні одразу ж переключаються на розважальний контент у 
телефонах.  Тому час використання гаджетів чи не подвоюється. 

• Надмірний контроль батьків. Батьки перевіряють що і в якій послідовності виконує 
дитина. Вимагають все робити ідеально, а якщо ні – переробити. Батьки дуже 
активно перевіряють нашу дистанційну платформу  і як тільки не з’явилась нова 
тема з уроку одразу ж дзвонять .  

• Мало практики. Всі ми по різному сприймаємо та засвоюємо інформацію. Онлайн 
замало практики. Здебільшого подається теоретична інформація яку потрібно 
якось переробити та засвоїти. Щоб учні не відставали з виробничого навчання ми 
викликали по пів групи на заняття. На практичні заняття з водіння автомобіля теж 
викликали по одному учню в день, згідно їх графіка водіння.  

 



МЕТОДИЧНА РОБОТА 

• Єдина методична тема центру:  

 «  Формування професійних компетентностей 
здобувачів освіти шляхом упровадження новітніх 
технологій», 
 над якою розпочали працювати у 2019 р. 



ІІІ ЕТАП. АПРОБАЦІЙНО – 
ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ  

( НАБУТТЯ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ) 

 

 

Мета: 

• Вивчення досвіду роботи викладачів та майстрів в/н, виявлення 
труднощів в роботі з подальшою їх корекцією; 

• Апробація моделі формування педагога як компетентного фахівця. 



МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ 

Творчі звіти викладачів за результатами роботи над  методичною темою. 

 



МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ 

• Майстер – класи 

 



МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ 

• Методичні комісії 

 

 

 

 

                          

 

   

•                Тижні з професії 



МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ 

• Атестація педпрацівників 



А ЩЕ 



А ЩЕ 

Запорізькі козаки відкрили філію Першої громадської козацької  історичної   бібліотеки ім. Байди 

Вишневецького 



 

 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


