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Події 2020 року привернули увагу всього 

суспільства до технологій дистанційного 

навчання. Пандемія COVID-19 на кілька місяців 

унеможливила очне навчання, а дистанційне 

навчання стало єдиною доступною формою в 

системі освіти 



Поняття дистанційного навчання 

Дистанційне навчання – це одна з форм організації 

навчального процесу під час якого всі уроки, або 

частину занять проводять з використанням 

сучасних інформаційних телекомунікаційних 

технологій за умови територіальної віддаленості 

викладача та учня 

 



Мета дистанційного навчання:  

 надання освітніх послуг шляхом 

застосування у навчанні сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій 

за певними освітніми або освітньо-

кваліфікаційними рівнями відповідно до 

державних стандартів освіти. 



Головним завданням 

дистанційного навчання є  

 розвиток творчих та інтелектуальних 

здібностей дитини за допомогою відкритого 

та вільного використання освітніх ресурсів 

і програм,  доступних в мережі Інтернет. 



Переваги дистанційного навчання 

Можливість 
навчатися  у 

будь-який 
час та будь-
якому місці 

(за 
наявності 
Інтернету) 

Доступність 
навчальних 
матеріалів 

Навчання у 
спокійній 

обстановці 
Мобільність 

Індивідуаль 
ний підхід 



Недоліки дистанційного навчання 

Відсутність у більшості 
учасників(учителі, учні) 

технічних засобів 

Необхідна сильна 
мотивація 

Не підходить для розвитку 
комунікабельності 

Відсутність єдиної 
платформи для 
впровадження 

дистанційного навчання 

Нестача практичних вмінь 
та навичок 

Проблема індитифікації 
учнів  



Поради щодо 
організації 

дистанційного 
навчання 

Визначте мету: 
чого ми хочемо 
навчити дітей і 

який буде 
результат? 

Враховуйте 
інтереси та 

здібності учнів 

Враховуйте 
власні ресурси 
та можливості  

Визначте 
особливості та 

можливості 
учнів 

Відкоригуйте види 
робіт: чи можливо 

це зробити 
онлайн? 

Доберіть 
відповідні 
засоби та 

інструменти 



 Під час дистанційного освітнього 

процесу використовуються 

різноманітні інтернет-ресурси. за 

допомогою яких можна 

урізноманітнити свій урок, зробити 

процес виконання домашнього 

завдання цікавим і легким, 

зацікавивши тим самим не тільки 

учнів, а й самих себе.  

 Але які саме обрати? Які 

оптимально підійдуть для роботи з 

учнями, особливо в умовах 

дистанційного навчання?   

  

 

  



Пропоную один із таких ресурсів, 

платформу Nearpod. 

https://nearpod.com/ 
 

Використання Web-сервісів в освітньому процесі - це 

сьогодні нагальна потреба для викладачів, які прагнуть 

оптимізувати процес навчання, зробити його більш 

ефективним і цільовим для навчання.  

https://nearpod.com/
https://nearpod.com/




Це сервіс для створення презентацій, на основі яких 
можна провести цілий інтерактивний урок або ж просто 
опитування. 

Вчитель робить презентацію на певну тему, а код доступу 
до неї надсилає учням. Учні можуть відкрити роботу 
безпосередньо на уроці зі смартфонів, планшетів чи 
комп’ютерів. 

Сайт дає змогу додавати до презентацій не лише фото, 
відео та графіки, а й запитання. Таким чином, на дітей 
психологічно не тисне атмосфера опитування. Вони 
просто переглядають цікавий контент, а заразом 
обирають правильні відповіді до тестів. 

Є також можливість створювати відкриті запитання, 
тобто такі, де дитині треба записати власний варіант 
відповіді чи просто висловити свою думку з певного 
приводу. Або навіть намалювати малюнок замість 
текстової відповіді. 

Вчитель бачить онлайн і відповіді кожного окремо, і 
загальну ситуацію в класі. 





Інтерактивна презентація  

“Гігієна та санітарія” 

https://share.nearpod.com/U6eSfoJqWgb 

 

 

https://share.nearpod.com/U6eSfoJqWgb
https://share.nearpod.com/U6eSfoJqWgb


Ми позбавлюємо 
дітей майбутнього, 
якщо продовжуємо 
вчити сьогодні так, 

як вчили цьому 
вчора  

Джон Дьюи 


