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ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ

Дистанційне
навчання
—
це
сукупність сучасних технологій, що
забезпечують доставку інформації в
інтерактивному режимі за допомогою
використання
інформаційнокомунікаційних технологій від тих, хто
навчає, до тих, хто навчається.
Світова практика дала можливість
зрозуміти,
що дистанційна
освіта —
досить цікава та незвичайна форма
навчання. В Україні, особливо в галузі
професійної
(професійно-технічної)
освіти, система віддаленого навчання
робить лише перші кроки, але з кожним
роком
вона
вдосконалюється
й розширюється.
Спецвипуск інформаційного вісника
Навчально-методичного
центру
професійно-технічної освіти у Луганській
області «Професійна освіта Луганщини»
обґрунтовано
запровадженням
загальнодержавного
карантину.
З
початком вимушеної ізоляції заклади
освіти мали швидко звикати до нових
умов та переводити викладання в онлайн
- режим.
При переході на дистанційну освіту
за лічені дні в ЗП(ПТ)О вирішувались
різноманітні
нагальні
проблеми:
упровадження дистанційних технологій
навчання в усіх групах; оптимізація
роботи, при якій кожен здобувач освіти
зміг
би
повноцінно
навчатися,
послідовно і безперервно засвоювати
знання й при цьому мати підтримку з
боку педагогів. Труднощів було дуже
багато, але система профтеху Луганської
області
подолала
проблеми
та
адаптувалась у нових умовах. Зараз наші
здобувачі освіти впевнено навчаються,
залишаються в чатах під час занять,
спілкуються одне з одним в новому
форматі, самостійно використовують
інноваційні мережеві засоби навчання,
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відповідально перевіряють виконані
завдання, а найголовніше - хочуть
вчитися і роблять це із задоволенням.
Складно було не лише здобувачам
освіти, а й педагогічним працівникам.
Навантаження
на
них
у
період
дистанційного
навчання
зросло
у
2-2,5 рази. Крім того, щоб викладачі та
майстри
виробничого
навчання
здійснювали освітній процес, вони
повинні
були
самі
навчитися
синхронізувати навчальну діяльність і
відповідати на безліч запитань.
Спецвипуск інформаційного вісника
містить
матеріали
та
методичні
рекомендації
щодо
використання
дистанційних технологій навчання при
підготовці кваліфікованих робітників,
поради від наших колег щодо підготовки
та створення дистанційних курсів, опис
індивідуальних підходів до організації
навчання.
Презентуються
сучасні
дистанційні
технології,
методики
навчання, методичні та методологічні
проблеми їх впровадження в освітній
процес ЗП(ПТ)О.
Сподіваємося, що досвід наших
колег допоможе продовжувати надавати
якісні знання та тримати високу планку,
яку поставили собі заклади освіти. Попри
кризовий період, щоб забезпечити
необхідний рівень освітніх послуг, у
перспективі ми повинні продовжувати
«інвестувати» в освітній процес, щоб
наша молодь мала можливість і надалі
вчитися та отримувати популярні на
ринку праці професії. Ми переконані, що
криза мине, а репутація, безцінний
досвід
назавжди
залишаться
з
педагогами і здобувачами освіти.
З повагою
колектив Навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти
у Луганській області

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ

Оксана ЛУНЬОВА, майстер виробничого навчання ДНЗ «Сєвєродонецьке
вище професійне училище»

Сьогодні
важливого
значення
набуває
ефективне
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій у сфері освіти. Вимоги
суспільства до якості надання освітніх
послуг постійно змінюються, і сучасна
освіта повинна своєчасно реагувати на ці
зміни.
Вносять свої швидкі зміни й
надзвичайні ситуації – як-то карантин та
перебування на самоізоляції, коли перед
педагогами гостро постають питання
організації роботи закладів освіти в таких
умовах.
Сучасні
інтернет-технології
та
ґаджети в поєднанні з досвідом наших
педагогів дають змогу організувати
дистанційне навчання для здобувачів
освіти.
Освітнє
середовище
ЗП(ПТ)О
повинно забезпечувати гідний процес
навчання. Значна роль при цьому

належить web-технологіям, які швидко
проникають у всі сфери суспільства, у
тому числі в професійно-технічну освіту.
Однією
з
головних
причин
посиленої уваги педагогів до проблеми
впровадження
web-технологій
є
зручність та простота використання
наявних інструментів для пошуку,
створення та використання освітніх webресурсів, застосування яких може суттєво
підвищити
ефективність
освітнього
процесу,
активізувати
навчальнопізнавальну та самостійну діяльність
здобувачів освіти.
Нас оточує мобільний світ, нам
пощастило жити в період високих темпів
науково-технічного прогресу, стрімких
соціальних технологій, значного росту
інформаційних ресурсів, в унікальну
епоху
глобальної
технологічної
революції. По суті, технології стали
головним світовим ресурсом, і їх доречно
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Використання сервісу GOOGLE у професійнопрактичній підготовці здобувачів освіти
Державного навчального закладу
«Сєвєродонецьке вище професійне училище»
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використовувати
в
професійному навчанні.
Можна виокремити
декілька
основних
сучасних
тенденцій
розвитку
ІКТ
в
освітньому процесі. Одна
з провідних – створення
єдиного
освітнього
простору.
Завдяки
інформаційним
технологіям наш заклад
П(ПТ)О перейшов на
дистанційне
навчання
під час карантину дуже
швидко.
Основним
освітнім
майданчиком
для дистанційної освіти
було
обрано
сервіси
Google.
Google є однією з перших компаній,
яка розробила ряд сервісів, якими
активно користуються різні користувачі в
усьому світі. Він добре інтегрований з
іншими сервісами.
Раніше
сервіси
Google
використовувалися
на
уроках
виробничого
навчання
з
професії
«Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення», а тепер в
умовах карантину - для навчання всіх
здобувачів освіти.
Хмарні сервіси від корпорації
Googlе:
Drive – хмарний сервіс з
набором вебінструментів для зберігання
та передачі файлів різних форматів, а
також перегляду відео;
Docs – веб-сервіс, що дозволяє
кінцевому
користувачу
створювати,
редагувати, експортувати документи, та
надавати до них доступ для спільної
роботи;
Sheets
–
веб-сервіс
для
створення, редагування, експортування
та спільної роботи з таблицями;
Slides
–
веб-сервіс
для
створення, редагування, експортування
та спільної роботи з презентаціями;
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Gmail – поштовий вебсервіс для
роботи з повідомленнями;
Calendar
–
інтернет-служба,
призначена для тайм менеджменту:
планування
зустрічей
та
справ,
встановлення нагадувань про події тощо;
Forms
–
інструмент,
за
допомогою якого можна легко і швидко
планувати заходи, складати опитування
та анкети, а також збирати іншу
інформацію;
Classroom – безкоштовний набір
інструментів для роботи з електронною
поштою, документами і сховищем.
Дозволяє педагогам швидко організувати
заняття та ефективно спілкуватися зі
здобувачами освіти.

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ














узгодженість
документів,
інтерактивність, відображення змін у
реальному часі);
 розмежування прав на доступ (різні
права
на
доступ
(редагування,
перегляд, коментування), можливість
вбудовування у вигляді посилань);
 можливість інтерактивної перевірки
виконання робот;
 стеження за ходом навчання в будьякий зручний час.
Компанія Google запустила сервіс
«Клас» для викладачів у всьому світі.
Google Classroom – поштовий сервіс, що
входить до безкоштовних сервісів Google
Apps для освіти. Google Classroom – це
інструмент, що зв’язує Google Docs,
Google Drive
і Gmail,
допомагає
створювати і впорядковувати завдання,
виставляти
оцінки,
коментувати
і
організовувати ефективне спілкування зі
здобувачами освіти в режимі реального
часу або в режимі дистанційного
навчання.
Завдяки
платформі
Classroom
можна організувати проєктну роботу,
перевернуте
навчання,
дистанційне
навчання. Уроки та домашні завдання
стають цікавими!
Для роботи в додатку Google
Classroom
кожен
здобувач
освіти
повинен мати електронну адресу на
поштовому сервісі від Google - Gmail, а
члени педагогічного колективу акаунт
(електронну пошту) на Google.
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Використання сервісів Google в
освіті надає ряд переваг:
незалежність від операційної системи;
достатньо підключення до Інтернету,
браузера;
безкоштовність (доступні всі базові
можливості, відсутність обмежень на
період використання);
один акаунт – усі сервіси (реєстрація
необхідна на самому початку, нові
сервіси
можна
підключати
за
необхідністю,
наявність
та
налаштування
персонального
організатора всіх сервісів);
велика кількість користувачів;
знайомий
інтуїтивно
зрозумілий
інтерфейс (відповідає стандартним
офісним
програмам,
має
україномовну версію);
хмарне
зберігання
інформації
(можливість втрати даних виключена,
спрощений доступ за прямими
посиланнями,
можливість
редагування та доступу з будь-якого
комп’ютера, що має підключення до
мережі Інтернет), гігантські масиви
даних;
мінімальні вимоги для доступу
(відсутність
необхідності
встановлення додаткових програм,
підтримка
різними
браузерами,
доступ з інших гаджетів (смартфонів,
планшетів);
сумісне
створення
документів
(об’єднання людей, що працюють над
спільним документом, оперативна

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ
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Для кожної навчальної групи
створюється свій ключ доступу до
кожного предмета, який здобувачі
освіти
та
інші
педагоги
використовують для приєднання до
навчального
курсу.
Ключ

Як у всіх хмарних середовищах,
збереження
даних
користувача
відбувається в Інтернеті з можливістю
одержання доступу до них у будь-який
час і з будь-якого гаджету, з подальшим
збереженням на жорсткий диск або
роботою з даними в «хмарі».
Google
Classroom
дозволяє
викладачам організовувати стандартний
освітній процес через Інтернет. Він може
здійснювати такі заходи:

Створювати навчальні групи і
додавати здобувачів освіти.
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складається із семи символів.
Викладачі та майстри виробничого
навчання мають змогу розміщувати
матеріали з різних тем курсу, давати
здобувачам
освіти
практичні
завдання.

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ

Тема «Адміністування бази даних»
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdwCXOMND5iHWGeMXYdHQ

j4aYInpNjCJnhiyYLxSb9zmtK2SQ/
viewform
Список виконаних робіт у реальному
часі оновлюється на панелі педагога: він
може перевірити роботу, поставити
відповідну оцінку і написати коментар,

тим самим забезпечується зворотній
зв'язок зі здобувачем освіти.
На сторінці завдань видно, що задав
викладач. Здобувачу освіти достатньо
натиснути на завдання, щоб приступити
до його виконання. Інформація про здані
роботи оновлюється в режимі реального
часу, і педагог може оперативно
перевірити всі роботи, поставити оцінки
й додати свої коментарі.
За
всіма
завданнями
можна
спостерігати одночасно і контролювати
роботу над окремим завданням відразу в
декількох групах. Оцінювання завдань
можна
виконувати
вручну
або
автоматизовано.
Система
оцінювання
може
бути
адаптована
під
будь-яку
кількість балів (автоматично 100 балів, ми використовуємо
–
12-бальну шкалу оцінювання).
Після
оцінювання
за
допомогою
кнопки
«Повернути»
оцінка
відправляється на електронну
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Ці завдання дають можливість
використовувати посилання на файли
будь-якого виду з Google-диска, зовнішнє
посилання та посилання на відео з
YouTube. Таким чином, забезпечуються
умови для доступу здобувачів до
навчального
матеріалу
(презентації,
лекції,
демонстрації,
інтерактивні
завдання,
тестування,
додаткова
література та відео-уроки).
Для контролю вивченого матеріалу
доцільно використовувати Google-форми.
Тести, складені за допомогою Googleформи, можуть містити запитання різних
форматів: з одним або кількома
варіантами відповіді, з вибором відповіді
зі спадного списку. Запитання тесту
можуть супроводжуватися малюнком чи
іншим зображенням, також можна
додавати відео YouTube. Відповіді
здобувачів
освіти
автоматично
зберігаються
у
Google-формах,
а
статистику відповідей, зокрема у вигляді
діаграми, можна переглянути просто у
формі. З прикладами онлайн-тестів, які
використовуються для перевірки знань
здобувачів освіти, можна ознайомитись
за посиланнями:
Тема «Excel»
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfiDfz9CkYt7MWJy7aRfQMPdq
zI1saY00uHY9YxcOc8kSX7rw/viewform
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пошту
кожного
здобувача,
за
необхідності педагог може змінити
оцінку. Також є можливість експортувати
всі оцінки курсу до таблиці.
У Classroom можна легко і швидко
створювати та перевіряти завдання в
електронній формі, які автоматично
систематизуються в структуру папок і
документів на Google-диску, зрозумілу і
викладачам, і здобувачам освіти.
Під час карантину та організації
дистанційного навчання відбувається
підготовка здобувачів освіти до випуску в
2019/2020
навчальному
році
та
написання дипломних робіт. На окремій
сторінці навчальної групи зібрана
інформація
щодо
проходженням
здобувачами освіти етапів підготовки
дипломної роботи.
Наш заклад освіти обрав цей сервіс,
ураховуючи його переваги:

просте налаштування, економія
часу;

зручна
організація
робочих
матеріалів;

ефективний освітній процес;

доступність і безпечність.
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Використання сервісу на уроках
виробничого навчання має більше
переваг і доцільності, ніж на інших
заняттях.
По-перше,
кабінет
виробничого
навчання
оснащений
комп’ютерами із доступом до мережі
Інтернет, що є найважливішою умовою
для роботи із сервісом.
По-друге, використання інтерактивних вправ на уроках дає кращий
результат тоді, коли здобувачі освіти
виконують
їх
індивідуально
за
допомогою різних Інтернет-сервісів. Це
зменшує шум у кабінеті, підвищує
ефективність роботи кожного і дає
можливість педагогу взаємодіяти з
кожним здобувачем освіти. В Інтернеті
багато сервісів надають таку можливість,
але якщо педагог хоче їх використати, то
йому потрібно організувати доступ до
них всіх учнів. Особливо це актуально,
коли
на
уроці
використовуються
завдання, створені за допомогою різних
сервісів. Саме тут у нагоді стає Classroom,
адже в ньому можна прикріплювати
посилання, завантажувати документи й
різні завдання, які здобувачі освіти
повинні будуть виконати на різних
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технологій на уроках дає можливість
поглибити
та
розширити
знання
майбутніх кваліфікованих робітників про
використання на уроках ґаджетів та
розкриває
цікаві
можливості
використання Інтернету на прикладі
сервісу Google Classroom, який стане в
нагоді педагогічним працівникам при
підготовці творчих та цікавих уроків
професійно-теоретичної та професійнопрактичної підготовок. Це дасть змогу
здобувачам освіти цікаво навчатись, а
педагогу – направляти та корегувати їх
роботу.
Простота
у
використанні,
безкоштовність
і
високий
рівень
доступності Google Classroom та інших
сервісів Google, які цифровий гігант
постійно оновлює та вдосконалює, дає
можливість педагогам організовувати
ІКТ-підтримку
звичайних
форм
навчання,
а
також
успішно
супроводжувати
перевернуте
та
дистанційне навчання, індивідуалізувати
для кожного здобувача освіти процес
отримання знань, роботи з інформацією,
даними,
а
також
широко
використовувати групові форми роботи.
Навчання молоді не обмежується лише
закладом освіти. Матеріали, розміщені в
хмарі,
здобувачі
освіти
можуть
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етапах уроку.
Третьою перевагою є те, що наразі
не всі заклади освіти забезпечені
сучасними підручниками. До того ж
програма постійно оновлюється, саме
тому при підготовці домашніх завдань
зручно використовувати Classroom, де
можна розмістити конкретні вправи для
перевірки або ж основну інформацію, яку
здобувачі освіти повинні опрацювати та
засвоїти.
Ще однією перевагою зазначеного
сервісу є його використання на будьякому гаджеті з підключенням до
Інтернету, що спрощує роботу педагога
та підвищує зацікавленість здобувача
освіти ЗП(ПТ)О, адже він усвідомлює
свою
невідривність
від
освітнього
процесу та зв’язок із життям.
Google Classroom дає можливість
працювати з творчою молоддю в
позаурочний час. Наприклад, педагог
може сформувати окрему ініціативну та
креативну
групу
підлітків
для
дистанційних занять або для підготовки
до олімпіад та конкурсів, слідкуючи при
цьому
за
виконанням
роботи,
виставляючи часові рамки та оцінки за
виконане завдання.
Отже,
використання
елементів
інформаційно-комунікаційних
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переглядати вдома з мето повторення
вивченого на уроці, або ж для того, щоб
краще розібратись у змісті теми, якщо
при вивчені було щось незрозуміло. Для
засвоєння матеріалу кожен здобувач
освіти
матиме
змогу
підібрати
індивідуальний
темп
сприйняття,
обробки
та
засвоєння
інформації.
Вважаю, що це сприятиме підвищенню
мотивації до навчання та кращому
засвоєнню навчального матеріалу.
Використання Google Classroom не
зводиться до заміни паперових носіїв
інформації
електронними.
Сервіс
дозволяє поєднувати процеси вивчення,
закріплення та засвоєння матеріалу, які
під
час
традиційного
навчання
відокремлені одне від одного.
Система управління навчанням дає
можливість індивідуалізувати освітній
процес, спрощуючи роботу, разом з тим
збільшуючи кількість індивідуальногрупових методів і форм навчання.
Використання
Classroom
сприяє
підвищенню мотивації до навчання,
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дозволяє економити час для підготовки;
покращує наочність та інтерактивність
при подібній організації, що сприяє
кращому засвоєнню інформації.
Слід зазначити, що можливості
Google
Classroom
сприятимуть
ефективному навчанню лише при
наявності у викладача продуманої, добре
розробленої програми курсу, а також
текстів і/або презентацій, лекцій, набору
практичних завдань, які сприяють
засвоєнню
теоретичного
матеріалу.
Іншими словами, Google Classroom не
замінює викладача з його дидактичною
майстерністю, а лише надає нові
можливості
організації
освітнього
процесу.
Джон Дьюї сказав, що ми
позбавляємо дітей майбутнього, якщо
продовжуємо вчити сьогодні так, як
вчили вчора. Одним із завдань навчання
є підготовка молоді до життя в сучасному
світі, який все більше і більше «йде в
мережу». Сервіси Google розвивають не
просто навички роботи з веб-додатками,
а
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«Надати допомогу комусь у складний період – це
той вчинок, з якого і починається цивілізація»
Маргарет Мід

Валентина СОЛОВАРЬ, викладач історії Старобільського професійного
ліцею

Справжнім викликом для системи
української
освіти
став
загальнодержавний
карантин,
оголошений
з
метою
запобігання
поширенню коронавірусної інфекції, що
призвело до змін та переорієнтації в
організації освітнього процесу. Педагогу
пропонується багато альтернативних і
різнопланових
«замінників»
традиційних засобів навчання, серед
яких майже всі заклади освіти обирають
навчання з використанням елементів
дистанційних технологій.
Електронне навчання вже не
перший рік ефективно використовується
в закладах вищої освіти. Професійна
(професійно-технічна) освіта застосовує
його
вперше.
Звісно,
у
загальнодержавній практиці є окремі
ЗП(ПТ)О, що апробують дистанційне
навчання на експериментальній основі.
Але, на жаль, не в кожному закладі й не
для кожної професії його можна
застосувати.
Також
перепоною
в
запровадженні e-learning є неготовність
педагогів
перебороти
страх
перед
новітніми технологіями та розпочати їх
використання в освітньому процесі.

У багатьох країнах світу відео
розглядається як освітній контент,
ефективний
засіб
для
організації
освітньої діяльності. У Великій Британії
та США ще у 2006 році почали
впроваджувати цифрові відео для
підготовки вчителів. У 2007 році
виходить стаття «Майбутні вчителі
зможуть створити відео» (HernandezRamos, P., 2007), у якій було розглянуто,
як допомогти вчителю перебороти страх
перед
новітніми
технологіями
та
розпочати їх використання в професійній
діяльності. З кожним роком у світі
кількість відео навчального призначення
збільшується. Це зумовлено розвитком
технологій, наявністю безкоштовних
програм та сервісів, на яких можна
розмістити
будь-який
відеоматеріал
(YouTube, служби GoogleApps, TED-Ed,
МООС тощо).
YouTube є одним з перших ресурсів
візуалізації
інформації,
до
якого
звернувся колектив
Старобільського
професійного
ліцею
та
почав
використовувати
як
дидактичний
матеріал для уроків та платформу для
розміщення освітнього відеоконтенту
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ліцею.
При
викладанні
предмету
«Всесвітня історія» особисто я зіткнулася
з проблемою нестачі україномовного
освітнього відео, що особливо важливо
при дистанційному навчанні. Постала
потреба на онлайн-уроках не тільки
донести до здобувачів освіти сухі
історичні факти, але й збудити «живу»
уяву про події минулого.
Потреба у створенні цікавого,
інформативного контенту державною
мовою, який би став у нагоді як
викладачу, так і здобувачу освіти під час
розгляду тем всесвітньої історії, вимагала
швидкого та результативного рішення.
На YouTube я створила окремий
онлайн-канал «Цікава історія», де
розмістила матеріали освітніх відеопроєктів, серед яких: «Потсдамська
конференція. Підсумки ІІ світової
війни», «Холодна війна. Карибська
криза», «Світ у період розрядки» тощо.
Крім того, канал доповнено відеороботами здобувачів освіти за темою:
«Зміна статусу жінки в Першій світовій
війні».
Сучасна молодь народжується та
зростає в цифровому суспільстві, тому
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значно
відрізняється
від
своїх
попередників.
Способи
отримання,
опрацювання, передавання даних значно
різняться від тих, до яких звикли
викладачі покоління «Х» та «У». Відео є
мультимодальним, тобто задіює різні
органи чуття, завдяки чому ефективніше
покращує сприйняття та засвоєння
освітніх матеріалів, спонукаючи до
комунікативної діяльності та дозволяючи
засвоїти до 65% матеріалу. Здобувачі
освіти більш жваво реагують на
відеоконтент і краще сприймають
пояснення теми, ніж просто розгляд
відповідного розділу з підручника.
Під час опитування здобувачам
освіти Старобільського професійного
ліцею
було запропоновано назвати
переваги та недоліки використання
відеоматеріалів в освітній діяльності.
Найтиповіші відповіді здобувачів освіти:

легкість у запам'ятовуванні;

унаочнення матеріалу простіше для
розуміння;

зручність у використанні та
сприйнятті;

може оживити та підвищити інтерес
до дисципліни;

демонструє сучасність освітнього
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процесу;
підвищує пізнавальну активність;
цікаво, тривалий час не
втомлюєшся;
забезпечує виникнення стійких
образів;
створює краще емоційне
сприйняття матеріалу;
забезпечує індивідуалізацію
навчання.







Недоліки використання відео:
освітнє відео гарно сприймається
тільки людьми із розвиненою
зоровою пам'яттю;
при великій кількості людей в
аудиторії відео може бути погано
видно та чутно;
тривала відеотрансляція вимагає
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Переваги використання відеоконтенту:
здобувач освіти має можливість за
порівняно короткий час отримати
значний обсяг інформації, до того ж
насиченої цікавим матеріалом;
 здобувач освіти спрямовує інтереси і
роботу на подальшій розвиток та
вивчення висвітленої теми;
 дає
можливість
багатократних
повторів
демонстрації
відеоматеріалу безпосередньо на
заняттях та можливість повторити
матеріал вдома;
 підвищує
якість
та
рівень
самостійності
виконання
практичних/контрольних робіт.


постійних
пауз
для
кращого
засвоєння,
коментування,
обговорення й відтворення дій та
вказівок педагога;
 додаткові ефекти у відео можуть
відволікати;
 освітнє відео, яке триває понад 10
хвилин, може знизити рівень
засвоєння інформації;
 створення відео потребує великих
часових затрат.
Загальна
значущість
відео
підтверджує
доцільність
його
використання в освітньому процесі,
оскільки
слуховий
та
зоровий
аналізатори є домінуючими каналами
сприйняття освітнього матеріалу.
Існує велика кількість сучасних
програмних продуктів для створення
відео, які дозволяють урізноманітнити
виклад
матеріалу
за
допомогою
анімованих презентацій, оригінальних
сценаріїв, різноманітних сюжетних ліній.
Тому педагогу важливо чітко розуміти
мету та очікуваний результат від цього
виду
дидактичного
матеріалу,
намагатися
на
підготовчому
етапі
відповісти на запитання:
 що я хочу показати/розказати?
 як я хочу це зробити?
 який результат матиме перегляд
відео?
Структурування
матеріалу
є
важливим
етапом
у
формуванні
відеоконтенту. Створюючи матеріал для
зйомки, важливо зробити його простим і
зрозумілим, прибрати заплутані
фрагменти та невідомі терміни.
Варто враховувати, як він
сприйматиметься на слух, як
його
різні
частини
співвідноситимуться з темою в
цілому.
Для
створення
якісного
навчального
відео
доцільно
дотримуватись
таких
рекомендацій.
Зацікавлення. Відео
має
починатись із емоції радості,
сюрпризу,
заохочення,
мотивувати
до
подальшого
перегляду.
Емоційні злети та падіння. У
навчальному відео мають бути
передбаченні
переходи
від
спокійного стану глядача до
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емоційного стрибка.
Дикція.
Має
бути
чітке
вимовляння
звуків
відповідно
до
фонетичних норм мови. Слідкуйте за
диханням, паузами та темпоритмом.
Робіть
логічний
і
психологічний
наголоси. Звертайте увагу на гучність
викладу матеріалу, не переходьте на
крик.
Жести. Ж ести не маю ть бути
безперервними.
Не
кожна
фраза
потребує підкреслення жестом, надмірна
жестикуляція може відволікати від
змістовного навантаження.
Сюжет. Будь-яке відео має містити
такі елементи, як: зав'язка, розвиток,
кульмінація, розв'язка. Для посилення
ефекту від перегляду можна додати
пролог та епілог.
Стиль. Дотри муй тесь єди ного
стилю викладу. Якщо Ви використовуєте
анімаційні ефекти, то вони мають
підкреслювати основну думку, а не
відволікати від теми.
Тривалість. Нав чальне в ідео
має тривати не більше за 10 хвилин.
Якщо робити його довшим, то глядач
буде втомлюватись від великої кількості
інформації,
знизиться
рівень
засвоювання та зникне бажання до
подальшого перегляду. Великий за
тривалістю відеоролик бажано розділити
на кілька частин.
Якість зйомки. К арти нка має
бути чіткою та статичною. Усі важливі
деталі мають бути видимими на екрані,
без потреби наближення чи збільшення.
Для цього необхідно
зняти пробне відео,
щоб відрегулювати
налаштування
камери,
чіткість
звуку й зображення,
визначити зручний
формат.
Завершити
відео
в арто
коротким підсумком
та
повторенням
ключових моментів
теми, аби здобувачі
освіти
краще
їх
запам’ятали
і
за
потреби
повернулися
в
частину,
яка
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залишилася менш зрозумілою чи гірше
відклалася в пам’яті.
Після зйомки та запису треба
змонтувати
відео
за
допомогою
спеціалізованих програм для монтажу чи
скористатися
онлайн-сервісами
для
нарізки відео, накладання аудіо та інших
дій.
Створити
освітні
відео,
які
допоможуть засвоїти різноманітні теми
онлайн,
може
кожен
викладач,
розкриваючи власний творчій потенціал
і ставши прикладом для натхнення
іншим.
Сучасні
учні
мають
низку
характеристик,
які
кардинально
змінюють традиційний освітній процес.
Розуміючи ці особливості, викладач
може спростити сам процес навчання,
вмотивувати
здобувачів
освіти,
активізувати їх навчально-пізнавальну
діяльність і, як результат, покращити
ефективність
та
результативність
навчання.
Педагогічний вплив має бути
спрямований на досягнення освітніх
цілей, які визначаються тим, кого
навчають,
–
майбутнього
члена
суспільства. Сучасний викладач має
вміти швидко реагувати на виклики
сьогодення, буди фахівцем у своїй галузі
знань та не боятись упроваджувати будьякі інновації. Освітянам варто навчитися
створювати та використовувати якісний
відеоконтент для забезпечення освітньої
діяльності в реаліях сучасності.

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ
«Пам’ятайте, що ендорфіни та позитивні емоції – це те,
що зміцнює наш імунітет»
Інна Кукуленко-Лук’янець, доктор педагогічних наук,
доцент Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького

Олександр КОЗИР, керівник фізичного виховання ДПТНЗ «Привільський
професійний ліцей»

Рухова активність здобувачів освіти
під час навчання в дистанційному
режимі значно зменшилась. Тому
головною метою викладання дисципліни
«Фізична культура» під час карантину є
підвищення
рухової
активності
учнівської молоді в побутових умовах.
Адже заняття фізичною культурою не
лише поліпшують спортивну форму,
стимулюють організм, але й піднімають
настрій та допомагають позбавитися
поганих думок.
Не буде зайвим пригадати, для чого
взагалі нам фізична культура? Помірні
фізичні
навантаження
сприяють
прискоренню кровообігу, що покращує
живлення органів імунної системи та
забезпечує безперешкодне надходження
крові, а отже, і клітин імунної системи до
більшої кількості ділянок організму.
Кількість скорочень м’язів та судин під
час виконання фізичних вправ значно
збільшується, що сприяє тренуванню
тканин, з яких вони збудовані. Такі
тканини
стають
більш
міцними,
витривалими
та
стійкими
до

навантажень.
Під
час
виконання
фізичних
вправ
прискорюється
метаболізм та швидкість руху лімфи в
організмі, що надзвичайно важливо для
забезпечення процесів детоксикації, а
також для стимуляції відновлювальних
процесів у тканинах. Під час занять
фізкультурою
посилюється
синтез
багатьох важливих речовин у тілі,
зокрема
гормонів,
баланс
яких
необхідний
для
нормального
функціонування
залоз
внутрішньої
секреції та нервової системи.
Викладачі
фізичної
культури
активно
організовують
дистанційне
навчання. Для фахівців цієї дисципліни –
це досить складне завдання, тому що
самостійне виконання фізичних вправ
потребує неабияких психологічних та
фізичних зусиль здобувачів освіти.
При плануванні роботи викладач
фізичної культури повинен у першу
чергу враховувати матеріально-технічне
оснащення, яке є в побутових умовах.
У
практику
проведення
дистанційних занять з фізичної культури
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ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ
ФОРМОЮ
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Як організувати дистанційну роботу з фізичної культури в
умовах карантину?
1. Важливий особистий приклад викладача!!!
2. Знання здобувачами освіти правил самостійних занять фізичними
вправами.
3. Правила самоконтролю під час виконання практичних/фізичних завдань.
4. Виконання фізичних вправ протягом дня (ранкова руханка, фізкультурні
паузи під час роботи за комп’ютером, смартфоном тощо).
5. Робота з батьками щодо організації дистанційної роботи з фізичної
культури вдома.
6. Виконання фізичних вправ тільки за умови гарного самопочуття, з
дотриманням усіх вимог карантинних заходів.
7. Урахування місця проживання здобувачів освіти (квартира, будинок,
наявність власного подвір’я тощо).
8. Використання нестандартного обладнання для занять у домашніх умовах.
9. Забезпечення зворотнього зв’язку зі здобувачами освіти та батьками.
10. Пропонувати учнівській молоді цікаві практичні та теоретичні завдання.
Якщо якісно організувати дистанційне навчання, здобувачі
освіти краще адаптуються до занять фізичними вправами під час
уроків фізичної культури в закладі освіти.
ДПТНЗ «Привільський
професійний
ліцей» я, як керівник фізичного
виховання запровадив використання
цікавого комплексу вправ з елементами
фітнесу «Глайдінг», який може замінити
звичайні розвивальні вправи.
Що таке глайдінг? «Gliding» –
фітнес на тарілках.

Глайдинг-тренування були розроблені американським фітнес-тренером
Мінді Милрей, яка хотіла створити
ефективну
фізичну
програму
без
стрибків і ударних навантажень. В
основі глайдингу лежить принцип
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ковзання, що дозволяє у декілька разів
посилити ефективність від звичайних
вправ та отримати дуже простий і
якісний
тренінг,
який
допоможе
позбавитися від проблемних зон на
ногах, руках і животі й поліпшити фігуру
в стислий термін. Уже більше 5 років
практичних досліджень довели високу
ефективність
цього
фітнесінвентаря.
Для
професійних
глайдингтренувань
використовуються
невеликі синтетичні диски, які
забезпечують ковзання по поверхні
підлоги.
Спеціальні
диски
підкладають під ступні або долоні і

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ











Переваги глайдінгу
поліпшення
координації
рухів,
тренування вестибулярного апарату,
формування правильної постави й
виправлення недоліків фігури;
профілактика
плоскостопості
завдяки участі декількох груп м'язів
стопи, які не задіяні під час
виконання звичайних вправ;
підвищення
витривалості
при
виконанні вправ у середньому та
високому темпі;
незвичність
занять,
можливість
додаткового
навантаження
за
допомогою «ковзаючих» рухів;
відмінне
залучення
глибинних





м'язів, м'язів преса й спини;
простота тренажерів дає можливість
займатися в домашніх умовах;
практично
повна
відсутність
протипоказань;
можливість модифікувати вже відомі
вправи, доповнивши їх дисками.

Основні правила використання
глайдінг-гімнастики
 зручний одяг;
 перед
фізичними
заняттями
необхідно пересвідчитися, що поруч
немає гострих та інших предметів,
які можуть створити небезпеку ;
 починати роботу із простих вправ і
поступово переходити до більш
складних;
 дотримуватися
відповідного
дозування вправ (30-40 секунд на
кожну вправу або на кількість
повторень по 10-15 у кожен бік);
повторюйте вправи у 2-3 підходи або
за круговою системою;
 навчити самостраховці на заняттях з
глайдами;
 підбирати
відповідну
музику,
налаштовуватися на позитивний
емоційний
фон,
бадьорий
та
радісний настрій.
Перед
початком
тренування
важливо навчитися правильно рухатися.
На глайд-диск слід поставити половину
стопи, а п'яту – на підлогу. Щоб зробити
рух, потрібно підняти п’яту, опертися на
носок і, обережно відштовхнувшись,
ковзнути
в
потрібному
напрямку.
Система вправ із глайдами не передбачає
стрибків і різких рухів.
Комплекс вправ
Вправи для м’язів ніг
Присідання з кроком у бік
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виконують ковзаючі рухи вперед, назад,
убік. За рахунок подолання сили тертя з
поверхнею м’язи отримують додаткове
навантаження по всій траєкторії рухів,
завдяки чому ефект від тренувань
збільшується в декілька разів. Крім того,
доведеться задіяти м’язовий корсет для
підтримки рівноваги. Спочатку при
виконанні вправ можна триматись за
стілець .
Оригінальні
глайдинг-диски
(запатентований
варіант)
мают ь
діаметр 22 см й висоту 1 см, але не кожен
здобувач освіти може придбати собі
такий інструмент. Зараз випущено багато
аналогів, тому зовсім необов’язково
купувати оригінальні диски Gliding,
вартість яких є дуже високою. Замість
придбання додаткового інвентаря можна
використати
будь-який
підручний
матеріал, що ковзатиме по підлозі.
Наприклад,
паперові
одноразові
тарілочки, шматки пластику або щільної
тканини, невеликі рушники і навіть
звичайні шкарпетки.
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Вихідна позиція: ставимо стопи на
глайд-диски вужче ширини плечей, а для
більшої стійкості й максимального
включення в роботу сідничних м'язів
можна поставити їх трохи ширше. Коліна
і
стопи
розташовані
на
одній
вертикальній лінії. Для більшої стійкості
стопи можна злегка розвернути вбік.
Спина рівна, груди і плечі розправлені,
погляд спрямований уперед, спина
прогнута в попереку. Руки можна
виставити вперед для утримання балансу
або ж розвести в сторони.
На вдиху: зберігаючи положення
корпусу робимо короткий крок у бік і за
рахунок руху тазостегнового суглоба,
починаємо опускатися вниз до тих пір,
поки в колінах не утвориться кут в 90
градусів і стегна не будуть розташовані
паралельно
підлозі.
Якщо
дозволяє
гнучкість
або
є
бажання
максимально
навантажити сідничні м'язи, то
можна
присісти
глибше
паралелі.
На
видиху:
не
затримуючись
унизу,
повертаємося у вихідну позицію.
Вправа
виконується
спочатку в правий бік, а потім у

лівий.

Випади вперед
Вихідна позиція: стопи разом, носок
однієї ноги на глайд-диску. Спина рівна,
груди і плечі розправлені, погляд
спрямований уперед, спина прогнута в
попереку. Руки можна виставити вперед
для утримання балансу або ж тримати
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перед собою зігнутими в ліктьовому
суглобі.
На вдиху: робимо крок уперед і за
рахунок руху тазостегнового суглоба
починаємо опускатися вниз до тих пір,
поки в коліні попереду розташованої
ноги не утвориться кут у 90 градусів і
стегно не буде розташовано паралельно
підлозі, а друга нога, зігнута в колінному
суглобі під кутом 90 градусів, буде
розташована перпендикулярно підлозі.
На видиху: не затримуючись унизу,
повертаємося у вихідну позицію.
Вправа виконується спочатку на
одну ногу, а потім на іншу.
Вправи для м’язів верхнього
плечового поясу
Віджимання "лучника"

Вихідне
положення:
упор
лежачи, долоні на глайд-диску,
спина рівно, ступні на ширині
плечей.
На вдиху: ліва рука згинається в
ліктьовому суглобі, а права
відводиться вбік не згинаючись
у ліктьовому суглобі.
На видиху: не затримуючись
унизу, повертаємося у вихідну
позицію.
Вправа виконується спочатку на
одну руку, а потім на іншу.
Віджимання "праска"
Вихідне положення: упор лежачи,
долоні на глайд-диску, спина рівно,
ступні на ширині плечей.
На вдиху: ліва рука згинається в
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ліктьовому суглобі, а права рухається
вперед не згинаючись у ліктьовому
суглобі.
На видиху: не затримуючись унизу,
повертаємося у вихідну позицію.
Вправа виконується спочатку на
одну руку, а потім на іншу.
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Вправа для м’язів кору:
Планка "скелелаз"
Вихідне
положення:
упор
лежачи, ноги на ширину плечей,
носки на глайд-дисках. Упріться
носками ніг і долонями в підлогу.
Спину
утримуйте
в
прямому
положенні і не випинайте догори
сідниці. Ваша вага повинна бути
рівномірно розподілена по всьому
тілу.
На вдиху: напружте м'язи

підтримувати тіло в прямому положенні:
якщо прогнеться спина, то м'язи живота
не будуть задіяні так, як потрібно.
На
видиху:
коліно
неспішно
повертається у вихідне положення, але
без розслаблення м’язів живота. Те ж
саме робиться лівою ногою. Кроки
виконуються по черзі й рівномірно.

Сподіваюсь, що комплекс вправ
стане Вам у нагоді!

Бажаю здоров’я!

преса і підтягніть праве коліно до грудей.
Воно не повинно відхилятися вбік.
Потрібно
особливо
ретельно
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«У давнину люди вчилися для того, щоб удосконалювати
себе. Нині вчаться для того, щоб здивувати інших»
Конфуцій

ВИКОРИСТАННЯ
GOOGLE CLASSROOM
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ТА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ
ПРОЦЕСОМ

Ірина ЯРМОНОВА, методист НМЦ ПТО у Луганській області
Нам пощастило жити в період
високих
темпів
науково-технічного
прогресу,
стрімких
соціальних
технологій,
значного
росту
інформаційних ресурсів, в унікальну
епоху
глобальної
технологічної
революції. Можливо, ніколи раніше світ
не змінювався з такою швидкістю під
впливом інновацій, які щодня входять у
наше повсякденне життя. По суті,
технології стали головним світовим
ресурсом, більш важливим, ніж будь-яка
сировина
і
будь-які
фінансові
можливості. На наших очах відбувається
революція
в
системах
створення,
нагромадження та обміну знаннями.
Можна
виокремити
декілька
основних сучасних тенденцій розвитку
ІКТ в освітньому процесі. Одна з
провідних
–
створення
єдиного
освітнього
простору.
Існує
велика
кількість освітніх програм, які є
безкоштовними,
не
обмежені
функціоналом,
не
переобтяжені
рекламою. Компанія Google запустила
сервіс «Classroom» для викладачів у
всьому світі. Це поштовий ресурс, що
входить до безкоштовних сервісів Google
Apps для освіти.
Інтерактивна
платформа
допомагає
налагодити
комунікацію
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викладача зі здобувачами освіти, а також
організувати освітній процес в цілому.
Google Classroom дозволяє створювати
завдання, здійснювати контроль за їх
виконанням, налагодити спілкування на
рівні коментарів, виставляти оцінки
тощо.
Здобувачі
освіти
можуть
виконувати
завдання
за допомогою
Google Диска, Google Документів та
пошти
Gmail.
Додаток
підтримує
функцію планування Calendar, завдяки
якому можна налаштувати нагадування
про невиконані завдання та/або збігання
термінів їх виконання.
Функціонал
для
викладачів
включає в себе можливість призначати
завдання, стежити за їх виконанням і
збирати роботи. І головне, що все це –
без накопичення великої кількості
зошитів.
Навчально-методичний
центр
професійно-технічної освіти у Луганській
області застосував платформу Google
Classroom для створення Дистанційного
курсу: «GOOGLE-сервіси в навчальній
діяльності викладачів» для викладачів,
які бажають навчитися використовувати
Google-сервісі
у
своїй
навчальній
діяльності для проведення онлайндосліджень,
опитувань,
створювати
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відбувається – через Інтернет
за
допомогою Google Class, а самє може
здійснюватися таким чином:

створювати класи/групи і включати
в
них
користувачів/здобувачів
освіти/ студентів;


відправляти
завдання
користувачам/здобувачам
освіти/
студентам,
організовувати

Як створити Дистанційний курс і як
навчатися в Google Classroom?
Для роботи в Дистанційному курсі
Google Classroom кожен користувач має
створити аккаунт (електронну адресу) на
поштовому сервісі від Google - Gmail.
Збереження даних користувача
відбувається в хмарних середовищах в
Інтернеті з можливістю одержувати
доступ до них у будь-який час і з будьтематичні обговорення з ними;
для
кожного
класу/групи
створюється свій ключ доступу,
який користувачі/здобувачі освіти/



якого
пристрою
з
подальшим
збереженням на жорсткому диску або
для роботи з даними на «хмарі».
Освітній
дистанційний
процес
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предметні
тести,
налаштовувати
автоматичну перевірку відповідей і
працювати зі статистичними даними, а
також підвищувати рівень професійної
компетентності, фахової майстерності та
самоосвіти.
Завдяки використанню системи
дистанційного навчання педагогічні
працівники ЗП(ПТ)О Луганської області
опановують та успішно використовують
цифрові
інструменти
в
освітній
діяльності.
Усі учасники курсу отримують
практичні
навички
користування
сервісами Google, виконуючи вправи за
допомогою
покрокових
інструкцій;
підвищують свій рівень професійної
компетентності;
створюють
власні
продукти з використанням Googleсервісів.
По завершенню навчання кожен
слухач отримує електронний сертифікат
НМЦ ПТО Луганської області про
проходження дистанційного курсу.
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студенти
та
інші
педагоги
використовують для приєднання до
поточного курсу. Або педагог може
розіслати запрошення до свого
курсу, використовуючи розсилку
групі
користувачів/здобувачів
освіти/студентів на пошту і вони,
відкриваючи
отриманий
лист,
натискають кнопку «Приєднатися» і
автоматично
стають
його
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учасниками;
всі записи в Класі відображаються
як у блозі - стрічкою. Викладач/
тьютор
отримує
можливість
застосовувати дописи 6-х типів:
«Створити завдання», «Завдання з
тестом», «Запитання», «Матеріал»,
«Використати наявний допис» та
«Тема».
Допис
«Створити
запитання»

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ





необхідно просто натиснути на
завдання, щоб приступити до його
виконання.
Інформація
про
виконані роботи оновлюється в
режимі реального часу, і викладач/
тьютор може швидко перевірити їх,
поставити оцінки і додати свої
коментарі;


список виконаних робіт в реальному
часі
оновлюється
на
панелі
викладача/тьютора.
Він
може
перевірити
роботу,
поставити
відповідну
оцінку
і
написати
коментарі;

за

всіма

завданнями

можна

спостерігати
одночасно,
і
контролювати роботу над окремим
завданням відразу в декількох
класах.
Оцінювання
можна
здійснювати
вручну
або
автоматизовано;
наприклад,

на сторінці завдань видно, що задав
викладач/тьютор.
Користувачам/
здобувачам
освіти/студентам

23

Професійна освіта Луганщини № 2—2020

призначений для створення запитання з
короткою відповіддю або запитання, що
має варіанти відповіді. Допис «Створити
завдання» призначений для створення
індивідуальних
завдань.
Допис
«Завдання з тестом» призначений для
створення індивідуальних завдань з
тестом. Допис «Матеріал» призначений
для викладення теоретичних завдань.
Допис «Використати наявний допис» дає
можливість
викладачу
використати
завдання чи запитання, створене в
іншому класі (у своєму чи тому, до якого
він
має
доступ).
Допис
«Тема»
призначений для створення назви теми.
Всі
шість
типів
дописів
дають
можливість використовувати посилання
на файли будь-якого виду з Googleдиска, зовнішнє посилання та посилання
на відео в YouTube. Таким чином
забезпечені
умови
для
доступу
користувачів/здобувачів
освіти/
студентів до навчального матеріалу
(презентації,
лекції,
демонстрації,
інтерактивні
завдання,
тестування,
додаткова література та відео-уроки);
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використовуючи додаток Flubaroo.
Система оцінювання може бути
адаптована під будь-яку кількість
балів (автоматично 100 балів).

Після оцінювання за допомогою
кнопки
«Повернути»
оцінка
відправляється на пошту кожного
користувача/здобувача освіти/студента,
хоча за необхідності можна змінити
оцінку. Також є можливість експортувати
всі оцінки курсу до таблиці.
У Classroom викладач/тьютор може
легко і швидко створювати і перевіряти
завдання в електронній формі. Завдання
і роботи при цьому автоматично
систематизуються в структуру папок і
документів на Гугл Диску, що зручно всім
учасникам освітнього процесу.
Цей сервіс має такі переваги:
 просте налаштування;
 зручна
організація/систематизація
матеріалів;
 економія часу;
 доступність,
безпечність
і
безкоштовність.
Але є й певні недоліки. По-перше,
це матеріально-технічна база. Не кожен
заклад освіти може пишатися потужним
комп’ютерним
класом,
оснащенням
кабінетів
планшетами
чи
іншими
гаджетами. Також перепоною стає
відсутність стійкого підключення до
мережі Інтернет, що є головною умовою
для роботи із сервісом. По-друге,
використання інтерактивних вправ із
застосуванням
новітнього
Інтернетінструменту дає кращий результат лише
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тоді,
коли
користувачі/здобувачі
освіти/студенти
виконують
їх
індивідуально. А забезпечити це, на
жаль, може далеко не кожен заклад
освіти.
Використання
зазначеного
сервісу
спрощує
роботу
викладача/тьютора
та
підвищує
зацікавленість
користувача/здобувача
освіти/студента.
Google
Classroom
дає
змогу
викладачу/тьютору
працювати
з
творчими
користувачами/здобувачами
освіти/студентами групи. Це
особливо актуально на час
карантину
або
канікул.
Педагог може сформувати
окрему
ініціативну
та
креативну
групу
для
дистанційних занять чи для
підготовки до олімпіад та конкурсів,
слідкуючи при цьому за виконанням
роботи, виставляючи часові рамки та
оцінки за виконане завдання.
Застосування Інтернет-технологій
та
елементів
інформаційнокомунікаційних
дає
можливість
поглибити
та
розширити
знання
користувачів/здобувачів
освіти/
студентів, розкриває цікаві можливості
використання Інтернету, який стане
незамінним доповненням при підготовці
до уроків.
Цифровий
гігант
Google
–
безкоштовний, простий у використанні,
постійно
оновлюється
та
вдосконалюється,
дає
можливість
педагогам організовувати ІКТ-підтримку
звичайних форм навчання, а також для
перевернутого
і
дистанційного,
індивідуалізувати навчання і широко
використовувати групові форми роботи.
Всі матеріали розміщені на хмарі
користувачі/здобувачі
освіти/студенти
можуть
переглядати
вдома
для
повторення вивченого на дистанційному
курсі або ж для того, щоб краще
розібратись в темі, якщо при вивчені
було щось незрозуміло. Для засвоєння
матеріалу кожен користувач/здобувач
освіти/студент матиме змогу підібрати
зручний темп сприйняття, обробки та
засвоєння інформації - це сприятиме
підвищенню мотивації до навчання та
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кращому
засвоєнню
навчального
матеріалу.
Використання Google Classroom в
управлінні закладом освіти систематизує
та виносить на більш високий рівень
роботу всіх учасників освітнього процесу.
Узагальнюючи все вищесказане,
можна
зробити
висновок,
що
ефективному навчанню в Google Класі
може сприяти:
-наявність у викладача/тьютора
продуманої
та
добре
розробленої
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програми курсу;
- дидактичні матеріали (тексти або
презентації, лекції, набори практичних
завдань, тощо).
Грамотна
організація
роботи
дистанційного
навчання
в
Google
Classroom надає нам не тільки нові
можливості, але і забезпечує якісну
освіту, що відповідає вимогам сучасного
суспільства.

В.О. Сухомлинського,
Випуск
1.31.
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journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/
view/693/508. Литвинова С.
Поняття й основні характеристики
хмароорієнтованого
навчального
середовища
середньої
школи
[Електронний ресурс] /С. Г. Литвинова //
Інформаційні
технології
і
засоби
навчання. – 2014. – №2 (40). – С. 26-41. –
Режим доступу до журн.: http://
journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/
view/970/756.
Швець А. О. Доцільність використання
сервісу GOOGLE CLASSROOM на уроках
інформатики [Електронний ресурс] /
А.О.Швець – Режим доступу: http://
timso.koippo.kr.ua/hmura12/2016/10/16/
dotsilnist-vykorystannya-servisu-googleclassroom/
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ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ –
ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІН
І ТРАНСФОРМАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ
(ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
(з досвіду роботи
колективу Золотівського
професійного ліцею щодо організації
навчального процесу з використанням
технологій дистанційного навчання)
Світлана МОЗГОВА, методист Золотівського професійного ліцею
Останнім часом серед освітян стали
популярними такі терміни: хмарні
технології, електронне та дистанційне
навчання, відкриті освітні ресурси,
відкрите, змішане та мікронавчання,
куратор змісту.
Відкрите навчання – забезпечує
свободу щодо вибору часу, місця, форми.
Це – філософія, це – розвиток світогляду
особистості.
Написати у Viber: «Вивчити тему,
відповісти на контролі запитання,
виконати вправи на стор. N-ій…» – це не
дистанційне навчання. Дати здобувачам
освіти
весь матеріал на самостійне
опрацювання – це не дистанційне
навчання. Запропонувати набір лінків на
ресурси з навчальними матеріалами не
авторської розробки – і це не є
дистанційним навчанням! Знати лінки
недостатньо, треба ще вміти ними
користуватися і правильно організувати
роботу – свою і тих, хто навчається.
Золотівський професійний ліцей —
один із закладів освіти Луганської
області, який має практичний досвід
використання технологій дистанційного
навчання. Зазначимо, що в педагогічній
діяльності
практика
дистанційного
навчання в ліцеї впроваджується уже не
перший рік. З 2018 року на базі закладу
розпочато експеримент Всеукраїнського
рівня
за
темою:
«Організація
професійного
навчання
учнівської
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молоді й дорослих, які проживають на
тимчасово окупованій території на в
населених пунктах на лінії зіткнення, з
використанням технології дистанційного
навчання» (наказ Міністерства освіти і
науки України від 01.10.2018 р. №1042).
Ще з тривожного 2014-го року
педагогічний колектив працює над
проблемою забезпечення доступу до
безперервної якісної професійної освіти.
Система дистанційного навчання в
Золотівському професійному ліцеї не є
альтернативою
традиційно
існуючій
формі очного навчання. Упровадження
цього виду освітньої діяльності стало
вимушеним через проведення АТО (зараз
ООС) та з причини розташування
закладу освіти в зоні збройного
конфлікту. На той момент колектив
починав
використовувати
соціальні
мережі, бо часу на роздуми та вибір
відповідного ресурсу не було.
За такий тривалий період колектив
ліцею
набув
значного
досвіду
у
використанні технологій дистанційного
навчання, усі педагоги вибрали для себе
зручну форму співпраці зі здобувачами
освіти. На сучасному етапі реалізації
експерименту дистанційний курс – це
запланована
викладачем
навчальна
діяльність проєктування дистанційних
курсів на платформі Moodle для обробки
та засвоєння структурованої інформації.
Дистанційний освітній процес – це новий

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ
Змішане навчання дуже часто
називають гібридним. Це пов’язано з
тим, що воно акцентує увагу на суто
механічному підході до змішування
різних форм освітньої діяльності. Гібрид
являє собою поєднання нової, передової,
з
використанням
можливостей
IT
технологій зі старою; формування нового
підходу (новації) з урахуванням відомих
можливостей
старої
методики
викладання.
Змішане навчання як технологія
змін і трансформації не може з’явитися
саме по собі. Необхідні додаткові зусилля
як з боку викладачів, так і з боку
здобувачів освіти. Подібні революційні
моделі змін надають новий імпульс
якісному
розвитку
освіті,
вони
ефективніші,
доступніші,
мають
персональний підхід і з часом можуть де
в чому перевершити традиційні методи.
Запровадження е-навчання – це
пошук відповідей на питання: як
організувати дистанційне навчання, як
зробити
його
ефективним,
контрольованим, системним, і, що
найважливіше, – не обтяжливим для
здобувачів освіти та педагогів.
Методична служба Золотівського
професійного ліцею, а саме: методист,
голови
методичних
комісій
загальноосвітньої
та
професійної
підготовки і творча група з реалізації
експерименту – розробили для всіх
учасників освітнього процесу
ліцею
рекомендації щодо роботи на платформі
дистанційного
навчання.
Нижче
представлено структурну модель системи
навчання з використанням технології
дистанційного навчання в Золотівському
професійному ліцеї.
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підхід до відтворення традиційного
навчального
процесу
за
рахунок
включення таких форм проведення і
здійснення освітньої діяльності, як
спілкування,
співробітництво,
співтворчість, самостійна робота й
постійне самовдосконалення за умови
всебічної підтримки засобами ІКТ.
Системно структурована модель
дистанційного навчання – це комплекс
особистих взаємодій, які підтримують,
доповнюють одна одну й мають на меті
всебічне підвищення якості освітньої
діяльності кожного здобувача освіти і
дистанційного процесу в цілому.
На якість таких форм навчання як
процесу суттєво впливають постійні
контакти між здобувачами освіти і
викладачами, розвиток співробітництва,
використання в проектуванні освітньої
діяльності засобів активного навчання,
швидкий
і,
що
найважливіше,
змістовний та корисний зворотній
зв’язок, продуктивне та ефективне
використання часу, висока загальноспрямована на діяльність та внутрішня
мотивація (зацікавленість), а також
стратегія індивідуального підходу до
врахування
базової
підготовки,
здібностей і можливостей здобувачів
освіти і, згідно з цим, постійне
вдосконалення шляхів навчання.
Адаптуючись в умовах сучасності,
на
засіданні
методичної
ради
Золотівського
професійного
ліцею
педагогічні
працівники
прийняли
рішення
активно використовувати
технології дистанційного навчання не
тільки за потреби та в рамках реалізації
експерименту, а й на постійній основі в
ході освітнього процесу для підвищення
рівня
професійної
компетентності
майбутніх
кваліфікованих
робітників, що досягається
завдяки
урізноманітненню
форм професійної освіти і
навчання. Це так зване
«змішане навчання».
Змішані підходи до
організації
освітнього
процесу
в
ЗП(ПТ)О
дозволяють
скористатися
гнучкістю
і
зручністю
дистанційного
курсу
та
перевагами
традиційного
навчання.
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Методичні
рекомендації
щодо
організації
дистанційного
навчання
передбачають певну стратегію дій
педагога, що включає в себе такі основні
кроки,
як:
визначення
стратегії
навчання; обрання зручного інструменту
для дистанційної взаємодії з учнями;
визначення та дотримання правил і
дедлайнів
дистанційного
освітнього
процесу, формату представлення учнями
завдань;
інформування
здобувачів
освіти; якісну організацію комунікації з
урахуванням
специфіки
навчальних
предметів тощо.
Єдиний
інформаційнокомунікаційний простір Золотівського
професійного
ліцею
забезпечує
взаємодію всіх суб’єктів освітнього
процесу:
 керівних кадрів;
 методиста;
 педагогічних працівників: викладачів
загальноосвітньої
підготовки,
викладачів
професійно-теоретичної
підготовки, викладачів професійнопрактичної підготовки та майстрів
виробничого навчання;
 здобувачів освіти.
Інтеграція
можливостей
комп’ютера, систем
мультимедіа і
друкованого
посібника
дозволяє
об’єднати в одному місці і в один час
різні види інформації (слайди, рух, звук,
текст, графіку тощо). Це забезпечує
розвиток
інтелекту
та
творчих
здібностей.
Організація самостійної навчальної
діяльності та підвищення мотивації
навчання
–
очевидний
продукт
упровадження в освіту інформаційних
технологій .
Електронні
навчально-методичні
комплекси
предметних
курсів
забезпечують:
 розвиток
наочно-образного
та
творчого видів мислення;
 розширення
досліджуваної
предметної
області
за
рахунок
можливостей
моделювання,
скорочення часу на пошукові роботи;
 формування інформаційної культури
за рахунок здійснення інформаційнонавчальної діяльності та роботи з
програмними засобами й системами.
Електронний
навчальнометодичний комплекс з дисципліни
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(ЕНМКД)
–
засіб
реалізації
комп’ютерних технологій навчання за
будь-якою формою (очною, заочною,
дистанційною),
спрямований
на
активізацію
самостійної
роботи
учнівської
молоді
з
вивчення
дисципліни,
підвищення
якості
навчання,
об’єктивності
процесу
контролю та оцінки знань здобувачів
освіти. ЕНМКД відображає сукупність
дидактичних, методичних заходів та дій,
специфіку
викладання
окремої
дисципліни, що реалізуються сучасними
комп’ютерними технологіями навчання,
які
орієнтовані
на
досягнення
поставлених дидактичних цілей і задач у
процесі навчання та виховання.
Структура ЕНМКД формується
відповідно до вимог системи організації
освітнього
процесу,
визначається
керівником курсу – викладачем або
майстром
виробничого
навчання,
подається на розгляд та схвалення
методичною радою і затверджується
директором ліцею. При компонуванні
матеріалів
електронного
навчального комплексу слід

дотримуватися
структури:

типової

ЕНМКД розробляє керівник курсу
(викладач,
майстер
виробничого
навчання), який відповідає за його якість
і відповідність до встановлених вимог.
Контроль
за
підготовкою
ЕНМКД
здійснюють методист, старший майстер
та заступник директора з навчальновиробничої роботи.
Матеріали
дисципліни
розбиваються
на
декілька
рівнів
деталізації. Отже, здобувач освіти сам
обирає свій «шлях» роботи з ЕНМКД, що
забезпечує максимальну ефективність
використання
часу
та
збільшення
швидкості
знаходження
потрібного
матеріалу.
Створення ЕНМКД, як будь-якої
складової навчальної системи, повинно
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відбуватися
за
такими
етапами:
попередній, підготовчий, основний та
завершальний.
На
попередньому
етапі:
визначаються дисципліни, для яких
створюються
ЕНМКД;
виконується
ревізія наявних матеріалів (у паперовому
та електронному вигляді), оцінюється їх
якість та відповідність встановленим
вимогам; розробляються загальні та
спеціальні підходи та вимоги до змісту;
визначаються виконавці, оцінюються
орієнтовні витрати часу й терміни
завершення робіт.
На
підготовчому
етапі
розробляється сценарій ЕНМКД та його
окремих складових (у разі потреби –
сценарії мультимедійних елементів);
підбирається або готується матеріал
(тексти, таблиці, графіки тощо). Під час
основного
етапу
виконується
безпосереднє компонування ЕНМКД за
допомогою обраних інструментальних
засобів.
На
завершальному
етапі
перевіряється правильність матеріалів
ЕНМКД,
виправляються
виявлені
помилки,
збої
при
відтворенні
інформації, тестування і відбувається
апробація ЕНМКД в освітньому процесі.
За результатами тестування та апробації
здійснюється доробка ЕНМКД, а також
проводиться його тиражування. Для
забезпечення ефективного використання
ЕНМКД
до
здобувачів
освіти
встановлюються такі вимоги:
 наявність
базового
рівня
інформаційної культури та навичок
самостійної навчальної роботи;
 наявність базових знань у галузі
інформатики
та
інформаційнокомунікаційних технологій.
Налагоджена система дистанційного навчання ліцею стала в нагоді й під
час упровадження карантину в Україні
(COVID-19) у березні 2020 року. Поки
колеги інших закладів професійної
(професійно – технічної) освіти шукали
шляхи
реалізації
та
здійснення
освітнього процесу з використанням
технологій дистанційного навчання,
педагоги
Золотівського професійного
ліцею займались звичними справами:
продовжували розробляти дистанційні
курси з предметів, працювали над
створенням інтерактивних навчальних
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матеріалів,
проводили
онлайнконференції, підтримували зворотній
зв’язок з учнівською молоддю тощо.
Ефективність
використання
технологій дистанційного навчання в
закладі освіти суттєво відчувається.
Спільна
діяльність
спрямовує
та
вмотивовує
до
саморозвитку
й
самовдосконалення. Спочатку вимушене,
а тепер повсякденне використання ІТтехнологій розширює можливості для
професійного зростання як педагогів, так
і майбутніх кваліфікованих робітників.
Педагоги на початку експерименту
використовували технології з причин
необхідності,
вимушено,
а
зараз
розуміють вигоду та мають причину для
їх застосування. Насамперед викладач
або майстер виробничого навчання чітко
розуміє, як полегшує та урізноманітнює
процес
навчання
цифрування
методичних матеріалів. Використання
технологій дистанційного навчання під
час уроку в закладі освіти заощаджує час,
який
раніше
використовувався
викладачем на роздачу дидактичних
матеріалів, друк бланків тестів та їх
особисту
перевірку,
лекцію
з
конспектуванням
(у
кожного
відрізняється швидкість написання) та
інше. Наявна постійно накопичувальна
база електронного освітнього комплексу
з
предмету
дає
можливість
індивідуального підходу: хто не встиг на
уроці – повторив удома, хто хоче знати
більше – користується посиланнями до
додаткових джерел та відео, що
ілюструють навчальний матеріал тощо.
Аналіз поданого вище матеріалу
дозволяє
зробити
висновок
про
можливість
успішного
застосування
технологій дистанційного навчання для
підготовки кваліфікованих робітників.
Для цього необхідно:
 телекомунікаційне оснащення;
 компетентні професіонали (технічна
підтримка), які не тільки самі
володіють високою комп’ютерною
грамотністю, а й спроможні навчити
користуватися
комп’ютерною
технікою
інших
педагогічних
працівників;
 методична підтримка (налагоджена
робота методичних служб закладу
освіти з питань організаційно –
педагогічних умов упровадження

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ

Застосування
новітніх
інформаційно-комп’ютерних
технологій
змінює роль викладача, стимулює до
впровадження
нових
педагогічних
прийомів і підходів у підготовці до уроку.
Досить важливими стають такі якості, як:
здатність
застосовувати
інноваційні
методи використання комп’ютера та
можливостей, які він надає, з метою
активізації
пізнавальної
діяльності,
високий рівень технічної грамотності,
поглиблення та здобуття нових знань.
Викладач повинен оволодіти прийомами
та технологіями дистанційного навчання
на професійному рівні, стати тьютером.

школи: моногр. / В. О. Білоусова. — К.:
ІЗММ, 1997. — 192 с.
Биков В. Ю. Відкрита освіта і відкрите
навчальне середовище / В. Ю. Биков //
Теорія
і
практика
управління
соціальними
системами.
–
Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 2. –
С.116–123.
Буряк В. Умови та засоби самоосвіти /
В. Буряк // Вища школа. — 2002. — №6.
— С. 18–27.
Буряк В. К. Умови та засоби самоосвіти /
В. Буряк // Вища школа. — 2002. — №6.
— С. 18–27.
Буряк В. К. Педагогічна культура
вчителя: теоретико-методологічний
аспект: монографія / В. К. Буряк. – К.:
"Деміур", 2005. –– 232 с.
Демченко О. М. Самостійна пізнавальна
діяльність як дидактична проблема /
О.М. Демченко // Педагогічні науки: зб.
наук. пр. –– Суми: Сумськ. держ. пед.
ун-т ім. А. С. Макаренка, 2002. – Ч.1. –
С.272–280.
Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні
технології: навч. посіб. / І. М. Дичківська.
— К.: Академвидав, 2004. — 352 с.
Дмитренко Т. О.
Системний
аналіз
педагогічної
технології / Т. О. Дмитренко // Напрями
наукових
досліджень
кафедри
педагогіки:
зб.
наук.
пр.
ХДПУ
ім. Г. С. Сковороди / за ред. В. І. Лозової.
— Х.: ХДПУ, 1997. — С. 67–70.
Жевакіна Н. В. З історії дистанційної
освіти / Н. В. Жевакіна // Вісн. Львів.
нац. ун-ту імені Івана Франка. – 2003. –
№ 17. – С. 135 – 141.
Жевакіна Н. В. Дистанційне навчання —
нова форма підготовки фахівців з
соціальної роботи / Н. В. Жевакіна //
Соціальна педагогіка: теорія та практика
– 2005. – № 2. – С. 60 – 63.

Досвід педагогічного колективу
показує, що навчання може відбуватися в
будь-який час, у будь-якому місці, за
будь-яких умов
та в різноманітних
формах відповідно до потреб людства.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
Білоусова В. О. Теорія і методика
гуманізації відносин старшокласників у
позаурочній діяльності загальноосвітньої
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ДН, розробки навчальних курсів);
наявність програмного об’єкту або
ресурсу,
який
може
бути
використаний для навчання;
Отже,
природний
розвиток
технологій дистанційного навчання,
зручність його використання має більше
переваг, ніж недоліків. А саме:
 гнучкість;
 якісний матеріал;
 індивідуальний підхід;
 постійне зростання професіональної
майстерності;
 можливість навчатися в будь-який
час;
 можливість навчатися в будь-якому
місці;
 навчання без відриву від основної
діяльності;
 можливість
навчатися у своєму
темпі;
 доступність навчальних матеріалів;
 мобільність;
 навчання в спокійній обстановці;
 індивідуальний підхід;
 зручність для викладача;
 можливість постійного моніторингу
успішності навчання.


ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ
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ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЯ «ТЕСТ»
ПЛАТФОРМИ MOODLE ПРИ ВИВЧЕННІ
ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»
З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Елла

ЗАБОРСЬКА,

професійного ліцею

викладач

математики

Питання можливості використання
елементів дистанційного навчання стало
актуальним
для
Золотівського
професійного ліцею ще у 2014 році – з
початком
ООС
(тоді
–
АТО).
Місцезнаходження
закладу
освіти
безпосередньо на лінії розмежування
зумовило пошук нових підходів до
навчання. Ліцей став
учасником
експерименту всеукраїнського рівня з
питання
дослідження
ефективності
використання технологій дистанційного
навчання
в
процесі
формування
професійних компетентностей здобувачів
освіти.
Участь в експерименті дозволила
швидко
організувати
навчання
здобувачів
освіти
дистанційно
з
використанням платформи Moodle –
безкоштовної
системи електронного
навчання. Це відкритий веб-додаток, на
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і

фізики

Золотівського

базі
якого
можна
створити
спеціалізовану
платформу
для
використання в освітній діяльності.
Платформа не потребує для своєї роботи
жодного
платного
програмного
забезпечення. Крім того, вона зручна у
використанні і достатньо проста в
опануванні.
Система MOODLE включає набір
модулі,
використання
яких
дає
можливість співпрацювати на рівнях
«учень-учень» і «учень-викладач». До
цих модулів належать: голосування
(опитування), анкети, чати, форуми,
уроки, журнали, тести, тести HOT
POTATOES
QUIZ,
пакети
SCORM,
словники, семінари, wiki, завдання тощо.
Усього
близько
35
різнопланових
модулів.
Особливої уваги потребує модуль
«Тест», який дозволяє визначити рівень

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ
складності на різних етапах вивчення
теми. Крім того, передбачена можливість
налаштування
різних опцій цього
інструменту. Наприклад, викладач може
встановити терміни проходження тесту,
обмеження часу тощо. Можна увімкнути
опцію перемішувати як питання, так і
відповідей на них, що унеможливить
списування. Крім того, викладач може
дозволити декілька спроб проходження
тесту, що особливо важливо на етапі
самоконтролю.
При
візуалізації
результатів є можливість встановити як
відсотковий показник, так і в балах; а
також чередування при повторному
проходженні тесту.
Викладач може контролювати: чи
надавати здобувачам підказки, відгуки,
правильні відповіді на запитання.
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успішності здобувачів освіти та провести
тематичне оцінювання.
До базових функцій середовища
належить функція проведення онлайнтестування, яка містить програмну
реалізацію
передових
психологопедагогічних надбань зазначеної сфери.
Тестування — це метод педагогічної
діагностики, за допомогою якого вибір
поведінки, що презентує передумови чи
результати освітнього процесу, повинен
максимально відповідати принципам
співставлення, об'єктивності, надійності
та валідності вимірів, повинен пройти
обробку й інтерпретацію та бути
прийнятним
для
застосування
в
педагогічній практиці.
Цей модуль надає викладачу
можливість розробляти тести різної
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ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ
Після загальних налаштувань тесту,
необхідно перейти до його наповнення.

Модуль
надає
можливість
розробляти тести, які можуть містити

питання різних типів.
Як демонструє практика, доцільно
використовувати ті типи питань, які
реалізовані в ЗНО: множинний вибір (з
вибором однієї або кількох правильних

відповідей),
відповідність,
коротка
відповідь, есе. За кожне питання
встановлюється
максимальний
бал.
Кожна спроба оцінюється автоматично,
за винятком питань типу «есе».
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ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ
освіти виконав тест, скільки спроб і часу
витратив на його проходження, яку

оцінку отримав, на які питання дав
відповідь.

gazetapk/2010_2011/GAZETA%202009%
20Februar10.pdf
https://naurok.com.ua/vikoristannyatestovih-tehnologiy-dlya-kontrolyu-znan-taumin-uchniv-155709.html
http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/177-2/
file:///C:/Users/TPCUser/
Downloads/69423-144331-1-SM.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11421/1/
Тестові_технології_оцінювання_компете
нтностей_учнів-_Посібник.pdf
Алгебра та початки аналізу. 10 клас.
Рівень стандарту / О.О. Старова – Х.: Вид.
група «Основа», 2018. – 112 с. – (Серія
«Мій конспект»)
Геометрія.
10
клас.
Рівень
стандарту / О.О. Старова – Х.: Вид. група
«Основа», 2017. – 104 с. – (Серія «Мій
конспект»)
Алгебра та початки аналізу. 11 клас.
Рівень стандарту / О.О. Старова – Х.: Вид.
група «Основа», 2019. – 112 с. – (Серія
«Мій конспект»)
Фізика (рівень стандарту, за навч.
програмою
авт.
колективу
під
керівництвом Ляшенка О.І.) : підручник
для 10-го класу закл. заг. серед. освіти /
В.Д. Сиротюк. – Київ : Генеза, 2018. – 256
с. : іл.
Фізика
і
астрономія
(рівень
стандарту, за навч. програмою авт.
колективу під керівництвом Ляшенка
О.І.) : підручник для 11-го класу закл. заг.
серед. освіти / Володимир Сиротюк,

Звісно, створення тесту вимагає
певного часу, але набагато полегшує
процес перевірки засвоєння здобувачами
освіти
теми.
Досвід
Золотівського
професійного
ліцею
показав,
що
здобувачі освіти більш охоче виконують
тести, ніж будь-який інший вид
діяльності. Крім того, використання
цього модуля є своєрідною підготовкою
до проходження ЗНО, оскільки тест
створюється в тому ж форматі.
Переосмислення
підходів
до
використання сучасних педагогічних
надбань
на
базі
інформаційнокомунікаційних технологій дає підстави
стверджувати, що сучасні технології
освіти базуються на вдосконалених
засадах класичної дидактики освітнього
процесу.
Механізм
статистичного
аналізу,
підготовлений
у
модулі
тестування Moodle, дає можливість
потужного аналізу тесту та кожного
запитання в ньому, за його допомогою
можна швидко обчислювати результати
виконаних завдань.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
https://osvita.ua/vnz/high_school/72285/
http://mkschool.ciit.zp.ua/mod/book/
view.php?id=754&chapterid=276
https://npu.edu.ua/file/
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Система
надає
викладачу
можливість
отримувати
таку
інформацію: хто і коли із здобувачів

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ
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СИСТЕМА MOODLE
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКЛАДАННЯ.
АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ
НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ

Ігор МАТЮШКО, викладач Золотівського професійного ліцею
Moodle (Мудл) - це модульне
об'єктно-орієнтоване динамічне освітнє
середовище, яке називають також
системою
управління
навчанням,
курсами,
віртуальним
навчальним
середовищем або просто платформою
для навчання, яка надає викладачам,
здобувачам освіти
дуже розвинутий
набір
інструментів
для
комп'ютеризованого навчання, у тому
числі дистанційного.

Moodle - це найбільш досконала і
поширена в Україні та світі система
такого призначення. Наразі Moodle вже
має 129 мільйонів користувачів в усьому
світі.
Дистанційне навчання в системі
базується на принципах індивідуалізації
та самостійності навчання здобувачів
освіти. Зміст дистанційного курсу перш
за все повинен відповідати меті та
завданням його вивчення.
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Оболонка Moodle є безкоштовною,
тому після завантаження її можна
розмістити на сервері в закладі освіти, у
комп’ютерному класі, або на хостингу в
мережі Інтернет. До речі, Золотівський
професійний ліцей використовує хостинг
TheHost.ua, на якому і розміщується
оболонка Moodle.
Розглянемо
основні
кроки
з
підготовки цієї оболонки до роботи після
її встановлення:
1.
Створюється
база
користувачів,
тобто
заносяться
дані
і
про
здобувачів освіти ЗП(ПТ)О, і
про викладачів.
Система
виділяє
червоним
поля,
обов’язкові для заповнення,
при
цьому
кожному
користувачу
присвоюється
свій унікальний логін і
пароль, завдяки яким він
буде заходити до свого
віртуального кабінету.

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ
Після того, як база створена, вона
буде мати такий вигляд:

оболонки дає
створити базу,

У разі необхідності створена база
може змінюватись, тобто є можливість
додавати та видаляти користувачів,
змінювати їхні дані. Також система має
зручну фільтрацію даних, за допомогою
якої можна швидко знайти потрібного
користувача.
2. Наступний крок – це створення
глобальних груп за професіями, до яких
будуть занесені здобувачі освіти. До речі,
за
необхідності
інформацію
про
користувачів у групі можна змінювати,
тобто є можливість додавання або
видалення користувачів.
3. На наступному кроці переходимо
до створення курсів. В електронному
середовищі Золотівського професійного

ліцею розроблено курси відповідно до
ДСТУ, чинних освітніх планів і програм з
професій, за якими ведеться підготовка в
нашому закладі освіти.
Зручний і зрозумілий інтерфейс

буде
бачити
ті
предмети, на які він був
зарахований у складі
глобальної групи.
Звичайно,
за
необхідності
можна
відраховувати групу або
окремого
здобувача
освіти з предмету, чи,
навпаки,
додавати
нових здобувачів.
Після виконання
попередніх
кроків,
оболонка Moodle готова
до роботи. Наступні дії – це наповнення
викладачами цього сервісу матеріалом,
та організація зворотнього зв’язку.
5. Наповнення свого предмету
матеріалом здійснюється після того, як
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можливість швидко
а за необхідності –
коригувати
занесену
інформацію.
4. На цьому етапі ми
здійснюємо
зарахування глобальних
груп на предмети, які
будуть викладатись у
конкретній навчальній
групі. До речі одна
глобальна група може
бути
зарахована
на
декілька
предметів.
Таким чином кожен
здобувач освіти у своєму
особистому
кабінеті
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викладач за допомого логіну і паролю
ввійшов до свого кабінету.
Кожен викладач у своєму кабінеті
працює тільки з тими предметами, які
він викладає (на які він був зарахований
адміністратором оболонки).
Предметне наповнення матеріалом

і,
обравши
потрібний,
викладач
переходить до завантаження матеріалу.

не складне і вимагає від працівників
базових прийомів роботи з комп’ютером.
Наповнення матеріалом предмету
здійснюється в режимі конструктора і
має інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс.
Якщо викладач опанував прийоми
роботи
з
електронною
поштою,
соціальними мережами – тоді це буде
для нього не складно. Система видає
меню для вибору того чи іншого ресурсу

Матеріал для завантаження може
бути різноманітний: текстові документи,
презентації, відео, посилання на інші
ресурси. Тобто система надає можливість
використання різних ресурсів для
підготовки цікавих та нестандартних
уроків, щоб ми могли донести матеріал
до здобувача освіти, який буде засвоєний.
Перелік
ресурсів,
які
може
використовувати викладач при розробці
уроку:

Ресурс
«Книга» дозволяє
викладачеві створювати багатосторінкові
ресурси
в
книжковому форматі, з глав і
підрозділів.
Книги
можуть
містити медіа-файли, текст, а
також можуть бути корисними
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для відображення тривалих уривків з
інформацією, яка може бути розбита на
розділи.
Ресурс «Напис» надає можливість
вставляти невеликий текст, зображення
або інший об’єкт прямо на головній
сторінці курсу, що відображається в
межах відповідної теми (розділу).

курсу в електронному вигляді,
тому
він можете додати
посилання на файл, що завантажується,
або на зовнішній сайт, або просто
показати повний зміст каталогу курсу й
надати
можливість
користувачу
самостійно вибирати потрібні файли.
Ресурс «IMS контент пакет»
– це рішення для реалізації
послуг у мережах зв’язку на
базі IP, що являє собою
перехід
від
класичних
телекомунікаційних
технологій
до
Internetтехнологій. Технологія IMS –

завантажується
на
комп'ютер
користувача. Звичайні
web-сторінки
будуть відображатися у вікні браузера,
а файли будуть відкриватися тими
програмними засобами, для яких вони
створені. Якщо відповідний програмний
засіб інтегровано з браузером, то файл
буде відкриватися у вікні браузера. Якщо
програмний засіб не інтегровано з
браузером, то перегляд файлу буде
відбуватися в новому вікні, створеному
цим програмним засобом.
Ресурс «Гіперпосилання»
має
багато налаштувань, за допомогою
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Ресурс «Гіперпосилання» надає
можливість
встановити
зв'язок
з
доступними web-сторінками в мережі
Internet або файлами в комп'ютерній
мережі. При активуванні ресурсу цього
виду,
web-сторінка
або
файл

яких можна управляти виглядом вікон і
параметрами посилань.
Ресурс «Файл». Багато ресурсів
можуть бути вже створені викладачем
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це стандарт, що є базовим для більшості
виробників обладнання і забезпечує
можливість
створити
однорідне
середовище для надання широкого
спектру
мультимедійних
послуг,
створюючи основу для конвергенції
фіксованих і мобільних мереж. Вибір
потрібного ресурсу відкриває сторінку
редагування й налаштування цього
ресурсу.
Пакети з IMS-контентом можна
створювати
і
редагувати
з
використанням різних контент-засобів.
Вміст пакету зазвичай відображається
на кількох сторінках, з навігацією між

вбудований код, такий як мапи Гугл
(Google maps).
Переваги використання модуля
Сторінка порів няно з модулем Файл
полягають у тому, що ресурс стає більш
доступними
(наприклад,
для
користувачів мобільних пристроїв), його
легше оновлювати. Для великих обсягів
контенту рекомендується використовувати ресурс Книга замість Сторінки.
Організація зворотнього зв’язку - це
дуже відповідальний етап. Наприкінці
вивчення теми необхідно розробити
контрольні питання або завдання.
Для цього викладач обирає вид

сторінками. За допомогою контентзасобу створюється архів, який потім
може бути завантажений до курсу в
системі Moodle. Zip-файл з IMSконтентом розпаковується в системі
Moodle автоматично, а сам
зміст пакету відображається.
Основний матеріал за
кожною
темою
рекомендується оформляти у
вигляді ресурсу «Сторінка»,
яка
надає
викладачу
можливість створити вебсторінку,
використовуючи
вбудований
текстовий
редактор.
Сторінка
може
відображати текст, картинки,
звук, відео, веб-посилання та

діяльності «Завдання», після чого
система видає шаблон, у якому вводяться
самі питання, обирається максимальний
бал, який може отримати здобувач
освіти, надавши відповіді. Додатково
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можна
встановити
останню
дату
надсилання відповідей здобувачем, після
якої контрольні питання прийматись уже
не будуть. Цей прийом допомагає
стимулювати
деяких
користувачів
освітнього процесу.
Треба відзначити, що система має
електронний журнал, який показує
викладачеві всі досягнення як в цілому
по групі, так і конкретно по кожному
здобувачу освіти.
Цю інформацію викладач може
експортувати в текстовий формат, або в
електронну
таблицю
Excel
і
за
необхідності роздрукувати.
Кожен здобувач освіти у своєму

кабінеті теж має такий електронний
журнал, у якому він бачить свої
досягнення з предметів.
Отже,
система
Moodle
надає
можливості
викладачам
значно
покращити ефективність викладання.
Застосування нових технологій підвищує
зацікавленість здобувачів освіти до
навчання,
встановлює
нову
роль
викладача як тьютора та урізноманітнює
процес навчання.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Колос К.Р. Система Moodle як засіб
розвитку предметних компетентностей
учителів
інформатики
в
умовах
дистанційної післядипломної освіти :
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ДАЙДЖЕСТ
«КОРИСНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ»
Євгенія ВОЛКОВА, методист НМЦ ПТО у Луганській області
«Будь-яка криза є стимулом для
можливостей. Пандемія та обмежувальні
заходи підштовхнули освіту до стрімкого
розвитку. Коли ми багато років
розповідали вчителям про те, що треба
змінюватися, опановувати нові методи,
змінювати підходи, наші слова не
знаходили жодного відгуку. Бо навіщо
чомусь навчатися, коли і так все добре? І
тільки криза змусила нас відійти від
стандартів та вчитися новому», – сказав
освітній омбудсмен України Сергій
Горбачов.
Під час перебування країни на
карантині у зв’язку із поширенням
коронавірусу
серед
освітян
спостерігається
вибуховий
сплеск
підвищення
рівня
кваліфікації
педагогічних працівників, бо ті, хто
раніше
не
відчував
потреби
користуватися освітніми платформами,
зараз
добре
розуміють,
що
для
організації
дистанційного
навчання
обійтися без них неможливо. Форми й
методи роботи зі здобувачами освіти,
засоби
організації
проведення
навчального заняття сучасний педагог
обирає самостійно.
Чи можна у 21 столітті побудувати
навчання без використання інтернетресурсів? Звісно. Але чи буде цікаво
здобувачам освіти? Чи буде це актуально
в сучасному світі? Чи буде це корисно для
самого педагога?
Інтернет-технології
–
частина
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нашого життя, цікава та важлива, без
якої ми вже не можемо уявити своє
майбутнє. Але як використати ІКТ у
навчанні максимально ефективно? У
першій
частині
презентованого
матеріалу
систематизовано
огляд
основних мережевих інструментів та
платформ для організації навчання в
закладах
професійної
(професійнотехнічної) освіти, у тому числі й для
дистанційного
навчання,
наведено
ресурси для організації зворотнього
зв’язку тощо.
Ресурсний навігатор – дайджест –
створено для того, щоб допомогти
педагогічним
працівникам
швидше
знайти
корисні
інтернет-ресурси,
ознайомитися з ними та в подальшому
використовувати на різних етапах уроку
для
розвитку
творчих
здібностей
здобувачів освіти, формування їхніх
професійних умінь, навичок самостійної,
навчальної, пошукової роботи.
Головний
результат
будь-якого
навчального заняття в ЗП(ПТ)О – це
оволодіння
здобувачами
освіти
професійними
та
ключовими
компетентностями на основі педагогіки
партнерства та особистісно орієнтованого
підходу.
Сподіваємось, що цей дайджест
стане корисним не лише в період
дистанційного навчання, а й джерелом
цікавих ідей для очного традиційного
навчання в подальшій роботі.

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ
ОФІЦІЙНІ САЙТИ
https://rada.gov.ua/ - Верховна Рада
України
www.kmu.gov.ua - урядовий портал
www.mon.gov.ua - Міністерство освіти і
науки України

https://imzo.gov.ua/ - Державна
наукова установа «Інститут
модернізації змісту освіти»
http://naps.gov.ua/ - Національна
академія педагогічних наук України
https://ivet.edu.ua/ - Інститут
професійно-технічної освіти НАПН
України
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САЙТИ НАУКОВИХ УСТАНОВ

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ
ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
http://pto.org.ua/ - портал професійної освіти
http://osvita.ua/ - освітній портал «Освіта.UA»
http://pedrada.com.ua - портал освітян
України
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http://pedpresa.ua - освітній портал
«Педагогічна преса»

ОСВІТНІ ПЛАТФОРМИ
http://e-learning.org.ua/ - система дистанційного навчання Інституту професійнотехнічної освіти НАПН України
http://ac-cent.com/ - електронна освітня
платформа для:
• створення електронного навчального середовища
закладу освіти;
• конструювання електронного прототипу закладу
освіти з усіма необхідними складниками;
• створення систем дистанційного навчання;
• організації та підтримки дистанційного навчання;
• розроблення електронних освітніх ресурсів;
• розроблення веб-ресурсів;
• неперервна підтримка та консультації педагогів з
метою підвищення рівня їхньої ІТ-компетентності
https://www.eduget.com/uk/ - освітня онлайнплатформа (професійні курси, корпоративне
навчання, особистий розвиток тощо)
https://prometheus.org.ua/ - платформа масових
відкритих онлайн-курсів
https://www.ed-era.com/ - студія онлайн-освіти
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ПЛАНУВАННЯ УРОКУ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ
Віртуальні класи
https://classroom.google.com/ - Google Classroom - безкоштовний веб-сервіс,
створений Google для закладів освіти з метою
спрощення створення, поширення і класифікації
завдань безпаперовим шляхом, поширення файлів
між вчителем і здобувачем освіти. Google Клас
дозволяє викладачам організувати освітній процес
через інтернет, даючи змогу: створювати класи для
навчання і додавати в них учасників; відправляти
завдання учасникам, організовувати з ними
тематичні обговорення.

https://classmill.com/ Classmill – це безкоштовний
інструмент,
який
дозволяє
кожному
легко
створювати класи за допомогою посилань, відео на
YouTube, зображення та файли, автоматично
прив’язувати QR-коди тощо.

Сlass Dojo – це зручний і простий інструмент для
оцінки роботи класу в режимі реального часу. За
допомогою даного сервісу викладач може швидко і
просто оцінювати класну і домашню роботу.
Зручний, яскравий, українізований інтерфейс,
симпатичні аватари, цікаві для сприймання
здобувачами освіти, можливість роботи, як зі
стаціонарного комп’ютера так і з планшета, чи
смартфона.
Microsoft Teams — центр для командної роботи
в Office 365 від Microsoft, який інтегрує користувачів,
вміст і засоби, необхідні команді для ефективнішої
роботи. Застосунок об’єднує все в спільному
робочому середовищі, яке містить чат для нарад,
файлообмінник та корпоративні програми.
Розроблений для смартфонів, що працюють на
платформах Android, iOS, Windows Phone і
комп’ютерів з операційною системою Windows 10 S,

45

Професійна освіта Луганщини № 2—2020

Classtime – це онлайн-сервіс для миттєвих тестів, які можна проводити як під час
уроку, так і давати домашнє завдання.
Перейшовши у вкладку, ви потрапляєте в робочий
кабінет, який спочатку буде порожнім. Натиснувши
кнопку «+» у правому верхньому куті, ви можете,
додати віртуальний клас. Заповнивши назву групи
ви одразу ж отримуєте можливість додавати до неї
учнів шляхом надсилання згенерованого програмою
коду або посилання (на електронну пошту).
У «Google Classroom» можна додати до 250 людей,
серед яких учні, батьки, а також інші викладачі.

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ
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Онлайн дошки

https://padlet.com/ - цифрова стіна з
вашими
документами
і
мультимедійними файлами.
http://en.linoit.com/ - універсальний
онлайн-сервіс Lіnoit, зручний для
роботи з нотатками, стікерами, фото,
відео,
організованими
в
один
віртуальний стіл.
http://edu.glogster.com/
- соціальна
мережа, яка дозволяє користувачам
легко
створювати
безкоштовні

інтерактивні мультимедійні постериплакати Глоги (glogs) або графічні блоги
(graphical blogs).
http://www.twiddla.com/ онлайнсервіс для спільної роботи.
http://wikiwall.ru/ - wiki-стінгазета –
онлайн-сервіс, що дозволяє групі
учасників спільно створювати wikiгазети, розташовувати на сторінці та
редагувати
блоки
з
текстом,
картинками, відео.

Програми для створення mind-map (схем)
https://www.xmind.net/
вільне
програмне
забезпечення
для
проведення мозкового штурму та
складання
інтелект-мап.
Програма
надає
можливість
користувачу
фіксувати свої думки, організовувати їх
у різні діаграми, використовувати ці
діаграми
разом
з
іншими
користувачами.
Стильний дизайн, яскраве оформлення
— фон на всю карту або окремі кілька на
блоки, великий вибір стилів, ліній,
кольорів, піктограм та форм.
Велика кількість шаблонів, фішбоун,
бізнес-плани, SWOT-аналіз тощо.
Підтримка і сумісність з пакетом
Microsoft Office.
https://bubbl.us/
допомагає
організовувати дані за допомогою
побудови схем, створювати прості mindmap і експортувати їх у формат
зображень .
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FreeMind - вільна програма для
створення мап-думок. Має розширені
можливості експортування. Експорт
XHTML дозволяє створити картусхему з розгалуженою структурою і
посиланнями на зовнішні джерела.
Програма Freemind — open source
проєкт, тому додаток є абсолютно
безкоштовним. Працює на будь-якій
платформі, що підтримує Java.
Програма має весь необхідний набір
функцій для створення якісних mind
maps, але її потрібно завантажувати,
інсталювати т.ін.
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https://cacoo.com/- зручний онлайнінструмент
малювання,
який
дозволяє створювати різні діаграми,
такі як: карти сайту, каркасні схеми,
UML і мережеві графіки. Діаграми,
створені в Cacoo, можуть бути
відредаговані
кількома
людьми
одночасно. Зміни, що вносяться
користувачами, відображаються в
режимі реального часу.
https://www.mindmeister.com/
Потрібна реєстрація.
Безкоштовний базовий пакет: у ньому
всього 3 карти. Є стандартні шаблони
(близько 60 штук) і можливість
завантажувати свої картинки або
фони. Картою легко поділитися з
колегами, давши вибіркове право
редагувати її. Інтегрується з Googleінструментами, а також Dropbox,
Evernote, Twitter і т.д. Експортувати їх
можна тільки у вигляді тексту, також
можна отримувати по одній карті за
запрошеного друга.
www.mind42.com
–
безкоштовна
онлайн-програма, яка дає можливість
створювати, імпортувати карти з
інших розширень та працювати над
матеріалами
кільком
особам
одночасно.
www.mapul.com – online-сервіс для
створення ментальних карт, що схожі
на намальовані від руки, і цим
вирізняються поміж інших.
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https://www.mindmup.com/
Можливість створення карти знань з додатка Google
Диск. Безкоштовний пакет: користувачі можуть
створювати загальнодоступні карти до 100 Кб
терміном на 6 місяців. Наявні всі основні можливості
для створення якісного дизайну. Просте управління.
Безкоштовний експорт в PDF (посилання доступне
протягом доби). Карти синхронізуються, якщо на
пристроях один акаунт. Імпорт картинок з диска або
хмари в 2 кліки.
https://www.mindomo.com/
Три аккаунти:
учитель,
бізнесмен,
студент.
Безкоштовний пакет: 3 карти знань. Пропонується
24 шаблони карт. Можливість спільної роботи над
картою декількома користувачами. При зміні карти
приходять повідомлення на електронну пошту. Є
можливість резервного копіювання. Додаються аудіо
- та відео-записи, зображення, гіперпосилання,
іконки, символи. Встановлюється пріоритетність
завдань, додаються коментарі до блоків.
https://coggle.it
Підказки англійською. Синхронізація з Google
Диском. Безкоштовний пакет: 3 карти знань.
Доступна галерея чужих карт. Своєрідне управління.
Нові гілки, наприклад, з’являються подвійним
натисканням, колірна схема виникає при натисканні
правою кнопкою. Експорт в форматах PNG, PDF.
Спільна робота над картою. Є чат і коментарі.
Історія змін. За шкалою рухається бігунок,
повертаючи
карту
на
потрібний
відрізок
редагування. Більше 1600 іконок.
https://about.draw.io/
Інструмент безкоштовний без будь-яких обмежень.
Не потрібна реєстрація, натомість при першому
вході слід вибрати, куди зберігати файли. Якщо в
хмару (наприклад, Google Диск), то потрібна
авторизація через відповідний сервіс. Файли
зберігаються не в Draw.io, а в хмарному сховищі – на
Google Диску, OneDrive або жорсткому диску
комп’ютера. Багатофункціональний інструмент.
Крім інтелект-карт, можна робити блок-схеми,
інфографіку, візуалізувати бізнес-процеси і навіть
проєктувати макети сторінок. Є онлайн і десктопверсії.
www.ncase.me/loopy/
Сервіс LOOPY дозволяє створювати «живі» схеми, в
яких між блоками рухаються елементи. Це дозволяє
проілюструвати якісь циклічні процеси. Сервіс
безкоштовний, реєстрація не потрібна.
Отриману схему можна вставити на сайт як
інтерактивний елемент.
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Платформи для створення тестів, вікторин

реєстрації. Необхідно лише ввести
питання, кілька варіантів відповідей та
подати посилання здобувачам освіти.
Можна використати для швидкого
голосування під час уроку.

https://kahoot.it/
сервіс
Kahoot
дозволяє створювати опитування, тести
і завдання з вибором відповіді, проте з
одним невеликим доповненням: є
можливість зробити з цих опитувань
змагання між учнями.

https://onlinetestpad.com/ua
інструмент для конструювання тестів,
опитувань,
завдань,
кросвордів,
тренажерів тощо.

https://get.plickers.com/- Plickers - сервіс
для створення бліц-опитування для
отримання
миттєвого
зворотнього
зв’язку з використанням карток з QRкодом. Додаток працює на Android і
iOS, а завантажується безкоштовно.
https://www.strawpoll.me/- Strawpoll найпростіший сервіс, який не потребує

https://www.easytestmaker.com/ - Easy
Test Maker дає можливість створювати
завдання, в яких потрібно вибирати
правильні й помилкові твердження.
Тести можна відформатувати для
зручності читання на планшеті або
завантажити у форматах .pdf або .doc.
Сервіс вміє перемішувати питання і
варіанти відповідей, щоб здобувачам
освіти було складніше списувати.
http://lectureracing.com/ - ресурс Lecture
Racing – інструмент для презентацій та
тестування, опитування без попередньої
підготовки тестів в реальному часі.
https://learningapps.org/- LearningАpps
дає
змогу
швидко
створити
інтерактивні завдання, у яких здобувачі
освіти можуть перевірити й закріпити
свої знання в ігровій формі. Можна
використовувати готові вправи або
створити свої. Легко вставити у свій
сайт або блог.

http://www.flash-gear.com/puzzle/інструмент для створення пазлів з будьякого зображення.
http://www.triventy.com/ – вікторини
для спільної роботи.
https://quizizz.com/
вікторини,
безкоштовні інструменти для навчання
та вивчення на будь-якому пристрої.
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Google Форми - частина офісного
інструментарію Google Drive. Один з
найшвидших
і
простих
способів
створити своє опитування або тест.
Форми абсолютно безкоштовні. Для
використання ресурсу потрібно лише
мати акаунт Google.
https://www.classmarker.com/сервіс
для створення опитування з різними
форматами відповідей - крім звичних
варіантів, є навіть есе. Для початку
роботи викладачеві потрібно створити
віртуальний
клас
і
розіслати
запрошувальні коди здобувачам освіти.
ClassMarker зберігає результати всіх
проведених тестів, ведучи статистику
успішності.
https://quizlet.com/ru - Quizlet – дає
можливість створювати тести, у яких
здобувачі освіти будуть вибирати
правильні відповіді із запропонованих,
зіставляти зображення та інформацію
або вписувати власні варіанти.
https://www.proprofs.com/Proprofs
готує тести будь-якого виду. Сервіс
дозволяє вставляти в завдання текстові
документи, презентації, файли PDF,
зображення, аудіо- та відеофайли.

ДИСТАНЦІЙНЕ ВАЧАННЯ
Інтерактивні робочі аркуші та
робочі зошити
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https://www.liveworksheets.com/ – сайт для
створення інтерактивних робочих аркушів,
робочих зошитів.
https://app.wizer.me/ - сайт для створення
інтерактивних та цифрових робочих листів.
https://evernote.com/intl/ru/–
сервіс
для
створення заміток, блокнотів.
https://edpuzzle.com/ – сервіс для створення
відеофрагментів
з
аудіо
та
текстовими
елементами, питаннями та завданнями до них.
Можна вставляти запитання у фрагментах
протягом демонстрації відео.

Створення відеоконференцій, онлайн-вебінарів
https://hangouts.google.com/
чат
Google Hangouts – обмін миттєвими
повідомленнями,
відеозв’язок
і
голосовий зв’язок (аналог Skype).

координувати один із одним час
зустрічі.
Хмарне
сховище
дає можливість зберігати відео в хмарі.
Недоліки:
час
одного
сеансу
обмежений - 40 хвилин.
Skype
–
це
безкоштовна
для
завантаження та проста у використанні
програма, яка дає змогу спілкуватися
користувачам з усього світу. Мільйони
компаній і окремих користувачів за
допомогою
Skype
безкоштовно
здійснюють відео- і голосові виклики,
проводять конференції, надсилають
миттєві повідомлення та обмінюються
файлами з іншими користувачами
Skype.

https://www.webex.com/ - Cisco WebEx платформа для вебінарів – хмарний
сервіс для проведення будь-яких webконференцій, що дозволяє учасникам
обмінюватися інформацією в будьякий момент часу з глобального
хмарного середовища, у будь-якому
місці, використовуючи комп’ютер або
мобільні пристрої.
Zoom
забезпечує
проведення
необмеженої кількості конференцій,
зустрічей і вебінарів. Переваги: Якість
відео та аудіо: трансляція відео з
роздільною
здатністю
720p.
Демонстрація
екрану:
будь-який
учасник може поділитися трансляцією
свого екрану. Адміністратор (ведучий)
має змогу вибрати декілька учасників
для одночасного показу екранів;
доступна можливість коментування.
Запис: після зустрічі відео доступне у
форматі MP4, аудіо у форматі M4A,
також
зберігаються
текстові
повідомлення (чат). Записи можна
зберігати як на свій комп’ютер, так і в
хмарне сховище Zoom. Zoom легко
інтегрується
в
різні
системи
календарного планування, завдяки
чому
користувачам
простіше

https://jitsi.org/
–
ресурс
відеоконференції і не тільки.

для

https://myownconference.com.ua/
–
вебінари (із записом). Максимальна
кількість учасників безоплатної сесії
20 осіб. 3 ведучих одночасно. Формат
запису SD, HD. Планування та збір
контактів.
Дизайн
вебінарів.
Демонстрація екрана. Статистика та
звіти.
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Корисні інструменти для систематизації роботи
Cпеціалізовані
інтернет-сервіси
зберігання та обміну файлами:
https://drive.google.com
http://www.dropbox.com
http://onedrive.com
https://mega.co.nz
http://box.net
http://edisk.ukr.net
http://www.4shared.com

для

Платформи для створення блогів

Tilda –
доступний
сервіс,
за
допомогою якого можна створити
ефектний
сайт.
Ресурс
містить
достатню
кількість
шаблонів,
є
можливість редагувати окремі блоки, в
наявності величезна бібліотека блоків
– обкладинок, фотогалерей, фонових
відео та ін. Перевагами є також
підключення платіжних систем, SEOоптимізація, можливість створення
лендінгів та лонгридів, підключення
власного хостінгу. Для новачків є
підготовлені інструкції, підручники зі
створення та налаштування сайтів та
маркетингу,
регулярно
організовуються вебінари. Недолік
ресурсу - він умовно безкоштовний –
безоплатно можна створити тільки
один сайт.
Wix
набув
популярності
серед
педагогів. Можна обрати сайт-резюме,
онлайн-візитівку,
персональну
сторінку, сайт-портфоліо та багато
інших. Категорія “Освіта” містить
шаблони сайтів закладів освіти, класів,
гуртків, творчих студій, репетиторів
тощо.
Зручний
конструктор,
можливість
створення
декількох
сайтів, сучасні шаблони. Додаткові
функції (збільшений об’єм пам’яті,
безкоштовний
хостинг,
велика
кількість шаблонів та інше) доступні
власникам преміум-акаунтів. Плюсом
цього ресурсу є наявність докладних

інструкцій зі створення та редагування
сайтів.
Webnode – сервіс для швидкого
створення
ефектного
сайту
з
використанням сучасного шаблону.
Простота онлайнового конструктора,
величезна
кількість
шаблонів,
пошукова оптимізація, відсутність
реклами, можливість створювати сайт
на
власному
домені,
підтримка
користувачів
та
багато
іншого.
Мінусом Webnode є обмеження у
використанні
дискового
простору
тими,
хто
використовує
сайт
безкоштовно.
https://app.site123.com/?
aff=546637&sid=cor113130021&l=en&lan
dingSystem=1
Платформа конструкторів веб-сайтів
SITE123 зосередила увагу на одній цілі:
надати
можливості
бізнесу
та
професіоналам швидко і ефективно
створити гарний та повнофункціональний веб-сайт. Пропонує бічну панель
редагування, яка спрощує процес
налаштування та створення сайту.
Якщо ви не хочете витрачати багато
часу на вивчення роботи конструктора
та налаштування свого сайту, тоді
платформа SITE123 – найкращий
варіант.
Tumblr
є
багатофункціональною
платформою
мікроблогов.
Наявні
цікаві
функції,
як-от:
блогінг
(поділитися музикой, аудіо тощо),
безоплатні
домени,
сотні
тем
оформленння. Можна синхронізувати
свій акаунт в Tumblr з Facebook та/або
Twitter так, щоб оновлювати власний.
контент тільки в одному ресурсі.
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https://www.blogger.com/ один із найпростіших та доступних
інструментів. У користувача немає
обмежень на кількість сайтів: можна
створити персональний сайт, сайт
класу чи методоб’єднання, сайт
конференції тощо.
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Матеріали вісника схвалено
Навчально-методичною радою
(протокол № 2 від 01.06.2020)
Видання здійснено за підтримки
Департаменту освіти і науки
Луганської обласної державної адміністрації
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА РАДА:
Поскрякова Т. М. – керівник проєкту, член редакційно-видавничої ради, начальник відділу
професійної (професійно-технічної) освіти та координації діяльності закладів вищої освіти,
управління дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної
освіти Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації;
Ужченко Д. В. – голова редакційно-видавничої ради, головний редактор, проректор з
науково-педагогічної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
Артюшенко В. І. – заступник головного редактора, член редакційно-видавничої ради,
директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області;
Перцовський С. А. – співзасновник видання, член редакційно-видавничої ради, заслужений
журналіст України;
Чіхладзе Л. М. – літературний редактор, член редакційно-видавничої ради, методист
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області;
Мищенко Т. М. – технічний редактор, член редакційно-видавничої ради, методист
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області;
Дерев’янко В. В. – редакційний секретар, член редакційно-видавничої ради, заступник
директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області;
Лебединська О. В. – відповідальний секретар, член редакційно-видавничої ради, методист
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області;
Сімова Л. Г., Лимар О. П., Підгайко С. В., Михайлюк А. А., Донченко В. В.,
Ярмонова І. О., Андрєєва Є. Ю., Волкова Є. І., Черняк І. В. – члени редакційно-видавничої
ради, члени редколегії, методисти Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у
Луганській області.
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