
ЕЛЕМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ:

ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТИ





МОДЕРАТОР МАРИНА МИХАЙЛІВНА ЯЧМЕНИК – керівниця Центру забезпечення
якості вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

• авторка блогу «Освітній простір медіаграмотності»,

• сторінки у соціальних мережах:

• Центр якості вищої освіти_ СумДПУ імені А.С.Макаренка

• Мій університет – моя гордість

• «Вивчай та розрізняй»: Сумський педагогічний університет

• Медіакультура вчителя-словесника

• Творчі майстерні для вчителів СЛОВА/СумДПУ імені А.С. Макаренка

• Кафедра української мови і літератури

• Ютуб «Makarenko FEMILI»



СПІКЕР ЖЕЛЕЗНЯК ДАР’Я –

засновник,керівник та методист 

школи англійської мови 

OWLschool, яка вже 3 роки 

успішно працює у місті Суми та 

надає послуги як оффлайн, так і 

онлайн навчання з англійської 

мови.

teacher_dzeng

owlschoolsum



ПЛАН ВЕБІНАРУ

1. Дистанційне навчання: виклики сьогодення

2. Онлайн-інструменти

3. Як ефективно організувати дистанційне викладання з елементами ДН



МЕТА: • Розглянути можливості взаємодії всіх

учасників/-ниць освітнього процесу

для впровадження відповідального, 

якісного та комфортного 

дистанційного навчання.

СФОРМОВАНІ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ:

• Професійні, 

• інформаційно-комунікаційна

Учасники вебінару: -проаналізують типові

труднощі, які виникають під час освітнього

процесу; -визначать шляхи подолання

проблем; -дізнаються про можливості

упровадженням елементів дистанційного

навчання.

ОЧІКУВАНІ 

РЕЗУЛЬТАТИ: 



Дистанційне навчання: виклики сьогодення

Дистанційне навчання —

сукупність сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, як і забезпечують

обмін інформацією в інтерактивному режимі



Можливості:

● Навички самостійного опрацювання

безперервність

навчального процесу

взаємоДІЯ усіх учасників

навчального процесу

можливість

консультування
Зворотній зв'язок

самоорганізація, 

самодисципліна,

самовиховання



● Недоліки

● випадки академічної недоброчесності

● відсутність 

з'єднання

● відсутність 

«живої» 

комунікації

● збільшення 

кількості годин 

на підготовку 

для перевірки 

завдань

● навантаження 

на емоційне 

здоров'я

● навантаження на фізичне здоров'я





Додаткова інформація

● асинхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із

затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо;

● синхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у 

веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо);

● веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі дистанційні курси, - систематизоване зібрання інформації та 

засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через 

Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів;

● веб-середовище дистанційного навчання - системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), 

програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління

дистанційним навчанням;

● психолого-педагогічні технології дистанційного навчання - система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких

забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості;

● суб’єкти дистанційного навчання - особи, які навчаються (учень, вихованець, студент, слухач), та особи, які забезпечують

навчальний процес за дистанційною формою навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо);



ІІІ. Особливості організації навчального процесу за 

дистанційною формою навчання

● 3.1. Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах:

самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка (у ВНЗ); професійно-

практична підготовка (у ПТНЗ); контрольні заходи.

● 3.2. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція,

семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

● Лекція, консультація, семінар, урок проводяться зі студентами (учнями, слухачами) 

дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального плану.

● 3.4. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного

навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується

передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або

асинхронному режимі.



Веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для  забезпечення

дистанційного навчання, можуть містити:

● методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей
контролю тощо;

● документи планування навчального процесу (навчальні програми,  навчально-тематичні плани, 
розклади занять);

● відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;  мультимедійні лекційні матеріали;  термінологічні
словники;

● практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;  віртуальні лабораторні
роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

● віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
● пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою

перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;
● ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;  електронні бібліотеки чи

посилання на них;
● бібліографії;
● дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) 

єдиним педагогічним сценарієм;
● інші ресурси навчального призначення.





































https://www.canva.com/

https://www.canva.com/




litZNO_ Інтерактивний плакат з теми О.Довженко "Зачарована Десна"

Аудіозапис, фільм за твором, інформація про автора, паспорт твору та 

тести, 

QR-код покликання на твір online 

#zno #litzno #dustancijnenavchannia #karantyn #praciuemovdoma

#budtezdorovi

• https://www.canva.com/design/DAD3VV6RUB4/gRfDUuAwBBYpuFoW

f9vEDQ/view?presentation&fbclid=IwAR2lVe8vqTIOoflOYJc5ahflnh7d3

OVDrJ5i03sKkeUR0aShLLlc3xyf3Dg

https://www.canva.com/design/DAD3VV6RUB4/gRfDUuAwBBYpuFoWf9vEDQ/view?presentation&fbclid=IwAR2lVe8vqTIOoflOYJc5ahflnh7d3OVDrJ5i03sKkeUR0aShLLlc3xyf3Dg
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● Інтерактивні подорожі і виставки
https://ukrainewow.com (Ukraine Wow)
https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
(подорож українськими музеями просто неба)
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur
(прогулянка музеєм Ханенків)
https://britishmuseum.withgoogle.com
(екскурсія Британським музеєм)
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne (Лувр)
https://artsandculture.google.com (художні колекції з усього світу)
https://www.staatsoperlive.com (Віденська опера)
https://www.metopera.org (Метрополітен)
https://www.facebook.com/frankotheatre/
(трансляції вистав театру імені І.Франка)
https://www.youtube.com/channel/UCbNaKxi1j-Q5jWZDpJZp56g/featured (Ukrainer)
https://wisecow.com.ua (лекції з культури, історії, журналістики)
https://imagecomics.com/comics/read-first-issues (добірка коміксів)

https://ukrainewow.com/
https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/
https://www.staatsoperlive.com/
https://www.metopera.org/
https://www.facebook.com/frankotheatre/
https://www.youtube.com/channel/UCbNaKxi1j-Q5jWZDpJZp56g/featured
https://wisecow.com.ua/
https://imagecomics.com/comics/read-first-issues






ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


