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З використанням онлайн сервісів 
ZOOM, Google Meet

Використання Classroom Використання Viber Використання СМС повідомлення 
домашнього завдання

Моніторинг досягнень здобувачів освіти  підчас 

дистанційного навчання

1 курс 2 курс 3 курс



Основні педагогічні правила 

вимагай від учнів тільки те, що знаєш і робиш 
сама;

пам’ятай, що не помиляється тільки той, хто 
нічого не робить;

стимулюй учнів до творчої діяльності;

не забувай, що учень має право на власну думку;

будь об’єктивною завжди;

постійно вдосконалюйся;

люби і поважай людей.



Відеоурок у Zoom

Zoom — зручний та простий у використанні сервіс онлайн-

зустрічей та конференцій. На сайті спершу потрібно

зареєструватись, а тоді запланувати урок Schedule a Meeting.

Після цього вчитель отримує лінк, який може розіслати учням,

щоб вони приєдналися до віртуальної зустрічі в призначений

час. Якщо робите це вперше, сервіс надає можливість

спробувати тестовий варіант, щоб відчути, як усе працює.

Безкоштовна версія Zoom дає змогу проводити 40-хвилинну

онлайн-конференцію з необмеженою кількістю учасників.

https://zoom.us/download


Залученість на онлайн - уроці — головний виклик для 

вчителя



Зручні та цікаві ресурси для організації дистанційної роботи

«Google Classroom» – ідеальний ресурс для дистанційної

роботи з класом

Як організувати ефективне навчання на відстані? Використовуючи

сучасні ресурси! Давайте зберемо учнів у віртуальному класі та

проведемо незабутній урок. Завдяки цій статті ви дізнаєтеся, як

керувати класом, які функції та можливості має програма, та як

організувати навчальний процес на вищому рівні.

Google Meet – надійний помічник учителя для проведення

дистанційних уроків

Нічого, що уроки проводитимуться онлайн, головне – дати учням

необхідні знання. І, звісно, обрати найзручнішу для взаємодії

платформу. Тут кожен обирає сам, адже зручність – поняття

виключно суб’єктивне. А для того, аби вам було простіше

обрати оптимальний варіант, ми зібрали в одній статті всю

корисну інформацію про один із найкращих ресурсів для

організації дистанційної взаємодії з класом.

https://naurok.com.ua/post/google-classroom-idealniy-resurs-dlya-distanciyno-roboti-z-klasom
https://naurok.com.ua/post/google-meet-nadiyniy-pomichnik-uchitelya-dlya-provedennya-distanciynih-urokiv


Padlet (http://ru.padlet.com/ ) - мультимедійний ресурс для

створення, спільного редагування та зберігання інформації.

Це віртуальна стіна, на яку можна прикріплювати фото,

файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки. Це може бути

приватний проект стіни, модерована стіна з кількома

учасниками, які будуть заповнювати її інформацією або

доступний для читання і редагування будь-яким користувачем

майданчик для обміну інформацією.

Щоб створити повідомлення, достатньо двічі клацнути

мишею по дошці. У віконці, яке відкриється, можна записати

своє ім'я, вставити свою фотографію, залишити свій коментар.

На цій дошці працюють спільно. Тому той, хто створив її,

надсилає повідомлення іншим учасникам проекту, вводить їхні

електронні адреси і надає їм право писати на дошці або

модерувати її.

http://ru.padlet.com/












Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ

LearningApps.

LearningApps.org - онлайновий сервіс, який дозволяє створювати

інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки

різноманітних завдань з різних предметних галузей для

використанням і на уроках, і позаурочний час, і для малечі, і для

старшокласників.

Сервіс Learningapps є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх 

процесів у навчальних закладах різних типів. 

Конструктор Learningapps призначений для розробки, зберігання 

інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за 

допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання 

в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального 

інтересу.

Сервіс Learningapps надає можливість отримання коду для того, 

щоб інтерактивні завдання були розміщені на сторінки сайтів або 

блогів викладачів і учнів.

http://learningapps.org/






Бібліотека тестів - Всеосвіта
https://vseosvita.ua › test

Конструктор тестів. Гриф МОН України «Схвалено для використання в освітньому

процесі». (лист ІМЗО від 04.10.2021 №22.1/12-Т-651). Типів завдань. 4 Режими

https://vseosvita.ua/test
https://vseosvita.ua/test






Google Jamboard — многофункциональная интерактивная для

проведения брейнсторма, встреч или конференций внутри компании. Jamboard позволяет

оперативно фиксировать бизнес-идеи, заметки и решения.

Сервис создан специально для работы на интерактивной доске с аналогичным

названием, но также работает на обычных компьютерах и смартфонах.

Рабочая поверхность в Jamboard — это отдельный слайд, размер которого нельзя

изменить.

В одном документе можно создать до 20 слайдов. Для наполнения и управления

элементами на слайде у пользователя имеется несколько инструментов: кисти, ластик,

курсор, стикер, вставка изображений, формы, текстовое и лазерный указатель.

Кисти позволяют рисовать на рабочей поверхности, пользователя доступно 4 вида

кистей — ручка, фломастер, маркер и кисть. У кистей можно изменить только цвет. Курсор

позволяет перемещать и изменять элементы. «Стикер» позволяет создавать текстовые

заметки и размещать их на слайде. Сервис позволяет размещать изображения из поиска по

картинкам Google, вставлять локальные изображения и загружать фото из Google Диска, и

изменять их размер угол поворота. С помощью форм можно добавить фигуры и залить их

цветом (круг, квадрат, месяц и т. д.). Для вставки текста доступен только стандартный

шрифт, но можно выбрать его формат, например, заголовок или обычный текст. Лазерная

указка оставляет на несколько секунд след от пользователя, благодаря чему можно вести

урок или указывать на элементы.

https://startpack.ru/application/google-drive










JIGSAW PLANET

СЕРВІС, ЩО ДОЗВОЛЯЄ СТВОРЮВАТИ ПАЗЛИ З БУДЬ-

ЯКИХ КАРТИНОК АБО ФОТОГРАФІЙ

Пазли розвивають увагу та пам'ять учнів? Спробуйте пазли! Але,

звісно, не звичайні, а навчальні. Ви можете самостійно створити

пазли з будь-яким сюжетом та запропонувати їх учням. Так,

якщо створити пазл із географічною картою, діти краще

запам'ятають її складові, оскільки звертатимуть увагу на деталі.

А ще це чудовий інструмент для розвитку логічного та

креативного мислення, та й просто розвага, на яку можна

відволіктися після складної теми.

http://www.google.com/url?q=http://www.jigsawplanet.com/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF_BiGnmDkzpMjw0KxPU5n95_HUDQ














Інтерактивні технології – це творчий, цікавий

підхід до організації навчальної діяльності учнів.

Слово «інтерактив» походить від англійського

слова «interact». «Inter» – це взаємний, «act» –

діяти. Інтерактивний – здатний взаємодіяти або

перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-чим

(наприклад, комп’ютером) або з будь-ким

(людиною). Сутність інтерактивного навчання

полягає в активному залученні всіх учнів до

процесу пізнання



РОБОТА В ПАРАХ (робота організовується як на уроках засвоєння, так і на уроках

застосування знань, умінь і навичок. Технологія особливо ефективна на початкових етапах

навчання учнів роботі у малих групах. ЇЇ можна використовувати для досягнення будь-якої

дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки знань).



«МІКРОФОН» (цей вид діяльності надає можливість кожному

сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або

висловлюючи свою думку чи позицію).





«КРУГЛИЙ СТІЛ» (цей вид діяльності надає

можливість кожному сказати щось швидко, по черзі,

відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи

позицію).



РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ (це спільна діяльність для досягнення

загальних цілей, учні прагнуть отримати результат, що буде найкращим для

кожного і для всіх членів групи. Слід використовувати для вирішення

складних проблем, що потребують колективного розуму).





«КРІСЛО АВТОРА» (метод несе в собі реалізацію підвищення самооцінки учнів.

Учень, перебуваючи на місці педагога, відчуває себе достойним високої посади. Це

підвищує не тільки самооцінку, а й бажання покращувати свої знання).



КАРТИ-ЗНАНЬ (англ. Mind map – карти розуму, карти пам’яті, інтедект-карти, 

майндмепі) спосіб зображення процесу загального мислення за допомогою 

схем (www.mind42.com, www.mindmeister.com, www.bubbl.us); 



МЕТОД «ВИКЛЮЧЕННЯ ЗАЙВОГО» Логічна компетентність є однією зі складових

частин предметних компетентностей. Вона передбачає вміння учнів визначати та

застосовувати теоретичні поняття, положення для аналізу й пояснення історичних

фактів, явищ, процесів. Як приклад, для формування цієї компетентності, пропоную

розглянути портрети історичних осіб, знайти логічно зайве зображення



Ознаки інтерактивного навчання: 

- наявність спільної мети (але не тотожної для всіх учнів) і чітко

спланованого та очікуваного результату навчання;

- прагнення спиратися на суб’єктний досвід кожної дитини;

- навчання вибудовується на основі діалогу між, наприклад, викладачем та

учнями, чи тільки учнями, або між учнями та комп’ютером;

- позитивна взаємозалежність учнів, творчість, співпраця в навчанні;

- досягнення особистого успіху можливе тільки за умови досягнення успіху

всіма учасниками освітнього процесу;

- активність, ініціативність усіх учнів в освітньому процесі; створення

комфортних умов навчання, учень має відчувати свою інтелектуальну

спроможність;

- наявність проблемного завдання, обмін знаннями, ідеями, способами

діяльності тощо, формуються та обстоюється (або змінюється під дією

аргументів) власна позиція в атмосфері взаємної підтримки,

доброзичливості;

- унеможливлюється домінування однієї думки над іншими, та опонентів

одного над іншим; - поєднання індивідуальної, парної, групової,

колективної роботи.




