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     Проводити уроки віддалено, не бачити учнів, не 

мати можливостей пояснити особисто й допомогти в 

момент виникнення проблеми-ще рік тому педагоги не 

могли й уявити таких ситуацій у своїй роботі. Але 

пандемія внесла несподівані корективи і змусила всіх 

терміново опановувати цифрові інструменти й нові 

педагогічні підходи та методики. Вимушене 

дистанційне навчання стало викликом для всіх 

учасників освітнього процесу: педагогів, учнів та 

батьків. Організувати якісне навчання з 

використанням цифрових технологій, надихати й 

мотивувати учнів, давати раду технічним проблемам 

виявилось зовсім не просто. 



Дистанційне  навчання —  це  форма  

навчання  з  використанням  

комп’ютерних і телекомунікаційних 

технологій, які забезпечують 

інтерактивну взаємодію  викладачів, 

майстрів в/н та  здобувачів освіти  на  

різних  етапах  навчання  i  самостійну  

роботу з матеріалами інформаційної 

мережі.  



•Метою роботи  сучасного педагога в 

даний час – розвивати у учнів 

пізнавальну потребу, навчити їх вчитися 

самостійно, тобто знати, як здобувати 

знання самотужки, вміти 

використовувати їх у нестандартній 

ситуації. Саме тому впровадження в 

освітній процес елементів дистанційного 

навчання є найважливішим етапом 

освітнього розвитку учнів. 



Шляхи  впровадження елементів 

дистанційного навчання  



Відеолекції; 

Форуми; 

Презентації; 

Конспекти; 

Відеофільми; 

Тести. 

 



Засоби комунікації між учнями та 

педагогами під час дистанційного 

навчання 
Месенджери (Viber, telegram) 

Електронна пошта 

Соціальні мережі (Instagram, Facebook) 

Zoom 

Телефон 

СМС повідомлення 

Ноутбук та комп'ютер 

інші 



Вивчення програмового матеріалу за технологією 

дистанційного навчання здійснюю в таких формах: 

—  оприлюднюю завдання з відповідної теми для самостійної 

роботи учнів на сайті; 

—  організовую щоденне навчальне спілкування з учнями 

через Google Meet, Gmail тощо; 

—  розміщую в мережі Інтернет (Google Диск) мультимедійні 

матеріали (презентації, відеоролики тощо), які допоможуть їм 

у вивченні зазначеної теми; 

—  надаю учням перелік інтернет-джерел, які сприятимуть 

засвоєнню програмового матеріалу. 



Переваги дистанційного навчання 

Переваг
и ДН 

Доступність  

Мобільність  

Технологічність  

Творчість  
Соціальна 

рівноправність 

Навчання в 
індивідуальному 

темпі 

Свобода і 
гнучкість 

Контроль 
батьків 



Недоліки дистанційного навчання 

Недоліки 
ДН 

Відсутність  
очного 

спілкування між 
викладачем та 

здобувачем 
 освіти   

Необхідність 
постійного 

доступу 
до джерел 
інформації 

Недолік 

 практичних 

занять 
Відсутній  
постійний 
контроль 

над  
здобувачами 

освіти 

Додаткове 

 системне 

 забезпечення 

Необхідність 
 в ПК 

та доступі 
 в Інтернет 



Урок виробничого навчання 
Урок виробничого навчання на тему “Кладка 

стовпів за трирядною системою 

перев'язування швів”.  

Через додаток відеоконференція Googl Meet я 

показувала учням практичне виконання робіт 

 



Урок теоретичного навчання 
Урок з предмету «Технологія кам'яних робіт» на 

тему “Кладка стін з облицюванням плиткою”.  



ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ  

         

           Оцінювання — процес встановлення рівня навчальних досягнень 

учня в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних програм.      

          Саме тому в умовах дистанційного навчання, коли значну частину 

матеріалу учні мають проходити самостійно, особливої ваги набуває 

формувальне оцінювання. Важливо якомога частіше давати учням 

зворотний зв’язок: відзначати успіхи, щоб зберігати мотивацію, надавати 

поради про те, що потребує додаткового опрацювання, хвалити за помилки, 

якщо вони виявлені самим учнем.  

         Не варто розглядати оцінювання як інструмент покарання або 

заохочення учнів. Основною метою оцінювання має бути покращення 

навчання. За допомогою оцінювання викладач, майстер в/н, визначає 

труднощі, які виникли в учнів, їхні сильні та слабкі сторони, а також 

загальне розуміння ними навчального матеріалу. Крім того, оцінювання 

допомагає викладачу, майстру в/н відкоригувати свої методи викладання, 

щоб забезпечити максимальну ефективність навчання для кожного учня 

 



       У дистанційному режимі багато видів 

традиційної мотивації працюють не так 

ефективно, як в очному режимі. 

       Завдання викладачів та майстрів 

виробничого навчання - зробити матеріал 

максимально доступним, цікавим, наочним і 

таким, що стимулюватиме до розширення 

знань. 



       Дистанційне навчання покликане допомогти 

в глобальному просторі, надає можливість 

одночасно з гнучким за часом, за змістом 

вивченням різних предметних розділів знань, 

формуванням умінь та навичок роботи з різними 

джерелами знань, засобами інформаційно-

комунікаційних технологій, розвиває уміння і 

навички здобувачів освіти.  

 Впровадження елементів дистанційної 

форми навчання в закладі освіти є необхідною 

умовою для досягнення сучасного рівня якості 

професійно-технічної освіти. 
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