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ЯК НАВЧАТИ 
ЗДОБУВАЧІВ 
ОСВІТИ У 
ТАКИХ 

УМОВАХ?
Україна живе в умовах воєнного стану, 
обороняючи та захищаючи свій суверенітет, 
незалежність та територіальну цілісність.
На педагогів покладенно нелегке завдання - 
продовжувати якісне навчання здобувачів 
освіти дистанційно.



Найбільш оптимальна та безпечна форма 
організації освітнього процесу в умовах 
воєнного стану — дистанційна. Корисними у 
цій ситуації будуть напрацьовані під час 
пандемії коронавірусу моделі змішаного та 
дистанційного навчання у синхронному й 
асинхронному режимах.

Викладач має академічну свободу й 
може самостійно  обирати програмне 
забезпечення, методи та форми 
організації навчальної діяльності учнів.



Дистанц�йне навчання має 
бути синхронним � 

асинхронним
 
 

Синхронне
Це “прямий ефір”,  контакт 

через засоби зв’язку 
безпосередньо з 

викладачем. 
 

Асинхронне
Взаємодія, коли  учасники 
спілкуються між собою із 
деякою затримкою в часі, 

обмінюючись завданнями та їх 
розв'язком за допомогою 

різноманітних засобів.



ЧЕК-ЛИСТ, ЯКИЙ ДОПОМОЖЕ
ОРГАНІЗУВАТИ ДИСТАНЦІЙКУ В 
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

01. ВИЗНАЧТЕ,  НА ЯКІ ТЕМИ ПОТРІБНО БІЛЬШЕ ЧАСУ

03 
.

ВИЗНАЧТЕ ПЛАН ДІЙ НА ВИПАДОК ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

04. ОБЕРІТЬ ЗРУЧНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ РОБОТИ

05. ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ ПІДТРИМКУ УЧНІВ 

06. ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО СКЛАДНИХ ЗАПИТАНЬ

02. ПРОДУМАЙТЕ СТРУКТУРУ УРОКУ



ПЛАТФОРМИ ТА 
СЕРВІСИ ДЛЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ

Це можуть бути ті платформи та 
сервіси, якими ви вже 
користувалися на дистанційці під 
час карантину.

Важливо: обирайте ті сервіси, що 
якісно працюють на смартфонах 
або доступні ще й в режимі 
офлайн. 



Онлайн конференц�ї Осв�тн� платформи

Хмарн� платформи

Онлайн дошки

Онлайн –опитування, �гри, тестування



безкоштовний сервіс онлайн-тестів
лабораторні та проєкти
бібліотека розробок
інформаційний журнал
олімпіади та конкурси
підвищення кваліфікації

"На урок"



"Всеосвіта"

тести
вебквести
уроки
журнал
бібліотека методичних матеріалів
олімпіади, конкурси
підвищення кваліфікації
новини

Конструктор тестів (лист ІМЗО від 04.10.2021 №22.1/12-Т-651)
Конструктор уроків (лист ІМЗО від 04.10.2021 №22.1/12-Т-652)

Гриф МОН України «Схвалено для використання в освітньому процесі»

 

https://vseosvita.ua/test
https://imzo.gov.ua/kataloh-nadannia-hryfiv/
https://vseosvita.ua/lesson
https://imzo.gov.ua/kataloh-nadannia-hryfiv/


зручний та простий для розуміння шаблон
можливість створювати необмежену кількість тестів
редагування тесту доступне у будь-який час
варіанти відповідей у тестах можна показувати у довільному порядку
будь-яке питання можна оцінити окремо
доступні чотири види тестових запитань
тест може бути відкритим, відкритим лише з дозволу автора або закритим
три режими проходження тестування: активний, запланований, керований
флеш-картки на основі тесту
тести, картинки та формули легко переносяться з текстового редактора
робота над помилками доступна одразу після проходження тесту
можливість отримати «Свідоцтво про публікацію тесту»

Конструктор тестів  від 
"Всеосвіти"



4 типи завдань (теоретичний блок, завдання з вільним вводом, завдання з 
текстом, завдання з файлом)
використання додаткових режимів візуального оформлення
вбудовувати зображень, аудіо та відео
відкриття завантажених файлів учнів для перевірки
використання  уроків, розроблених колегами
сумісність з іншими освітніми ресурсами
моніторинг виконання уроків

Уроки  від "Всеосвіти"

Вебквести!



Classtime – це гнучка онлайн-платформа, яка допомагає педагогу проводити 
онлайн-оцінювання знань і миттєво оцінює прогрес групи та кожного здобувача 
освіти індивідуально .

Classtime: найкраща платформа 
для оцінювання знань

 

Classtime з дев’ятьма різноманітними 
типами питань  – явний переможець, коли 

справа доходить до оцінювання знань.

СХВАЛЕНО ІНСТИТУТОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

БЕЗКОШТОВНІ ЛІЦЕНЗІЇ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ ВЧИТЕЛІВ НА ПЕРІОД 

ВОЄННОГО ЧАСУ!

https://www.classtime.com/sessions/KY5KP9


Wordwall - багатофункціональний інструмент для 
створення  інтерактивних вправ.

Інтерактивні вправи Wordwall
 

Інтерактивні вправи можна 
відтворювати на будь- 

якому веб-пристрої, 
наприклад, комп'ютері, 
планшеті, телефоні чи 
інтерактивній дошці.

https://wordwall.net/uk/resource/33032881


Інтерактивні вправи Wordwall
 

https://wordwall.net/uk/result/a/27436105


FACEBOOK 
MESSENGER

ОНЛАЙН МЕСЕНДЖЕРИ

VIBER TELEGRAM INSTAGRAM

Онлайн месенджери надають значно більше можливостей для комунікації, ніж смс- 
повідомлення або телефонні дзвінки. Безсумнівним плюсом месенджерів є 

можливість створювати чати, у яких може бути присутня одразу група студентів. 
Отже, відповідне обговорення стає груповим. 



GOOGLE JAMBOARD

Безкоштовний вебсервіс і мобільний додаток
від Google, який дозволяє створювати дошку
для спільної роботи учнів (писати, малювати,

переміщати тощо).

Кожна створена дошка в 
Jamboard може мати

до 20 сторінок(фреймів), де 
можна розміщувати
різні завдання або 

організовувати роботу учнів
у маленьких групах. 



СИНХРОННЕ НАВЧАННЯ



АСИНХРОННЄ НАВЧАННЯ



Дякую заувагу!


