
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ГІРНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ

Науково -методична п ідтримка та   

професійна д іяльн ість  педагог ів  

в умовах дистанц ійного 

навчання.  Результати роботи та  

практичн і  напрацювання 

Ірина Лопушенко, методист



Організація освітнього процесу в період

дистанційного та змішаного навчання

Вибір освітньої платформи для дистанційного 
навчання  G Suite for Education 

Призначення адміністратора, відповідального за контроль  
навчального процесу під час дистанційного навчання

Створення комунікативно-інформаційних груп у Viber 
«Методист» та учнівські Viber групи і впровадження чітких 
правил спілкування в них

Організація та налаштування роботи викладачів в  Google класах

Створення папок загального доступу на Google диску

Звітність викладачів та майстрів в/н, про результати успішності 
учнів під час роботи в Google класах 
https://drive.google.com/drive/folders/1Zvi4obWx-ejghIE_12_Tb2uaG-4J6B3Y

Розробка графіку індивідуальних консультацій для учнів

https://drive.google.com/drive/folders/1Zvi4obWx-ejghIE_12_Tb2uaG-4J6B3Y


Методичний супровід  

Майстер-клас «Створення Google класу та 
форми роботи в ньому»

Майстер-клас « Робота з Google диском»

Доступ до навчального відео «Робота з Google 
додатками» 

Створення папки загального доступу «Методичка
дистанційного навчання. На допомогу викладачу»
https://drive.google.com/drive/folders/1flB3mnCjWsRGM4WodqkmYp0bXrWlP6rQ

Моніторинг навчального контенту викладачів у Google
класах, і методичні рекомендації щодо вироблення 
єдиних вимог роботи в класах https://classroom.google.com/h

Проведення індивідуальних консультацій з викладачами 
та майстрами в/н, щодо роботи з цифровими додатками

Навчальні 

відео

https://drive.google.com/drive/folders/1flB3mnCjWsRGM4WodqkmYp0bXrWlP6rQ
https://classroom.google.com/h
https://docs.google.com/document/d/13xg-kEnCmacIN953gBduqszFnTwBFLuE/edit


Участь у навчальних майстер-класах від НМЦ  

16

викладачів

6

викладачів

3

викладача

11

викладачів



Майстерня цифрових компетенцій. 

Майстер класи від колег  

- Canva. Якісний онлайн інструмент  

створення навчального контенту для 
учнів

- Використання Графічного 
планшету під час дистанційного 

навчання

- Проведення лабораторних робіт з 

використанням обладняння STEM 
кабінету



Практичні напрацювання 

Цифровий контент 

викладачів ВПГБУ 



Основи гірничої справи Будова 

автомобіля

Jamboard

https://jamboard.google.com/d/1C_6J2FxWI-

KzzZR1lr6wiIYKif7Lkhu_vATA05xaZFo/viewer
https://jamboard.google.com/d/1vOkJ6N2wKTVaUD53GYl

QKHGjuvzdBbun2LMmsFVErn8/edit?usp=sharing

https://jamboard.google.com/d/11aiatpwNf9iIqKsOUtFq6K

OKmCaJwMiRo24iEk3CqdM/edit?usp=sharing

Технологія 

приготування їжі

https://jamboard.google.com/d/118KN7Q0i

8eXuiOb0BH3d3DQvShDhjVOnFi5HJVsAl

bg/viewer

https://jamboard.google.com/d/14pgUUKeI

mb3sN7xjcRenkfznsvpoSiy-

JDAc5Of9bFU/viewer

https://jamboard.google.com/d/1C_6J2FxWI-KzzZR1lr6wiIYKif7Lkhu_vATA05xaZFo/viewer
https://jamboard.google.com/d/1vOkJ6N2wKTVaUD53GYlQKHGjuvzdBbun2LMmsFVErn8/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/11aiatpwNf9iIqKsOUtFq6KOKmCaJwMiRo24iEk3CqdM/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/118KN7Q0i8eXuiOb0BH3d3DQvShDhjVOnFi5HJVsAlbg/viewer
https://jamboard.google.com/d/14pgUUKeImb3sN7xjcRenkfznsvpoSiy-JDAc5Of9bFU/viewer


https://learningapps.org/display?v=pzfuha4qc21

https://learningapps.org/display?v=pvdnz3yn321

https://learningapps.org/display?v=phketoefn21

https://learningapps.org/display?v=pywqyzkrk21

https://learningapps.org/view17801552

https://learningapps.org/watch?v=pfeqy0ink20

https://learningapps.org/view16611857

https://learningapps.org/view16162265

Креслення Устаткування. 

Кухар

Будова 

автомобіля

https://learningapps.org/watch?v=pweh4d6f320

https://learningapps.org/watch?v=ptk3b9t0j21

https://learningapps.org/watch?v=pq2niq3kk21

https://learningapps.org/watch?v=pjib48jca21

https://learningapps.org/watch?v=pir17sdht21

https://learningapps.org/display?v=pzfuha4qc21
https://learningapps.org/display?v=pvdnz3yn321
https://learningapps.org/display?v=phketoefn21
https://learningapps.org/display?v=pywqyzkrk21
https://learningapps.org/view17801552
https://learningapps.org/watch?v=pfeqy0ink20
https://learningapps.org/view16611857
https://learningapps.org/view16162265
https://learningapps.org/watch?v=pweh4d6f320
https://learningapps.org/watch?v=ptk3b9t0j21
https://learningapps.org/watch?v=pq2niq3kk21
https://learningapps.org/watch?v=pjib48jca21
https://learningapps.org/watch?v=pir17sdht21


Креслення
Будова 

автомобіля

Рadlet

Види палив. Традиційні джерела енергії

(padlet.com)https://padlet.com/begeimat/Bookmarks

https://padlet.com/begeimat/Bookmarks

https://uk.padlet.com/sulamita16082000/9fdqga54wabgltu9
https://padlet.com/begeimat/Bookmarks
https://padlet.com/begeimat/Bookmarks


Wordwall

https://wordwall.net/ru/resource/22902560

https://wordwall.net/ru/resource/31485219

https://wordwall.net/ru/resource/32490770

Іноземна мова з професійним  

спрямуванням

https://wordwall.net/ru/resource/25785025

https://wordwall.net/ru/resource/25785025/computer-

technology

https://wordwall.net/ru/resource/22902560
https://wordwall.net/ru/resource/31485219
https://wordwall.net/ru/resource/32490770
https://wordwall.net/ru/resource/25785025
https://wordwall.net/ru/resource/25785025/computer-technology


Тести онлайн

https://naurok.com.ua/profile/929573

Спеціальні предметиОхорона праці

https://vseosvita.ua/test/start/qbk849

https://vseosvita.ua/test/start/sgl082

https://naurok.com.ua/profile/929573
https://vseosvita.ua/test/start/qbk849
https://vseosvita.ua/test/start/sgl082


ПЛАКАТИ

для кухаря

ФЛАЄРА



Відеоролики

для кухаря

ФЛАЄРА



ІНФОГРАФІКА

для водія  

ПЛАКАТ

https://www.canva.com/design/DAEhiXo_81c/-

y2nmDiT8wRDFYkwCnmJpg/view?utm_content=DAEhi

Xo_81c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link

&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAEhimeF

5TE/zBr38HNseewOx5_vE2bdVg/view?ut

m_content=DAEhimeF5TE&utm_campaig

n=designshare&utm_medium=link&utm_so

urce=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAEhi2yA4jw/RdPwokpO

aSyPZEwaGGDoyg/view?utm_content=DAEhi2yA4jw&u

tm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_sourc

e=publishsharelink

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

https://www.canva.com/design/DAEhiXo_81c/-y2nmDiT8wRDFYkwCnmJpg/view?utm_content=DAEhiXo_81c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEhimeF5TE/zBr38HNseewOx5_vE2bdVg/view?utm_content=DAEhimeF5TE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEhi2yA4jw/RdPwokpOaSyPZEwaGGDoyg/view?utm_content=DAEhi2yA4jw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Вебквести

Інформатика Будова автомобіля

https://vseosvita.ua/webquest/start?id=7377&id_user=646

100&hash=fa8d27e9

https://vseosvita.ua/webquest/start?id=7457&id_user=646

100&hash=2ba532ca

https://vseosvita.ua/webquest/povtorennia-materialu-z-

informatyky-7354.html

https://vseosvita.ua/webquest/start?id=7380&id_us

er=646100&hash=fb2d9c8a

Бурові установки

Викладачка  Іванна Марчук

https://vseosvita.ua/webquest/start?id=7377&id_user=646100&hash=fa8d27e9
https://vseosvita.ua/webquest/start?id=7457&id_user=646100&hash=2ba532ca
https://vseosvita.ua/webquest/povtorennia-materialu-z-informatyky-7354.html
https://vseosvita.ua/webquest/start?id=7380&id_user=646100&hash=fb2d9c8a


Охорона праці

Майстер-клас онлайн 

В рамках проєкту «Від автентичності до 
сучасності» для учнів, які здобувають 
професію «Кухар» започаткували цикл 
онлайн майстер-класів в форматі 
відеороликів

Майстер в/н Лариса Шишло



Кухар
Будова 

автомобіля

https://www.youtube.com/channel/UCPgZaTaJwj

2cEYBEwH6ALxA/videos

канал  

https://www.youtube.com/watch?v=tfa2LeEWVEY&list=

PLEmE4l84IJqhJmMZYLDabrYFkhV_KqRka

https://www.youtube.com/watch?v=HCjhdToLz_4&list=P

LEmE4l84IJqhJmMZYLDabrYFkhV_KqRka&index=2

https://www.youtube.com/channel/UC2iOnifhtuPkkTPJ

ZNq-XJQ/videos

https://www.youtube.com/channel/UCPgZaTaJwj2cEYBEwH6ALxA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=tfa2LeEWVEY&list=PLEmE4l84IJqhJmMZYLDabrYFkhV_KqRka
https://www.youtube.com/watch?v=HCjhdToLz_4&list=PLEmE4l84IJqhJmMZYLDabrYFkhV_KqRka&index=2
https://www.youtube.com/channel/UC2iOnifhtuPkkTPJZNq-XJQ/videos


Матеріалознавство

Електронні навчальні посібники та 

збірники завдань для учнів  

Основи механіки

https://drive.google.com/drive/folders/1ZPUmocN4QbaU42Y

0skgKsD0HOA897m5N

Спецтехнологія

Спецтехнологія

https://drive.google.com/drive/folders/1ZPUmocN4QbaU42Y0skgKsD0HOA897m5N


Охорона праці Історія України

https://drive.google.com/drive/fold

ers/1jYjznWkK8lM_9m25bHeH3X

oYeewkfNOA

Матеріалознавство

https://drive.google.com/drive/folder

s/1liBrlD9_t8wGcWyqUQdjyzC0u7K

6V1fA

https://docs.google.com/docume

nt/d/1vmgCzp87RsxeQiGxgpCp

eYi9zzxcYppt/edit

https://drive.google.com/drive/folders/1jYjznWkK8lM_9m25bHeH3XoYeewkfNOA
https://drive.google.com/drive/folders/1liBrlD9_t8wGcWyqUQdjyzC0u7K6V1fA
https://docs.google.com/document/d/1vmgCzp87RsxeQiGxgpCpeYi9zzxcYppt/edit


ПЛАКАТИ ЛАЄРА

https://drive.google.com/file/d/1SpjxePYypy8zV2Pstauj

5ITyxmds0Mat/view?usp=sharing

Роботи учнів  

https://drive.google.com/file/d/1HADUOZ

KOnjFteS38Vy9Z6OJdour2lDPA/view?us

p=sharing

Ментальні карти
Презентації

Ребуси онлайн

http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_ge

nerator&slovo=%EA%EE%ED%F1%F2%F0%

F3%EA%F2%EE%F0

https://drive.google.com/file/d/1SpjxePYypy8zV2Pstauj5ITyxmds0Mat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HADUOZKOnjFteS38Vy9Z6OJdour2lDPA/view?usp=sharing
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%EA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F2%EE%F0


Онлайн перемоги

Будва крана автомобільного

- ІІ місце в обласному конкурсі екологічної інфографіки «Збережемо різноманіття рідного краю» імені Олени Байрак. Науковий 
керівник М. Федорова, учасник учень ІІ курсу Дядюра Сергій.

- ІІІ місце в ІV обласному історичному конкурсі «Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи твої». Номінація «Відеоролик». Керівник
проєкту викладач історії І. Лопушенко, учасник учень ІІІ-го курсу Ігор Авдовченков.

- І місце в ІІ обласному етапі інтелектуальних змагань з інфографіки «Математика у моїй професії», який організував навчально-
методичний центр професійно-технічної освіти у Полтавській області. Керівник викладач математики Р. Давидова, переможець учень 
ІІІ-го курсу Денис Іваненко.

- ІІІ місце в онлайн-конкурсі Полтавського університету економіки і торгівлі «Багата кутя - на радість життя» (відеоролик). Керівник 
викладач спецтехнології І. Ганонченко, учасниця учениця ІІ-го курсу Тетяна Кіяшко.

- ІІІ місце в обласному конкурсі бук трейлерів «Ні, я жива, я буду вічно жити», присвячений 150-річчю від дня народження Лесі 
Українки. Керівник проєкту викладач української мови та літератури  А. Овчар.

- ІІ місце у ІХ Всеукраїнському конкурсі «Творчий вчитель – обдарований учень», у номінації «Науково-методичні розробки» (авторські 
методичні посібники, підручники, цикли уроків). Викладач В. Чімбір розробила посібник «Використання опорних конспектів під час 
викладання предмету «Охорона праці».

- А у номінації «Методична розробка уроку» викладач математики Т. Бондаренко та викладач іноземної мови І. Іващенко стали 
лауреатами конкурсу. 



Кухар

Міжнародний конкурс реклами 

«DO.IT ADS»

ІІ місце

«2021 – Міжнародний рік

овочів та фруктів»

ІІІ місце

«Професія моєї мрії»


