
Методична розробка на тему:

«ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС» 



Мета

Вивчення можливостей практичного
застосування сучасних технологій
дистанційного навчання та визначення
особливості впровадження технологій
дистанційного навчання в освітній процес,
особливо в вивченні спецдисциплін в
закладах професійно-технічної освіти.





Плюси дистанційного навчання:

•можливість займатися в будь-якому місці, де є

комп'ютер

• матеріал суворо дозований по тижнях і

збігається з усіма вимогами, які пред'являються

до здобувачів освіти учбового закладу

•у здобувача освіти є можливість виконувати

завдання в зручний для нього час.





Ефективність дистанційного навчання для

здобувачів освіти полягає і в тому, що

можливість навчатися дистанційно не обмежує

можливості навчатися й удосконалюватися в

професійній діяльності під час роботи на

підприємстві.



Основна мета дистанційного навчання -

дозволити вчитися всім бажаючим, у кого є

прагнення одержати професію.



Іструменти спілкування у 

дистанційному навчанні:

- Електронна пошта

- Чат

- Соціальні мережі «VIBER»

- Відеоконференція ZOOM

- GOOGLE CLASSROOM



Електронна пошта – це стандартний сервіс
Інтернету, що забезпечує передавання
повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в
інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у
відкритому чи зашифрованому вигляді.

У нашому освітньому закладі (ВПУ №17)
електронна пошта використовується для
організації спілкування викладача й здобувача
освіти, а також здбувачів освіти між собою.





Viber (укр. Вайбер) — VoIP-

додаток для дзвінків і обміну 

повідомленнями. 





ZOOM - це сервіс для організації онлайн-
конференцій та відеозв’язку. Тут можна
організовувати конференції та веб-семінари для
різної кількості користувачів і спікерів (залежить
від тарифного плану).





Державна кваліфікаційна атестація в групі 

К19-39/11  проводились в онлайн режимі  в 

программі для организации видеоконференций 

ZOOM 







Платформа GOOGLE CLASSROOM
безкоштовний сервіс для навчальних закладів.

Мета – спростити створення та поширення
завдань, прискорити обмін файлами між
викладачами і здобувачами освіти. Реєструватись
окремо не потрібно, достатньо мати пошту на
Gmail.

Для кожної групи створюється окрема сторінка,
де викладачі надають матеріал, який необхідно
опрацювати та засвоїти в реальному часі, згідно з
розкладом уроків ВПУ № 17.





«Класна оцінка»



Переваги дистанційного навчання:

- можливість використовувати велику
кількість ресурсів та джерел для навчання;

- постійний доступ до матеріалів;

- нагода навчатись в зручних умовах та у
зручний час;

- економія часу на дорогу та збори;

- більша зацікавленість і включеність батьків
у навчання;

- можливості для організації креативних
завдань.



Недоліки дистанційного навчання:

- можлива відсутність доступу до цифрових
ресурсів та наявність якісного інтернету;

- дистанційна освіта розрахована на
самостійних здобувачів освіти;

- велике навантаження на зір;

- немає постійного зорового контакту з
здобувачами освіти;

- відсутність соціалізації.



Дякую за увагу


