
Створення онлайнового освітнього

середовища під час карантинних

заходів



ПЕРЕВІРКА
ЗВ’ЯЗКУ

Якщо ви готові до трансляції,
напишіть відповідь на запитання:

Чи стикалися ви з онлайн-навчанням
під час карантинних заходів? 



ПРО
ЛЕКТОРА

ВІКТОРІЯ БОГДАНОВА

• Учителька хімії П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. №1 

Дніпропетровської обл.

• Сертифікована тренерка за програмою «Сервіси web2.0 в 
діяльності вчителя» та за програмою Intel.

• Учасниця ІІ Всеукраїнського 
Хакатону для вчителів STEM: гендерночутливий підхід до 
навчання.

• Лекторка вебінарів.

• Спікерка інтернет-конференцій.





ПЛАН 
ВЕБІНАРУ

1. Характеристика освітніх онлайн-ресурсів.

 Спеціалізовані навчальні онлайн-середовища

 Онлайн-ресурси для створення завдань

 Онлайн-ресурси для розміщення завдань. 

2. Приклади застосування онлайн-ресурсів під час 

дистанційного навчання.

3. Виховний потенціал вимушеного перебування

дітей шкільного та дошкільного віку вдома.



Адміністративні та медико-санітарні заходи на 

обмеження контактів інфікованої або підозрілої на 

інфікування особи (осіб), тварини, вантажу, товару, 

транспортного засобу, населеного пункту, на рівні 

країни або між державами, що застосовуються для 

запобігання поширенню деяких небезпечних 

інфекційних хвороб. 

Карантин



Карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми

власності та сфери управління:

- дошкільної,

- загальної середньої,

- позашкільної,

- професійної (професійно-технічної),

- фахової передвищої,

- вищої,

- післядипломної освіти.

МОН рекомендує закладам освіти:

розробити заходи щодо проведення занять за допомогою

дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять 

відповідно до навчальних планів після нормалізації

епідемічної ситуації.



Сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації 

в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ від тих, хто 

навчає до тих, хто навчається. Основними принципами 

дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, 

надання здобувачам освіти можливості самостійного освоєння 

досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі 

дослідницької діяльності. Дає змогу навчатися на відстані. Основну 

роль у здійсненні дистанційного навчання відіграють сучасні 

інформаційні технології. 

Дистанційне навчання

Як ви вважаєте, коли було вперше
запроваджене дистанційне навчання? 



XVIII ст. – кореспондентське навчання

1950-і роки – навчальні телепередачі

1980-і роки – комп’ютерні ігри

Наказ від 2.01.2004 № 40 

Положення від 25.04.2013 № 466

Наказ від 14.07.2015  № 761



 Спеціалізовані навчальні онлайн-середовища

Office 365

G Suite for Education



Порівняльна таблиця хмарних сервісів у G Suit for Education та Office 365

Види дистанційної 

роботи

G Suit for Education Office 365

Інструменти для роботи Сервіси Google Сервіси Microsoft Office 365

Обмін повідомленнями в

режимі реального часу

(приватний, груповий)

Hangouts Skype for Business

Оголошення,

обговорення

Google Sites Outlook (групи)

Управління контентом Google Sites Портал SharePoint

Зберігання та 

синхронізація

файлів

Сайти Google - файли

(на базі Google Диска)

Google Groups

Google Drive

Бібліотеки документів 

SharePoint

(на базі OneDrive для 

бізнесу)

Outlook (групи)

OneDrive for Business

Редагування документів Google Документи,

Таблиці, Презентації

Word Online,

Excel Online,

Power Point Online

Додаток для заміток,

цифровий блокнот

Keep OneNote

Планування завдань Keep Gmail Planner Outlook



Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

Moodle

Модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне
середовище











 Онлайн-ресурси для створення завдань

learningapps

https://learningapps.org/

Kahoot!

https://learningapps.org/view9518057
https://learningapps.org/
https://kahoot.com/


Plickers

Інтернет-додаток 
видавничої групи 

«Основа» 

https://get.plickers.com/
http://osnova.com.ua/items/item-november-2017/


Приклади застосування онлайн-ресурсів під час 

дистанційного навчання







 Онлайн-ресурси для розміщення завдань 





«Послідовне з’єднання провідників»

Електронні книги "РАНОК"

Відкритий урок 2020 на телеканалі Київ

https://youtu.be/XMg12uBEZ88
https://www.youtube.com/channel/UCeFZd8UVIhapGoVVcpN6HDQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIGNgJeEMVGO5uogbAXxL6E_quRotZ4gH


Виховний потенціал вимушеного перебування

дітей шкільного та дошкільного віку вдома

 Правила поведінки в надзвичайних 
ситуаціях!

 Номери екстрених телефонів!
 До кого звертатися, якщо сталося 

непередбачуване! 

Навчайте дитину радіти! 



Посібник

Вхід на сайт









ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ЧЕКАЮ НА ВАШІ

ЗАПИТАННЯ В ЧАТІ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Залишилися запитання?

Надсилайте їх на електронну адресу:

webinar@naurok.com.ua

Бажаєте стати лектором?

Не хочете пропустити вебінар?

Заповніть форму

Реєструйтесь завчасно

mailto:webinar@naurok.com.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnAjnuI-JhMSpkfWbZRmo3vskUBp1L9ydIS1qw1D5pgIi2A/viewform
https://naurok.com.ua/webinar

