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1.Загальні положення 

1.1.Методичні рекомендації викладачам та майстрам виробничого 

навчання щодо організації дистанційного навчання та проведення зрізу знань і 

вмінь, отриманих здобувачами освітніх послуг (далі – Методичні рекомендації) 

визначають основні засади організації, проведення та оцінювання знань і вмінь, 

отриманих здобувачами освітніх послуг під час дистанційного навчання в 

Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну (далі – Коледж). 

 1.2.Методичні рекомендації розроблено відповідно до:   

 - Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII з 

наступними змінами і доповненнями;       

 - Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року№ 1556-VII з 

наступними змінами і доповненнями;        

 - Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 10 

лютого 1998 року№ 103/98-ВР з наступними змінами і доповненнями;  

 - Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 6 червня 2019 року 

№ 2745-VIII з наступними змінами і доповненнями;     

 - Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Положення про дистанційне навчання» від 25 квітня 2013 року № 466;  

 - Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Змін до 

Положення про дистанційне навчання» від 14 липня 2015  року № 761; 

 - Наказу Міністерства освіти і науки України «Про створення 

Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при 

Міністерстві освіти і науки» від 26 квітня 2004 року № 335;    

 - Наказу Міністерства освіти і науки України «Про організаційні заходи 

для запобігання поширенню коронавірусу С O V I D - 1 9 » від 16 березня                  

2020 року № 406;           

 - Положення Міністерства освіти і науки України «Про дистанційне 

навчання» від 30 квітня 2013 року № 703/23235;      

 - Постанови Міністерства освіти і науки України «Концепція розвитку 

дистанційної освіти в Україні» від 20 грудня 2000 року;     

 - Листа Міністерства освіти і науки України «Щодо особливостей 

організації освітнього процесу під час карантину (для закладів фахової 

передвищої освіти)» від 25 березня 2020 року № 1/9-176;     

 - Листа Міністерства освіти і науки України «Щодо організації освітнього 

процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти на період 

карантину» від 26 березня 2020 року № 1/9-177.    

 1.3.Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес 

набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 

відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних педагогічних та інформаційних технологій. 

 Дистанційне навчання – це форма навчання, рівноцінна з денною 

(очною), вечірньою та заочною формами навчання.     

 1.4.Метою  дистанційного  навчання  є  надання  освітніх  послуг  шляхом 



4 
 

застосування  сучасних  інформаційно-комунікаційних  технологій  для 

підготовки  фахівців  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  кваліфікованого 

робітника та за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра 

(в тому числі і забезпечення безпеки освітнього процесу в умовах надзвичайних 

ситуацій, надзвичайного, епідемічного та воєнного стану тощо).

 1.5.Учасниками освітнього процесу, що відбувається за дистанційною 

формою навчання, є:           

 - працівники Коледжу, що забезпечують освітній процес, у тому числі 

педагогічні працівники (викладачі, вихователі, майстри виробничого навчання), 

а також адміністративно-управлінський та інженерно-технічний персонал; 

 - особи, що навчаються (учні, студенти, слухачі) і є здобувачам освітніх 

послуг.            

 1.6.Відповідно до нормативних актів МОН України освітній процес за  

дистанційною  формою  навчання  здійснюється  у  таких  формах:   

 - самостійна  робота;           

 - навчальні  заняття;           

 - практична  підготовка;          

 - контрольні заходи.          

 Основною  формою  організації  освітнього  процесу  за дистанційною 

формою є самостійна робота.       

 Основними  видами  навчальних  занять  за  дистанційною  формою 

навчання  є:  лекція,  семінар,  практичні  заняття,  лабораторні  заняття, 

консультації та інші.         

 Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами  

дистанційного  навчання  під  час  навчальних  занять,  що проводяться  

дистанційно,  забезпечується  передачею  відео-,  аудіо-, графічної  та  текстової  

інформації  у  синхронному  або  асинхронному режимі.   

 Самостійне  вивчення  навчального  матеріалу  дистанційного  курсу 

передбачає  використання  навчальних матеріалів дистанційних  курсів,  які 

учні/студенти одержують через Інтернет.      

 Вимоги щодо самостійного вивчення навчального  матеріалу  конкретної  

дисципліни  (предмету) визначаються  навчальною програмою  дисципліни,  

методичними  вказівками,  інструкціями  і завданнями, що містяться у 

дистанційному курсі.          

 Лекція,  консультація,  семінар  проводяться  зі  здобувачами освіти 

дистанційно  у  синхронному  або  асинхронному  режимі  відповідно  до 

навчального плану. В асинхронному режимі здобувачі освітніх послуг можуть 

отримувати конспект  лекцій  з  текстовою  та  графічною  інформацією  або 

аудіовізуальний  запис  лекційного  матеріалу.  У  синхронному  режимі 

(режимі  реального  часу)  може  використовуватися  текстовий  чат  та 

вебінари.            

 Практичне  заняття,  яке  передбачає  виконання  практичних 

(контрольних)  робіт,  відбувається  дистанційно  в  асинхронному  режимі. 

Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що  
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визначається робочою  програмою  навчальної  дисципліни.    

 Результати виконання можуть бути завантажені в спеціальну скриньку, 

створену для всієї академічної групи (див. розд. 4) або ж або надсилатися 

викладачу на особисту електронну пошту.       

 Лабораторне  заняття  проводиться  очно  у  спеціально  обладнаних 

навчальних  лабораторіях  або  дистанційно  з  використанням  відповідних 

віртуальних тренажерів і лабораторій.        

 До  інших  видів  навчальних  занять  при  здійсненні  освітнього процесу  

можуть  відноситись  ділові  ігри,  майстер-класи, виконання  проєктів  у  

академічних групах тощо.  Ці  види  навчальних  занять  можуть  проводитись  

очно  або дистанційно  у  синхронному  або  асинхронному  режимі,  що  

визначається робочою програмою навчальної дисципліни (предмету).   

 Практична  підготовка  здобувачів освіти,  які  навчаються  за  

дистанційною формою  навчання,  проводиться  за  окремо  затвердженою  

Коледжем програмою.           

 Контроль  знань  у  дистанційних  курсах  передбачає  такі  контрольні 

заходи:             

 −  вхідний контроль;          

 −  проміжний (тематичний, модульний) контроль;      

 −  підсумковий контроль;        

 −  самоконтроль;           

 −  інший контроль, що визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни (дистанційного курсу).       

 Вхідний  контроль  проводиться  перед  вивченням  курсу  (теми)  з метою  

визначення  рівня  підготовки  здобувачів освітніх послуг.  За  результатами  

вхідного контролю  розробляються  заходи  з  надання  індивідуальної  

допомоги учням та студентам, коригування навчального процесу.  

 Проміжний контроль проводиться для перевірки рівня підготовки учнів 

та студентів  за  визначеною  темою  (модулем).  За  результатами  проміжного 

контролю  ведеться  моніторинг  успішності  здобувачів освіти,  розробляються 

заходи  з  управління  навчальною  мотивацією,  здійснюється  коригування 

освітнього процесу.          

 Підсумковий  контроль  (семестровий  контроль або ж за термін, 

встановлений для проведення карантинних заходів в країні)  забезпечує  оцінку 

результатів навчання здобувачів освітніх послуг.      

 Самоконтроль  призначений  для  самооцінки  учнями/студентами  якості 

засвоєння навчального матеріалу з конкретного курсу (змістового модуля, 

теми).  З  цією  метою  у  робочих  програмах  навчальних  

предметів/дисциплін, навчально-методичних  посібниках,  методичних  

розробках,  ресурсах дистанційного курсу передбачаються питання для 

самоконтролю.            

 Усі контрольні заходи визначаються навчальним (робочим) планом і 

можуть  здійснюватись  дистанційно  з  використанням  можливостей 

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеоконференцзв’язку за  
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умови  забезпечення  аутентифікації  того,  хто  навчається,  або  очно. 

 Для теоретичних курсів навчання основною  формою  дистанційних  

контрольних  заходів  є  тестування  із автоматизованою  перевіркою  

результатів  та  тестування  з  перевіркою викладачем особисто.    

 Майстрами виробничого навчання мають бути передбачені комплексні 

контрольні роботи, які б включали в себе, крім тестування теоретичних знань і 

вмінь здобувачів освітніх послуг, ще перевірку їх практичних здобутків. 

 Підсумковий (семестровий) контроль з навчальної дисципліни 

проводиться в терміни, встановлені навчальним планом.   

 Семестровий іспит − це форма підсумкового контролю засвоєння 

здобувачем освітніх послуг теоретичного і практичного матеріалу з навчальної 

дисципліни (предмету) за семестр.       

 Семестровий залік − це форма підсумкового контролю засвоєння 

учнем/студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів його 

навчально-творчої діяльності за програмою курсу протягом навчального 

семестру (оцінки на практичних, семінарських заняттях, результати виконання 

самостійної та індивідуальної роботи).      

 Здобувач освіти вважається допущеним до семестрового контролю з 

конкретної дисципліни (семестрового іспиту, заліку), якщо він виконав усі види 

робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї дисципліни. Іспити 

складають учні і студенти в період екзаменаційних сесій, передбачених 

навчальним планом. Коледж може встановлювати здобувачам освіти 

індивідуальні терміни здачі заліків і іспитів. При використанні модульного 

контролю іспити можуть не проводитися.     

 Іспити проводяться відповідно до розкладу, який доводиться до відома 

усіх учасників освітнього процесу не пізніше, ніж за місяць до початку сесії. 

 Порядок, форми і методика проведення заліків та іспитів, контрольного 

зрізу знань та вмінь здобувачів освіти під час дистанційного навчання 

визначаються директором Коледжу та заступником директора з навчальної 

роботи.           

 Результати  поточного  та  семестрового  контролю  оцінюються  у 

порядку,  що  визначається  прийнятою  в  Коледжі  системою  оцінки знань та 

вмінь здобувачів освітніх послуг.  Результати  семестрового  контролю  

зберігаються  в електронному вигляді та дублюються на паперових носіях. 

2.Рекомендована структура дистанційного курсу                                                          

та зміст його окремих елементів 

Дистанційний  курс  повинен  відповідати  вимогам  галузевих стандартів  

щодо  змісту,  обсягу  та  рівня  освітньої  та  професійної підготовки,  діючим  

в  Коледжі  регламентуючим  документам  щодо розробки  навчально-

методичних  матеріалів,  навчальним  планам.        

 Для уніфікації  вимог  до  веб-ресурсу  (дистанційного  курсу)  в  Коледжі 

визначається наявність у складі  курсів наступних структурних елементів 

навчально-методичного та дидактичного забезпечення.    
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 При  компоновці  елементів  у  дистанційному  курсі (розрахованому на 

навчальний семестр)  рекомендовано дотримуватися структури, зображеної на 

рисунку.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Рекомендована структура семестрового дистанційного курсу 

НАЗВА ПРЕДМЕТУ/ДИСЦИПЛІНИ (ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ) 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС 

1. Автор(автори) дистанційного курсу 
2. Робоча програма 
3. Глосарій 
4. Методичні рекомендації щодо вивчення дистанційного курсу, використання веб 
ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей  контролю тощо 
5. Види консультацій (чат, вебінар, відеоконференція тощо ) 
6. Курсові роботи (теми, завдання, методичні вказівки до написання ) 
7. Список рекомендованої літератури 
8. Інші елементи залежно від специфіки навчальної дисципліни 

Модуль (тема) №1 

Теоретичний навчальний матеріал 

 Структурований електронний конспект лекцій (електронний посібник) 

 Файли (веб сторінки, URL-посилання) документів 

 Мультимедійні презентації, практичні ситуації 

 Аудіо – відео – матеріали 
 Вебінар 

Самостійна робота 

1. Індивідуальні завдання, питання для самоперевірки, критерії оцінювання та 
форма подання результатів 

2. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Практичні (лабораторні, семінарські) роботи 

1. Варіанти завдань, критерії оцінювання  та форма подання результатів 

2. Методичні  вказівки та рекомендації 

Модульний (тематичний) контроль 

 Контрольні запитання,типові задачі, практичні завдання 

 Тести для самоконтролю (проміжні) 
 Контрольний тест (модульний) 

Модуль (тема) № 2 

 
Модуль (тема) № 3 

Підсумкова атестація 

 Питання до іспиту (заліку), типові задачі, практичні завдання 

 Контрольний тест (за темами всього дистанційного курсу) 
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  Окремі елементи дистанційного курсу можуть бути не включеними до  

навчально-методичних  матеріалів  дистанційного  курсу,  якщо  вони  не 

передбачені навчальним планом (наприклад, курсові  роботи та методичні 

рекомендації щодо їх написання та захисту).      

 Для  реалізації  вищевказаних  структурних  елементів  в коледжанській 

системі дистанційного навчання  викладачі та майстри виробничого навчання 

можуть  використовувати рекомендовані в розд. 3 інтернет-засоби, а також 

додаткові ресурси та методи навчання,  які  можуть  зробити  освітній процес 

здобувачів більш  змістовним, корисним та привабливим.     

 Якщо ж дистанційний процес навчання в Коледжі не є семестровим 

(наприклад на час проведення карантинних заходів в країні), то рекомендовано, 

щоб завдання здобувачам освіти з тих тем (модулів), які підпадають під 

вивчення за дистанційною формою, містили наступні елементи:    

 - назву теми (модуля);          

 - мету та форму проведення навчального заняття;     

 - план навчального заняття (хід уроку);       

 - перелік необхідних засобів (інструментів, матеріалів) для успішного 

виконання завдань;          

 - інформаційний блок;          

 - конкретні завдання для виконання із чіткою інструкцією 

(пояснювальною запискою) до їх виконання;       

 - строки виконання;         

 - критерії оцінювання;          

 - рекомендована література (інтернет-джерела);     

 - інші елементи залежно від потреби та специфіки навчальної дисципліни 

(предмету). 

3.Організація віртуального онлайн-середовища для                        

дистанційного навчання  

 
Відповідно до змісту нормативно-правових документів Міністерства 

освіти і науки України (в тому числі і забезпечення безпеки освітнього процесу 

в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного, епідемічного та воєнного 

стану), актуальним завданням у навчально-методичному забезпеченні 

освітнього процесу в Коледжі є організація навчальної взаємодії учасників 

освітнього процесу в дистанційному форматі. 

Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання на 

навчальний семестр (або ж на термін, встановлений для проведення 

карантинних заходів в країні) та алгоритм організації дистанційного навчання з 

урахуванням специфіки навчальних предметів/дисциплін  передбачають певну 

стратегію дій педагога, яка включає в себе такі основні кроки, як визначення 

стратегії навчання; обрання зручного інструменту для дистанційної взаємодії 

всіх учасників освітнього процесу; визначення та дотримання правил та 

дедлайнів дистанційного освітнього процесу, формату представлення 

здобувачами освітніх послуг завдань; інформування учнів та студентів Коледжу 
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про ефективні web-ресурси та тренажери для дистанційного навчання; якісну 

організацію коммунікаційних дій тощо. 

          Звертаємо увагу, що відповідними рекомендаціями Міністерства освіти і 

науки України визначено добірку безкоштовних освітніх платформ і програм, 

для організації навчальної взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу в режимі 

"online, серед них:           

 - Prometheus https://prometheus.org.ua/       

 - EdEra https://www.ed-era.com/        

 - edX https://www.edx.org/         

 - Coursera https://www.coursera.org/        

 - Matific https://www.matific.com/ua/uk/home/      

 - Khan Academy https://www.khanacademy.org/      

 - Доступна освіта https://dostupnaosvita.com.ua/      

 - iLearn https://ilearn.org.ua/         

 - Be Smart https://besmart.study/        

 - ЗНО-ОНЛАЙН https://zno.osvita.ua/       

 - Відкритий Університет Майдану https://vum.org.ua/    

 - Codecademy https://www.codecademy.com/      

 - Duolingo https://uk.duolingo.com/        

 - Lingva.Skills https://lingva.ua/        

 - Hogwarts is here http://www.hogwartsishere.com/  

 Інструментів для організації навчання в режимі віддаленого 

(дистанційного) навчання досить багато, але не менш важливим є питання 

навчально-методичного супроводу, тобто як максимально ефективно 

використовувати наявні технології. При організації віддаленого навчання 

можливо обрати і організувати освітню діяльність у двох режимах навчання, 

або обрати більш прийнятний:         

 - онлайн-спілкування, коли в призначений час організується 

відеоконференція, спілкування в чаті зі здобувачами освітніх послуг;   

 - віддалене навчання, розтягнуте в часі, коли, використовуючи певні 

цифрові інструменти, створюється платформа для самостійного навчання за 

активної опосередкованої участі педагога.     

 Організація онлайн-уроків і інструкцій. Онлайн-спілкування дуже 

важливе при організації віддаленого навчання. Викладач та майстер 

виробничого навчання має провести вступний інструктаж, в ході якого 

пояснити здобувачам освітніх послуг, як працювати віддалено, як 

використовувати ті чи інші освітні ресурси. Крім вступних інструкцій, можуть 

бути поточні інструкції перед початком вивчення тієї чи іншої теми, або 

введення нового цифрового інструменту, нових освітніх ресурсів. Крім 

інструкцій педагог може проводити і онлайн уроки, і групову роботу над 

проєктами, над спільним вирішенням поставлених навчальних завдань.

 Забезпечення ефективності онлайн-трансляцій для учнів/студентів:

 - якщо педагог планує використовувати інструменти для організації 

відеоконференцій та подання інтерактивних уроків, інструкцій, рекомендується 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprometheus.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1UOxari4PesEBq7SbAcp56VCLaJya9aisVteXuJ9wXJeOTDYpch97aITs&h=AT3Xyp9JJpFcPOKMrLI731AR09foTJk5xhvc9pRlWRTSxmTmN01PQab7VQjBJzq3IkJYKERKCu_eobV_Bqh1g6gqq7uHhVXxNaWttzRR2ifVZ2TnSk9URJFTLGQdJME3bhupfY9gBawDBorU1d1BdiHSo8njJZTxqz0catNQVZ0RvQAdZpJcwyNMDAT5VaBfnyQyqTUR1fvMXrkU7tYfI-Os9mpxDLOjibEoMvRZGLD3u9Z1Y_v_w2NYTQbVBcCGeoGUzR5RN1_iGKoAz69aeGytv9Lv0Z62eyVu6TS4q9KYwW8yALbmg7d6-YJ11ekTanRsWhh-VBzZZFHcw-iYEplD3fSHfSN6Qzd13yZQNOHKNBXpTHJ4ADGTaEvwM5vvvaCPoW3AqoW2Az5AXDS2tnd7cVSrmGdXBsHzrAN1Q8xTnFmifLC_4yvoWe5Axt3YYSCE2e6IVM7g1lAhHFulp4hY7Sa2CQ4Ztp_cMuEVilf9L7fOKjTGY_VW_h-hwPTTkQH8VRqV-fK5rZiVvfaGBTSILzg6H4kQLWVlE42KDyM7FLaJ5KraTTf5qOct4uHUiFIicqiL5UePDuiAHEDw5LeC5KBw385cPAUxezWu7ufjvdXg7PeQigHchcgZLPryjNYXKdgFcPt2jsCzYA
https://www.ed-era.com/?fbclid=IwAR2TVyGFbUFqYcZM10mW5Ba0M92t61kGDBsfgN7E2fQiiHo9kFyi6-OIr7g
https://www.edx.org/?fbclid=IwAR2Qp0QFWniWsIEjo3AIoow5f2NcA2xcPa8n9wDLMRgWyG57nkY3-1wx9Dg
https://www.coursera.org/?fbclid=IwAR02Ym8dkjNQx1dMjpxJq2A1_tpWmIWPrcGGwCPJ5ZvdAEGZKYkZPVWz-so
https://www.matific.com/ua/uk/home/?fbclid=IwAR06HDv2KQvBRAqiBvjOFNhUCkCiTwscC8WIXjlnYX15ZyOXiebeq_QIAp8
https://www.khanacademy.org/?fbclid=IwAR2e_r816BV8uM9ADor7ozTq2inCgOIPMcPmO0V0dW5KqHSAuXcyPQyCv0g
https://dostupnaosvita.com.ua/?fbclid=IwAR0inJ5PQ_oiNOnIveUMrSdlyfcVfp-ur0MLYAQKoV6C6buN7DlzENWWmzY
https://ilearn.org.ua/?fbclid=IwAR0xgQ25zkLpQRaVcTKhVhb9jpjfozk6BTV1IFe8naDf8LghLKjNJ6uit70
https://besmart.study/?fbclid=IwAR0mziV5gCv9NxNLSjs5DVHCX66-ORyjoO4eS1N6q0lpuQQXw-vuJmDF5WI
https://zno.osvita.ua/?fbclid=IwAR394yKfryTMhAfrwKWNOApD8pBIuwZZx-Nb2Uwn26Ei7uR3omX6V9UFr3Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvum.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1oRV_v1KrGvLHkpxIcN4dzzffXU9WtXcfaHHK761Xsp-UtxDZMahl-1bc&h=AT1Rb1EdAVDty9GEaMDp_l3gayFUui0ltKOuHNLigVNipMqkiZ9EygD6hz6hsFgB2DrBa_irNU6b1kInh-Ip4sAlR5Tnu72ucrEl9Gt7HYN_Uja72D61I5x3czzWd0gY9RWVeG5iC-w3Xi_PEYng9pi6sbYBW5YYi96xXF0hlaMZH7eK5w5kGQUqygR214EBZaocscpy3wdiyiX4cs_qWnU5TpTLmVTf1NvBMpz6i7esrwd6XZm_C5bZ7uBnZgyXmsxm8Mq_m97bRG_cLWzWW7LJ81S_Suol-DPLh10Q1-OMgDpivGj5s2zTY66CH_siEoSqyqIv39MLeI5yj0xWzotF-s10wIdq1s6Ju6G2urb0casdwsMKH1C4Ea_JeMAAHeBDC_2bMth9wFKnFJQiqnqrlN-GE8QTpsQC6QIFgeXxTR9hi8u61ex9SX1Ael2bXC1cgPtI5485CHKOzyRoLL5iMtIjq6ok8io4b-PbCeL9f6VsamZqB4Ou5x54I26rZTzaOfOWDYOSKpy_wAFq9YMVtKJToh7UXMjNOn_n6TTJKzNLHGe_rMq657YopAAiJSk5TX-DOBAXYW6UWHU5--gQM7KvCBQ4kJIknxNIdw0uvsS9EdLnCSTKzTxk1p6OfSlLaAq5KibAn1RKaw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.codecademy.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KFE0oKM1eLv3e6PTaYxpdRpBZQ-tw65GzZW-4PFyrpyMOcuzYPgHTUIg&h=AT0Kfz62jnP8hplnZFJRDGRJ_yKtJ-zq83gJIUMh6HNNROnLhQC3aSKaEd_aYNAHA3ssS1uDahSqq4WZ44rCOtKKKn6JkLJdTIXyl8ETvlpUAUJ7YmZLucJwTkXIwtZHOf0JopsWmXvCzzSnBUvAJVX6Mavvyy3_zutGU7Mnv52ozX6XfEvdJ6JH93kAaFTqhRRh7kCAiob2i12bH_JcVK9Powa7kaXlPwjvDEQrWr5V0H5DfaAhkoOV4sPUiMRj0JFikB1CUdybtAckAnB4xLzNO755NNiD7hS1wkG7Gj9wvv7y_WOudyt2oZGGRhEHP9GWexz3pCFqGeftU-lYdaxpVqSo5CTOnb8D0zNjvrxh0nA3lmVPCBB9Bh9ont5s8JVFTO4orE18InQAUjoC3Voz3jIhm9K_tDwfIBopYgZLy3H2ej_ZtRChYXllivpbbRHjvU-vD6nMLnXKhnnpqQRqJHZMuGimpR1F7gKZO-poSysapjoO8tESoILz8LzsRJQQKawfAezFD8N_ZUrsoiTNZZSI1upz6jo5xteYtNbgUM9idkvKGI2O-c2yR6HJ2e0IS-YoN4eK4zuZUV5kTypvT4kYBtAFpH6NzvNtcmiDZEOxOporbweqSjOXY-Oo4aaCJdtnPWpKo_auzA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fuk.duolingo.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2omrVeEpZ9U1cUKvOd9OkEY-0mjfT9fw3SFn-ykfHH2y8e7WKgKXVJbDc&h=AT2GwJwND6L6G_g8EOCML_2xjtSKq_7zxHPZ46VGz7HulF8_jMvw-JlLLVJ9kOk-pN1kyxaYrAaLtV5JG1fBz3G3wphA-wzsga-_U7CpZ0Y81his-6OoWNaM4veAbRajARIxzTgA4p4zFmYi1_CMKA_Zr_lcIDa5KRyVFvEqA0tPXIDcvnrgcmnF20TLx-7E0bzAw-e8taUoI6BAzKpcsIpk7x0pAR1m1cpaVlXVSNcNqQkow9s9j_Zr3Ycb0GafTWF1l7cXA84AN61Ca7JkOIrv-FyYxKjATSrxKPb8uA0F7VeFdCBb3glgc1Ulbfo6q7EyCLyggEBWtw5tNrb7cH1PWKx8POl2RsuQJlhMdXdvIl8SSbqLhqOS_ZSwoYVYU2JbJdwiplu-NTFDQ2BHhbz9GyVfp9JLINENkb2uVfZlK7fLmj7uCeXmzLrSeMLQWlOtMC2My7IgrzVq2xvci3RtQk6PGMtz6n743Ky1NtqshmIcuuyMcCLdnznLaFl9yEApJSg3hnbNDUsiu_WVVIKPNYy654D_N6An94AbqousAFsa2Z4HEmpHNhtFGLM0y7uiKNOBCK7A74vc8G0xkwgs_ZG7se9M3o_Nq2D4eKY_Qh2FAJX-iT-UGJ5_fFFPwb3XJqSMJFxN3vcIMkgmPLBZ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flingva.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR3sTNy21wsUsDgGBUCxYECyTmNSs4-3qxbauLgQzGjp_awdRmfOhZm4poA&h=AT27O1DFdLBThwr2iSSKRrYMeiuv1II3H1Qr4j3-CeuxAiXvoJl4IeGGFgTZN4MHaDnlQIDpmuVTg0ohl-iyJR8fjag1N7CmRG-M8dASpu1tzMy0ueHli_cJeES6wyUM3eooBgAzpPMrMy9POGy_hW2a1uma-xrDMoRwB1VGhIirFp3e2JvYxTNsbahwYj4F8gxceqQAZ6M-wG7S7rMPe0XKQmAKV9KquwZRZnUmlWAYvwjLzX5hG17O_lcnKyntkc4sMcFoLKMpQNtTVIGT4WSG_m7qbbyE6uztTWbjtxLepf377r-LosZKHqdXD5MvIIKFHmJcQ9Na7EfeDengF72cmMZaZ40-dKm8WfN3cwYr9DjnSle4S9krIsudkRgtciuwrQDpFGYmvIBtJ2WlTsWNbeeRb6e07WE2Ta8T3TBdnMc6wA3ybtxECaaY60jaEeAKUeB97K2gi1oIxEnpfvkM1lfmKDQenukM_s_5B-WvDIACufGNhs2l5yXvP03iJoxjAZ3mSEsCSbw9POxnOK3dBl3pc0O5ZH3qbAwFSBe3HM0tQZDIvp2u6UfQt7pBv27AHeRV_yXgERe1QxMKfPMIhZtlgOg6w3HNO28svp0kvwYl2mCu63hHQgr4L7-s0uGzbu8nRzZB89xj_Q
http://www.hogwartsishere.com/?fbclid=IwAR0CAIlz0QsO8-r7D3_7AkrCQ2SomvOu5_pa-OJH2OSvWlDSwql3sUqc1_E
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як можна частіше і довше використовувати веб-камеру. Здобувачі освіти, 

звичайно, можуть відійти від своїх комп'ютерів, поки триває онлайн-урок, але 

вони менше будуть нудьгувати, якщо принаймні будуть бачити обличчя 

викладача, а не тільки режим демонстрації екрану;      

 - рекомендовано приділити увагу налаштуванням веб-камери. Так, рівень 

веб-камери має бути на рівні очей або трохи вище. Здобувачі освітніх послуг 

повинні бачити очі педагога, а не голову, нахилену до клавіатури. Саме тоді 

створюється ефект присутності;         

 - слід пам’ятати, що живі уроки з організацією діалогу, з великою 

кількістю невеликих питань, з роботою мікрогруп, – абсолютно не підійдуть в 

умовах відеоконференції. У онлайн середовищі педагог не має переваг живого 

спілкування «очі в очі». Регламент спілкування повинен бути жорстким і 

обмеженим невеликою кількістю питань. Запитання повинні бути лаконічними. 

Одні можуть бути спрямовані на те, щоб переконатися в присутності 

студентів/учнів, інші – спрямовані на отримання зворотного зв'язку на 

поставлене навчальне завдання чи проблему. Але це питання-завдання повинно 

бути максимально коротким. І очікувані відпові від здобувачів освіти мають 

бути короткими і однозначними;         

 - рекомендовано заохочувати здобувачів освіти і задавати питання у 

виділений для цього спеціальний час. Наприклад, після оголошення 5-10-ти 

хвилинної паузи, під час якої учні/студенти могли б записати своє питання в 

чаті або в невеликому відеозверненні;        

 - слід передчасно передбачити можливі технічні труднощі під час 

відеосеансу. Найчастіше такі проблеми виникають не у педагога, а в здобувачів 

освіти. Як правило, педагог проводить відеоконференцію, після попередньої 

підготовчої роботи. Однак, викладачам та майстрам виробничого навчання 

необхідно заздалегідь перевірити можливості відеоспілкування учнів/студентів. 

Наприклад, використавши два комп'ютера або попрацювавши з колегами, щоб 

перевірити перспективу здобувачів освіти, як вони побачать те, що їм 

пропонується. Слід також перевірити умови роботи в режимі комп'ютер-

планшет, комп'ютер-смартфон, перш ніж приступити до онлайн спілкування з 

групою дітей. Коли вчитель протестує себе в ролі здобувача освіти, він зможе 

заздалегідь врахувати, що необхідно спростити, або побачити, які проблеми 

можуть виникнути у студентів/учнів і що необхідно врахувати для 

оперативного усунення неполадок;        

 - якщо підключення до інтернету є нестійким і повільним, слід з'ясувати, 

в який час швидкість інтернет-з'єднання найбільш висока і призначати 

відеоконференцію на цей час, за узгодженням зі здобувачами освітніх послуг.

 Записи відеоуроків та інструкцій. Порядок запису відеоуроків схожий з 

підготовкою відеоінструкцій наживо. Такі інструменти, як Screencastify і 

Screencast-o-matic, Loom, YouTube трансляція і багато інших дозволяють 

записувати відеоурок, зберігаючи веб-камеру включеною. Обличчя педагога 

з'являється на відео невеликого розміру в одному з кутів екрану і можна 

довільно коректувати відеоряд. Викладачу варто прагнути до створення 
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коротких і дидактично продуманих відеороликів. Два п'ятихвилинних 

відеоролика будуть переглянуті здобувачами освіти з набагато більшою 

ймовірністю і корисністю, ніж одне десятихвилинне відео. Винятком можуть 

стати лише ті більш тривалі відеоролики, де викладач комфортно використовує 

даний режим і може утримати учнів/студентів оригінальними прийомами. 

Доцільно використовувати режим демонстрації екрану. Простий спосіб 

створити відеоурок – це записати показ слайдів. Але пам’ятайте, що це швидко 

втомлює здобувачів освітніх послуг, якщо педагог не тримає екран активним. 

Слайди не повинні бути «мертвими». Варто додавати більше переходів і 

анімацій, використовувати курсор миші або режим малювання, щоб виділити, 

підкреслити щось важливе на слайді.     

 Інструменти для проведення онлайн-уроків та інструкцій:  

 - Google розширила можливості безкоштовного використання Hangouts 

Meet for G Suite для освіти.          

 У пакет G Suite входять такі популярні веб-застосунки від Google, 

як Gmail, Google Диск, Google Hangouts, Google Календар, Google документи, 

Google таблиці, Google презентації, Google Sites, Google+ для спілкування, а 

також цифрова інтерактивна дошка Jamboard;       

 - можна записати відеоурок і зберегти його на Google Drive, а потім 

поділитися ним через Google Classroom.        

 Google Drive включає Google документи, таблиці та презентації, офісний 

пакет, який дозволяє спільно редагувати документи, електронні таблиці, 

презентації, малюнки, форми, і багато іншого.       

 Google Classroom об'єднує в собі: Google Drive для створення і обміну 

завданнями, Google Docs, Sheets and Slides для їх написання, Gmail для 

спілкування і Google Calendar для розкладу;       

 - уроки через Skype за допомогою послуг SkypeOut, SkypeIn, Skype 

Voicemail, Skype chat,Skype video calling, Skype Translator Preview тощо:  

 - наприклад, premium пакет Skype, дозволяє підключати до 30 осіб і мати 

зв’язок хорошої якості – це непоганий перехідний етап для педагогів, які 

звикли до фронтальної роботи;         

 - якщо викладач вже мав досвід роботи з платформами Kahoot, Quzizz, 

IDroo, Miro чи подібними – то він зможе швидко підібрати (чи розробити 

власні) завдання для своїх навчальних груп на самостійне опрацювання.

 Альтернативні шляхи організації віртуального онлайн- 

середовища. Платформами для онлайн навчання можуть служити спеціальні 

віртуальні навчальні середовища:         

 - Moodle і його аналоги, призначені для об'єднання всіх учасників 

освітнього процесу в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для 

створення персоналізованого навчального середовища;     

 - Google Classroom – створений Google з метою спрощення створення, 

поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом. Google Classroom 

об'єднує в собі: Google Drive для створення і обміну завданнями, Google Docs, 

Sheets and Slides для їх написання, Gmail для спілкування іGoogle Calendar для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Gmail
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Hangouts
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Docs
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Drive#Docs,_Sheets_and_Slides
https://uk.wikipedia.org/wiki/Gmail
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Drive#Docs,_Sheets_and_Slides
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Drive#Docs,_Sheets_and_Slides
https://uk.wikipedia.org/wiki/Gmail
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar
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розкладу;             

 - платформа-сервіс для проведення відеоконференцій в режимі реального 

часу zoom.us;           

 - онлайн-сервіс Genial.ly для створення інтерактивного контенту;  

 - освітній портал «Нові знання»;        

 - онлайн-платформа для підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання ILearn;          

 - програмні забезпечення, які дозволяють редагувати відеофайли 

Windows Movie Maker,VSDC Free Video Editor, Ezvid Video Editor, 

Avidemux,VirtualDub,VideoWizard, Sony Vegaz;      

 - навчальний веб сайт з інформаційних технологій IT-арена;   

 - навчальна хмара iCloud для зберігання і обслуговування даних  з 

компонентами мail, контакти, календар, знайти iPhone, iWork, фотопотік, 

нотатки, нагадування;          

 - онлайн додатки типу MindMup, які використовуються для 

генерування, відображення, структурування та класифікації ідей;  

 - сервіс Kahoot!, який дозволяє генерувати тести і проходити їх в ігровій 

формі;             

 - освітній сайт Edmodo, що побудований як усічена соціальна мережа за 

типом Facebook і дозволяє оперативно спілкуватися викладачам та здобувачам 

освіти;            

 - сервіс LearningApps.org, який дозволяє створювати інтерактивні вправи; 

- безкоштовна освітня платформа та конструктор відкритих онлайн- курсів та 

уроків Stepik;           

 - онлайн конструктор тестів, опитувань, кросвордів OnlineTestPad; 

 - віртуальна дошка (полотно) Linoit, на якій можна закріплювати 

спеціальні стікери з інформаційними замітками, зображеннями, відео та 

документами;           

 - універсальна онлайн-дошка (онлайн-стіна) Padlet, яку легко 

застосовувати в освітньому процесі;       

 - онлайн-програма Trello, що допоможе організувати продуктивну 

командну роботу здобувачів освіти, наприклад створення проєкту чи 

підготовку до предметного турніру;       

 - додаток Plickers, який дозволяє організувати тестування за допомогою 

карток з QR-кодом та швидко отримати результати;      

 - тестувальна система Му test;       

 - готові безкоштовні освітні платформи і сайти Міністерства освіти і 

науки України;            

 - сайт Коледжу тощо.         

 Дуже важливо, щоб під час дистанційного навчання застосовувались 

різноманітні освітні ресурси у вигляді: інтерактивних робочих аркушів; 

інтерактивного навчального відео; інструментів формуючого оцінювання; 

інших дидактичних одиниць.  Використання або створення викладачем 

авторської онлайн платформи має забезпечити ефективність і привабливість 

https://ilearn.org.ua/?fbclid=IwAR3nLQkyaj8IPqTpzu9aejHaZA8tCHMmcFWKdYNHzAYzWeElo4K6KRxb63U
https://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_Movie_Maker
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=VSDC_Free_Video_Editor&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Avidemux
https://uk.wikipedia.org/wiki/VirtualDub
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/IT-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=LCloud&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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навчання. І в такому режимі також необхідно забезпечити постійний зворотний 

зв'язок. Педагогу важливо запланувати і здійснювати моніторинг, аналіз та 

корекцію роботи здобувачів освітніх послуг на онлайн платформі.  

 Для роз’яснення, консультацій та відправки завдання для дистанційного 

опрацювання здобувачам освітніх послуг викладачами й майстрами 

виробничого навчання можуть використовуватись соціальні мережі типу 

Facebook, Instagram, MySpace, YouTube, Messenger, WeChat, Twitter та сучасні 

месенджери такі, як Viber, Telegram, MyChat, Yahoo! Messenger, Windows Live 

Messenger та MSN Messenger, WhatsApp  тощо. 

4.Алгоритм організації дистанційного навчання  

І.Рекомендуємо дотримуватись такого алгоритму організації освітнього 

процесу з використанням технологій дистанційного навчання:   

 1)  прийняти рішення щодо використання технологій дистанційного 

навчання в освітньому процесі Коледжу (на увесь навчальний семестр чи на 

період дії надзвичайних ситуацій, надзвичайного, епідемічного та воєнного 

стану в країні тощо);          

 2)  визначити перелік предметів (дисциплін), тем навчальних програм, 

видів навчальних занять для проведення із використанням технологій 

дистанційного навчання;         

 3)  визначити, залежно від профілю навчальної дисципліни/предмету, 

перелік веб ресурсів, необхідних для забезпечення дистанційного навчання; 

 4)  на період введення дистанційного навчання розробити та затвердити 

розклад занять відповідно до навчальних (робочих) програм;   

 5)  виконувати навчальні програми згідно із затвердженим розкладом.  

 ІІ.Фіксувати це у журналах академічних груп.    

 Робочі години педагогічного працівника, який забезпечує дистанційне 

навчання здобувачів освіти, рекомендуємо обліковувати відповідно до розкладу 

занять, затвердженого на час дистанційного навчання.  

 Педагогічний працівник, використовуючи сучасні інформаційно- 

комунікаційні технології, може вести записи в журналах в режимі онлайн або в 

інший зручний для нього спосіб. Після завершення дистанційного навчання 

вони мають бути перенесені у журнали теоретичного та/або практичного 

навчання з поміткою «дистанційно», вказавши форму роботи: онлайн 

консультації, відео-уроки, скайп-конференції, тестування тощо.   

 ІІІ.Виконання теоретичної частини освітньої програми має бути 

організовано з використанням технологій дистанційного навчання, що не 

передбачає відвідування Коледжу учасниками освітнього процесу. 

Організація освітнього процесу за дуальною формою здобуття освіти 

здійснюється відповідно до Положення про дуальну форму здобуття 

професійної (професійно-технічної) освіти, що затверджено наказом МОН від 

12.12.2019 року № 1551, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

20.02.2020 року за № 193/34476.         

 Відповідно до пункту 25 розділу II Положення дуальна форма базується 

на денній формі здобуття освіти, тобто всі рекомендації наведені в цьому 

https://uk.wikipedia.org/wiki/MySpace
https://uk.wikipedia.org/wiki/MyChat
https://uk.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Messenger
https://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
https://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
https://uk.wikipedia.org/wiki/MSN_Messenger
https://uk.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
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документі, застосовуються і до цієї форми здобуття освіти. Оскільки за 

дуальною формою здобуття освіти опанування більшої частини освітньої 

програми передбачено у вигляді професійно-практичної підготовки, можливе 

дистанційне використання внутрішніх освітніх ресурсів. Серед них – онлайн-

платформи, навчальні фільми та інструкції підприємств під час проведення 

такої підготовки. 

 Виробниче навчання за окремими професіями рекомендуємо організувати 

з використанням технологій дистанційного навчання. Практичну частину 

підготовки, яку неможливо адаптувати до вимог дистанційного навчання, 

пропонуємо перенести на період після закінчення надзвичайних ситуацій, 

надзвичайного, епідемічного та воєнного стану в країні тощо (якщо 

дистанційне навчання проводиться вимушено) або проводити протягом 

навчального семестру (якщо дистанційне навчання є плановим і розраховане на 

навчальний семестр). 

Майстри виробничого навчання у період запровадження дистанційної 

форми роботи також працюють дистанційно: проводять онлайн-заняття, 

практичні роботи у формі майстер-класів, розробляють і оновлюють методичні 

матеріали, зокрема для дистанційної форми здобуття освіти.   

 IV.Необхідно домовитись із учнями/студентами про правила та дедлайн і 

дотримуйтесь їх. Навичку дистанційного навчання учасникам освітнього 

процесу доведеться формувати з нуля. Поясніть здобувачам освіти, що для 

ефективної організації дистанційного навчання необхідно здійснювати певну 

послідовність дій:           

 - згідно з розкладом викладач-предметник або майстер виробничого 

навчання до 10.00 кожного робочого дня тижня відправляє на e-mail класного 

керівника академічної групи завдання для наступного виконання та 

опрацювання здобувачами освітніх послуг.    

 Анотація, порядок виконання завдання учнями/студентами та механізм 

оцінювання надається кожним викладачем до кожного уроку (і розміщується в 

основному документі завдання на виконання, а не окремим описом до листа); 

 - класні керівники до 11.00 кожного робочого дня тижня здійснюють 

розсилку завдань учням/студентам своєї групи на e-mail або в контакту групу 

Viber, Telegram, MyChat, Yahoo! Messenger, Windows Live Messenger та MSN 

Messenger, WhatsApp  тощо;          

 - виконані завдання здобувачі освіти до 18.00 кожного робочого дня 

тижня відправляють на e-mail академічних груп (див. табл.) у формі, визначеній 

викладачем в анотації до завдань уроку, для перевірки та оцінювання їх 

викладачами-предметниками та майстрами виробничого навчання. 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/MyChat
https://uk.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Messenger
https://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
https://uk.wikipedia.org/wiki/MSN_Messenger
https://uk.wikipedia.org/wiki/MSN_Messenger
https://uk.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
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                                                                                                             Таблиця 

      Е-mail академічних груп для зворотнього зв’язку 

Академічна група Е-mail для зворотнього зв’язку 

ХМ-1 bcsd.hm1@gmail.com 

ХМ-2 bcsd.hm2@gmail.com 

Д-1 bcsd_d1@meta.ua 

Д-2 bcsd_d2@meta.ua 

Д-3 bcsd_d3@meta.ua 

К 11-12 bcsd_k1112@meta.ua 

К 13-14 bcsd.k1314@gmail.com 

К 9-10 bcsd_k910@meta.ua 

М-1 bcsd.m1@gmail.com 

М-2 bcsd_m2@gmail.com 

М-3 bcsd_m3@meta.ua 

М-4 bcsd_m4@meta.ua 

ОП 1-2 bcsd_op12@meta.ua 

ОП 3-4 bcsd_op34@meta.ua 

ОП 5-6 bcsd_op56@meta.ua 

П 17-18 bcsd_p1718@meta.ua 

П 21 bcsd_p21@meta.ua 

С 7-8 bcsd_s78@meta.ua 

В-1 bcsd_v1@meta.ua 

З 15-16 bcsd_z1516@meta.ua 

 

Важливо підпис файлів учнями та студентами здійснювати в такий 

спосіб:            

 а) якщо  до листа на e-mail прикріплюється один виконаний файл, то тема 

листа (як і сама назва виконаного файлу) повинна бути оформлена наступним 

чином: «Група_предмет_прізвище_практична робота №_ дата виконання 

(наприклад, В1_укр.мова_Іванов_пр.р.№1_16.03.20);     

 б) якщо  до листа на e-mail прикріплюється два і більше виконаних 

файлів, то їх архівують інструментами WinRAR при цьому тема листа і 

отриманого архіву повинні бути оформлені відповідно до  пункту "а".  

 V. З урахуванням безперервного доступу до мережі Інтернет, пропонуємо 

ознайомити здобувачів освітніх послуг із класифікаціями:     

 а) освітніх веб сайтів:          

 - https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlain-resursi-dlya-

studentiv-proftehiv; 

- http://www.mon.gov.ua/ – офіційний сайт Міністерства освіти та науки 

України;             

 - http://www.iteach.com.ua – український сайт програми Intel «Навчання 

для майбутнього»;           

 - http://www.intel.com/education/teach – Intel® Teach to the Future;  

mailto:bcsd.hm1@gmail.com
mailto:bcsd.hm2@gmail.com
mailto:bcsd_d1@meta.ua
mailto:bcsd_d2@meta.ua
mailto:bcsd_d3@meta.ua
mailto:bcsd_k1112@meta.ua
mailto:bcsd.k1314@gmail.com
mailto:bcsd_k910@meta.ua
mailto:bcsd.m1@gmail.com
mailto:bcsd_m2@gmail.com
mailto:bcsd_m3@meta.ua
mailto:bcsd_m4@meta.ua
mailto:bcsd_op12@meta.ua
mailto:bcsd_op34@meta.ua
mailto:bcsd_op56@meta.ua
mailto:bcsd_p1718@meta.ua
mailto:bcsd_p21@meta.ua
mailto:bcsd_s78@meta.ua
mailto:bcsd_v1@meta.ua
mailto:bcsd_z1516@meta.ua
https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlain-resursi-dlya-studentiv-proftehiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlain-resursi-dlya-studentiv-proftehiv
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 б) офіційних веб сторінок:         

 - http://www.mon.gov.ua – офіційний сайт Міністерства освіти та науки 

України;             

 - http://www.apsu.org.ua – Академія педагогічних наук України;  

 - http://www.oblosvita.kiev.ua – Управління освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації;        

 - http://www.crimea.edu – Міністерство освіти республіки Крим;  

 - http://www.edu.kharkov.com – офіційний сайт Управління освіти 

Харківської міської ради;         

 - http://www.kristti.kiev.ua – Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів;         

 - http:/www.osvita.od.ua – Одеський обласний інститут удосконалення 

вчителів;             

 - http://osvita.irpin.com – відділ освіти м. Ірпінь;     

 в) Українських освітніх порталів:        

 - http://osvita.org.ua – освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини 

освіти, вищі навчальні заклади України;        

 - http://www.ccf.kiev.ua/ – соціальна освіта в Україні (організація 

семінарів, тренінгів, дистанційна освіта у галузі соціальної педагогіки);  

 - http://school.kiev.ua/ – портал присвячений проблемам впровадження 

нових технологій в галузі середньої освіти України (інформатика, підручники, 

матеріали, застосування комп’ютерів на уроках фізики, математики, іноземної 

мови, деяка інформація з Міністерства освіти та науки України, олімпіади, 

періодика);            

 - http://edu.ukrsat.com/ – для вчителів – методичні розробки, навчальні 

програми, для здобувачів освіти – бібліотеки, реферати, олімпіади, адреси шкіл 

Києва та України;           

 - http://www.edu-ua.net – освітня українська мережа. Міністерство освіти, 

Інститут змісту і методів навчання, перелік серверів установ, підлеглих 

міністерству освіти України, і ін.;        

 - http://www.ednu.kiev.ua/ – Educational Network Ukraine. На цьому сервері 

представлені всі українські інформаційні ресурси, пов’язані з освітніми  

організаціями, вищими навчальними закладами, докладна інформація про 

системи освіти найбільш розвитих країн, гранти, преса, виставки, конференції, 

фірми й ін.;            

 - http://www.dlab.kiev.ua/ – сервер Першої української комп'ютерної 

дидактичної лабораторії. Дистанційне навчання комп'ютерним технологіям, 

англійській мові й ін. Великий путівник по освітнім серверам Інтернету;  

 - http://www.osvita.org – Освітньо-консультативний центр "Освіта";  

 - http://o-svit.iatp.org.ua – каталог освітніх ресурсів О-СВІТ – інформація 

для учнів, студентів, педагогів, науковців;       

 - http://www.osvita.org.ua/ – освітній портал. Події освіти, статті, каталог 

вищих навчальних закладів України;        

 - http://www.uchobe.net.ua – каталог навчальних закладів України;  



17 
 

 - http://www.intellect.org.ua  – мережа аналітичних центрів України;  

 г) відкритих освітніх ресурсів (електронні підручники, навчальні відео, 

аудіоматеріали, презентації, тести, тренажери, а також інші електронні 

навчальні засоби).          

 Освітні веб ресурси – це ресурси освітнього характеру, які розміщенні у 

веб просторі мережі Інтернет. Сюди належать не тільки ресурси, що 

підготовлені за спеціальною веб технологією (веб сторінка, веб сайт, веб 

портал), а й інші електронні ресурси, що зберігаються на веб серверах у вигляді 

різних форматів (текстового, графічного, архівного, аудіо та відео форматів).

 Увага!!! Після завершення дистанційного навчання з кожного 

предмету/дисципліни має бути проведений зріз знань і вмінь (проведення 

директорських контрольних робіт), отриманих здобувачами освітніх послуг за 

темами (навчальною/робочою програмами), які були опрацьовані ними під час 

дистанційного навчання й визначена об'єктивна оцінка рівня якості їх знань та 

вмінь. 

5.Механізм проведення зрізу знань і вмінь, отриманих здобувачами 

освітніх послуг під час дистанційного навчання 

Відповідно до «загальних положень» цих Методичних рекомендацій для 

теоретичних курсів навчання основною  формою  дистанційних  контрольних  

заходів  є  тестування  із автоматизованою  перевіркою  результатів навчання  

та  тестування  з  перевіркою викладачем особисто.     

 Виняткова перевага тестового контролю в навчанні пов'язана з 

диференціацією здобувачів освіти за рівнями підготовки і розширенням 

можливостей індивідуалізації навчання. Як передумова збереження єдиного 

освітнього простору, стандартизоване педагогічне тестування здатне 

виконувати не лише функції діагностики й контролю, але й використовуватися 

як повноцінна технологія навчання.      

 Тести  мають  своєю  метою  перевірку  (самоперевірку)  ефективності 

засвоєння  матеріалу.  Тести  можуть  відрізнятися  цільовим  призначенням: 

для  самоконтролю,  для  перевірки  поточних  знань,  для  підсумкового 

контролю. Виходячи з цього, тести розробляються з окремих тем (модулів) та з 

дисципліни (предмету) в цілому.          

 При підготовці тестів, які будуть використовуватися для оцінки знань і 

вмінь учнів/студентів, отриманих під час дистанційного навчання, слід 

продумати та визначити для кожного тесту такі атрибути і параметри:   

 − тип  тесту  (для  самоконтролю,  вхідного,  проміжного, підсумкового 

контролю);             

 −  види  питань  у  тесті  (вірно/невірно,  одинарний  або  множинний 

вибір правильних відповідей, співставлення визначень і варіантів відповідей,  

числова  відповідь,  коротка  відповідь  з  введенням  з клавіатури та інші);  

 −  максимальна кількість балів за увесь тест;      

 −  бальна оцінка за кожну вірну відповідь та відсотки правильності; 

 −  прохідний бал (відповідно до системи оцінювання в Коледжі);   

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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 −  режим  видачі  здобувачеві освіти  (вибіркові  чи  усі  питання  з 

запропонованих; яку кількість питань від загальної кількості має містити тест);

 −  відведений час для тестування;         

 −  кількість спроб.          

 Контроль знань здобувачів освітніх послуг для перевірки рівня засвоєння 

навчального матеріалу  та  спонукання  до  регулярної  роботи  проводиться  

протягом усього  дистанційного навчання  за допомогою комп’ютерних тестів. 

Завдання для тестів, їх апробація та частота тестування з кожного 

предмету/дисципліни визначається на засіданні циклової комісії за 

рекомендацією викладача-предметника.         

 У  багатьох  видах  тестових  питань  правильність  кожного  варіанту 

відповіді задається і розраховується як відсоток від максимальної кількості 

балів  за  питання:  від  0%  за  неправильну  відповідь  до  100%  за  повністю 

правильну.            

 Увага!!! З предметів/дисциплін загальноосвітньої та загальнопрофесійної 

підготовки мають бути передбачені комплексні контрольні роботи (із 

врахуванням Методичних рекомендацій Коледжу щодо розробки та проведення 

комплексних контрольних робіт), а з предметів/дисциплін професійно-

практичної підготовки – оцінювання залишкових знань здобувачів освіти має 

проводитись у формі комплексних кваліфікаційних завдань (із врахуванням 

Методичних рекомендацій Коледжу щодо розробки та проведення комплексних 

кваліфікаційних завдань). 

6.Порядок підготовки авторських розробок                                                        

та передачі навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу 

Навчально-методичні матеріали для створення дистанційних курсів 

повинні  включатися  цикловими комісіями  в  план  навчально-методичних  

видань навчально-методичного  забезпечення  дистанційного  навчання,  та 

проходити всі процедури видання навчально-методичної праці (авторська 

розробка, редагування, затвердження, видання), які передбачені діючими в  

Коледжі регламентними  документами  з  цього  питання.    

 Відповідальність  за  структуру,  повноту  та  інформаційний  зміст 

дистанційного курсу несуть голова циклової комісії та автори курсу.    

 На розгляд циклової комісії автор (автори) подають розроблені  

навчально-методичні  матеріали з предмету/дисципліни  у  друкованому й 

електронному вигляді, оформлені відповідно до розд. 2 цих Методичних 

рекомендації (див. рис.) та Методичних рекомендацій щодо послідовності 

підготовки й оформлення авторських розробок.     

 Розроблені  автором  (авторами)  навчально-методичні  матеріали 

розглядаються  на  відповідність  якості  і  повноти  змістовного  наповнення 

(відповідність навчальному плану/програмі з предмету/дисципліни, методичне 

та дидактичне забезпечення, практична цінність та значущість, педагогічні  та  

наукові  аспекти  тощо)  та  затверджуються  на  засіданні циклової комісії,  

після  чого  голова циклової комісії  підписує  друкований примірник 
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дистанційного курсу.          

 Після отримання позитивної оцінки членів та голови циклової комісії 

щодо підготовленої авторської розробки, автор  передає  свій дистанційний 

курс в електронному вигляді до подальшого розміщення в інформаційно-

ресурсному центрі, а підписаний головою циклової комісії друкований 

примірник авторської розробки – на зберігання в навчально-методичний 

кабінет Коледжу.         

 Розроблений  інформаційний  продукт  (дистанційний  курс, електронний 

підручник) підлягає перевірці на повноту та якість, проходить тестування,  

апробацію  та  прийомку  робочою  групою  зі  складанням відповідного  

висновку.              

 В робочу групу в обов’язковому порядку входить викладач-тьютор, 

представники навчальної частини, навчально-методичного кабінету, 

інформаційно-ресурсного центру та  відповідальний за занесення курсу в 

коледжанську систему дистанційного навчання (ІТ-спеціаліст або голова 

циклової комісії).            

 В  разі  потреби  вносяться  необхідні  зміни  або  доповнення  в  окремі 

елементи інформаційних матеріалів.         

 Робоча  група  готує  дистанційний  курс  для  подання  на  розгляд 

експертній  комісії  з  електронних  підручників  Коледжу,  яка  створюється  за 

наказом директора Коледжу.         

 При  позитивному  рішенні  експертної  комісії  дистанційні  курси 

(електронні  підручники)  отримують  внутрішню  сертифікацію,  мають право  

на  їх  використання  на  всіх  етапах  освітнього процесу  (в  т.ч.  на етапі 

підсумкової атестації) і далі можуть передаватися на сертифікацію на рівні 

Міністерства освіти.            


