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Дистанційне навчання – це добре організована й контрольована 

самоосвіта з використанням комп’ютерної техніки й комунікаційних мереж. У 

світі такий різновид навчання набув поширення досить давно, проте в Україні 

він майже не розвинений. Надзвичайно актуальним стало навчання на відстані 

у зв’язку з  оголошенням довготривалого  карантину, який дав нашій освіті 

«чарівного стусана» і примусив рухатися вперед.  

 Перші два тижні були найважчими, бо всі зусилля педагогів були 

спрямовані на самоосвіту, перегляд  вебінарів для вивчення та пізнання того, як 

організувати навчання, як отримати зворотній зв  язок та виконані завдання від 

учнів для оцінювання. 

 Отже, проаналізувавши всі подані звіти, можна зробити висновок, що для 

дистанційного навчання наші вчителі обрали такі шляхи і форми роботи: 

 Початкова школа: 
 Кузнєцова Т.М. (1-А клас), Риняк Е. (1-Б клас) – завдання різної 

ступені важкості учні отримували через Viber, електронну пошту. 

 Блискун Н.М. (1-В клас) – теми для опрацювання і всю необхідну 

інформацію продовжує розміщувати на віртуальній інтерактивній дошці Padlet. 

Обов’язково для розуміння і опрацювання тем дає посилання, де їх можна 

переглянути (YouTube, urokok.com.ua, learning.ua, Всеосвіта, На урок і інші 

джерела інтернету), повідомляє своїх учнів про онлайн-уроки Всеукраїнської 

Віртуальної школи «Ранок». Діти продовжують працювати на навчальній 

платформі «Мій Клас». Там створюються перевірочні роботи з математики і «Я 

досліджую світ». Діти за кількістю набраних балів одразу бачать свій рівень 

досягнень. Створює тести на платформі «На урок» з математики, «Я досліджую 

світ» і читання. Зворотній зв’язок проходить  через Viber, Gmail – електронну 

пошту, щодня надсилаються батькам результати перевірки робіт. Консультації 

проводяться в телефонному режимі, через міні-конференції і передачі 

скринкастів. 

 Дяків І.І. (1-Д клас) - було створено групу у Viber. Щодня за 

розкладом учні отримували завдання, рекомендації чи відеоуроки. Якщо 

вивчалася нова тема, то вона супроводжувалася аудіо або відео 

поясненням. Виконані завдання учні фотографували та відправляли на 



перевірку у приватні повідомлення. Також додатково для закріплення матеріалу 

учні самостійно  проходили тестування на сайті «Мій клас». 

 Черниш О.В. (2-А клас) – з 30 березня дистанційне навчання 

проводилось на платформі «Zoom». Це дозволило не просто пояснювати новий 

матеріал, а супроводжувати пояснення презентацією та відео, робити записи 

разом з учнями. Програму «Skype» залишили для спілкування та обміну 

інформації поза навчанням, для челенджів та відео-змагань. Учні активно 

працюють на освітніх платформах «На урок» та «Всеосвіта», на інтерактивних 

платформах «Розумники» та «Вчи.ком.юа». З сайту «Море творчих ідей для 

роботи дітей» беруться ідеї для творчого розвитку. Проводились такі заходи: 

челендж «Все буде добре. Я лишаюся дома»; тижневий марафон «Чарівний світ 

поробок з паперу»; використовуючи метод «Скрайбінг», щоб краще опанувати 
зміст та запам'ятати сенс нової інформації, створили відео-рубрики «Винаходи 

людства», «Коронавірус, що про нього потрібно знати і як захиститися?», 

«Навчаємося з улюбленими казковими героями», «Цікавий тваринний світ», 

«Хто багато читає, той багато знає»; ввели у денний графік «Годину дозвілля 

для усієї родини»; взяли участь у креативному марафоні «Мрія в долоньці» та 

«Моє велике любляче серце»; готують відеопривітання «Квітни, рідний Івано-

Франківськ». 

 Груша Н.В. (2-Б клас) -  використовувала Скайп, Viber і платформи 

«На урок», «Розумники». Контроль знань здійснювався за допомогою 

тестування на платформі «Мій клас». 29.04.2020 року показала відеоурок з 

української мови для учнів 3-х класів шкіл міста.  

 Роговська А. (2-В клас) – передавала через  Viber, WhatsApp, 

Messenger, електронну пошту завдання та побажання самостійної роботи вдома, 

пісні та навчальні фільми з you tube, журнал „Polak Mały” в електронній версії. 

 Плещинська Л.С. (2-Д клас) - подавала учням програмовий 

матеріал у асинхронному режимі. Даний режим використовувала на етапі 

пояснення нового матеріалу, записувала власні пояснення за допомогою 

відеозаписів та інформувала учнів за через соціальну мережу Viber та додаток 

Gmail. Найбільш захоплюючим була декламація віршів, переказ прозових 

творів, творчі роботи учнів, різноманітні етапи уроків(відеозаписи), навчальні 

відеоролики з YOUTUBE. У вільний від навчання час діти працюють на 

платформі Вчи. Багато учнів отримали похвальні дипломи після завершення 

курсу. 

 Бондаренко О.В. (2-Є клас) - дистанційне навчання здійснювала 

синхронно за допомогою програми Zoom. Під час уроку застосовувала 

презентації (власні  і з мережі Інтернет), відео- і фотоілюстрації, матеріали 

сторінок електронних підручників. Для зворотнього зв’язку використовувала  

тести з платформи «На Урок», інтерактивні вправи з сервісу «LearningApps». У 

групах 4-В і 4-Д класів дистанційне навчання з предметів «Українська мова» і 

«Літературне читання» за визначений період здійснювала асинхронно за 

допомогою мобільного додатку «Viber». Кожний урок супроводжувала 

навчальними відео або презентаціями, розміщувала завдання для учнів. 



Зворотній зв’язок здійснювала за допомогою тестів з платформи «На урок», 

«Classtime». 

 Лудикова Т.С. (3-А клас) – кожні два тижні учні отримують 

завдання на електронну пошту або Viber. Також пропонується переглядати 

учням відеоуроки. По мірі виконання завдань батьки присилають фото чи відео, 

а також передають зошити з виконаними роботами. 

 Павленко О.М. (3-Б клас) – батьки запропонували підключити 

платну версію Zoom, де час не лімітований. Для кожного класу у Viber була 

створена група для дітей та батьків, де вчитель завчасно інформувала про час 

проведення уроків, корисну інформацію або прохання. Сюди ж діти «скидали» 

виконані роботи та відео, таким самим чином відправлялися їм перевірені 

роботи. За час проведення уроків у Zoom учитель використовувала свої 

презентації та тести, аудіозаписи, відео з каналу You Tube, часто користувалася 

платформою «На урок». 

 Цєхомська М. (3-В клас) – уроки онлайн відбувалися з 

використанням платформ: ZOOM, група Facebook. Спілкувалася з учнями за 

допомогою Messenger, Viber та електронної пошти. Також використовувала: 

відеолекції, власні мультимедійні презентації, аудіо та авторські фільми, роботи 

з електронних підручників та робочих зошитів.  

 Дробко Н.І. (3-Д клас) - використовувала сервіс Zoom для 

проведення дистанційних уроків з математики та української мови. Було 

створено групу у Viber. Щодня учні отримували завдання, рекомендації щодо 

виконання завдань або відеоуроки. Якщо вивчалась нова тема, то вона 

супроводжувалась аудіо або відеопоясненням вчителя. Виконані завдання учні 

фотографували та відправляли на перевірку. За допомогою батьків створювали 

відеозаписи, де читали вірші напам’ять. Також   протягом даного періоду  

організувала дистанційне навчання за допомогою програми від видавництва 

«Країна мрій». Використовувала навчальні відео (навчальний дидактичний 

мультимедійний контент для початкових класів «КМ Меdia EdProfi»). 

 Южакова О.О. (4-А клас) – завдання різної ступені важкості учні 

отримували через Viber, електронну пошту. 

 Мухаметдінова О.С. (4-Б клас) - отримання та перевірка виконаних 

завдань, а також надсилання відеоматеріалів здійснюється за допомогою 

електронної пошти та додатка Viber. Консультації з батьками та дітьми 

відбуваються у телефонному режимі та у Viber. 

 Гула М. (4-В клас) – працює за допомогою Viber, Messenger  та 

електронної пошти.  Систематично контролює виконання учнями завдань. 

Надсилає їм пісні, відеоверсії, тексти для читання, які перевіряє та надсилає 

результати досягнень. 

 Залуцька Т.Б. (4-Д клас) - створена група у Viber, за допомогою 

якої надсилала завдання і отримувала виконані роботи. Обов’язковим 

завданням  було знімання особистого відеоуроку та надсилання його у класні 

групи  при вивченні нової теми. Використовувались перегляди відеоуроків у 

Youtube. Перевірка виконаних завдань учнів відбувалася наступним чином: 

учні фотографували виконані завдання та відправляли вчителю в особисті 

повідомлення Viber  або на електронну пошту. 



 Донецька І.М. (вихователь ГПД) - види робіт, які проводились з 

дітьми ГПД в онлайн режимі, в основному були спрямовані на розвиток 

естетичних, етичних та художніх навиків. Також були запропоновані види 

ігрової діяльності, які можна було провести в домашніх умовах у колі сім’ї. 

Запропоновані до огляду були і цікаві фізкультхвилинки та руханки у 

пісенному супроводі. Окрім того для огляду діткам рекомендувались 

розвивально-навчальні відеосюжети польською мовою про історію Вербної 

неділі та Великодня. Діти виготовляли вербові гілочки, великодні кошики, 

писанки, різні цікаві вироби з картону, пластиліну та інших різноманітних 

матеріалів. Обмін інформацією та матеріалами відбувається за допомогою 

Viber. Також діти виконували різні завдання із конструктором, роботи вийшли 

яскравими, веселими, оригінальними та наповненими дитячими мріями. 

 Мінкіна М.О., Нечведа А.В. (вихователі ГПД) - публікації в групі 

мобільного додатку Viber, наповнення сторінки у Facebook «Вихователі 

Мінкіна Марина Олександрівна та Нечведа Алла Вячеславівна» різноманітними 

публікаціями матеріалів для батьків і учнів 2-4 класів.  

 Чміль І.Т. (вихователь ГПД) допомагала у роботі вихователю ГПД 

Донецькій І.М., з котрою разом складали завдання для навчання та розвитку 

вихованців ГПД. 

  

 Перевагами дистанційного навчання вчителі початкових класів та 

вихователі ГПД називають: 

 Можливість для вчителів надавати освітні послуги, а для учнів здобувати 

освіту за неможливості звичної класно-урочної форми навчання;  

 Оволодіння дітьми сучасними інформаційно-комунікаційними 

технологіями з освітньою метою, а не тільки для розваг; 

 Посилення батьківського контролю за навчанням дитини (за умови 

зацікавленості батьків);  

 Краще розуміння батьками досягнень і упущень у навчанні власної 

дитини; 

 Можливість навчання учнів у зручний для них час, у зручній домашній 

атмосфері; 

 Відбувається інтерактивна взаємодія учнів і вчителя в процесі навчання; 

 Ознайомлення та вивчення нових освітніх платформ для роботи з дітьми; 

підвищення кваліфікації, вдосконалення професійних навичок вчителя; 

 Дистанційне навчання змусило дітей початкової школи та їхніх батьків 

зблизитись, оскільки без батьків діалог із дітьми був би неможливий. 

 

 А недоліками: 

 Недостатній контроль над засвоєнням учнями одержуваних знань; 

 Психологічна і “комп’ютерна” непідготовленість вчителів, дітей та 

батьків;  

 Багато дітей прокидаються пізно, або їхні батьки працюють, і,  
відповідно, завдання виконують ближче до вечора; 

 Не у всіх учнів є можливість працювати на комп’ютері або планшеті, 
багато дітей слухають уроки на телефоні з поганим зв’язком; 



 Поганий Інтернет-зв’язок; 

 Батьки сидять поруч, підказують дітям навіть під час проходження 

тестування, роботи вчителю пересилаються після перевірки її батьками;  

 Деяких дітей відвезли у села, де з ними важко налагодити зв'язок;  

 Дітям заважає домашній шум, відволікають батьки; 

 Діти дуже багато часу проводять біля екрану електронного засобу зв’язку; 

 Потребує від вчителя більшого часу для підготовки, щоб підлаштовувати 
навчальні матеріалі під технічні ресурси, якими вони користуються;  

 Дуже багато часу займає перевірка фоторобіт учнів у графічному 
редакторі; 

 Відсутнє живе спілкування з вчителями та однокласниками. 
 

  Середня та старша школи: 

 Українська мова та література 

 Корчева Н.В. – завдання учні отримували через Viber, електронну пошту. 

 Михайленко І.В. - проводить індивідуальні консультації за допомогою 

скайпу, Viber. Отримує та перевіряє виконані роботи за допомогою електронної 

пошти. 

 Пахалєва О.М. – використовує такі засоби навчання: електронна 

скринька Gmail, Viber, Google,  YouTube, сайт «Всеосвіта», онлайн школа «На 

урок». Дає індивідуальні консультації для учнів та батьків в онлайн-режимі. 

Надсилає відеоуроки, дає матеріал та вправи  за підручником, після чого 

розробляє тестові та творчі завдання. Учні виконують завдання в письмовій 

формі, фотографують і надсилають свої роботи, тести - більшість роблять у 

Word. Вірші діти вчать напам’ять і надсилають відео. Кожен учень отримує 

оцінку та коментар, аналіз помилок. Завдання вчитель розміщує в групі учнів 6-

А, 6-В класів, для 5-Д класу завдання в групі батьків у Viber.  Учні 7-В класу  

отримують завдання на електронну пошту. 

 Сайко С.В. - була проведена робота у ClassRoom, Viber та за допомогою 

електронної пошти. 

 Крисовата О.З. – працює у  середовищі Google Сlassroom, яке дозволяє 

не лише комунікувати з учнями, а й створювати свої різноманітні завдання, 

прикріплювати мультимедійний контент, спільно працювати над документами, 

зараз додано і відеозв  язок. Вчитель має можливість контролювати діяльність 

дітей, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми 

оцінювання, додавати свої коментарі до отриманих робіт. 

 Менів Т.О. – використовує такі інструменти дистанційного навчання: 

Classroom, електронна пошта – дехто з різних причин не може працювати у 

classroom, тому зворотній зв’язок  відбувається через електронну пошту, Viber – 

за допомогою цієї мережі переважно вчитель спілкується з батьками та 

класними керівниками. Використовує телефонний зв'язок – консультує учнів, 

котрі не мають інтернету. Оцінювання учнів проводиться за допомогою 

онлайн-тестів. 

 Микула Н.П. – відеоуроки та різноманітні завдання для учнів 

надсилались за допомогою Viber. Отримує та перевіряє виконані роботи за 

http://www.seoded.ru/ssilki/poiskovye-sistemy/servisy-google.html#1.3
http://www.seoded.ru/ssilki/poiskovye-sistemy/servisy-google.html#1.7


допомогою електронної пошти. 29.04.2020 року показала відеоурок з 

української літератури для учнів 8-х класів шкіл міста.  

 Польська мова та література 

 Бачкур І.О. - дистанційне навчання з учнями 5-8 класів відбувалось у 

програмі google-classroom.  Вчитель добавляв навчальний матеріал у 

віртуальну кімнату у вигляді відеоуроків в youtube та текстові правила з 

підручника. Учні ознайомлювалися з ними і могли задавати питання у вигляді 

коментаря під відео, якщо щось їм не було зрозуміло. Через кілька днів вчитель 

відправляв їм завдання, зокрема тестування за допомогою google – форм, 

вправи з підручника, питання відкритого типу, на які потрібно відповісти 

описово. Також були завдання вчити напам’ять і надіслати це декламування; 

 Носенко Ю.В. - використовувала ClassRoom, Skype, Viber, Instagram, 

Canva, Pdf escape, E-podreczniki, YouTube, Google Drive, Презентації Prezi, 

Mindmeister. 

 Донецька І.М. – працювала з учнями через відеозв’язок у Skype. Для 

кращого розуміння та засвоєння матеріалу на кожен урок готувались окремі 

презентації, за допомогою яких і проводився урок. Зворотній зв’язок відбувався 

у вигляді надсилання фотографій своїх зошитів та записаних відео із 

декламацією віршів. Окрім того відбувалось оцінювання набутих знань учнів за 

допомогою проведення самостійних робіт, розроблених на Google формах. 

 Менів А.В. – користується такими інструментами дистанційного 

навчання: Classroom, Zoom (використовує переважно для таких видів 

роботи: пояснення нової теми, диктанти, читання вголос, усний твір і 

т.п.), електронна пошта – дехто з різних причин не може працювати у 

classroom, тому зворотній зв’язок  відбувається через електронну пошту, 

Viber, messenger, телефонний зв'язок – консультує учнів, котрі не мають 

інтернету. 

 Клечанська Р. - завдання учні отримували через Viber, електронну пошту 

та класних керівників. 

 Російська мова та література 

 Жураківська М.С. – учні 5-8-х класів з польською мовою навчання 

отримали завдання для удосконалення навичок читання та письма. Письмові 

завдання діти відправляли електронною поштою. Деякі учні надсилали відео, де 

читали напам’ять вірші. Для класів з російською мовою навчання створені 

групи 7-А та 10-А класів в Viber. Спілкування з дітьми та батьками 

відбувається у групах. У разі необхідності пояснення дітям теорії, або у 

випадку, коли виникають труднощі з виконанням завдань, дає консультації 

телефоном.  

 Дехтяр І.Д. - використовує різні методи донесення навчальної 

інформації: аудіо та відеотрансляціі, медіа-файли. Зв'язок здійснюється різними 

способами: on-line, електронною поштою. 

 Марусик Л.Я. - продовжує навчати вмінню працювати з інформацією, 

надає консультації в режимі телефонних дзвінків та за допомогою програми 

Viber  батькам та учням. 

 Закірова Т.О. – через класних керівників подала інформацію – пам’ятку 

про виконання учнями завдань: робота над теоретичним матеріалом    



(параграфи, статті, таблиці), закріплення матеріалу (усні вправи), письмові 

вправи. Підбирає завдання, яких немає в підручниках. З літератури 

надсилає питання по змісту творів або питання-роздуми. Учні надсилають 

фото робіт електронною поштою; 

 Долгова С.В. – має 100% зв'язок з учнями 7-Б класу за допомогою 
Viber та електронної пошти. Всі учні повідомлені про свої навчальні 

досягнення. 

 Англійська мова 

 Сергієнко Т.А. – був проведений аналіз платформ дистанційного 

навчання і вибір доступних та зручних платформ для використання в роботі, а 

саме Google клас, Viber, проведення онлайн занять у програмі Zoom. Проведені 

бесіди та інструктажі з батьками та учнями щодо організації дистанційної 

форми навчання, надана роз’яснювальна інформація щодо виконання завдань 

дистанційної форми навчання у Google клас, Viber та роботи у програмі Zoom. 

Проводиться робота з учнями 1-х класів за допомогою Viber, 6 – 9,11 класів - за 

допомогою  програм  Google клас та Zoom. Був підібраний та розроблений 

матеріал і завдання, опрацьовані інтернет-ресурси з тем відповідно до чинної 

освітньої програми з іноземних мов. Організовані електронні консультації та 

безперервна підтримка учнів під час навчання.  

 Остафійчук Л.І. - створені групи з учнями у соціальній мережі, а 

також електронна скринька gmail, розміщені завдання у групах Viber  та 

Telegram. Використовуються фрагменти відеоуроків, посилання, де можна ще 

раз прослухати дану тему онлайн, аудіофайли, онлайн перевірка наявності 

виконаних домашніх завдань, консультації в телефонному режимі з учнями. 

 Тунтула Н.М. - створено групи у Viber або Телеграм для кожного 

окремого класу. Для зручності роботи вчитель встановила програми Viber і 

Телеграм для комп’ютера, що дало більше можливостей для роботи, а саме 

стало зручніше викласти потрібні файли, як, наприклад, текстові документи у 

форматах Word або PDF, аудіофайли чи відеоуроки, так зручніше перевіряти 

роботи учнів. На постійній основі кожному класу  розсилались завдання з 

кінцевим терміном виконання. У ці завдання входили опрацювання сторінок 

підручників, прослуховування аудіофайлів до завдань, посилання на відеоуроки 

для легшого сприйняття граматичного матеріалу, начитка вчителем на 

диктофон вказівок і пояснень нового матеріалу, начитка дітьми на диктофон 

завдань з читання з метою перевірки цієї навички. Після закінчення терміну 

виконання завдання вчитель виставляє файл з правильними відповідями, щоб 

діти могли перевірити свої помилки. Учнівські роботи перевіряються і 

пишуться коментарі кожному окремо.  

 Задер Т.Г. – спілкування відбувалось в режимі Viber і через 

електронну пошту, проводилось стисле пояснення матеріалу і надання 

консультацій по темі. Після перевірки виконаного завдання відбувався аналіз 

помилок. 

 Математика 

 Бащак Т.В. - навчання проводиться у вигляді онлайн-уроків у режимі 

конференцій ZOOM. Для цього створені відповідні групи вчитель-учні у Viber для 

кожного класу. Під час проведення уроків математики та алгебри за основу взято 



функцію WhiteBoard, тобто дошку на екрані, на якій вчитель записує весь хід 

уроку, як на шкільній дошці у класі (за допомогою графічного планшета і 

стилуса). Крім того для кращого розуміння теми під час уроків використовуються 

навчальні короткі відео (1-2 хв.) з ресурсу навчальних матеріалів Mozabook і 3D-

сцени. Під час цілого циклу уроків з геометрії побудови проводяться в реальному 

часі в режимі Демонстрації Екрану в програмі Geogebra. Паралельно пояснення 

матеріалу і ходу розв’язування задач проводиться на перегляді презентацій уроків 

(для економії часу уроку), створених вчителем. Учні, котрі бажають, виконують 

домашні завдання у Geogebra, висилають скріншоти свого екрану з виконаним 

завданням, інші – фото своїх робіт на папері. Для учнів, котрі не могли бути 

присутніми на онлайн-уроках, до завдань в Classroom додаються відеоуроки з 

Youtube, а також для всіх прикріплюються ті самі презентації, використані на 

онлайн-уроці з геометрії, в яких покроково розписано весь хід уроку (теоретичний 

матеріал і розв’язування завдань), скріншоти екрану, зроблені під час побудов на 

уроці у програмі Geogebra. Крім цього тестові і контрольні завдання учні 

виконують синхронно на платформі Google Classroom. Фото виконаних 

контрольних тематичних завдань, розроблених вчителем, учні прикріпляють у 

відповідні віконця в Classroom (перевіряються вручну на екрані і з оцінками, 

приватними коментарями і помітками на роботах повертаються учням). Для тих 

батьків, чиї діти з певних причин не зареєструвались у Classroom, створено дошку 

в додатку Padlet з завданнями, яка оновлюється синхронно з Classroom (а також 

для зручності вчителя). Ці учні присилають свої роботи на електронну пошту чи 

Viber. 
 Дівнич І.В. - надає короткі рекомендації з вивчених тем за програмою для 

учнів кожного класу. Намагається розвивати у здобувачів освіти уміння 

працювати самостійно з підручником, опрацьовувати математичні тексти, 

шукати і використовувати додаткову навчальну інформацію. Підбирає вправи, 

задачі, самостійні та контрольні роботи для закріплення і перевірки самостійно 

вивченого матеріалу. Виконані учнями завдання перевіряє, записує і аналізує 

помилки. Результати перевірки надсилає кожному учневі на його електронну 

адресу. 

 Семенюк Г.Б. - розробка і розміщення тем і завдань відбувалась в 

програмах  Google Classroom, Viber. Перевірка та оцінювання учнівських робіт 

відбувалась в Google Classroom, Viber, електронною поштою. 

 Твердохліб О.Т. - у своїй роботі  використовує спільноту Viber. Завдання 

переказуються класним керівникам, які розповсюджують їх учням. У завданнях 

учні отримують QR- коди до відеоуроків, тренувальні завдання, пишуть роботи 

та передають вчителю електронною поштою або Viber. Створені класи у 

Classroom, запрошено учнів, але не всі діти мають навички користування цим 

ресурсом; 

 Новікова Л.Д. - розробка і розміщення тем і завдань відбувались на 

платформі Google Classroom. Перевірка та оцінювання учнівських робіт 

відбувалась в Google Classroom та електронною поштою. 

 Інформатика 



 Скрипник В.В., Тимчишин М.А. - дистанційна робота в основному 

продовжується через систему Google Клас. Спілкування з учнями здійснюється 

за допомогою використання служб Gmail, Hangouts, Viber (інколи телефоні 

дзвінки). Практичні роботи виконуються за допомогою веб-сайтів Scratch 

Online та Code.org (5-7 класи). Відповідно до нової теми учням запропоновано 

завантажити мобільний додаток SoloLearn з курсом HTML Fundamentals (9-10 

класи). Також для фіксації рівня засвоєння знань в усіх класах практикується 

використання автоматизованих опитувальників Google Forms. Як альтернатива 

використання онлайн-конференцій для учнів створюються навчальні 

відеоролики з інструкціями та коментарями (загалом їх створено 10 для учнів 5-

9 класів), що дає змогу школярам переглядати їх декілька разів і краще засвоїти 

незрозумілі моменти. Запропоновано перегляд навчального відео, робота з 

курсом “Основи Web UI розробки” на платформі prometheus.org.ua. Крім того, 

Скрипник В.В. постійно працює над оновленням сайту Ліцею. 

 Чуйко С.В. - використовує платформу від Google СlassRoom. Вчитель дає 

такі завдання, з якими дитина здатна впоратись самотужки, або ж з 

невеличкими підказками. Вчитель почав записувати для учнів відеоуроки в 

мережі YouTube з поясненнями практичної частини матеріалу. В результаті 

цього вже  ефективність стала покращуватись. Учні здають завдання, 

запитують, який краще алгоритм використати, отримують зворотній зв’язок. 

 Фізика 
 Єрмоленко С.Ю. - завдання полягали в наступному: самостійно за 

підручником опрацювати новий матеріал і виконати практичні завдання 

(розв’язати задачі). Після опрацювання виконати тести за відповідними темами, а 

також підготувати творчі роботи. Завдання розміщено на платформі сервісу 

Google Classroom. 

 Римик С.М. - на даному етапі дистанційне  навчання продовжується через 

програму Viber. Вчитель має змогу бачити роботи учнів та їх оцінювати. 

 Хімія 

 Галюк Н.Я. – робота була організована в GoogleClass. Учні отримували  

завдання такої форми: тести онлайн (створені вчителем самостійно, посилання на 

сайт Всеосвіта, на Урок), створити презентацію (вказано теми та вимоги),  

письмові роботи в зошиті – прикріпити фото, відмітити на листку правильну 

відповідь, самостійно створити тести, пройти тестування, розроблене 

однокласниками, прослухати Курс, пов’язаний з хімією, екологією  на  платформі 

Прометеус.  Публікуються посилання на відеоуроки, корисні сайти.  Декілька 

разів  проводились відеоконсультації у Скайп. 

 Біологія 

 Коротка О.В. – розробка і розміщення тем і завдань відбувались на 

платформі  Google Classroom. Перевірка та оцінювання учнівських робіт 

відбувалась в Google Classroom та електронною поштою.  

 Федорова Т.М. - продовження проведення  уроків в опрацьованому форматі 

Онлайн - урок по Скайпу; формування класів для дистанційного навчання на 

платформі  Google Classroom; пошук та перегляд відеоматеріалів, необхідних для 

дистанційної роботи на сайті "Дія"; розробка нових завдань для дистанційного 



навчання та створення нових презентацій до уроків, пояснень, підбір матеріалів та 

відеоуроків з предметів: біологія, хімія, природознавство, основи здоров'я для 

розміщення їх на платформі Google Classroom; використання Google форми для 

створення тестів та перевірки виконаних учнями завдань; складання тестових 

завдань та проведення онлайн - тестування з біології на сайті "Всеосвіта"; 

отримання та перевірка виконаних завдань з біології, природознавства, хімії та 

основ здоров'я  на електронну пошту, Viber, Google Classroom. 

 Географія  

 Паньків Н.І. - для дистанційного навчання обрала платформу Google 

Classroom. Для швидкої комунікації зі здобувачами освіти залишила месенджер 

Viber. Більшість дітей присилали вчителю фото робіт у Viber, тому на основі їхніх 

телефонів створила групи по класах і повідомляла здобувачам освіти всю 

інформацію з предмета. Для створення завдань використовує такі онлайн-сервіси: 

YouTube – посилання на відеоуроки, відеоролики з теми уроку; Vseosvita – 

створення тестових завдань, контрольних робіт, практичних завдань 

(застосування має велику кількість варіантів тестових завдань і можливостей); 

Zoom – для проведення відеоконференцій; OBS-Studio – застосування, що дає 

можливість запису відео з презентації і накладання коментарів або розповіді 

вчителя. Звичайно, завдання вчителя передбачають ще і роботу з підручником, 

атласом, робочим зошитом і зошитом для практичних робіт. 

 Суспільствознавчі дисципліни 

 Середюк Т.В. - для проведення навчально-пізнавальної співпраці з 

учнями було використано різні методи та способи, зокрема: історичні 

матеріали, завдання, відеоролики. Тестування для учнів надсилались у створені 

Viber групи класних керівників; при виникненні запитань діти звертались у 

приват повідомленнях. Створено віртуальні класи у classroom.  Організоває 

відеозустрічі у Zoom. Крім того проводить дистанційні заняття з учнями інших 

класів (заміна Демидової Н.І). 

 Хребтовська І.М., Нечипоренко К.А. - завдання учні отримували через 

Viber, електронну пошту та класних керівників. Крім того, Хребтовська І.М. 

проводить дистанційні заняття з учнями  інших класів (заміна Демидової Н.І.) 

 Ткачук Р.Я. – нажаль, із запізненням передала учням завдання з історії 

Польщі через класних керівників. Робота продовжиться в травні. 

 Природознавство, предмет «Захист України» (основи медичних 

знань) 

 Богович Х.Б. – використовувала платформи Classmill  та соціальні 

мережі. Платформу Classmill вчитель наповнювала теоретичними матеріалами 

та матеріалами для візуалізації (відео з YouTube та освітньої платформи 

«Цікава наука»). Щоб отримувати зворотній зв'язок, використовувала для 

молодших класів Google форми, а для старших класів - освітню платформу «На 

урок» (онлайн-тестування). 

 Яровий В.М. -  зв язок із учнями здійснював через класних керівників. 

 Основи здоров’я 

 Самодєд І.Л. - готується до уроків на онлайн-платформі GoogleClass, 

пропонує учням  завдання, перевіряє їх виконання, веде облік оцінок за період 



карантину. Має зворотній зв'язок із кожним учнем через Viber та електронну 

пошту. 

 Мистецтво, музичне мистецтво 

 Бучинська Н.Я. - використовувала платформу GoogleClass, яку 

наповнювала теоретичними матеріалами. Щоб отримувати зворотній зв'язок, 

використовувала електронну пошту та Viber. 

 Дубей Г.Й. - обрала  платформу  classroom. Одна  з  перших  форм  роботи 

– це  онлайн презентація.  Це  зручний  спосіб  викласти  в  цікавій  і  доступній  

формі  новий  матеріал  з  використанням  яскравих  зображень,  аудіо  та  

відеоматеріалів.  А  щоби  перевірити  результат  засвоєння  знань,  вчитель 

пропонувала  учням  тести,  які  складала  на  основі  цих  презентацій. 

Наступною  формою    обрала  відеоурок,  який  вчитель записувала  вдома  на  

камеру мобільного  телефону.    Діти,  у  котрих  виникають  труднощі  з  

classroom,  мають  змогу  пересилати  роботи  у  Viber або на  електронну  

адресу. 

 Буяк Н.П. – завдання учні отримували через Viber, електронну пошту та 

класних керівників. 

 Трудове навчання 

 Долішній Д.М. – нажаль, звіт не надіслав; 

 Семанишин Г.В. - завдання учні отримували через Viber, електронну пошту 

та класних керівників. 

 Фізична культура 

 Дземан М.Д., Бас А.П., Жилюк Т.В., Остапко М.М., Солов’єнко В.О. – на 

початку карантину розробили комплекс вправ для домашніх занять. Тепер вчителі  

фізичної культури можуть бути спокійні, оскільки всі діти і дорослі скучили за 

фізичними навантаженнями і з радістю будуть їх виконувати. 

 Психологічна служба школи 

 Ліщинська І.А. звіт про роботу у квітні не надіслала, проте ми всі 

маємо змогу спостерігати у  мережі за її роботою. Організовано 

консультативний пункт з метою психологічної підтримки батьків та здобувачів 

освіти. Шкільний сайт постійно поповнюється матеріалами «Профілактика 

стресових розладів», «Психологічні рекомендації під час карантину». 

Проводились марафони «Карантин з користю» та «Моє велике і любляче 

серце». 

 Соколовська О.Є. звіт про роботу у квітні не надіслала, проте 

отримала індивідуальне завдання, над яким зараз і працює. 

 Інклюзивне навчання 

 Калінгер Х.І., Герінгер-Петрунів З.Я. – учні Абу Ірмілах (6-Б клас) та 

Давиденко Артем (5-Б клас) не часто виходять на зв'язок. 

 Муц В.В. – Волошко Микита (2-А клас) під час дистанційного навчання 

разом з класом та класним керівником Черниш О.В. виконував всі вправи і 

завдання, зокрема всю класну і домашню роботу, яку давав учитель. Займався 

на платформі vchi.ua. Робив усі вироби. Брав участь у челенджі «Все буде 

добре». Писав вправи з російської та української мов. Додатково учень 

захоплюється малюванням, а саме транспортом. Читав російською мовою 

«Волшебник изумрудного города», українською мовою «Майнкрафт». 



 Пелещишин О.І. - інформувала ученицю 6-А класу Євсевську О. щодо 

розкладу онлайн-уроків, творчих завдань, допомагала у виконанні домашнього 

завдання, підтримувала спілкування у вільний час. Оформила портфоліо 

Євсевської О. 

 

 Перевагами дистанційного навчання вчителі середніх та старших 

класів називають: 

 Активізація учнів до самоосвіти і пошуку вирішення завдання у зв’язку 

із новим видом роботи; 

 Можливість користуватися додатковими джерелами (підказками, 

інтернетом, допомогою батьків, однокласників) для вирішення завдання; 

 Постійна доступність навчальних матеріалів з предметів; 

 Немає обмеження у часі, або воно значно лояльніше, ніж при 

звичайному навчанні оффлайн; 

 Для багатьох учнів здавати тести, контрольні роботи в режимі онлайн 

набагато простіше, такий метод зменшує ступінь хвилювання і надає спокій; 

 Навчання у спокійній атмосфері; 

 Учні можуть покращити свої результати та оцінки при дистанційному 
навчанні; 

 Завдання можна автоматизувати, тобто можна зробити їх у вигляді 

тестування та прописати формулу у програмі, яка самостійно підраховуватиме 

оцінку для учня; 

 Батьки мають можливість постійного  моніторингу успішності 

навчання  дитини, а вчителі у формі таблиць отримують зведену інформацію 

про рівень засвоєння навчального матеріалу; 

 Перебування вдома вчителя із сім’єю та можливість здійснювати 
навчання з будь-якого куточку світу; 

 Платформа відеоконференцій Zoom дає можливість навчати дітей у 

більш звичній для них атмосфері : вони бачать вчителя і один одного, 

працюють у звичному для них режимі прямого діалогу; 

 Використання новітніх технологій зближує учнів та вчителів, 
зменшуючи конфлікти поколінь. 

 

 А недоліками: 

 Відсутність стандартизованої онлайн-платформи для дистанційного 

навчання; 

 Нестача живого спілкування; 

 Дуже часто з технічних причин не всі діти можуть відправити виконані 
завдання, погана якість Інтернетного або мобільного підключення; 

 Не всі школярі беруть участь у дистанційному навчанні. Нажаль, не 
має дійсно реальних важилів впливу на таких учнів; 

 Учні не вміють розподілити свій час, і в результаті немає чіткого 

режиму навчання; 

 Відсутність у багатьох дітей вміння вчитися самостійно; 



 Учні довгий час працюють за комп’ютерами, що негативно впливає на 
зір та поставу; 

 Домашня атмосфера не завжди сприяє ефективному навчанню та 
запам’ятовуванню, можуть відволікати домашні справи. Це не дозволяє 

достатньо сконцентруватися на занятті; 

 Можливість користуватися додатковими джерелами (підказками, 

інтернетом, допомогою батьків, однокласників) для вирішення завдання; 

 Проблема ідентифікації виконаної роботи учня. Важко визначити, 

наскільки самостійно учень виконував завдання; 

 Не всі учні забезпечені персональними комп’ютерами, що є критичним 

фактором для засвоєння практичних навичок з інформатики. Доводиться 

підбирати альтернативні види робіт з урахуванням можливості їх виконання на 

мобільних пристроях. Подекуди в сім’ях є 1 комп’ютер на 2-3-х школярів, в 

результати чого утворюється черга; 

 Учні недостатньо читають тексти творів і аналізують їх; 

 У майбутньому у школярів, скоріше за все, будуть виникати труднощі 

із поверненням до навчального процесу в школі. 

 

 Проаналізувавши письмові звіти вчителів Ліцею № 3 щодо проведення 

дистанційного навчання, можна зробити такі висновки: 

ПОЗИТИВ: 

1. Українським учителям не соромно, оскільки жодна країна світу не була 
готова до цього на 100%. 

2. Поштовх для вчителів: вони змушені були «подружитися» з комп’ютером 
та самостійно напрацьовувати велику кількість платформ для 

дистанційного навчання. 

3. Постало гостро питання мотивації учнів. Нажаль, у нас якісна освіта не є 
символом успіху. 

4. У вчителів є час на самоосвіту. 
5. Батьки зрозуміли: школа виконує функцію соціалізації, психологічної 

підтримки та багато іншого. 

6. Діти скучили за школою. Але не так за уроками, як за живим 
спілкуванням. 

7. Світові бібліотеки, музеї тощо відкрили свої ресурси. Для бажаючих є 
можливість онлайн відвідати безліч екскурсій. 

НЕГАТИВ: 

1. Застаріла нормативно-правова база МОН України щодо дистанційного 

навчання (1986р.) 

2. Колосальна проблема – відсутність Інтернету або відповідної сучасної 

техніки (особливо у вчителів). 

3. Малий відсоток (всього 10-15%) вмотивованих учнів. Якщо немає 

підтримки в сім’ї – ефективність роботи учнів вкрай низька, а буває і 

зовсім нульова. 

4. Перенасиченість навчальних програм безглуздим змістом. А програму 
виконувати треба! 



5. Ніколи дистанційна форма навчання не замінить живого спілкування. 
 

                                            ВИРІШИЛИ : 

 

1.Продовжити дистанційне навчання з учнями 1-11 класів до15.05.2020 року з 

наступним виставленням семестрових та річних оцінок. 

2.Запланувати у 2020-2021 н.р. проведення навчально-практичного семінару з 

питань обміну досвідом дистанційної роботи  з учнями 1-11 класів. 

3.На початку 2020-2021 н.р. провести класні батьківські збори 2-11 класів з 

питання підведення підсумків дистанційного навчання за березень – травень 

2020 року. 

 

 

 

 

   Голова педради    С.В.Долгова 

 

 

   Секретар педради   І.Л.Самодєд 

 

 


