
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ БЕЗ 

СТРЕСУ: ПОРАДИ ВИКЛАДАЧАМ 
Підготувала 
викладач Світлана Плісак  

Всьому, що необхідно знати,  

навчити не можна, вчитель 

 може зробити тільки 

 одне - вказати дорогу. 

                        Річард Олдінгтон 



Дистанційне навчання 
• Дистанційне навчання — сукупність сучасних технологій, що забезпечують 
доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання 
інформаційно-комунікаційних технологій від тих, хто навчає (викладачів, 
визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто 
навчається (студентів чи слухачів). Основними принципами 
дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, 
надання студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного 
матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької 
діяльності. Дає змогу навчатися на відстані.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82


Спілкування в дистанційному навчанні 

Електронна пошта Соціальні мережі та Viber 

 Електронна пошта або е-пошта (англ. e-mail, 

або email, скорочення від electronic mail) —  спосіб 

обміну цифровими повідомленнями між  

людьми з використанням цифрових пристроїв,  

таких як комп'ютери та мобільні телефони, що  

робить можливим пересилання даних будь-  

якого змісту (текстові документи, аудіо-, 

відеофайли, архіви, програми). 

 Можливість створювати закриті групи, 

чати, обговорення тем, завдань, проблем,  

інформації. 



Спілкування в дистанційному навчанні 

Чат 

 Чат (англ. chat — «розмова», 

«невимушена бесіда») — мережевий  

засіб для швидкого обміну текстовими  

повідомленнями між користувачами 

інтернету в системі реального часу. Є 

кілька різновидів чатів: текстовий, 

голосовий, аудіовідеочат. 



Спілкування в дистанційному навчанні 
Відеоконференція 

 Відеоконференція або відео-конференція  (англ. 

videoconference, або  videoteleconference) — 

телекомунікаційна  технологія, що забезпечує 

одночасну  двосторонню передачу, обробку, 

перетворення та представлення 

інтерактивної інформації на відстані в 

режимі реального часу за допомогою  апаратно-

програмних засобів. 

Відеоконференція — один із видів 

програмного забезпечення для взаємодії 

між людьми, що спільно працюють над 

однією проблемою. 



Спілкування в дистанційному навчанні 
Інтернет-форум 

  форма спілкування викладача й студента у 

дистанційному навчанні. Кожний форум  

присвячений будь-якій проблемі або темі.  

Модератор форуму реалізує дискусію чи  

обговорення, стимулюючи питаннями, 

           повідомленнями, новою цікавою 

інформацією. Програмне забезпечення 

форумів дозволяє приєднати різні файли  

певного розміру. Кілька форумів можна  

об’єднати в один великий. 



Спілкування в дистанційному навчанні 
Блог 

 форма спілкування, де право на 

публікацію належить одній особі чи групі  людей. 

Технології блогу можна 

використовувати під час навчання у  колективі. 

Наприклад, автор виконав 

певне завдання, розміщене на сайті свого  мережевого 

щоденника, потім дає можливість іншим прочитати і 

прокоментувати розміщений матеріал. В студентів 

з’являється можливість обговорення  й оцінки якості 

публікації і коментарів, що  сприяє розвитку 

мовленнєвих навичок. 



Спілкування в дистанційному  навчанні 
Середовище Classroom 

 дозволяє організувати онлайн навчання, 
використовуючи 

відео, текстову та графічну інформацію, 
різні додатки 

Google. Викладач має можливість 
контролювати, 

систематизувати, оцінювати діяльність, 
переглядати 

результати виконання вправ, 
застосовувати різні форми 

оцінювання. 



На допомогу викладачам в організації  
дистанційного навчання 

ОСВІТНІ ДЖЕРЕЛА ТА ПЛАТФОРМИ ОСВІТНІ ДЖЕРЕЛА ТА ПЛАТФОРМИ 

 Студія онлайн-освіти Educational Era 

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

 Prometheus https://prometheus.org.ua/ 

Онлайн курси України і світу із різних 

предметів та різноманітних напрямків для 

вчителів та учнів 

 Інтерактивні підручники Edera (математика,  

біологія, укр. мова, історія України, фізика,  

географія, біологія) https://www.ed- 

era.com/books/ 

 Українська програма – каталог е-підручників, 

відео, аудіокниг для школи http://ukrprog.com/ 

 Нова школа - навчальні диски для школярів 

(каталог ресурсів всіх предметів) 

http://novashkola.com.ua/ 

 Електронні версії підручників https://e- 

pidruchnyky.net/ 
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На допомогу педагогам в організації  
дистанційного навчання 

ОСВІТНІ ДЖЕРЕЛА ТА ПЛАТФОРМИ ОСВІТНІ ДЖЕРЕЛА ТА ПЛАТФОРМИ 

 Платформа УМІТИ https://umity.in.ua/ 

 Спільнота активних освітян Всеосвіта  

https://vseosvita.ua/ 

  Освітній проект На урок  

https://naurok.com.ua/ 

 Спільноста для навчання та викладання  

http://www.gohigher.org/about 

 Цифрове видавництво MCFR https://mcfr.ua/ 

 Медіа Освіторія https://osvitoria.media/ 

 Видавництво педагогічна преса  

https://pedpresa.ua/category/osvita/vishcha 

 Сайт http://osvita.ua/ 

 Електронна онлайн-бібліотека україномовної  

літератури http://chtyvo.org.ua/ 

https://umity.in.ua/
https://vseosvita.ua/
https://naurok.com.ua/
http://www.gohigher.org/about
https://mcfr.ua/
https://osvitoria.media/
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http://osvita.ua/
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Інтернет ресурси для роботи викладачів  зі 
студентами 

ДЕ ЧИТАТИ ПРО ДЕ ГОТУВАТИСЯ ДО ЗНО? 
ДИСТАНЦІЙНУ ОСВІТУ? 

РЕСУРСИ ЗІ СТВОРЕННЯ 
ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

 https://osvitoria.media 

 https://nus.org.ua 

 https://vseosvita.ua 

 https://ilearn.org.ua 

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

 https://prometheus.org.ua/zno 

 https://gioschool.com 

 https://www.canva.com 

 https://prezi.com 

 https://www.beautiful.ai 

https://osvitoria.media/
https://nus.org.ua/
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Інтернет ресурси для роботи викладачів  зі 
студентами 

РЕСУРСИ ЗІ СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ, 
ЗАВДАНЬ, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ОНЛАЙН-  
КОНФЕРЕНЦІЙ 

 https://www.classtime.com/uk/ 

 https://kahoot.com 

 https://quizlet.com 

 https://learningapps.org (платформа  готових 

завдань з різних предметів) 

 https://study-smile.com 

 https://naurok.com.ua 

 https://miyklas.com.ua 

 https://onlinetestpad.com/ua 

 https://zoom.us 

 https://hangouts.google.com 

 https://www.skype.com/uk/ 

 https://products.office.com/uk-  ua/microsoft-

teams/group-chat-software 

 https://www.webex.com 
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Інтернет ресурси для роботи викладачів  зі 
студентами 

ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ З 
СТУДЕНТАМИ 

МАТЕМАТИКА 

 https://www.classdojo.com 

 https://classroom.google.com 

 https://www.google.com/intl/ru_uA/docs/ab  

out/ 

 https://ru.padlet.com 

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

 https://disted.edu.vn.ua 

 https://uk.khanacademy.org 

 http://uklasi.com.ua 

 http://formula.co.ua/uk 

 https://vchy.com.ua 
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Інтернет ресурси для роботи викладачів  зі 
студентами 

ІНТЕРАКТИВНІ ПОДОРОЖІ І ВИСТАВКИ 

 https://ukrainewow.com (Ukraine Wow) 

 https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/ (подорож українськими музеями) 

 https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur (прогулянка музеєм Ханенків) 

 https://britishmuseum.withgoogle.com (екскурсія Британським музеєм) 

 https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne (Лувр) 

 https://artsandculture.google.com (художні колекції з усього світу) 

 https://www.staatsoperlive.com (Віденська опера) 

 https://www.metopera.org (Метрополітен) 

 https://www.facebook.com/frankotheatre/ (трансляції вистав театру Франка) 

 https://wisecow.com.ua (лекції з культури, історії, журналістики) 
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Як працювати дистанційно без стресу: 
1. Тривалість заняття.  

2.  Яким має бути навчальний матеріал?  

3.  Завдання.  

4.  План роботи.  

5.  Консультації.  

6.  Оцінки.  

7.  Комфорт.  

8.  Побажання.  

9.  Звіт.  

10. Час роботи.  

11. Виснаження і втома.  

 



Якщо відчуваєте у себе ознаки емоційного 
вигорання: 

Дистанційний курс “Як не потрапити в пастку 

під назвою “Емоційне вигорання”?    від Найди 

Руслани Григорівни, кандидата педагогічних наук, 

викладача-методиста, доцент кафедри педагогіки 

та психології (дошкільної та корекційної) імені 

проф. Т.І. Поніманської Рівненського державного 

гуманітарного університету, досвідченого коуча, 

практикуючого психолога, тьютора  

«Дистанційної академії TeachHub» 

 (http://teach-hub.com/emociine-vigorannya) 
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Дякую за увагу! 


