
KOMyHAJTbHHfr 3AKJTAA JrbBrBCbKOi OEJTACHOI pAAlr
JrbBrBCbKr4rz MEAIIITHUfr OAXOBr,rfi KOJTEA}I(

rrrcJrflAlrrrJroMHoi ocnrrn

flepnuuna upoQcuimona opranisaqis
3ATBEPAXEHO
pimeuuau fleAaroriqnoi paau

Jlrninctrol'o MeAurrHoro $axonoro ([axonoro

rroroAxEHo

OCBITI,I ol ocBlrlr
2020p. dt 3.1. lf,. 2o2op

(
JI. Boer

isauii
O. Ilypifi

TIOJIO}KEHH-fl

rrpo nncranuifi ne HaBqaHHr
y JlunincbKoMy MeAHqHouy QaxonoMy Korre4r(i nicnngunlo*troi ocnirn

na nepioA HaA3Buqafinoi cnryaqii



 

 

Положення про дистанційне навчання у Львівському медичному фаховому коледжі 

післядипломної освіти на період надзвичайної ситуації / Укл.: Г. Кучабська , Львів. 2020. 10 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Положення про дистанційне навчання у Львівському медичному 

фаховому коледжі післядипломної освіти на період надзвичайної 

ситуації 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення є нормативним документом, який  визначає основні засади 

організації та запровадження дистанційного навчання у КЗ ЛОР Львівському медичному 

фаховому коледжі післядипломної освіти (далі – Коледж) в умовах, коли можливості 

фізичного відвідування закладів освіти здобувачами та слухачами обмежені або відсутні, 

традиційні інструменти семестрового контролю та атестації здобувачів фахової 

передвищої та вищої освіти не можуть бути застосовані з причин непереборної сили 

(природні катаклізми, заходи карантинного порядку та інші форс-мажорні обставини). 

 1.2. Це Положення розроблене відповідно до Положення про дистанційне навчання, 

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013 р. (із 

змінами і доповненнями); Закону України «Про вищу освіту» (Наказ МОН № 1050 від 

17.09.14 року), Закон України «Про фахову передвищу освіту» (від 06.06.2019 № 2745-

VIII)  Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII) та Положення про 

Національну освітню електронну платформу (Наказ МОН України № 523 від 22.05.2018 

р.), рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації поточного, 

семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних 

технологій від № 1/9-249 від 14.05.2020 р. 

1.3. Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття особою загальних 

і фахових компетентностей, організований шляхом опосередкованої взаємодії віддалених 

один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій та передбачають здійснення взаємодії між учасниками освітнього процесу як 

асинхронно, так і синхронно в часі. 

1.4. Мета дистанційного навчання полягає у наданні Коледжем освітніх послуг 

шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за 

певними освітніми рівнями, освітньо-професійними програмами відповідно до державних 

стандартів освіти. 

1.5. Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості 

реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації 

незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та 

характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, 

віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей. 

1.6. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях: 

 асинхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час 

якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому 

електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо; 

 веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі дистанційні курси, - 

систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, 

необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет 

(локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві 

програмних засобів; 



 

 

 веб-середовище дистанційного навчання - системно організована сукупність веб-

ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення управління веб-

ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління 

дистанційним навчанням; 

 дистанційна форма навчання - форма організації освітнього процесу у Коледжі, яка 

забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання 

випускниками документів про відповідний освітній рівень; 

 інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання - технології 

створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) 

навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу освітнього 

процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів 

інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету; 

 психолого-педагогічні технології дистанційного навчання - система засобів, 

прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, 

виховання і розвитку особистості; 

 синхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час 

якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, 

аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо); 

 система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм) - програмне 

забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також 

для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-

ресурсів; 

 система управління дистанційним навчанням - програмне забезпечення, призначене 

для організації освітнього процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або 

локальну мережу; 

 суб’єкти дистанційного навчання - особи, які навчаються (студент, слухач), та 

особи, які забезпечують освітній процес за дистанційною формою навчання (науково-

педагогічні працівники); 

 технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій, включаючи 

психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість 

реалізувати процес дистанційного навчання у Коледжі. 

II. РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

2.1. Дистанційне навчання в КЗ ЛОР Львівському медичному фаховому коледжі 

післядипломної освіти реалізовується шляхом: 

 застосування дистанційної форми як окремої форми навчання; 

 використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в 

різних формах. 

2.2. У Коледжі освітній процес за дистанційною формою організовується відповідно 

до робочих навчальних планів за умови їх адаптації до дистанційної форми навчання. 

2.3. Веб-ресурси, що використовуються для забезпечення освітнього процесу за 

дистанційною формою навчання, мають проходити процедуру перевірки відповідними 

структурними підрозділами Коледжу. 

2.4. Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання в освітньому 

процесі коледжу, приймається директором Коледжу/ адміністративною радою Коледжу. 



 

 

ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА 

ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ 

3.1. Дистанційне навчання організовується за умови наявності відповідного 

кадрового (системного адміністратора) й системотехнічного забезпечення та здійснюється 

через такі форми: самостійна робота; навчальні заняття; контрольні роботи. 

3.2. Основними видами навчальних занять  за дистанційною формою навчання є 

лекція, семінар, практичне заняття, консультації та інші. 

3.3. Лекція, консультація, семінар, практичне заняття, заняття з навчальної практики 

проводяться зі студентами дистанційно у синхронному або асинхронному режимі 

відповідно до навчального плану. 

3.4. 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. 

3.5. Заняття з навчальної  практики передбачає перегляд навчальних відеофільмів з 

відпрацюванням окремих практичних навичок   у позааудиторному середовищі (домашніх  

умовах ) з відеофіксацією. 

3.6. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, 

відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть 

виконуватись у синхронному режимі. 

3.7. Контрольні заходи з навчальної дисципліни при здійсненні підготовки фахівців 

за дистанційною формою навчання включають проміжний (тематичний, модульний), 

підсумковий та інші контролі знань, умінь та навичок, набутих студентом у процесі 

навчання.  

Усі контрольні заходи у коледжі можуть здійснюватись дистанційно з 

використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема 

відеоконференц-зв’язку за умови забезпечення аутентифікації того, хто здобуває освіту. 

3.8. Проведення поточного контролю з використанням дистанційних технологій 

може здійснюватись із використанням різних типів завдань, таких як: 

 автоматизовані тести для контролю та самоконтролю навчальних досягнень 

здобувачів освіти; 

 різнорівневі індивідуальні та групові завдання (звіт, презентація, проєкт, 

відеозапис тощо) з наданням зворотного зв'язку про результати перевірки навчальних 

досягнень здобувачів освіти за матеріалом, що вивчається; 

 оцінювання викладачем взаємодії та комунікації між здобувачами освіти в 

асинхронному та синхронному режимах за допомоги чату, форуму, опитування, 

анкетування тощо; 

 взаємне оцінювання виконання завдань, що здійснюється здобувачами освіти 

стосовно одне одного; 

 оцінювання викладачем результатів виконання здобувачами освіти групових 

завдань з використанням глосаріїв, вікі, баз даних навчальних дисциплін; 

 завдання, що потребують розгорнутої, творчої відповіді (наприклад, кейси); 

 та інші інструменти. 

 



 

 

IV. СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ 

4.1. Семестровий контроль результатів навчання здобувачів освіти (екзамени,  звітів 

про проходження практики) може здійснюватися у дистанційній формі засобами LMS або 

інших інструментів синхронної чи асинхронної комунікації, зокрема систем проведення 

відеоконференцій. 

 4.2. Обсяг матеріалу дисципліни, що вивчається і виноситься на підсумковий 

контроль, може бути скорочено за рахунок менш важливих, на думку викладача, питань 

програми навчальної дисципліни. 

4.3. У разі, якщо заходи поточного контролю дозволяють однозначно визначити 

рівень набуття передбачених програмою навчальної дисципліни результатів навчання, 

допускається виставлення підсумкової оцінки за екзамен (залік) шляхом пропорційного 

перерахунку семестрових оцінок у підсумкову оцінку. 

4.4. Під час проведення семестрового контролю у формі екзамену за затвердженим 

розкладом екзаменаційної сесії необхідно забезпечити ідентифікацію особи здобувачів 

освіти (важливо для завдань, які виконуються в усній формі). 

4.5. На екзамен можуть бути винесені тестові запитання, типові і комплексні задачі, 

завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і 

застосовувати їх при вирішенні практичних завдань. 

4.6. Передекзаменаційна консультація може проводитися засобами аудіо- або 

відеоконференцій за затвердженим розкладом. Під час проведення передекзаменаційної 

консультації рекомендується здійснити попередню перевірку технічних параметрів 

налаштування зв'язку зі здобувачами освіти, усунути виявлені проблеми. 

4.7. Конкретний спосіб та етапи проведення екзамену визначаються з урахуванням 

технічних і комунікативних можливостей учасників освітнього процесу. Здобувачі освіти 

повинні мати надійний інтернет-зв'язок, у випадку усних відповідей - телефон або 

комп'ютер з мікрофоном, можливість встановити на комп'ютер необхідне програмне 

забезпечення, тощо. 

4.8. Екзаменаційне завдання може складатись з: 

 випадковим чином згенерованого засобами LMS або іншого ресурсу набору 

практичних ситуацій (стереотипних, діагностичних та евристичних завдань), які 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача освіти і 

рівень його компетентності з навчальної дисципліни; 

 тестових запитань із активованою опцією автоматичного вибору випадкових 

тестових запитань з бази тестів для кожного здобувача освіти, а також перемішуванням 

запропонованих варіантів відповіді (спеціалізованих сервісів із онлайн-тестування: 

Moodle, Сlassmarker та ін.); 

 творчих завдань та експериментальних ситуацій, розв'язання яких потребує від 

здобувача освіти комплексних знань з дисципліни; 

 інших завдань, які можуть продемонструвати рівень отриманих результатів 

навчання, на перевірку яких спрямований екзамен. 

4.9.  За наявності технічної можливості в обраній дистанційний платформі 

організації екзамену, можна надати здобувачам освіти право розпочати складання 

екзамену в обраний ними час у певному проміжку (наприклад, між 10 і 11 годиною). 



 

 

Максимальна тривалість складання екзамену від моменту його початку здобувачем освіти 

має бути однаковою для всіх студентів. Якщо екзаменаційне завдання містить творчі 

питання, кейси, максимальна тривалість екзамену може бути збільшена. 

4.10. У разі виникнення під час складання екзамену обставин непереборної сили 

здобувач освіти повинен негайно повідомити екзаменатора або іншу відповідальну особу 

про ці обставини за допомогою визначеного каналу зв'язку (телефон, месенджер тощо) з 

обов'язковою  фото- або відеофіксацією стану виконання завдань та об'єктивних факторів, 

що перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час перескладання 

екзамену визначається екзаменатором та заступником директора з навчальної роботи в 

індивідуальному порядку. 

4.11. Здобувачі освіти, які допущені до складання екзамену, але з об'єктивних 

причин не можуть взяти в ньому участь із використанням визначених закладом освіти 

технічних засобів, мають надати дирекції та екзаменаторові підтверджуючі матеріали до 

початку екзамену. У такому випадку екзаменаційною комісією має бути обраний 

альтернативний варіант складання екзамену, який би забезпечував ідентифікацію особи 

здобувача освіти, дотримання академічної доброчесності та можливість перевірки 

результатів навчання здобувача освіти. Одним з таких варіантів може бути написання 

здобувачем освіти екзаменаційного завдання від руки, його фотографування (скапування) 

та надсилання екзаменаторові (екзаменаційній комісії) засобами електронного зв'язку. 

 

V. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

5.1. Процедуру проведення атестації у формі атестаційного іспиту з використанням 

дистанційних технологій навчання затверджується рішенням педагогічної ради коледжу, 

оприлюднюється на сайті коледжу та заздалегідь (принаймні за 7 днів до початку іспиту) 

доведиться до відома здобувачів освіти та членів екзаменаційної комісії. 

5.2. Порядок проведення атестаційного іспиту містить: 

 форму та порядок проведення атестаційного іспиту з використанням дистанційних 

технологій навчання; 

 порядок організації «хвиль» роботи екзаменаційної комісії та проведення 

атестаційного іспиту у різні дні для різних груп здобувачів освіти та для можливості 

повторного складання атестаційного іспиту тими здобувачами освіти, у кого виникли 

технічні перешкоди під час першої спроби; 

 інформацію про зміст і структуру завдань, що виносяться на атестаційний іспит; 

 у випадку, якщо перелік питань, що виносяться на атестаційного іспит, доведений 

до відома здобувачів освіти заздалегідь, то для уникнення завчасної підготовки відповідей 

порядок проведення атестаційного іспиту може передбачати виконання додаткового 

завдання (наприклад, написати у тексті відповіді певне кодове слово), про яке здобувачів 

освіти повідомляють під час іспиту; 

 критерії оцінювання відповідей здобувачів освіти. 

5.3. Передатестаційна консультація може проводитися аналогічно до 

передекзаменаційної консультації п. 4.6. 

5.4. У випадку виникнення у здобувача освіти технічних перешкод можуть 

застосовуватися процедури, аналогічні до викладених у п. 4.10 і 4.11. 

5.5. Атестація осіб на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у формі захисту 

переддипломної практики з використанням дистанційних технологій навчання має 



 

 

здійснюватися в синхронному режимі (відеоконференція). Рекомендовано здійснювати 

цифрову фіксацію (відеозапис, аудіозапис, фотофіксацію тощо) процесу атестації у формі 

захисту переддипломної практики. Запитання-відповіді до здобувача освіти обов'язково 

проводяться у синхронному режимі. 

5.6. Рекомендується зберігати цифровий запис процесу атестації протягом не менше 

одного року. 

 

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

6.1. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає: 

- апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела 

безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що 

забезпечують розроблення і використання вебресурсів навчального призначення, 

управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами 

дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах; 

- інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що 

надає всім суб’єктам дистанційного навчання Коледжу цілодобовий доступ до вебресурсів 

і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному 

режимах. 

6.2. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає: 

- методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та 

використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій 

дистанційного навчання; 

- критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання; 

- змістовне, дидактичне та методичне наповнення вебресурсів (дистанційних курсів) 

навчального плану/навчальної програми підготовки. 

6.3. Для  організації  дистанційного  навчання використовуються: 

 інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й вебсервіси в 

синхронному та асинхронному режимі,  вебресурси, розроблені педагогами; 

 інтернет-ресурси для самоосвіти: dEra,  iLearn,  Рrometheus, Освіторія, Youtube-

контент (освітні Youtube-канали, відеоролики і т.п.). 

 інструменти спілкування в дистанційному навчанні відповідно до наявного 

системотехнічного забезпечення (електронна пошта, форум, чат, відеоконференція, блог 

тощо). 

6.4. Створюються закриті спільноти в соціальних мережах (Вайбер /Телеграм/ 

Фейсбук /Інстаграм) за визначеними спільно з здобувачами освіти принципами організації 

груп та правилами спілкування, навчання, тестування. 

6.5. Вебресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення 

дистанційного навчання, можуть містити: 

 методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, 

особливостей контролю тощо; 

 документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-

тематичні плани, розклади занять); 

 відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо; 

 мультимедійні лекційні матеріали; 

 термінологічні словники; 



 

 

 практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; 

 віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання; 

 пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із 

автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем; 

 ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання; 

 електронні бібліотеки чи посилання на них; 

 бібліографії; 

 дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище вебресурси навчальної 

дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм; 

 інші ресурси навчального призначення. 

Для забезпечення дистанційного навчання Коледж може створювати власні 

вебресурси або використовувати інші вебресурси, що підлягають перевірці в навчальному 

закладі. Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для 

забезпечення дистанційного навчання, визначається залежно від профілю навчальної 

дисципліни. 

 

VII. ІНСТРУМЕНТИ КОМУНІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу може здійснюватися через 

засоби комунікації, вбудовані до системи управління навчанням (LMS), електронну 

пошту, месенджери (Viber, Telegram та ін.), відеоконференції (MS Teams, ZOOМ, Google 

Meet, Skype та ін.), форуми, чати тощо.  

Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання 

повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, 

звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна 

пошта використовується для організації спілкування викладача й здобувача освіти, а 

також здобувачів освіти між собою. 

Форум – найпоширеніша форма спілкування викладача й здобувача освіти у 

дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі. 

Модератор форуму (мережевий викладач) 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. Наприклад, під час роботи малої групи здобувачів освіти над 

проектом, створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час 

проведення дослідження над вирішенням поставленого для даної групи завдання, потім – 

обговорення загальної проблеми проекту усіма учасниками осівітнього процесу (веб-

конференція). 

Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного 

спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, 

аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися 

за допомогою голосу, що під час вивчення іноземної мови у дистанційній формі є 

важливим моментом. В освітніх цілях за необхідності можна організувати спілкування в 

чатах з носіями мови. Це реальна можливість мовної практики, яка проводиться у рамках 

запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проектної діяльності, обміну 

інформацією. 



 

 

Відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. Вона 

проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення 

відеоконференції, як і телеконференції, необхідна її чітка підготовка: створення програм 

(цим займається мережевий викладач), своєчасна інформація на сайті і розсилка за 

списком (виконує педагог-куратор). Відеоконференція – один із сучасних способів 

зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених класах», коли здобувачі освіти і 

викладач знаходяться на відстані. Отже, обговорення й прийняття рішень, дискусії, захист 

проектів відбуваються у режимі реального часу. Викладач і учні можуть бачити один 

одного, викладач має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом. 

Блог. Це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить 

одній особі чи групі людей. В Інтернет-курсі з мови технології блогу можна 

використовувати під час навчання у колективі. Наприклад, автор (один учень чи їх група) 

виконав певне завдання (твір, есе), яке розміщується на сайті свого мережевого 

щоденника (блогу), потім автор блогу дає можливість іншим учням прочитати і 

прокоментувати розміщений матеріал. У здобувачів освіти з’являється можливість 

обговорення й оцінки якості публікації і коментарів іноземною мовою, що сприяє 

розвитку мовленнєвих навичок. 

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. 

Google Презентації (GooglePresentations) - додаток, який дозволяє працювати з 

файлами на пристроях з операційною системою Android. У такий спосіб можна 

створювати та редагувати презентації, відкривати до них доступ іншим користувачам, 

додавати коментарі та відповідати на них, додавати слайди, змінювати їх розташування, 

форматувати текст. Частково з додатком можна працювати без підключення до мережі 

Інтернет. 

iLearn - це безкоштовна гейміфікована платформа з навчальними онлайнкурсами, 

тестами та вебінарами. 

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

заняттях може стати інструментом для перевірки знань. Використовувати можна прямо у 

браузері. 

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

Facebook. Дозволяє оперативно спілкуватися викладачам та здобувачам освіти. 

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

Stepik - безкоштовна освітня платформа та конструктор відкритих онлайнкурсів. 

OnlineTestPad - онлайн конструктор тестів, опитувань, кросвордів. 

Месенджери Skype, Viber, WhatsApp, Zoom - для організації спілкування учасників 

освітнього процесу в режимі реального часу. 

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

з інформаційними замітками, зображеннями, відео та документами). 

Padlet - універсальна онлайн-дошка (онлайн-стіна) яку легко застосовувати в 

освітньому процесі). 

Plickers - додаток, який дозволяє організувати тестування за допомогою карток з 

QR-кодом та швидко отримати результати. 

 


	732647da1ff9c87d7be9cc66a88c5f51e03578057bfc06091774d7e9351a6b3f.pdf
	2b636523f9cf4c73fc57d9ed22151423dc5ce064af5b03969c43a0b85d370daa.pdf

