
Шановні студенти, запрошую Вас на курс :  

“Технології дистанційного навчання”. 
Ви навчитеся працювати на он-лайн платформах, створювати свої 

курси, комунікувати з учнями, перевіряти знання учнів за допомогою 

різних програмних засобів. 

 

 

 

 

 

З повагою, Бабій Н.В.  

та кафедра теорії і методики трудового навчання та технологій 

 

 



Дистанційне навчання – це сукупність технологій, що забезпечують 

доставку студентам основного обсягу навчального матеріалу, 

інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, 

надання студентам можливості самостійної роботи з навчальними 

матеріалами.  
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Google Classroom об’єднує в собі: Google Drive для створення і обміну 

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

спілкування і Google Calendar для розкладу.  

Учні можуть бути запрошені до класу через приватний код, чи автоматично 

імпортуватися з шкільного сайту. Кожен клас створює окрему папку на Google 

диску відповідного користувача Google Drive, куди може подати роботу, яку 

оцінює вчитель. Мобільні додатки, доступні на iOS і Android, дозволяють 

користувачам робити фото та прикріпляти їх до завдань, ділитися файлами з 

інших додатків та мати оффлайн доступ до інформації. Учитель може 

відстежувати прогрес кожного учня, а після оцінки його роботи, вчитель може 

повернути її разом з коментарями. 

Google Classroom — безкоштовний веб-сервіс 

створений Google для освітніх закладів з метою 

спрощення створення, поширення і класифікації 

завдань безпаперовим шляхом. Основна мета сервісу 

прискорити процес поширення файлів між вчителем і 

учнем. 

 

https://classroom.google.com/
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Microsoft Teams — центр для командної роботи 

в Office 365 від Microsoft, який інтегрує 

користувачів, вміст і засоби, необхідні команді для 

ефективнішої роботи. Застосунок об’єднує все в 

спільному робочому середовищі, яке містить чат 

для нарад, файлообмінник та корпоративні 

програмами. Розроблений для смартфонів, що 

працюють на платформах Android, iOS, Windows 

Phone і комп’ютерів з операційною 

системою Windows 10 S, Windows 7+ або Mac OS 

X 10.10+.  

https://products.office.com/uk-ua/microsoft-teams/group-chat-software
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Переваги: Якість відео та аудіо: трансляція відео з роздільною здатністю 

720p. 

Демонстрація екрану: будь-який учасник може поділитися трансляцією свого 

екрану. Адміністратор (ведучий) має змогу вибрати декілька учасників для 

одночасного показу екранів; доступна можливість коментування. 

Запис: після зустрічі відео доступне у форматі MP4, аудіо у форматі M4A, 

також зберігаються текстові повідомлення (чат). Записи можна зберігати як на 

свій комп’ютер, так і у хмарне сховище Zoom. 

Мобільні пристрої: можливість планувати і починати події, надавати доступ 

до заходу, а також транслювати робочий стіл на мобільних пристроях. 

Планування заходів з Outlook і Chrome: можливість за допомогою 

безкоштовних плагінів створювати події з календарів Outlook і Google. Zoom 

легко інтегрується в різні системи календарного планування, завдяки чому 

користувачам простіше координувати один із одним час зустрічі. 

Великі події: можливість збільшення кількості учасників до 500. 

Хмарне сховище: можливість зберігати відео у хмарі. 

Zoom забезпечує проведення необмеженої кількості 

конференцій, зустрічей і вебінарів.  

https://zoom.us/
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Skype – це безкоштовна для завантаження та проста у 

використанні програма, яка дає змогу спілкуватися користувачам з 

усього світу. Мільйони компаній і окремих користувачів за 

допомогою Skype безкоштовно здійснюють відео- і голосові 

виклики, проводять конференції, надсилають миттєві повідомлення 

та обмінюються файлами з іншими користувачами Skype.  

https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
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Сlass Dojo – це зручний і простий інструмент для оцінки роботи 

класу в режимі реального часу. За допомогою даного сервісу вчитель 

може швидко і просто оцінювати класну і домашню роботу. Зручний, 

яскравий, українізований інтерфейс, симпатичні аватари, цікаві для 

сприймання дітьми, можливість роботи, як із стаціонарного 

комп’ютера так із планшета, чи смартфона.  

https://www.classdojo.com/ru-ru/?redirect=true
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Classtime – це онлайн-сервіс для миттєвих тестів, які можна 

проводити як під час уроку, так і давати на домашнє завдання. 

Перейшовши у вкладку, ви потрапляєте в робочий кабінет, який 

спочатку буде порожнім. Натиснувши кнопку «+» у правому 

верхньому куті, ви можете, додати віртуальний клас. Заповнивши 

назву групи ви одразу ж отримуєте можливість додавати до неї учнів 

шляхом надсилання згенерованого програмою коду або посилання 

(на електронну пошту). 

https://www.classtime.com/uk/
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Moodle – безкоштовна і відкрита система управління 

навчанням, яка може поєднувати у собі комунікацію між 

викладачами та студентами. Надає безліч 

можливостей, серед яких: виконання завдань, 

завантаження файлів, обмін повідомленнями, 

оцінювання та календар подій. Також, у Moodle 

інтегровані сучасні технології для перевірки робіт на 

плагіат плагіатчекером Unicheck.  

https://moodle.org/?lang=uk
https://unicheck.com/uk-ua

