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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

 ЦЕ ВЗАЄМОДІЯ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
ПЕДАГОГІВ МІЖ СОБОЮ НА ВІДСТАНІ, що ВІДБИВАЄ УСІ ВЛАСТИВІ 
ОСІТНЬОМУ ПРОЦЕСУ КОМПОНЕНТИ (ЦІЛІ, ЗМІСТ, МЕТОДИ, 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ, ЗАСОБИ НАВЧАННЯ) І РЕАЛІЗОВУЄТЬСЯ 
ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ АБО ІНШИМИ ЗАСОБАМИ, ЩО 
ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ІНТЕРАКТИВНІСТЬ. 

 

 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ - ЦЕ САМОСТІЙНА ФОРМА 
НАВЧАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ 
НАВЧАННІ Є ПРОВІДНИМ ЗАСОБОМ 
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Наказ про призупинення освітнього процесу у ліцеї 
(№56 від 12.03.2020 р.)  



Наказ про впровадження дистанційних 
технологій у ліцеї (№58 від 12.03.2020 р.) 



Моніторинг рівня володіння 
комп’ютерною технікою  

педагогічних працівників ЖППЛ 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕН
ИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

1,50% 

Початківець 

Активний користувач 

Експерт 

Не володіє 



Для ефективного впровадження дистанційних технологій у освітній процес 
ліцею було розроблено каталог інформаційних ресурсів, які використовують 

педагогічні працівники ліцею для організації навчання здобувачів освіти. 

№ 
з\п 

ПІБ педагогічного 
працівника 

Посада Інформаційні ресурси  

Загальноосвітня підготовка 
1 Крикуненко 

Тетяна 

Володимирівна 

викладач української 

мови та літератури 

дистанційне навчання української літератури (використання програми Microsoft Word, 

електронних підручників -  https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2466, 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=336, 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2466 та інші). 

2 Ковбан Віталій 

Павлович 

викладач математики дистанційне навчання математики та фізики (використання персонального сайту - 

https://sites.google.com/site/portfoliokovban/interaktivni-vpravi/distancijne-navcanna). 

3 Безпалюк Микола 

Володимирович 

викладач фізики та 

астрономії 

дистанційне навчання з фізики (використання електронних підручників 

https://drive.google.com/file/d/1Wyl3gR61uPgaFjTJbTEtwNVrHWII5AzL/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1FXZcr6vj_VZ-RtfVXaaHlng1ZQKdqfbX/view?usp=sharing та 

інші). 

4 Харлан 

ІринаМиколаївна 

викладач біології та 

хімії  

дистанційне навчання біології та хімії (використання персонального сайту - 

https://sites.google.com/site/harlanzppl/distancijna). 

5 Шевчук Тетяна 

Олександрівна 

викладач іноземної 

мови 

дистанційне навчання іноземної мови (використання програми Microsoft Word 

(вебпосилання на навчальний матеріал: 

https://drive.google.com/drive/folders/1wKgFCXzIflOmOpF6YCuhIR5RKp6cVpGD,  

https://drive.google.com/drive/folders/14iDzYdM9uJwuLwrmbwX24QAmyTxkH8S9 та інші). 

6 Войтович Ірина 

Петрівна 

викладач математики 

та інформатики 

дистанційне навчання математики, інформатики та комп’ютерного проектування 

(використання персонального сайту https://sites.google.com/site/vipzppl/distancijna-osvita ). 



№ 
з\п 

ПІБ педагогічного 
працівника 

Посада Інформаційні ресурси  

Загальнопрофесійна та професійнотеоретична підготовка 

1 Белан Ольга 

Адольфівна 

викладач основ 

галузевої 

економіки 

дистанційне навчання основ трудового законодавства (використання 

програми Microsoft Word (вебпосилання на навчальний матеріал:  

https://drive.google.com/drive/my-drive, https://drive.google.com/drive/my-drive 

та інші). 

2 Ворорай 

Петро 

Трохимович 

викладач ОТЗР дистанційне навчання ОТЗР та електротехніки (використання програми 

Microsoft Word (вебпосилання на навчальний матеріал: 

https://drive.google.com/file/d/132XCgQGAdQ4deBdu1za2ZG-sgcxNzdjo/view, 

https://drive.google.com/file/d/132XCgQGAdQ4deBdu1za2ZG-sgcxNzdjo/view, 

https://drive.google.com/file/d/1n4HXG5mxxCQFNYUXGaBDQpxGHjhHFho6/

view та інші). 

3 Назарчук 

Леонід 

Степанович 

викладач охорони 

праці та будови 

автомобіля 

дистанційне навчання охорони праці (використання програми Microsoft 

Word) 

4 Пегарькова 

Ганна 

Анатоліївна  

викладач 

електротехніки 

дистанційне навчання з використанням програми Microsoft Word, 

електронних матеріалів -  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xIGQd1M_xt0kr9R13w6gR7saWrVVr8tA 

5 Громік Леонід 

Семенович 

викладач СП дистанційне навчання з використанням програми Microsoft Word, 

електронних матеріалів -  https://drive.google.com/drive/folders/1Kal-

FMg9WP1dfQT6xw-xFM5O-0SDcvCp 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xIGQd1M_xt0kr9R13w6gR7saWrVVr8tA
https://drive.google.com/drive/folders/1Kal-FMg9WP1dfQT6xw-xFM5O-0SDcvCp
https://drive.google.com/drive/folders/1Kal-FMg9WP1dfQT6xw-xFM5O-0SDcvCp
https://drive.google.com/drive/folders/1Kal-FMg9WP1dfQT6xw-xFM5O-0SDcvCp
https://drive.google.com/drive/folders/1Kal-FMg9WP1dfQT6xw-xFM5O-0SDcvCp
https://drive.google.com/drive/folders/1Kal-FMg9WP1dfQT6xw-xFM5O-0SDcvCp
https://drive.google.com/drive/folders/1Kal-FMg9WP1dfQT6xw-xFM5O-0SDcvCp
https://drive.google.com/drive/folders/1Kal-FMg9WP1dfQT6xw-xFM5O-0SDcvCp


Офіційний сайт ЖППЛ (http://zppl.org.ua/) 

Персональні сайти викладачів; 

Каталоги освітніх сайтів; 

Електронні бібліотеки; 

Інтернет- енциклопедії; 

Googl Диск, ЗНО – онлайн (zno.osvita.ua, online.zno.ua),  

Дистанційні олімпіади, конкурси, проекти. 

Чат-заняття; 

 

http://zppl.org.ua/


Розклад уроків розміщений на офіційному сайті закладу 
(http://zppl.org.ua/) 



Використання 
персональних 

сайтів 



Використання 
персональних 

сайтів 



Використання додатку Googl Диск 



Використання 

відеоуроків 



ВИКОРИСТАННЯ 

 ЕЛЕКТРОННИХ ТЕСТІВ 

 





Використання 
на уроках 

історії 
історичних 

відео роликів 



Віртуальні  
екскурсії 



ВЕБ 
КВЕСТИ 



Електронна 
бібліотека 

для 
викладачів 

та 
здобувачів 

освіти 



Для організації зворотного зв'язку зі здобувачами освіти на 
сайті ліцею та Філії розміщені контакти педагогічних 

працівників 



Плани на майбутнє: 

 підготовка мультимедійних матеріалів навчального 

призначення, електронних конспектів лекцій, відео 

супроводів в аналоговому та цифровому форматі, 

електронних видань і веб-курсів; 

 адміністрування персонального Web-сайту чи веб-

сторінки, оновлення пакету навчального матеріалу, робота 

з «віртуальним учнем» та «віртуальними навчальними 

групами»; 

 проведення віртуальних консультацій: chat- форуми, 

електронні дошки об’яв, e-mail листування, відео 

конференції;  

 підготовка програмних завдань для адаптивного 

тестування, контролю рівня засвоєння курсу (проміжний 

контроль), атестації. 


