
ОРГАНІЗАЦІЯ

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

З ФІЗИКИ 

Кода Світлана, 
старший викладач кафедри теорії і 

методики змісту освіти



Дистанційне навчання – одна з 
форм організації навчально-
виховного процесу, під час якого 
весь навчально-виховний процес 
проходить з використанням 
сучасних інформаційних і 
телекомунікаційних технологій 
за умови територіальної 
віддаленості викладача та 
здобувача освіти.



Характеристики дистанційного 
навчання

Відкрите навчання

 Свобода місця

 Свобода у часі

 Свобода форми навчання

Комп’ютерне навчання

 Навчальна програма

 Лабораторний практикум

 Контролююча, тестуюча програма

Сучасні телекомунікації

 Електронна пошта

 Теле-і відеоуроки



Компетентнісний підхід

Діяльнісна спрямованість 
навчання 

Практична спрямованість 
навчання 

Організація процесу 

навчання



Ключові компетентності

1 • Спілкування державною мовою

2 • Спілкування іноземними мовами

3 • Математична компетентність

4 • Основні компетентності у природничих науках і технологіях

5 • Інформаційно-цифрова компетентність

6 • Уміння вчитися впродовж життя

7 • Ініціативність і підприємливість

8 • Соціальна і громадянська компетентності

9 • Обізнаність і самовираження у сфері культури

10 • Екологічна грамотність і здорове життя



Для організації дистанційного 
навчання важливим є:

 Єдине освітнє середовище для вчителів і для учнів

 Всі додатки знаходяться в одному місці

 Є можливість спільної та індивідуальної роботи

 Запис відео конференцій та автоматичне зберігання

 Великий об’єм пам’яті для зберігання матеріалів

 Не залежить від пристрою (можливість веб-версії)

 Всі знаходяться в одному домені

 Інтегрування різних додатків (Google Drive, Box, DropBox)

 Функція Занурення в текст для дітей з особливими потребами





У ПЛАНУВАННІ ТА ПІДГОТОВЦІ ДО УРОКУ 

ВЧИТЕЛЬ МОЖЕ ЗАСТОСОВУВАТИ ТАКИЙ 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ: 

 1. Google документи, презентації, таблиці, малюнки тощо: 
учителі разом з учнями можуть створювати і спільно
використовувати документи, презентації, електронні
таблиці, а також залишати коментарі. 

 2. Програма для створення скріншотів, записів відео дозволяє
вчителям робити скріншоти у вигляді зображень, редагувати
їх і обмінюватися, записувати відеоуроки. 

 3. Сервіси для створення хмари слів, інтерактивних вправ, 
ребусів, інфографіки, кросвордів урізноманітнять завдання до 
уроків. 

 4. Віртуальні дошки дозволяють зібрати в одному місці
різноманітні ресурси до уроку та надати можливість учням
залишати свої відповіді, посилання на виконані завдання. 



У ПРОВЕДЕННІ УРОКУ ВЧИТЕЛЬ МОЖЕ 

ЗАСТОСОВУВАТИ ТАКИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ: 

 1. Google документи, презентації, таблиці, малюнки: 

для організації спільної роботи, обговорення певної

теми. 

 2. Сервіси проведення відеоконференцій, вебінарів

для відеоуроків. 

 3. Віртуальні дошки для доступу до матеріалів

уроку та забезпечення зворотного зв’язку. 

 4. Google Форми, онлайн-тести, опитування в 

групах/месенджері для забезпечення зворотного

зв’язку та проведення контролю.



Вивчення нового матеріалу

 Відеоурок ( прфесійний)  топ школа)

 Онлайн урок ( зустріч з учнями, презентація)

 Продублюваний зміст онлайн уроку ( на випадок 
технічних проблем)



Інструктивні карти уроків 

Інструктивні карти уроків, 
створенні в Записній книзі, 

дають можливість організувати 
асинхронний режим 

дистанційного навчання.



Спільна та індивідуальна робота

Створення каналів для окремих учнів 
або груп учнів

Організовано простір для спільної і 
індивідуальної роботи в Записній 

книзі



Використання інтерактивних 
вправ з сервісу 

learningapps.org

Особливості 
організації 
дистанційного 
навчання у 
викладанні 
математики





Проблеми впровадження ДН :
 відсутність досвіду роботи в даному напрямку
 необхідність психологічної підготовки всіх учасників 

навчально-виховного процесу до запровадження та 
використання такої інновації;

 недостатнє забезпечення технічними засобами як школи так і 
учнів;

 недостатній рівень володіння комп’ютерною технікою, 

навичками роботи в Інтернеті, використання інтерактивних 

технологій навчання
 не сформованість навичок самоосвіти, саморозвитку, 

саморегуляції, професійної рефлексії;



● спланувати вивчення навчального матеріалу, враховуючи
можливість запровадження карантину, обсяг та кількість
завдань, поєднання синхронного та асинхронного режимів
навчання;

● опанувати обрані закладом технології дистанційного
навчання;

● обрати відео та онлайн-ресурси для вивчення предмета;

● розробити завдання для спільної взаємодії із
використанням онлайнінструментів;

● налагодити оперативну комунікацію з батьками та
учнями;

● поступово впроваджувати технології дистанційного
навчання в освітній процес.

Рекомендації для вчителя фізики:


