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Управління освітнім процесом в умовах
дистанційного навчання

— виклик — дистанційне навчання;

— визначення цілей;

— планування та організація роботи;

— чіткий розподіл завдань;

— пошук додаткових ресурсів;

— навчання педколективу;

— впровадження;

— аналіз та коригування;

— прийняття управлінських рішень.



Адміністрація 
закладу освіти

Створення освітньої політики закладу освіти, зважаючи на технічні 
можливості  закладу освіти , кожного педагога та здобувача освіти

Добір та забезпечення технічної підтримки освітньої платформи  
(веб-сайт, репозитарій, хмарні технології тощо)

Забезпечення безпеки персональних даних всіх учасників освітнього 
процесу

Підвищення кваліфікації педагогів  з інформаційних технологій; 
впровадження інноваційних педагогічних технологій – змішане 
навчання, взаємонавчання, формувальне оцінювання

Навчання батьків щодо використання освітньої платформи  та 
цифровими інструментами  

Педагоги

Підготовка навчального та дидактичного матеріалів у цифровому 
форматі

Підготовка критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

Розміщення та постійне оновлення навчальних та дидактичних 
матеріалів на освітній платформі

Навчання здобувачів освіти щодо використання освітньою 
платформою та цифровими інструментами



Батьки 
здобувачів освіти

Створення умов для здобуття якісної освіти в умовах дистанційного 
навчання  вдома

Самоосвіта щодо використання освітньої платформи 

Контроль за відвідуванням занять в умовах змішаного та 
дистанційного навчання:  он-лайн та оф-лайн

Знайомство з критеріями оцінювання та навчальними матеріалами 
на шкільній освітній платформі чи іншому хмарному сервісі

Тісна взаємодія з педагогами  за допомогою цифрових технологій

Здобувачі освіти

Систематичне відвідування занять он-лайн та оф-лайн

Ознайомлення з навчальним матеріалом, виконання завдань та 
зворотній зв’язок з вчителем

Самоосвіта щодо використання  освітньою платформою та обраними 
цифровими інструментами

Ознайомлення  з критеріями оцінювання та навчальними 
матеріалами на шкільній освітній платформі чи іншому хмарному 
сервісі



Моделі організації змішаного та 
традиційного навчання





Відповідно до кожної моделі можуть
бути застосовані відповідні технології

навчання



Впровадження технологій змішаного
навчання

• Змішане навчання (англ. blended learning) 
— навчання з використанням різних

форматів, насамперед — поєднання форматів
очного навчання з різними форматами

електронного навчання (асинхронного і/або
синхронного).



Моделі змішаного навчання
Гезер Стейкер та Майкла Горна

(2012)

















ОСОБЛИВОСТІ   ОЦІНЮВАННЯ  ТА 
КОНТРОЛЮ

• “Низький поріг, висока стеля, широкі стіни” —
характеристики завдань, які найкраще підходять для 
дистанційного навчання (зрештою, для очного також). 

• Низький поріг означає, що завдання доступне і досяжне
для кожного учня. Ситуація успіху в поєднанні з 
підтримувальним зворотним зв’язком мотивує до 
виконання подальших завдань. 

• Висока стеля передбачає, що завдання має кілька
рівнів і не обмежує учнів, які можуть зробити більше й 
краще. 

• Широкі стіни творять простір для власного вибору
учня, показують застосовність теми в різних ситуаціях, 
передбачають творчий підхід до завдання. За умов 
дистанційного чи змішаного навчання такі завдання
найкраще підтримують навчальну мотивацію учнів.



- Учні набагато частіше потребують не стільки оцінки в балах, скільки
повідомлення про те, які частини завдання виконані добре, а які
потребують удосконалення. 
- Дуже корисно надавати критерії оцінювання роботи, рубрики, 
перевірні списки — разом із формулюванням завдання, щоб учні могли 
зорієнтуватись, у якому напрямку рухатись і на що звернути особливу
увагу. 
- Формувальне оцінювання має допомогти учням моніторити власний
прогрес та рефлексувати щодо свого навчання. Тому виконані роботи
доцільно супроводжувати зворотним зв’язком у вигляді коментарів і 
виставлених балів відповідно до критеріїв оцінювання
- Важливо нагадувати про правила та відповідальність за їх порушення
перед виконанням завдань
- Доцільно застосовувати методи самоперевірки, а також взаємної
перевірки учнів, надаючи їм критерії оцінювання та створюючи
середовище коментування робіт (наприклад, у сервісах Google: 
документах, презентаціях, блогах тощо). 

Принципи формувального оцінювання під
час роботи в дистанційному форматі
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