
Методичні  поради для педагогів та майстрів виробничого навчання 

 

1. Скласти тематичне планування на цей період, зважити, які теми можна  

винести на самостійне вивчення й рекомендувати здобувачам їх опрацювати, а 

які теми потребують роз’яснення викладача.  

 

2. Пам’ятати  про підручники. Складні для самостійного опрацювання теми 

пропонувати не варто. Список завдань має містити чітко зазначені параграфи, 

сторінки та перелік вправ та видів роботи.  

 

3. Веб-ресурси навчальних дисциплін (освітніх програм), що необхідні для 

забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:  

• методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання 

завдань, особливостей контролю тощо;  

• документи планування освітнього процесу (освітні 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 лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх 

виконання;  

• віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх 

використання;  

• пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування 

з автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою 

викладачем;  

• ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;  

• електронні бібліотеки чи посилання на них. 

 

4. Узгодити з адміністрацією закладу освіти зміст та обсяг завдань для 

самостійної роботи здобувачів, аби уникнути перенавантаження. При цьому 

враховувати, що здобувачеві необхідно самотужки опановувати ще ряд 

предметів. Завдання на вивчення нової теми, кількість завдань на закріплення й 

оцінювання продумувати так, щоб вони одночасно були змістовними, 

доступними, цікавими, не потребували на виконання великих часових і фізичних 

навантажень (робота за комп’ютером має свої обмеження й немає негативно 

впливати на здоров’я).  

 

Дистанційне навчання може проводитись у двох формах: онлайн і 

офлайн.  

Уроки онлайн – обмін інформацією в режимі прямої трансляції (вебінар).  



Перша умова проведення: здобувачі освіти й викладач повинні мати  

відповідне технічне обладнання (ноутбук, планшет або комп’ютер з веб-

камерою), підключення до мережі Інтернет.  

Друга умова: усі учні, роз’єднані територіально, мають у призначений час 

приступити до роботи. Форми навчання в такому випадку використовують 

традиційні, але певним чином  модифіковані. При цьому між викладачем та 

здобувачами існує безпосередній зв’язок: пряма відео трансляція, 

демонстрування презентації (зокрема колективний перегляд відео); обмін 

документами Microsoft Office; демонстрування робочого столу або активних 

програмних додатків з комп’ютера викладача. 

Використання офлайн технологій: матеріали уроку зберігаються на 

платформі для проведення дистанційного навчання, здобувачі опрацьовують 

його у зручний для них час. Якщо відповідної платформи немає, або  не всі 

здобувачі мають доступ до якісного сигналу мережі Інтернет, радимо 

скористатися соціальними пабліками, як Телеграм, Viber, месседжер  Facebook. 

Корисно буде створити групу у Viber й підтримувати зв'язок не тільки зі 

здобувачами освіти а й їхніми батьками, надавати завдання, обговорювати  

терміни виконання, критерії оцінювання.  Здобувачі освіти у  свою чергу 

надсилають викладачеві виконані завдання на особистий номер (без загального 

доступу).  

Пам’ятаймо про правила спілкування у групі, про індивідуальний підхід до 

учасників освітнього процесу. Завдання мають бути диференційованими. 

Надаючи завдання, слід знайомити здобувачів з критеріями оцінювання.  

Індивідуальні завдання до уроку можна надсилати електронною поштою.  

Звертаємо увагу, що відповідними рекомендаціями Міністерства освіти і 

науки України визначено добірку безкоштовних освітніх платформ, для 

організації навчальної взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу. Серед них: 

 Prometheus https://prometheus..ua/ 

 EdEra https://www.ed-era.com/ 

 edX https://www.edx./ 

 Coursera https://www.coursera./ 

 Matific  https://www.matific.com/ua/uk/home/ 

 KhanAcademy  https://www.khanacademy./ 

 Доступна освіта https://dostupnaosvita.com.ua/ 

 iLearn https://ilearn..ua/ 

 BeSmart https://besmart.study/ 

 ЗНО-онлайн  https://zno.osvita.ua/ 

 Відкритий Університет Майдану https://vum.org.ua/ 

 Codecademy https://www.codecademy.com/ 

 Duolingo https://uk.duolingo.com/ 

 Lingva.Skills https://lingva.ua/ 

 Hogwarts is here http://www.hogwartsishere.com/ 

 На урок  https://naurok.ua/ 

https://prometheus.org.ua/?fbclid=IwAR048IiA_sRoAi3HlT0PYfVzwVyHFcSmQsAJg1UFFE6UgN1mxgmkYmaGQxs
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https://www.edx.org/?fbclid=IwAR2pqENTyjjvpnvU-bVEEbf-5vZZRSy-SmnECIm9c-0BuTOUff_Dw_c1Z84
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR27Sf5jMIQd4PJkm6WFy443hrWrUHW1t3NrGSKh8HUR4RbtLHDv7XPU3S4&h=AT3uM6uCQhNaZcSF6k3lf7_JC7SMv92snZpiAr1epmkEqcsoPCH4If2NFUWYGHn_PMSFsX2WNuEJ6d0Sc8asYuHaqS0z-D1F-DA4lJkjJhYzHalKWmXv3nPyUXMnShcoPJf6ypQwTx3d8_0WiDsyFR1j7kCG1BC81XzovEnikl5vMgNNS9BRzbLiYgNskv-kjmbH11QLN2BXfoRdHc6Aqiuafb-uOPgYuG-AmKGNvLnWB1nyY-wCZ9euupauecYWU1afF0ZpJPOfZqN2s3dyjkaR0jN2bsAjdQ-m_7FXClXXrJYdigyBHFSn_jkDtU5JOZOAD9o5zzo5qmYe3M-lc9D2J5AKOBD8wqJqSC1lZR4FQJP-TXUHPwVKBIdJ2SV27j7sGvbRqaem0oelkMi1sVrYt_JZ_aQS3S-wycI-kEaaPP9iCxOBLEpyv6PTy2RJmedp-AhKm4tTvpWTJxZJdoI7uUfPXKys_9kcG7QAiSq2e8nTdQlwK295yy2wF7jKuJVTx8Z5okF9WMQRYC_VxRSN4MROCFADW6jOCqMzBBdruvPkoODQ9NckvE9lHGc548TooTlz5N2BnrszqMVEUtIcTThkHTs34bebu_RfaaEVqeYJOLu8Ed52gGADTwIZGw54Yvik80LQBZjMg9sil5PkUOcfQEactjJ_Rr4jmV-NsUjxo5ZjZ8s
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdostupnaosvita.com.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Joxp4mEdS19_RUXNq8Va5466wMXImMA-n7TgIS0RLuUWHkIIBO9Oj8CY&h=AT04qkn8-RiKi0jKZJLxNjvIoY_UHJkYou64_NZO_vJhNwjEDPAQAaQ30SBOzo4LVwowZbuhbMg9YBYF8r6u8ymdT0jqbKXXjblR_-E1bonyYJmkZcxT6CG-YaFJNWBrPb91H7mG_zl_YK0KeYAxDfkna1nnvOjtXWu8hAmxTv1UkThXcDi_tUz2MhACthkWLOhthGhSqdB9Aaop5HExYus2_CTjymiG7eD3ldPrIGvknoOyNbNaFgHJnbIhK66p9uZX6mTaCkw7YbQSITKfWxQFgX537g8td8s8b6OubJFe4g4H3M5xxkIu0meABT33tTnGujn2A5gtb-N6yC2OO4WsUyRRW7naWtez0ZIiUU6Fawo-fcg-yTJ3f1Zoll9OLNyW9afsM9kSRaoutkByEtZMf39lnaaFdeeSmg6bxOoyp6UCDczoYY7tA5eTcO3s9rUBZzFvY1nyttouM0vUo7esFEiZA8dD_Cnu0EsN2Y-hfR37Cr3xHnSh0IzZylNn6w8PUwtUUsDnxG22LCiFxA8b-AF4L5Mt5iTa2APIPEgg9Z5fwA_lR29SWEPL0tWtjwsE9dqT0muMiJmzQBlcEbqQV269Er2llpdsi7Wvx_jYKE7ipm3e74sqcN_25VetRQMk54MpIWuONokqb9F6AG4tMiW4YWGNEgZZ7q-UXERizqoW
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Filearn.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Zs3K1OrdbV1hRvF86Yn6ticLnduj00lP1lY9qe5HOxRjLTddUqOGEKvM&h=AT0UwU6KeN8JbevymW8QxAo65pcJJVy18qIMGsDo3iKe9hHN4lq32hmScVcoTF8hTkjoRH8h-JKnrsEJwyEA-jd44fA1HWEBAObHo4BRCNI4kp6SguVfltQsq4SpVDJv1rmcXQIX60VohLLC06zC54GSzEBvg3glwfjokmbinq6oEAk40dU4iRM77nGotAgnCn1WoC-Q9X5n_rpS7qHXdbMY3y4ziRwYHdo8aUWMDJtbgMe9eywkD0kPt_vKirZ2Qe4Px2N61cjTqeRzw3TizPqhRpzTYFYVehtDackAgYqFeQfrp1IPl1kusu1NzTqax-IAz_nFzOajUrFw-ti71E3KiPRXtUHe01M8130UPz-knG47BiK88fyPyOq_nZBj0BSf3eLPgntwLrKj7Dd7Y2ijoMc04c2-yEDssLz7pjFTi1_YDL6gt7sUb_CYyE5TOW2K8LdS1a_-A1jjeefStiTzhkMnF8jfq7V8GkoygKO0Wqa2qZNDnk6KUJ1vUGq4dlEpkeuh4sW3MxnveanMgUKV66fnGbjETxZbwtTsa6hRqhR0rTeX2nj4n9CSs6FLUbfb-CG5Dc1FkKaBNXUex5fKq8u_VTnTZ8pn_VNZqOLl0D1yPbe2SB6-uRYxDQVFgpqsDQG2YNb0BuKNTr88HfIfnUKH-YDUZ2gGJbiFZG6l112V
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbesmart.study%2F%3Ffbclid%3DIwAR0xHh1cHdTNwxMFFfI3j-6F1aL-vTVJJn0JTTz2Rz2iMMQ--AUvv7wKdS0&h=AT1Bod255sYcrYuPo3fnhBOOlWWZ87FoB_HekpK7L83YmpU1qLODGUBOM4_u54zEatNgiimvIeYOV7kCHIt9U8fF53jhYy-iEiiQA1Sf67C4FerLHTwkC0pPH2HM3MBIHFl6PfMlU2FkM8lcIB0TO1_ebK3wMFA4bEwQgPqhDAGLSlJ2zc1wxKZMi0tdnLS7e_62dNjs8qlsJv_ea9N2ccUi4QfbkvqVBhqHGKpPSly4uyfYx9et9e0JwvadWTePsKPT6aDqQ2y6-riTBolSaBR4IiGy7pAUIVXp5t2MsP3OJWrRHKILEKekE2VCAgcoK7Vcf6ygvV32pFjhmvcqf7u22BMUzMVxLXUPXXv8qFJ50cZKt9jWFoZzRC78Pf31Esx4mWZeBuEi7ZoX4Wn-Hs_1Nq9VxLUXKeEpbHs_0V9PeJNCeq903yCPq5J3NOyaG9n6ZEYk__GcWUuj6LpPEEy0k6_jiFi36q2FStMBQW0IRWUOkdCS8omGrUX3M401WE1THmE3AGjdInNO9oc3S1DxUY0f2flGRISCXFvX_NOt-W6LBEv4bZYjvDGGz3EiQSZcVAEfyK4Uqf6rx3qqrZmNfGulWwRCLJ3t0X3oTEtz-J319xxsgH8OJFPfifhgXaVKCm933nVxZ59H6L0Slvl0JeFetRTqPO1HQSFmbcWp5VDL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzno.osvita.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR28fUw8ZKqYNtlTdUcV3kb-pYjQN1bLafrpoWU0YPUS0pXIPODCbIsSjYo&h=AT0hcO90ZscZt9HhrqXSfg-ZQKRXHh42VRmNKTAxtlp6OuQkTyrOWxB18yWNXvh9_4OKyKnHGg0JXjEiFlDQ1jqhUQiWL0KqPMpfE3mlnQ65xFO8YuV5BYOPq47-gF3eXMuSPEcv8gGn2eG621fRTDV_iYI7RhGG55qW6gPWZND6AAXEzXSy48u2dMJgdgjRHFQ2cVt2WGqDaFPsElw4O1P1X0XKhBZPTs0ys2h-Z04v-g-ezNml8jFH407MG8QunsTqEPQhrxjpWA-GQ-7aP09N0IDrC-HpYS6PVR9LNm80_7SWFvind4reed76hBGgtMF1sIYcsx9jLpOKcUuraI_8BpR5uv0JJtcqTH3_nQ28Y40EcPh-EIwTAU6KQdnF9OulwNh0iBhNUr9jItrDwAN_aRxLPkBlpTS1dqVDqfR6Ezq3lh2_3aqzABRQ-fuwpbW9c0GsFpT3_Q2i8dMdjStPwR1BOWJCffVYphRwCjKN3ktf4gx8796BQq8l2WtkKjwEdUInG6xm6r3UAERjrI-feY9JBzYG3l-5smYeV1ENUCe-C7MV_GYelWro0yfKiIxetA_4QeN6ItP9LRDESgdu_e-jA-HAxd5cvJYJ5wuG2OvtpQiCiCTfJSCt7DXytBgmRce5x0I4K0xhwNdCqKzXfJuxHWxLz784vx8Be0jZVP7f
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvum.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR03IW-XudFtR47GRYAh8YHmQZdVL6Qymu3eXEvc2CbzktHEuUROTjfTvu4&h=AT0ropmJXGtElkaIYwEoA4XanfahPrdpwYnMXjrxLYDaqCaJXEG-SEHXN2RENDWtsR8dQwyYOyGcOP1ZDhzJGkYY-uM9XpY4iHhMI2QjBnXdHQXYQxS8ocdYA03qetzOpGp9J5Lv12f8mzwsJoAv07miYIV1_BSbiVMlVnCc0NodhfAS2v9NoMGtJaFFPGLtBCXCPcANRyWx1JqD1vWIMgDxNfvbKSFXQzFK9dTTsiS_jrVpIZvehFFdiAqs6KSUIWyhNez8oD69jrFW01W7PB8G0zemAxwHH6wtRc7ENaLEfdBITtduK_bwf0FLA9-nVWcePyIv_DLVc0Sh8oBZNGlXKpZ0Mp2XDQyUQ-JUwP1ux_rE_b-6k9ehBRzGeU1d2MwYIL-VKL5JyYC-V1huqJXxa5KeZKxXPpenEgg1oNgiaTNHliV4iv-APGw4BudlZ26YMoILkcNUXUpSZrHwckkkZMuo7pE8u_Is4bWsvVgqg77pk5OLmbonovtfGj_sn4A4tsJ9ql-a-5N_m8tr-79XWKMzBZ-UVnuX0RT0Fymhhk1rP4TosNEU_ltb9xclaw68wUOFV2vbc0LusAAAa5_WlksW4e9o_gyivR8v-3guCmAdFDk8RJXmQICS4Y12UhEfA-xLi4cPbp3nJG5drkxTL2oZg6PD_RkhQnFvhP9OJ8QE
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https://uk.duolingo.com/?fbclid=IwAR0N1feCSrITYy9hk-Vu5Iw0doqC0xJmAacfp7XLtx_o8k0UZK8cZ7ZE18A
https://lingva.ua/?fbclid=IwAR0fYNcY5MqvzpkfRpawWldYNd-MPUVdkSTAtnu4qzhaAAQmUDUwt0ly8qk
http://www.hogwartsishere.com/?fbclid=IwAR0PGEDrOiyQqa2JMwirozFr40cW4sYS-uDRNntNNjlKBoDUlw6JuFOEB7U
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnaurok.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ALru1qRFkvnvqFL7tus6rpMU8t5a2l8XZvJ0Bs2mcNArCOWFx7kjj53g&h=AT0rr7PhS44Z2ughWefboJt2DAzmZz0hy1SWhLWwc9nK23B8pR1qvbWl1smTi6tw_6JX6A3VOg_tCdQZqGctwxXvfc91UJb3tpXbwv1iNmkMSnGZ4Ac8FSW7GsnIaIcXmuBlEtGQrx9LpzDa5UUfUfD5_txb8HU


 Education  https://www.youtube.com/education 

 

Програмне та науково-методичне забезпечення, розміщене на сайті МОН 

України https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv  . 

Електронні підручники https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki .  . 

Звертаємо увагу викладачів  на навчальні матеріали для дистанційного 

навчання: 

 

Google-сервіси в навчальній діяльності викладачів: 

https://drive.google.com/file/d/0B6y-

TSh0wJSAVF84dkRWZllobkE/view?fbclid=IwAR0xAjOCmiNlavqMOtMPLEQOK

k7nVhBe1VIKa2Z2FLYkM1Nf6QPVGdYqL9M  . 

Інструменти для дистанційної роботи: 

https://drive.google.com/file/d/10GdsDosqMBcKaj_VVfpozx99p9BrNX5S/view?fbc

lid=IwAR2gjQhU6sxYivMAVuG69M0HFWKR6ezE2roZ3G1tk_fxMHomCTtFJjs6

42E  . 

 

Визначаємо також інструменти для спільної роботи зі здобувачами в 

дистанційному форматі: 

 Опитування та залучення групи здобувачів освіти до роботи: 

https://www.mentimeter.com/https://get.plickers.com/https://www.quizalize.co

m/ . 

 Проведення контрольних робіт, зрізів знань, тестів та 

оцінювання в ігровій формі: https://nearpod.com/https://kahoot.com/  . 

 Конструктор тестів, опитувань, кросвордів, ігор та 

комплексних завдань:   https://onlinetestpad.com/ua. 

 Готові навчальні вправи та інструменти для створення тестів, 

завдань https://learningapps./  . 

 Організація групи  у  працюючу спільноту із елементами 

гейміфікації: https://www.classdojo.com/uk-ua/  .  

 Освітній сайт, який являє собою усічену соціальну мережу за 

типом Facebook, яка дозволяє спілкуватися педагогам та учням, 

об’єднавшись навколо процесу навчання: https://www.edmodo.com/  . 

  Система готових вправ з різних предметів, і з можливістю 

автоматичної перевірки системою learningapps. 

 

Педагог має приділяти увагу ефективності будь-якого виду навчання на 

відстані, яке  залежить від чотирьох складових: 

 Ефективної взаємодії викладача і здобувача освіти, 

незважаючи на те, що вони фізично розділені відстанню. 

 Використання  педагогічних технологій. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Feducation%3Ffbclid%3DIwAR0ae9drimSig9M0MfUns4qxvvolfCgfV7I7_BrY-3z1E4mjFntszvVZ93Y&h=AT1faw1BAzniUSPN0WpjW2BdB2NoJBB1u2Hw-1Gc5GGy8hf2T4zskYDPU3F3QIpb2ofZAroYRPIHfs4W-c7VfeNTFwDmWgGvYzfSo4__4nEFGi9P4fGhtvMuToNP6szVPqyDcZRGWlrLic7PW2604qWZIXsH44Y
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
https://drive.google.com/file/d/0B6y-TSh0wJSAVF84dkRWZllobkE/view?fbclid=IwAR0xAjOCmiNlavqMOtMPLEQOKk7nVhBe1VIKa2Z2FLYkM1Nf6QPVGdYqL9M
https://drive.google.com/file/d/0B6y-TSh0wJSAVF84dkRWZllobkE/view?fbclid=IwAR0xAjOCmiNlavqMOtMPLEQOKk7nVhBe1VIKa2Z2FLYkM1Nf6QPVGdYqL9M
https://drive.google.com/file/d/0B6y-TSh0wJSAVF84dkRWZllobkE/view?fbclid=IwAR0xAjOCmiNlavqMOtMPLEQOKk7nVhBe1VIKa2Z2FLYkM1Nf6QPVGdYqL9M
https://drive.google.com/file/d/10GdsDosqMBcKaj_VVfpozx99p9BrNX5S/view?fbclid=IwAR2gjQhU6sxYivMAVuG69M0HFWKR6ezE2roZ3G1tk_fxMHomCTtFJjs642E
https://drive.google.com/file/d/10GdsDosqMBcKaj_VVfpozx99p9BrNX5S/view?fbclid=IwAR2gjQhU6sxYivMAVuG69M0HFWKR6ezE2roZ3G1tk_fxMHomCTtFJjs642E
https://drive.google.com/file/d/10GdsDosqMBcKaj_VVfpozx99p9BrNX5S/view?fbclid=IwAR2gjQhU6sxYivMAVuG69M0HFWKR6ezE2roZ3G1tk_fxMHomCTtFJjs642E
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.quizalize.com/
https://www.quizalize.com/
https://nearpod.com/
https://nearpod.com/
https://onlinetestpad.com/ua
https://learningapps.org/
https://www.classdojo.com/uk-ua/
https://www.edmodo.com/
https://learningapps.org/?fbclid=IwAR1Czg80aONpF6iNKmFk9VIpJJhn9RA-pnHYU7kTkyMXI823LMsEz4HDQEw


 Ефективності розроблених методичних матеріалів і способів їх 

подання. 

 Ефективності зворотного зв'язку. 

Наголошуємо, що  ефективність дистанційного навчання залежить від 

якості використовуваних матеріалів і майстерності викладачів, що беруть участь 

у цьому процесі, а головними постулатами дистанційного навчання є: 

 У центрі процесу навчання знаходиться самостійна пізнавальна 

діяльність здобувача освіти (навчання, а не викладання). 

 Здобувач освіти  вчиться самостійно здобувати знання, 

користуючись різноманітними джерелами інформації; уміє з цією 

інформацією працювати, використовуючи різні способи пізнавальної 

діяльності і при цьому має можливість працювати у зручний для нього час. 

 Самостійне здобуття знань не має  носити пасивний характер, 

навпаки, з самого початку здобувач освіти повинен бути залучений до 

активної пізнавальної діяльності. 

 Організація самостійної (індивідуальної чи групової) діяльності 

здобувачів освіти  в мережі передбачає використання новітніх педагогічних 

технологій, адекватних специфіці даної форми навчання, стимулюючих 

розкриття внутрішніх резервів кожного здобувача і одночасно сприяють 

формуванню соціальних якостей особистості. Для творчого інтегрованого 

застосування отриманих знань  найбільш  удалим  у  мережах є метод 

проєктів, дослідницькі та проблемні методи. 

 При дистанційному навчанні актуальною є  проблема соціалізації 

здобувачів освіти. 

 Система контролю має носити систематичний характер і будуватися 

як на основі оперативного зворотного зв'язку (передбаченої у структурі 

навчального матеріалу, оперативного звернення до викладача в будь-який 

зручний для здобувача час), автоматичного контролю (через системи 

тестування) і відстроченого контролю (наприклад, при очному тестуванні). 

Безперечно, що дистанційне навчання, яке сьогодні стало не забаганкою, а 

необхідністю, це серйозний виклик для всієї системи освіти. Саме  воно може 

стати поштовхом для розвитку цієї форми навчання та її інтеграції в освітній 

процес. 

 


