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Актуальність. Зростання ролі інформації і знання визначають 

суспільство початку XXI століття як суспільство інформаційне (Д. Белл, А.І. 

Ракитов, Е. Тоффлер та ін.). 

Закономірно, що основними факторами розвитку освіти є 

інформатизація, розширення інформаційно-освітнього простору та активне 

впровадження дистанційних форм навчання, що в умовах карантинних заходів 

дозволяє створювати умови для задоволення запиту на доступну і якісну 

освіту, що відповідає вимогам інноваційного розвитку, сучасним потребам як 

педагогів, так і здобувачів освіти. 

В результаті об’єктивних факторів у вигляді безпрецедентних тривалих 

карантинних заходів з приводу пандемії коронарвірусної інфекції у березні-

травні 2020 року навчально-методична комісія вчителів мистецтва й 

музичного мистецтва Костянтинівського району отримала можливіть 

широкомасштабного розвитку практики навчання із застосуванням 

дистанційних технологій, що характеризується високим ступенем 

інтерактивності, продуктивності та активності як навчальної діяльності 

школярів, так і професійної діяльності педагогів. Умови методичного 

супроводу реалізації дистанційного навчання визначають специфічні вимоги 

до педагога мистецької галузі, який повинен вміти проектувати освітній 

процес в умовах мережевої взаємодії з учнями; формувати інформаційно-

освітнє середовище дистанційного навчання; конструювати електронні 

навчально-методичні комплекси; керувати навчальною діяльністю учнів 

дистанційно, мобільно враховуючи їх змінюються освітні потреби. 

Аналізуючи обставини, що склалися в результати пандемії, необхідність 

в готовності до нової професійної діяльності педагога, який в умовах 

становлення системи on-line і off-line освітніх сервісів повинен буде 

виконувати нові ролі і вміти вирішувати нові професійні завдання, буде 

безперервно зростати . 

Аналіз досвіду роботи вчителів мистецтва району у різних аспектах 

дистанційного навчання, ролі педагога в ньому, проблем педагогічної 

діяльності, 

утруднень педагогів, що виникають в процесі педагогічної діяльності в цілому 

і в окремих її компонентах, свідчить про активний інтерес педагогів району до 

проблем професійної діяльності сучасного педагога, до його готовності 

вирішувати професійні завдання в нових умовах навчання. 

Необхідно відзначити, що проблема практичної готовності вчителів 

мистецтва до вирішення професійних завдань в процесі дистанційного 

навчання стоїть досить гостро, що підтвердилося результатами попередньої 
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диагностіки готовності вчителів мистецтва, проведеної нами на етапі 

планування роботи в цьому напрямку. Так, при досить високому рівні 

мотивації до роботи з учнями в форматі дистанційного навчання (90%), лише 

40% респондентів визначили свій рівень готовності професійно і технічно 

використовувати дистанційні освітні технології як середній, інші - як низький; 

80% опитуваних педагогів відзначили, що використовують інформаційно-

комунікаційні технології в традиційному навчальному процесі. 

Таким чином, передумовами для нашої роботи навчально-методично 

комісії в організації методичного супроводу діяльності вчителів мистецтва під 

час карантинних заходів можна віднести такі реалії сучасної 

системи освіти: активний розвиток практики дистанційного 

навчання; нові контексти професійної педагогічної 

діяльності в процесі дистанційного навчання школярів; 

створення інтерактивної карти досвіду роботи вічителів 

мистецтва району з дистанційного навчання (див. 

https://cutt.ly/LyU65FR  

Основна проблема досвіду роботи полягає в пошуку науково-

обгрунтованих шляхів побудови методичного супроводу навчально-

методичною комісією професійної діяльності вчителів мистецтва й 

музичного мистецтва в дистанційному навчанні школярів. 

В описі досвіду роботи районна навчальн-меодична комісія вчителів 

мистецтва й музичного мистецтва розглядається як простір організації 

методичного супроводу професійної діяльності педагогів. 

Проблема зумовила вибір наступної теми для роботи:«Методичний 

супровід професійної діяльності вчителів мистецтва й музичного мистецтва 

в дистанційному навчанні школярів під час тривалих карантинних заходів». 

Об'єкт роботи: професійна діяльність педагогів в дистанційному 

навчанні школярів під час карантинних заходів. 

Предмет: методичний супровід професійної діяльності педагогів 

дистанційного навчання школярів, що організовується районною навчально-

методичною комісією вчителів мистецтва й музичного мистецтва. 

В ході проведеної роботи була висунута наступна гіпотеза: методичний 

супровід професійної діяльності педагогів навчально-методичною комісією в 

дистанційному навчанні школярів може бути побудовано з урахуванням: 

- готовності і досвіду педагогів щодо здійснення професійної діяльності в 

дистанційному навчанні школярів, що відбивають індивідуальні професійні 

потреби і труднощі педагогів; 

- умов інформаційно-методичного середовища супроводу, створюваної 

https://cutt.ly/LyU65FR
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радою навчально-методичної комісії; 

- можливостей розробки та реалізації індивідуальних програм 

методичного супроводу педагогів в інформаційно-методичної середовищі 

супроводу. 

Мета роботи: виявити і обгрунтувати зміст методичного супроводу 

професійної діяльності педагогів в дистанційному навчанні школярів, що 

реалізується районною навчально-методичною комісією вчителів мистецтва й 

музичного мистецтва. 

Для досягнення мети і перевірки гіпотези необхідно вирішити такі 

завдання: 

1. Проаналізувати науково-педагогічну літературу та документи 

освітньої політики держави, охарактеризувати сучасне розуміння змісту і 

форм реалізації дистанційного навчання в системі загальної освіти. 

2. Охарактеризувати професійну діяльність педагога в дистанційному 

навчанні школярів на підставі теоретичного аналізу та результатів власної 

практичної діяльності в районній навчально-методичній комісії. 

3. Проаналізувати практики і систематизувати досвід методичного 

супроводу професійної діяльності педагогів в дистанційному навчанні 

школярів на матеріалах роботи районної навчально-методичної комісії 

вчителів мистецтва й музичного мистецтва. 

4. Охарактеризувати методичний супровід професійної діяльності 

педагогів в дистанційному навчанні школярів з урахуванням їх 

індивідуальних професійних потреб. 

5. Апробувати індивідуальні програми методичного супроводу 

педагогів в інформаційно-методичному середовищі навчання школярів і 

обгрунтувати критерії оцінки результативності методичного супроводу. 

Методологічну основу роботи районної навчально-методичної комісії 

становлять: 

- системний підхід, що дозволяє розглядати методичний супровід 

професійної діяльності педагогів як цілісну систему взаємопов'язаних 

діяльностей суб'єктів супроводу, спрямованих на подолання професійних 

труднощів педагогів, що виникають в процесі дистанційного навчання 

школярів; 

- діяльнісний підхід, що дозволяє розглядати професійну діяльність 

педагогів в дистанційному навчанні школярів як процес у всій цілісності (від 

постановки цілей до отримання результатів і продуктів діяльності ) і з цієї 

точки зору дозволяє оцінювати результативність її методичного супроводу. 

Аналіз вже існуючого досвіду роботи за порівнянною проблематики 
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дозволив визначити теоретичні основи подальшої роботи: 

- концепції дистанційного навчання, інформаційно-освітнього 

середовища, що розкривають їх педагогічний потенціал у сприянні розвитку 

професійної позиції педагога; 

- концепції супроводу професійної діяльності педагогів; 

- результати досліджень проблем педагогічної діяльності і готовності до 

неї, які розглядають діяльність педагога як послідовність вирішення 

професійних завдань різного типу та рівня складності; 

- теоретичні положення методики та методології сучасних педагогічних 

досліджень; 

- результати досліджень можливостей використання в педагогічних 

дослідженнях методу Саві-study (кейс-стаді), методу фокус-групи. 

Методи роботи: для вирішення завдань і перевірки вихідних положень 

гіпотези використовувався комплекс наступних теоретичних і емпіричних 

методів: теоретичний аналіз і синтез ідей, результатів, теоретичних 

тверджень, розкритих в методичній літературі, нормативних документах, 

локальних документах; порівняння і узагальнення, систематизація; в якості 

методу дослідження існуючих практик супроводу педагогів в дистанційному 

навчанні школярів був обраний метод фокус-груп, що дозволяє отримати 

емпіричні дані, визначивши діапазон думок і оцінок з проблеми дослідження; 

База дослідження: заклади загальної середньої освіти 

Костянтинівського району Донецької області - учасники проекту по реалізації 

дистанційного навчання. 

У дослідженні в якості респондентів взяли участь 9 педагогів, які 

викладають предмети мистецтво й музичне мистецтво, та які реалізують 

загальноосвітні програми з використаннями дистанційних технологій під час 

тривалих карантинних заходів. 

Етапи роботи: 

На першому етапі (березень 2020 р.) Здійснювався теоретичний аналіз 

проблеми; формулювалася мета, гіпотеза та завдання роботи; визначався 

загальний задум; проводилась попередня діагностика готовності педагогів до 

реалізації програм дистанційного навчання школярів. 

На другому етапі (березнь-квітень 2020 р.) На підставі теоретичного 

аналізу та аналізу практики дистанційного навчання школярів були визначені 

нові контексти професійної педагогічної діяльності в процесі дистанційного 

навчання школярів; дана характеристика професійних завдань, в аспекті яких 

виявлені утруднення педагогів, обумовлені новими контекстами професійної 

діяльності. 



6 

 

На третьому етапі (квітень - травень 2020 р.) Проаналізовано існуючі 

в практики супроводу дистанційного навчання школярів. Визначено зміст і 

сутність методичного супроводу професійної діяльності педагогів в 

дистанційному навчанні. Проаналізовані індивідуальні програми 

методичного супроводу педагогів, здійснюваного в інформаційно-методичної 

середовищі і орієнтованого на подолання професійних труднощів, які 

виникають в процесі дистанційного навчання школярів. 

Четвертий етап (травень - червень 2020 р.) був присвячений 

узагальненню і систематизації отриманих за допомогою дослідницького 

методу кейс-стаді багатоаспектних емпіричних даних, що характеризують 

результативність методичного супроводу професійної діяльності педагогів в 

дистанційному навчанні школярів; формулюванні висновків і значущості 

дослідження. 

На кожному етапі роботи отримані результати 

були представлені навчально-професійним 

співтовариством, опубліковані на сайті районної  

навчально-методичної комісії вчителів мистецтва й 

музичного мистецтва http://metodmuz.at.ua/  

В результаті проведеної роботи навчально-

методичною комісією сформульовані наступні 

положення: 

1. Професійна діяльність педагога в дистанційному навчанні школярів: 

спрямована на здійснення професійних завдань в інформаційно-освітньому 

середовищі дистанційного навчання; реалізується засобами 

телекомунікаційних технологій, що дозволяють ініціювати інтерактивну 

спільну діяльність з учнями; орієнтована на пошук оптимальних засобів 

задоволення освітніх потреб учнів, на досягнення конкретних цілей навчання 

за допомогою конструювання електронних освітніх ресурсів і розширення 

електронного контенту інформаційно-освітнього середовища дистанційного 

навчання; передбачає встановлення постійного інтерактивної взаємодії між 

суб'єктами освітнього процесу, не обмеженого матеріально просторовими і 

тимчасовими рамками. 

2. В процесі реалізації дистанційного навчання школярів педагоги 

відчувають професійні труднощі, тобто усвідомлені педагогом протиріччя, 

викликані різницею у володінні методами і засобами організації освітнього 

процесу в умовах традиційної та дистанційної форм його побудови. Типові 

(найбільш часто звані педагогами) труднощі обумовлені необхідністю: 

- активізації самостійної пізнавальної діяльності школярів в умовах 

http://metodmuz.at.ua/
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середовища дистанційного навчання (тимчасової і територіальної 

віддаленості) на підставі постійної діагностики їх освітніх потреб і 

пізнавальної активності; 

- управління освітнім процесом як інтерактивним процесом мережевої 

взаємодії суб'єктів освіти (індивідуального ефективної взаємодії з учнями та 

їх батьками) в режимах on-line та off-line; 

- формування електронного контенту середовища дистанційного 

навчання (розробки електронних і цифрових освітніх ресурсів, дистанційних 

курсів); 

- реалізації самостійної продуктивної професійної діяльності в 

середовищі дистанційного навчання, спрямованої на досягнення учнями цілей 

освіти. 

3. методичний супровід професійної діяльності педагогів в 

дистанційному навчанні школярів - це індивідуалізований поетапний процес 

надання методичної допомоги педагогам, що представляє собою взаємодію 

педагога (супроводжуваного) і керівника навчально-методичної комісії 

(супроводжуючого), спрямоване на сприяння подоланню педагогом 

професійних ускладнень (проектована з урахуванням готовності і досвіду 

педагога по здійсненню професійної діяльності в дистанційному навчанні 

школярів). Методична допомога пропонується у вигляді сформованої 

індивідуальної програми методичного супроводу, проектованої з 

використанням можливостей і ресурсів. 

4. Побудова індивідуальної програми методичного супроводу педагога 

передбачає використання універсального алгоритму, заснованого на 

діяльності педагога з подолання професійних труднощів, що включає наступні 

кроки: 

- усвідомлення і опис педагогом конкретної ситуації труднощів (в 

інтерактивній взаємодії з супроводжуючим); 

- формування інформаційно-методичної частини індивідуального 

електронного кейса, сприяє подоланню труднощів і орієнтованої на 

індивідуальні потреби педагога; 

- подолання педагогом утруднення з використанням дидактичних 

матеріалів індивідуального електронного кейса (професійний вибір педагога, 

його обґрунтування та обґрунтування прийнятого рішення); 

- усвідомлення ефективності зробленого вибору і рефлексія результатів 

діяльності з подолання професійних труднощів (з використанням 

діагностичних матеріалів кейса). 

Останній крок може привести до усвідомлення педагогом нових 
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професійнихого труднощів і подальшого пошуку шляхів їх подолання. Якщо 

у педагога виникає нове професійне утруднення, то проектується новий 

індивідуальний електронний кейс. 

5. результативність методичного супроводу 

професійної діяльності педагогів в процесі дистанційного навчання школярів 

оцінюється за допомогою дослідного сase-study (кейс-студії, гугл-класу), що 

включає комплекс різних методів збору і аналізу емпіричних даних, за 

допомогою таких критеріїв: 

- готовність педагога до реалізації професійної діяльності в середовищі 

дистанційного навчання, що проявляється в його потребі в професійному 

вдосконаленні для подолання виникаючих труднощів і в самоосвіті в галузі 

дистанційного навчання; 

- затребуваність педагогом ресурсів інформаційно-методичного 

середовища супроводу в усвідомленні та подоланні їм професійних 

ускладнень, що виникають в процесі дистанційного навчання школярів; 

- продуктивність подолання педагогом професійних труднощів, що 

виявляється в результатах освітньої діяльності учнів і спрямованості 

створених педагогом в інформаційно-методичної середовищі дидактичних і 

методичних матеріалів (продуктів діяльності) на подолання виявлених і 

усвідомлених професійних труднощів. 

Наукова новизна роботи навчально-методичної комісії з методичного 

супроводу діяльності педагогів у дистанційному навчанні полягає в тому, що: 

- визначені типові професійні труднощі педагогів, що виникають в 

процесі дистанційного навчання школярів; 

- обґрунтовано зміст методичного супроводу професійної діяльності 

педагогів, що сприяє подоланню професійних труднощів в дистанційному 

навчанні школярів; 

- розроблений алгоритм побудови індивідуальних програм методичного 

супроводу педагогів, що реалізуються в інформаційно-методичному 

середовищі відповідного гугл-класу (код доступу до класу - h7q3ohw). 

Теоретична значимість роботи полягає в: 

- систематизації теоретичних уявлень про професійну діяльність 

педагогів в умовах дистанційного навчання школярів; 

- систематизації знань про труднощі педагогів, що виникають в процесі 

професійної педагогічної діяльності в дистанційному навчанні школярів; 

- виявленні та систематизації практик супроводу професійної 

діяльності педагогів в дистанційному навчанні школярів (на досвіді роботи 

вчителів мистецтва району). 
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Практична значимість полягає в тому, що: 

- описано зміст методичного супроводу професійної діяльності педагогів 

в дистанційному навчанні школярів, яке може бути реалізовано в подальшій 

практиці і, в перспективі, - в практиці методичних служб інших закладів 

загальної середньої освіти; 

- запропонований алгоритм побудови індивідуальних програм 

методичного супроводу педагогів в процесі дистанційного навчання 

школярів, який може бути використаний в практиці інших закладів загальної 

середньої освіти; 

- розроблене інформаційно-методичного середовища супроводу (На базі 

застосунку «Гугл-клас») код доступу h7q3ohw 

, що забезпечує створення умов для сприяння розвитку суб'єктної професійної 

позиції кожного педагога, який передбачає освоєння способів саморозвитку і 

рефлексивний самоаналіз діяльності щодо подолання професійних труднощів. 

Теоретичні висновки і результати роботи можуть бути використані в 

дослідженнях аналогічної проблематики, а також в процесі розробки та 

оновлення системи методичного супроводу педагогів в області дистанційних 

освітніх технологій. 

Достовірність результатів роботи забезпечується теоретичною та 

методологічною пропрацьованністю розглянутої проблеми; опорою на 

системний та діяльнісний підходи; застосуванням комплексу методів, 

адекватних завданням і предмету роботи; доказовістю і непротиворечивостью 

висновків; особистою участю автора; досвідом роботи в організації 

дистанційного навчання школярів, в розробці і створенні інформаційно-

методичного середовища супроводу педагогів на базі Інтернет-ресурсу 

районної НМК http://metodmuz.at.ua/  

http://metodmuz.at.ua/
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 та відповідного Гугл-класу. 

 

Додатки. 
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4. Оцінка моделі іншими учасниками: 

 

До оцінок, будь ласка, додайте короткі коментарі (виділити оцінку, 
ПМК/Коментар). 
 

Прізвище, Ім’я оцінюючого Ідея, 
4 бали 

Опис завдань, 
4 бали 

Реалізація, 
4 бали 

Чернишова Яна 4 4 4 

Волошко Тетяна 4 4 4 

Фартушна Олена 4 4 4 
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Моя модель  

дистанційного навчання 

 

1. Прізвище, Ім’я, по-батькові: Мартиненко Наталія Миколаївна 

 

Ваш заклад освіти: Торський навчально-виховний комплекс 
Костянтинівської районної ради Донецької області 

 

2. Назва і призначення вашої моделі дистанційного навчання: 

 Google-class 
 розміщення завдань для самоопрацювання учнями ЗЗСО під час 

карантину. 
  

 П 

Скриншот інтерфейсу (або головної сторінки вашого ресурсу з 
дистанційного навчання) 

 

3. Опис основних можливостей за допомогою таблиці: 

 

Назви Описи/Скриншоти 
(на бажання можна додавати посилання на відкриті 

ресурси) 
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Перелік тем/категорій  

Приклад використання 
інструменту “Запитання з 
короткою відповіддю” 

Інтерактивні вправи “Так чи Ні”, “Вірю - не вірю”, 
“Незакінчене речення”, “Одним словом” тощо.  

Приклад використання 
інструменту “Запитання з 
варіантами відповідей” 

Тестові завдання, анкетування, опитування, онлайн-
тести,  Клоуз-тести. 

Приклад використання 
інструменту 
“Оголошення/Повідомлення в 
потоці” 

___________ 

Приклад використання 
інструменту “Завдання” з 
отриманням скриншоту 

Виконання онлайн-тесту або творчого проєкту, 
написання власного висловлювання з певної теми. 

Приклад використання 
інструменту “Завдання” з 
отриманням посилання 

Виконання творчих проєктів, створення 
мультимедійних презентацій та розміщення їх на 
власному гугл-диску або у YouTube 

Приклад використання 
інструменту “Завдання” з 
організацією спільного 
редагування 

Google Документи — це текстовий редактор, за 
допомогою якого можна в режимі онлайн спільно 
створювати, редагувати і форматувати документи. 
Інтерактивна віртуальна дошка “Padlet”. На 
віртуальну дошку можна додавати графічні, текстові 
та мультимедійні (відео або презентації) файли, 
посилання на веб-сторінки, нотатки, знімки з веб-
камери. 
https://padlet.com/natamartynenko/zl44dzdb6ki1  

Приклад використання 
інструменту “Завдання” з зі 
створенням копії для кожного 
студента 

_______________ 

Приклад формування відомості 
з оцінками в Google Таблиці  

___________ 

А я роблю так …))  

 

4. Оцінка моделі іншими учасниками навчально-методичної 
комісії: 

 

До оцінок, будь ласка, додайте короткі коментарі (виділити оцінку, 
ПМК/Коментар). 

 

Прізвище, Ім’я оцінюючого Ідея, 
4 бали 

Опис завдань, 
4 бали 

Реалізація, 
4 бали 

https://padlet.com/natamartynenko/zl44dzdb6ki1
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Моя модель  

дистанційного навчання 

 

1. Толоконнікова Жанна Василівна:  
 

Ваш заклад освіти:Новодмитрівський НВК 

 

2. Назва і призначення вашої моделі дистанційного навчання: 

 Google клас 
 Музичне мистецтво, мистецтво 
  

 П 

Скриншот інтерфейсу (або головної сторінки вашого ресурсу з 
дистанційного навчання) 

 
 

3. Опис основних можливостей за допомогою таблиці: 

 

Назви Описи/Скриншоти 
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(на бажання можна додавати посилання на відкриті ресурси) 

Перелік 
тем/категорій 

музичне мистецтво 4-7 класи, мистецтво 8 кл 

Приклад 
використання 
інструменту 
“Запитання з 
короткою 
відповіддю” 

https://classroom.google.com/c/NTgxMTIzNzEzMTBa/a/NzIxNzc5NTYyMz
da/submissions/by-status/and-sort-last-
name/student/NTgyODE2MTU0NTZa 

Приклад 
використання 
інструменту 
“Запитання з 
варіантами 
відповідей” 

https://docs.google.com/forms/d/1fSc3_uXKyoEJf18bZb6MQICfzNs6uesn_
61_8Jw7vrA/edit#response=ACYDBNgOYeaTDxmTyW7FLhlDhAbfYuTVy-
MDCsRvw4aABg8I 

Приклад 
використання 
інструменту 
“Оголошення/
Повідомленн
я в потоці” 

https://classroom.google.com/w/NTgxMTY0MjEwODda/tc/NjY1ODM4NjE1
OTRa  

Приклад 
використання 
інструменту 
“Завдання” з 
отриманням 
скриншоту 

https://classroom.google.com/g/tg/Njc1MzY0NzI4NTla/NzIyMTA2OTY2MT
Za#u=Njc1NDAxOTQ1MDFa&t=f 

Приклад 
використання 
інструменту 
“Завдання” з 
отриманням 
посилання 

- 

Приклад 
використання 
інструменту 
“Завдання” з 
організацією 
спільного 
редагування 

- 

Приклад 
використання 
інструменту 
“Завдання” з 
зі створенням 
копії для 
кожного 
студента 

- 

https://classroom.google.com/c/NTgxMTIzNzEzMTBa/a/NzIxNzc5NTYyMzda/submissions/by-status/and-sort-last-name/student/NTgyODE2MTU0NTZa
https://classroom.google.com/c/NTgxMTIzNzEzMTBa/a/NzIxNzc5NTYyMzda/submissions/by-status/and-sort-last-name/student/NTgyODE2MTU0NTZa
https://classroom.google.com/c/NTgxMTIzNzEzMTBa/a/NzIxNzc5NTYyMzda/submissions/by-status/and-sort-last-name/student/NTgyODE2MTU0NTZa
https://docs.google.com/forms/d/1fSc3_uXKyoEJf18bZb6MQICfzNs6uesn_61_8Jw7vrA/edit#response=ACYDBNgOYeaTDxmTyW7FLhlDhAbfYuTVy-MDCsRvw4aABg8I
https://docs.google.com/forms/d/1fSc3_uXKyoEJf18bZb6MQICfzNs6uesn_61_8Jw7vrA/edit#response=ACYDBNgOYeaTDxmTyW7FLhlDhAbfYuTVy-MDCsRvw4aABg8I
https://docs.google.com/forms/d/1fSc3_uXKyoEJf18bZb6MQICfzNs6uesn_61_8Jw7vrA/edit#response=ACYDBNgOYeaTDxmTyW7FLhlDhAbfYuTVy-MDCsRvw4aABg8I
https://classroom.google.com/w/NTgxMTY0MjEwODda/tc/NjY1ODM4NjE1OTRa
https://classroom.google.com/w/NTgxMTY0MjEwODda/tc/NjY1ODM4NjE1OTRa
https://classroom.google.com/g/tg/Njc1MzY0NzI4NTla/NzIyMTA2OTY2MTZa#u=Njc1NDAxOTQ1MDFa&t=f
https://classroom.google.com/g/tg/Njc1MzY0NzI4NTla/NzIyMTA2OTY2MTZa#u=Njc1NDAxOTQ1MDFa&t=f
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Приклад 
формування 
відомості з 
оцінками в 
Google 
Таблиці  

 

А я роблю так 
…)) 

 

 

4. Оцінка моделі іншими учасниками навчально-методичної 
комісії: 

 

До оцінок, будь ласка, додайте короткі коментарі (виділити оцінку, 
ПМК/Коментар). 

 

Прізвище, Ім’я 
оцінюючого 

Ідея, 
4 бали 

Опис завдань, 
4 бали 

Реалізація, 
4 бали 

Толоконнікова 
Ж.В. 

4  
Ідея чудова на 

даний час. 

Можливо, далі 

буде щось 

більш цікаве та 

досконале 

4 
Завдання можна 

робити на свій 

смак та 

враховувати 

уподобання учнів, 

а особливо батьків. 

3  
Як не дивно, але учням подобається 

працювати в такому 

форматі.Звичайно, є труднощі з 

реалізацією, але той, хто бажає, 

завжди знаходить рішення проблеми. 

Ще одне відкриття для мене- 

найактивнішими є учні, які, зазвичай 

“пасуть задніх”))) 
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Моя модель  

дистанційного навчання 

https://docs.google.com/document/d/1c1C9_rER_chH5r_7gglv8Si-

ymhzjBPvLcpLK9zOHhQ/edit?usp=sharing 

1. Прізвище, Ім’я, по-батькові: Фартушна Олена Миколаївна 

 

Ваш заклад освіти: Марківська ЗОШ І - ІІІ ст. 
 

2. Назва і призначення вашої моделі дистанційного навчання: 

“Мистецтво” 
 Для учнів 8 класу (дистанційне навчання) 

  

Скриншот інтерфейсу (або головної сторінки вашого ресурсу з 
дистанційного навчання) 

https://docs.google.com/document/d/1c1C9_rER_chH5r_7gglv8Si-ymhzjBPvLcpLK9zOHhQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1c1C9_rER_chH5r_7gglv8Si-ymhzjBPvLcpLK9zOHhQ/edit?usp=sharing
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Моя модель  

дистанційного навчання 
 

 

1. Прізвище, Ім’я, по-батькові: Горічева Олена Володимирівна 

 

Ваш заклад освіти:Білокузьминівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

2. Назва і призначення вашої моделі дистанційного навчання: 

 Назва 
 Призначення 
  

 П 

Скриншот інтерфейсу (або головної сторінки вашого ресурсу з 
дистанційного навчання) 

На кожен тиждень розміщую завдання в гугл- класі:4, 5, 6, 7, 9. 
окремого ресурсу не маю. 
 

3. Опис основних можливостей за допомогою таблиці: 

 

Назви Описи/Скриншоти 
(на бажання можна додавати посилання на відкриті 

ресурси) 

Перелік тем/категорій  

Приклад використання інструменту 
“Запитання з короткою 
відповіддю” 

як для запису чия це робота і тоді, коли треба 
отримати коротку відповідь і конкретну. 

Приклад використання інструменту 
“Запитання з варіантами 
відповідей” 

активно використовую в тестах 

Приклад використання інструменту 
“Оголошення/Повідомлення в 
потоці” 

повідомленнями користуюсь для приватних 
коментарів: щоб доробили роботу, якщо мало 
інформації чи якщо не правильно, а мені жалко 
ставити погану оцінку. чи повідомляю якусь свою 
думку. пишуть і діти, якщо хочуть про щось 
запитати по темі уроку. 

Приклад використання інструменту 
“Завдання” з отриманням 
скриншоту 

давала завдання по створенню циклу пісень про 
Другу світову війну. Присилали скріншоти 
виконаних робіт. Але мені не сподобалось те, що 
в деяких роботах була російська мова і 
використати матеріал неможливо.  

Приклад використання інструменту 
“Завдання” з отриманням 
посилання 

не використовувала на жаль 
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Приклад використання інструменту 
“Завдання” з організацією 
спільного редагування 

- 

Приклад використання інструменту 
“Завдання” з зі створенням копії 
для кожного студента 

 

Приклад формування відомості з 
оцінками в Google Таблиці  

Оцінки заносимо в загальношкільний журнал по 
тижням для кожного класу по дням 

А я роблю так …)) Повторюю ще раз. Ніякого сайту, блогу, сторінки 
в Фейсбук. як вчителя музичного мистецтва чи 
мистецтва не маю. Для дистанційного навчання 
використовую матеріали інших вчителів 
мистецтва, які знаходжу на теренах Інтернету. 
Посилання на матеріали до дистанційних уроків 
розміщую для класів, які не мають гугл класів, а 
це 1, 2, 3, 8 класи, в електронному розкладі школи 
відразу на весь тиждень. Для кожного класу 
складаю план - навігацію, за яким учні 
продвигаються по матеріалу заданої теми. Можу 
розмістити посилання на готову презентацію, 
відео, пісню, танець. А може з цієї чи іншої  теми 
даю посилання на матеріали інтерактивного 
підручника. Для старших класів створюю свої 
тести в гугл формі. Дякую таким корифеям 
дистанційного уроку: Кущенко Е.Б., Тунік 
Світлана, Савченко Т.Т., Варцаба Р.В. 
В гугл- класах такий же розклад. Зайшов 
передивився- виконав, прислав.  
завдання учні присилають хто як може: в вайбері 
фото написаних від руки сторінок, в класах на 
перевірку здають виконане завдання, печатають 
відповіді і присилають по пошті, навіть тести 
виконують не однаково: в гуг-формі, та ще окремо 
прикріплюю для тих, хто не може зробити, а 
краще написати 1-а….Підстраююсь під дітей. Але 
виконання завдань низьке. н-д: 16 учнів в 9 класі. 
з них присилають відповіді 9 учнів. Від інших ні 
привіту, ні відповіді. Вважають, що спочатку 
виконають більш серйозні уроки, а вже потім ... 

 

4. Оцінка моделі іншими учасниками навчально-методичної 
комісії: 

 

До оцінок, будь ласка, додайте короткі коментарі (виділити оцінку, 
ПМК/Коментар). 
 

Прізвище, Ім’я оцінюючого Ідея, 
4 бали 

Опис завдань, 
4 бали 

Реалізація, 
4 бали 
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