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Переведення ЗО на дистанційну 

форму навчання дало можливість 

освітянам: 

 експериментувати, 

 розробляти та впроваджувати нові: 

 моделі систем освіти, 

 підходи розподілу та використання 

навчального часу тощо. 



Змін потребує: 

‒ викладання окремих навчальних 

предметів у закладах освіти,  

‒ розвиток фахових 

компетентностей вчителів 

початкових класів (викладачів 

закладів вищої), зокрема цифрової 



«наскрізне застосування 

інформаційних технологій в 

освітньому процесі та управлінні 

закладами освіти і системою 

освіти», який «має стати 

інструментом забезпечення успіху 

Нової школи». 



інформаційна грамотність,  

комунікація та співпраця,  

створення цифрового контенту,  

безпека, 

розв’язання проблем. 

 



Суб'єкти освітнього процесу повинні: 

вміти керувати та захищати 

інформацію, вміст, дані та цифрові 

ідентичності,  

визнавати та ефективно працювати з 

програмами, пристроями, штучним 

інтелектом і роботами тощо. 



Цифрова компетентність у контексті 

початкової освіти – це здатність учнів і 

вчителів застосовувати ІТ-знання, 

вміння, способи мислення та власний 

досвід в особистій і навчальній 

діяльності. 



У профстандарті вчителя початкових 

класів, вчителя закладу загальної середньої 

освіти і вчителя з початкової освіти  в якості 

однієї з сформованих компетентностей є 

застосування сучасних освітніх технологій, 

включаючи інформаційні та цифрові освітні 

ресурси – цифрової компетентності. 



Чи готові вчителі ЗЗСО до діяльності 

в умовах НУШ під час війни?  

Що важливо вміти вчителю НУШ для 

ефективного забезпечення 

професійної діяльності? 



ментальна карта дистанційного навчання 

(наприклад, у Mindomo),  

вибір платформи,  

графік прямих трансляцій,  

формат здавання учнями своїх робіт, 

організація дистанційного навчання учнів в 

умовах війни, 

наявність учнів з інших регіонів тощо.  

.  

https://www.mindomo.com/ru/


Підготовка контенту (текстових 

документів, презентацій, плакатів, 

графіків та інфографіки), 

осучаснення наочності, 

комунікація (обмін інформацією в 

цифровому світі) тощо. 
 

 

 

 

  



Цифрові технології: 

 технології створення цифрового 

наративу, 

Wiki-технології, 

 мобільні технології,  

 цифрові проєктні технології, 

 хмарні технології. 

G Suitе for Education тощо. 

 
 

 

 

  



Наратив – це повідомлення про 
певну життєву подію, утруднення, 
наміри, представлене у вигляді 
історії, що розказана відповідно до 
певних правил 

Послідовність алгоритмізованих дій, що визначає 
зміст технології: 

1. вибір умотивованої теми, придумування сюжету, 
деталізованої схеми, добір візуальних образів, створення 
аутентичних зображень цифрового наративу. 

2. редагування проєктивних варіантів і створюється кінцева 
версія цифрового продукту. 

3. демонстрування й обговорення створеного цифрового 
наративу. 



Способи запровадження Wiki-технологій в 
освітній процес 

 виконання дослідницьких проєктів;  
 додавання коротких оглядів рекомендованої 

літератури та укладання спільного 
бібліографічного списку;  

 надання доступу студентам навчальної 
програми дисципліни з можливістю 
корегувати її та коментувати внесені ними 
зміни;  

 інформаційну базу для освітян;  
 використання задля визначення нових 

понять через створення Wiki-ресурсів із 
запропонованої теми, які мають бути 
приєднані до інших ресурсів тощо. 



Форми навчання: 
 доступ до освітніх 

ресурсів,  
 зв'язок з іншими 

користувачами,  
 створення контенту в 

аудиторному 
навчанні 

 та за його межами. 

Взаємодія через приєднання студентів 
до певних груп або спільнот: 

 електронну пошту,  
 текстові повідомлення,  
 аудіо- і відеозаписи,  
 соціальні мережі,  
 телефонні дзвінки та  
 Відеочати, 
 

Передбачають використання мобільних додатків Google 

Docs, Hangouts, mindmeister.com, Skype та інших для: 

 створення мультимедійних презентацій (Explain Everything, 

PowerPoint, Docs To Go),  

 аудіо- та відеопродуктів (Magisto, Voice Memos),  

 електронних таблиць (Excel),  

 текстових документів (Word, Pages) 



сучасні технології, що застосовуються під час 
реалізації web-дизайну, інтерактивних додатків та 
інших цифрових продуктів. 
Визначають сучасні вимоги до проєктних рішень у 
галузі освіти; сучасні підходи до проєктування, 
принципи UX та UI-дизайну; функціональне 
призначення додатків та сайтів як основи 
проєктування у комунікативному інтерактивному 
дизайні. 



Цифрові інструменти, які використовуються під час проєктного 
навчання: 
 Засоби для оцінювання (Edmodo, Snapshot, Google 

Forms/Surveys). 
 Засоби для «мозкового штурму» (SimpleMind+, Mindmeister, 

Evernote) 
 Засоби співпраці (Google Docs, Microsoft Office Online, Edmodo, 

Skype, Slack). 
 Засоби створення контенту для студентів (Google Docs, 

Glogster, Prezi, Storify, Dipity, AudioBoom, PowerPoint). 
 Засоби передачі навчальної інформації для викладачів 

(Newsela, Screencast-О-Matic, Camtasia).  
 Онлайн-бібліотеки для ідей проєктів (CraftED Curriculum, Global 

SchoolNet, Educurious, NextLesson).  
 Платформи для проєктного навчання (Project Foundry, Novare 

PBL Platform, CrowdSchool).  
 Засоби для планування (Project Based Learning, FlexTime 

Manager, Remind) тощо. 
 

 



технології обробки даних, в яких 
комп'ютерні ресурси надаються інтернет-
користувачу як онлайн-сервіси; 
 
набір засобів, що виконує обчислення за 
допомогою віддалених серверів і програм 
без безпосереднього залучення ресурсів 
комп'ютера користувача. 





G Suitе for Education – це пакет, що включає в себе 

популярні вебдодатки Google, у тому числі Gmail, 

Google-диск, Google-календар, Google-документи, 

Google- таблиці, Google-форми тощо.   



хмарний інтернет-сервіс і програмне 

забезпечення компанії Microsoft, що 
розповсюджується за схемою «програмне 

забезпечення + додаткові послуги» (англ. 

Software + Services). 

 



Переваги роботи з Office 365: 
 організація спільної роботи (від 1 до 10 педагогів); 
 швидкий запуск і налаштування для миттєвого початку роботи; 
 доступ до Lync з функцією запуску відеоконференцій; 
 віддалений доступ до архіву пошти, календаря та контактів 

(додаток Outlook); 
 органайзер; 
 досить значний обсяг пам’яті хмарного сховища; 
 регулярні оновлення для корпоративного сервісу; 
 кожен користувач може працювати з  
пакетом на п’яти пристроях; 
 можливість реалізації та підтримки  
корпоративного (виокремленого) ресурсу. 



сприяють розвитку почуття 
ідентичності,  

поглиблюють 
міжособистісні стосунки, 
стимулювати творчість 



Дякую за увагу! 

 
 


