
Дистанційне навчання: мистецтво можливого 

 

29 жовтня 2020 року проходила онлайн-зустріч творчої групи «Школа 

педагогічної майстерності». 

Із планом та завданнями 

роботи Школи на рік 

викладачів ознайомила 

керівник групи Дмитренко 

Н.І. В обговоренні та 

затвердженні плану роботи 

творчої лабораторії брали 

участь лише присутні 

члени групи. 

У вступному слові керівник сказала, що  метою роботи є розкриття ролі 

та можливостей впровадження дистанційних технологій викладачами 

закладу як засобу підвищення педагогічної майстерності; підвищення 

професійної компетентності та науково-методичного рівня педагогічних 

кадрів; усвідомлення ролі онлайн-платформ, чат-занять, веб-занять, 

дистанційних лекцій, семінарів, ділових ігор та інших форм дистанційних 

занять, що проводяться за допомогою засобів телекомунікацій та інших 

можливостей інтернету для професійного розвитку викладача; 

упровадження новітніх освітніх технологій; підтримка творчих педагогів.  

Онлайн-зустріч носила практичне спрямування. Опрацьовували питання 

про можливості Сlasstime та Classroom для організації дистанційного 

навчання.  

Про можливості Сlasstime для 

дистанційного навчання доповідала  

Дмитренко Н.І. Педагог вказала, що ще 

одним помічником викладачів в 

організації дистанційного навчання є 

платформа Classtime, яка збагачує 

заняття миттєвою візуалізацією рівня 

прогресу всієї групи в живому часі, а 

також дає можливість зручно 

відстежувати всі відповіді у гарному огляді, що дає розуміння 

продуктивності роботи студентів. Зручним в умовах дистанційних 

обмежень є те, що учасники приєднуються до сесії без реєстрацій або з 

власним Googleакаунтом. 

 



Викладачі мають змогу використовувати Classtime для домашніх завдань, 

міні-контрольних та іспитів. Наприклад, ця платформа дає можливість 

швидко перевірити знання студентів, залучити їх до командної роботи, 

готувати до ЗНО та зробити свою підготовку до заняття набагато 

ефективнішою. 

Ніна Іванівна практично продемонструвала, як у Classtime можна скласти 

завдання різного рівня складності. Найпростіші — коли потрібно обрати 

одну правильну відповідь з кількох запропонованих. Складні завдання — де 

студенти зможуть писати творчі розлогі відповіді. Для рефлексії 

використовують відкриті питання в кінці тесту, в яких учасники сесії 

можуть написати, які почуття та запитання в них виникли під час виконання 

роботи. Такий фідбек допомагає ефективніше провести аналіз студентських 

помилок та продуктивніше побудувати подальшу роботу.  

Огляд результатів у режимі реального часу дозволяє виявити прогалини в 

розумінні та негайно їх усунути.  

Автоматично згенеровані Excel та PDF звіти – це найшвидший спосіб 

зберігати та поширювати результати сесій із студентами та адміністрацією.  

Сойнова Н.І. 

попрацювала з 

викладачами по 

змісту питань, які 

виникли під час 

роботи у Classroom. 

Цікавим стало 

обговорення 

можливостей 

часткового оцінювання у Google формах, проблем академічної доброчесності 

під час виконання робіт студентами.  

Викладач дала цінні поради щодо  використання нових можливостей 

додатків Google. Серед них Google Meet, який дозволяє організувати 

відеозустріч, вебінар, онлайн-заняття зі студентами.       

 


