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Виклики та рішення 
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ПОШИРЕНІ ПРОБЛЕМИ 

Відсутність досвіду організації дистанційного 
навчання 

Неможливість перенести у дистанційний формат 
практичні блоки, зокрема, через особливості 
професій 

Слабка забезпеченість закладів та учнів 
гаджетами, доступом до якісного Інтернету 

Неготовність опановувати нові формати взаємодії 

Обмежена кількість електронних навчальних 
матеріалів у сфері 



ПОШИРЕНІ ПРОБЛЕМИ 

З якими перешкодами стикаються освітяни під час дистанційного 

навчання? 

50% 
61% 

48,5% 
 

47% 
 

 

Обмежений доступ 

до Інтернету 

 

Обмежена кількість 

технічних засобів  Відсутність готових 

мультимедіа матеріалів 
Відсутність досвіду 

створення матеріалів 

*Онлайн-опитування щодо цифровізації у системі професійної освіти провів директорат 

профосвіти МОН. На запитання анкети надали відповідь 240 респондентів (педагогів, керівників 

ЗПО, методистів) 

 
 



Професійна освіта  

має найбільше викликів в 
умовах карантину.  

Якісна підготовка учнів 
потребує практики у закладі та 

на підприємстві 



Підготуйте базу для навчання 

Визначте платформи для комунікації усіх учасників 
освітнього процесу 

 Створіть матеріали для практичних та 
лабораторних занять 

Комбінуйте способи викладання матеріалу 

Контролюйте якість знань 

5 КРОКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  
У ПРОФОСВІТІ: 
 



ЯК ДІЯТИ ЗАКЛАДАМ РІЗНИХ 
КАРАНТИННИХ ЗОН? 
 
 

 
Заклад можуть відвідувати усі учні 

та педагоги, дотримуючись 

дистанції у 1-1.5 м. 

Маски поза межами навчальних 

приміщень – обов’язкові 

 

Відвідування закладів освіти 

забороняється.  

Навчання відбувається у 
дистанційній формі 

 

Дистанція у 1-1.5 м, маски поза 

межами навчальних приміщень – 

обов’язкові.  

Рекомендоване очне навчання у 

поєднанні з дистанційною 

формою (flex model) 

 

Відвідувати заклад можна 

групами НЕ більш як 20 осіб. 

Рекомендоване змішане або 

дистанційне навчання 



ЯК ДІЯТИ ЗАКЛАДАМ РІЗНИХ 
КАРАНТИННИХ ЗОН? 

Гнучко побудувати графік освітнього 

процесу. У випадку перенесення 

регіону до іншої зони – замінювати 

практику теорією 

Ділити групи на підгрупи для 

теоретичних занять. Одна з підгруп 

може слухати урок онлайн 

Застосовувати поділ на підгрупи. 

Обмеження на проведення практики – 

лише у «червоній зоні» 

Організовувати поділ курсу відповідно 

до навантаження педагогів 



РОБОТА ГУРТОЖИТКІВ 

Щоденний температурний 

скрінінг працівників та 

мешканців гуртожитку 

Перебування у приміщеннях 

загального користування – у 

масках або респіраторах 

Нанесення тимчасового 

маркування з дистанцією у 1,5 

метра у приміщеннях 

загального користування  

Вологе прибирання місць 

скупчення проживаючих 

Дотримання санітарних вимог 

і уникнення контакту з 

особами, які мають ознаки 

респіраторних захворювань  

Встановлення на робочому 

місці чергового захисного 

екрану. У разі неможливості – 

використання персоналом 

захисних щитків або окулярів  



УСПІШНІ КЕЙСИ  

Вебінари з методистами НМЦ 

Інструкційні уроки, адаптовані під конкретні 

платформи та месенджери 

Покрокові інструкції та презентації від НМЦ щодо 

використання  Zoom, Google Classroom, Trello та 

інших 

Завантаження підручників та брошур за професіями 



УСПІШНІ КЕЙСИ  

Cтворення та наповнення розділу «Дистанційне навчання» 
 

Опанування платформ, додатків та месенджерів педагогами 

Оновлення розкладу та завантаження матеріалів за кожним уроком 

Добір тематичного контенту від фахівців-практиків 



ЗВ'ЯЗОК З УЧНЯМИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ 
ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ: 

Телефонний зв’язок 

Листування поштою 

Очні консультації та оцінювання (у період адаптивного 

карантину) 



ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ 

Навчальні фільми та тренажери 

Майстер-класи в режимі онлайн 

Консультування учнів, які навчають за дуальною формою 

Організація додаткових місць практики 



Дякую! 

Контакти: shumik@mon.gov.ua 


