
ДНЗ «Київський професійний коледж 

з посиленою військовою та фізичною підготовкою»



Мета проекту

 Реалізація технологій навчання, які базуються на 

принципах відкритого навчання, широко 

використовують комп’ютерні навчальні програми 

різного призначення та сучасні телекомунікації з 

метою доставки навчального матеріалу та 

спілкування безпосередньо за місцем перебування 

учнів.

 Здійснення  науково-методичного, інформаційного 

забезпечення організації навчально-виховного 

процесу за дистанційною формою навчання.



Нормативно-правова база

 Стаття 12 Закону України «Про професійно-технічну                                   

освіту».

 Положення про дистанційне навчання (Затверджено 

наказом Міністерства  освіти і науки України 

25.04.2013 № 466).

 Протокол зборів батьківського комітету коледжу.

 Протокол зборів учнівського самоврядування.

 Протокол загальних зборів трудового колективу.

 Протоколи засідання  методичних комісій.

 Протокол педради.

 Наказ директора.



Завдання проекту 

 Планування, організація і впровадження 

технології дистанційного навчання для потреб 

діяльності коледжу та навчально-виховного 

процесу.

 Створення умов для  інтерактивної взаємодії 

викладача з учнями на різних етапах навчання і 

самостійної роботи з матеріалами інформаційної 

мережі.

 Підвищення ефективності та якості професійної 

підготовки фахівців через використання сучасних 

інформаційних технологій.



 Вивчення та впровадження позитивного досвіду 

використання технологій дистанційного навчання.

 Індивідуалізація процесу набуття знань, умінь, 

навичок і способів пізнавальної діяльності учня, який 

відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників 

навчального процесу в спеціалізованому середовищі, 

яке функціонує на базі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій.

Завдання проекту 



Дистанційне навчання

 Дистанційне навчання - це навчальний процес, при 

якому усі або частина занять здійснюється з 

використанням сучасних інформаційних і 

телекомунікаційних технологій при територіальній 

віддаленості викладача й учнів та сприяє створенню 

умов, необхідних для досягнення нової сучасної якості 

освіти, а також отримання можливості безперервного 

підвищення кваліфікації та професійної компетентності.

 Дистанційне навчання через Інтернет є ефективною та 

зручною формою отримання нових знань і компетенцій, 

підвищення професійного рівня, самоосвіти. Завдяки ДН 

можуть навчатися всі – учні, викладачі, особи з 

особливими потребами. Вони самі обирають час та 

місце для дистанційного навчання.



Тривалість проекту

Довгостроковий

Цільова аудиторія 
Викладачі, майстри виробничого навчання, 

учні коледжу

Фінансування проекту

Здійснюється за рахунок джерел, не заборонених чинним 

законодавством України



Принципи забезпечення якості дистанційного 

навчання

 Заохочення контактів між учнями і викладачем.

 Розвиток співробітництва учнів.

 Використання активних засобів навчання.

 Швидкий зворотній зв'язок.

 Ефективне використання часу.

 Висока мотивація.

Переваги дистанційного навчання 

 Синхронність.

 Дступність інформації.

 Зменшення соціальної дистанції.



Модель дистанційного навчання
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Перспективи розвитку проекту

 Надання освітніх послуг шляхом застосування в 

навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій за певними освітніми або освітньо-

кваліфікаційними рівнями відповідно до 

державних стандартів освіти, за програмами 

перепідготовки та підвищення кваліфікації.

 Забезпечення громадянам можливості реалізації 

конституційного права на здобуття освіти та 

професійної кваліфікації.

Об’єктивні обставини впровадження технологій ДН

 Чемпіонат з футболу «Євро -2012».

 Складні санітарно-епідемічні умови в регіоні.

 Необхідність жорсткої економії енергоресурсів, тощо.



Ефективне використання блогу для дистанційного 

навчання. 

Позитивний досвід викладача біології І.В. Бабич

Блог – це веб-сайт, основний зміст якого – регулярно 

додані записи, що містять текст, зображення або 

мультимедіа (особистий щоденник).

Мета блогу – створення банку навчально-

методичного забезпечення, що використовується при 

вивченні біології.



http://irababych1010.blogspot.com/2014_03_01_archive.html

Блог викладача біології  І.В. Бабич

http://irababych1010.blogspot.com/2014_03_01_archive.html


 Учні можуть отримати відповіді на свої запитання, 

залишаючи їх у коментарях до певних дописів.

Коментарі



Дошка оголошень



Наочність подання матеріалу

Можливість прикріпити до тексту відео, презентацію, аудіо



Учень має можливість ознайомитися зі структурою питань до наступної 

контрольної роботи чи  темами, які потрібно повторити.

Самопідготовка учнів до контрольних робіт



Самостійне опрацювання теми учнями



Участь учнів в училищних заходах



Сторінка “Мої учні”



Переваги

Прекрасний спосіб 
розв’язання проблеми з 
дистанційним 
навчанням.

Можливість збагатити 

кожний урок цікавими 
мультимедійними 
елементами.

Легкість у 
використанні.

Доступність матеріалу 
для учнів у будь-який 
час доби і в будь-якому 
місці. 

Великий обсяг часу, для 
ведення блогу, адже зазвичай 
викладач використовує свій 
вільний час, а не робочий.

Недосконалість питання 
зворотнього зв’язку та 

контролю відвідування блогу

учнями (викладач  має змогу 
подивитися скільки разів 
переглядалася та чи інша 
публікація, але не може

з'ясувати хто саме з учнів
здійснював її перегляд).

Недоліки 



Статистика блогу

http://www.blogger.com 

http://www.typepad.com 

http://www.wordpress.com

Адреси створення блогу



Позитивний досвід викладача інформатики 

С.В.Кириченка

Використання соціальних спільнот ВКонтакті для 

дистанційного навчання.  



Стрічка новинСтрічка новин



Учасники групи



Посилання на навчальний портал дистанційного 

навчання та сайт училища

Контакти



Відеотека



Коротка інформація 

до уроку

Відеоурок

Файл із завданням

Урок дистанційного навчання



Відмітка про виконання



Статистика 

сторінки

Статистика сторінки



Статистика по днях

Перегляд відвідувачів групи

Статистика по місяцях



Географія відвідувачів



Пристрої, через які переглянуто сторінку

Джерела посилання на групу



/

Позитивний досвід викладача математики 

В.І.Суділовської

Використання предметного сайту для реалізації 

кореспондентсько-дистанційної форми навчання.

https://sites.google.com/site/studymathem

https://sites.google.com/site/studymathem


 Зареєструватись на www.google.com.ua.

 Зареєструватись на сайті  https://sites.google.com.

 Обрати шаблон сайту або за допомогою 

конструктора, створити власний макет сайту та 

змінити його за власними потребами.

 Наповнити сайт необхідною інформацією.

Створення сайту

http://www.google.com.ua/
https://sites.google.com/


Лекції



Електронні підручники



Завдання



Олімпіади



Тести



Корисні посилання



Реалізується за допомогою електронної пошти

Зворотній зв’язок



 Відсутність живого спілкування з викладачами і 

одногрупниками.

 Домашня атмосфера не завжди сприяє

ефективному навчанню та запам’ятовуванню.

 Обженність об’єму сайта (файли до 100 МБ).

 Відсутність автоматичного зворотнього зв’язку.

 Зручність – можливість навчання у зручний час. 

 Економічність – метод навчання дешевший, ніж традиційні.

 Можливість одночасного використання великого обсягу навчальної 

інформації будь-якою кількістю учнів.

 Удосконалення навичок самостійної роботи учнів в інформаційних 

базах даних, мережі Інтернет;.

 Забезпечення реалізації інтерактивного підходу.

 Можливість диференціації матеріалу (залежно від курсу, предмету, 

теми).

Недоліки

Переваги



Технології дистанційного навчання

Зберігання й обробка 

освітньоі інформації

Подання освітньоії 

інформації

Передавання 

освітньоі інформації



Етапи впровадження дистанційного навчанняЕтапи впровадження дистанційного навчання

I. Створення в навчальному закладі лабораторії, у функції 

якої буде входити забезпечення реалізації дистанційного 

навчання (ДН) – детальний аналіз діяльності училища та 

його ресурсів. Виявлення та аналіз потреб викладачів та 

учнів у систематизації програмно-педагогічних 

матеріалів.

II. Підготовка необхідного технічного забезпечення ДН у 

навчальному закладі – апаратне, телекомунікаційне та 

програмне забезпечення.



Етапи впровадження дистанційного навчання

У коледжі було прийнято рішення про використання 

системи управління навчанням Moodle як засобу 

Інтернет-супроводу навчально-виховного процесу.

http://dist.mvpu-kiev.net.ua/ – це навчальний Інтернет-

портал, який спрямований на інформаційну підтримку 

навчально-виховногого процесу. Це взаємодія вчителя та 

учнів на відстані. Звідси випливає, що головним при 

організації дистанційної форми навчання є створення 

електронних курсів, розробка дидактичних основ 

дистанційного навчання.

ІІІ.  Вибір програмної платформи 

для системи ДН коледжу

http://dist.mvpu-kiev.net.ua/


Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване середовище 

дистанційного навчання) — безкоштовна, відкрита 

(Open Source) система дистанційного навчання (СДН). 

Moodle дозволяє створювати курси і Web-сайти, які 

базуються на Іnternet. 



Moodle розповсюджується безкоштовно як 

програмне забезпечення з відкритим кодом (Open 

Source) під ліцензією GNU Public License. Це означає, 

що Moodle охороняється авторськими правами, але й 

звичайний користувач також володіє деякими 

правами. 

Moodle може бути встановлений на будь-якому 

комп'ютері, що підтримує PHP, а також бази даних типу 

SQL (наприклад, MySQL).

Moodle перекладена на десятки мов, в тому числі на 

українську. Система використовується у 175 країнах світу.



Етапи впровадження дистанційного навчання

ІV. Створення електронних категорій 

курсів



Етапи впровадження дистанційного навчання

V. Підготовка до роботи у системі ДН учнів 

та викладачів – проведення інструктивних 

занять та практикумів для викладачів та 

учнів.

VІ. Реєстрація домену та розміщення 

навчального порталу на хостинг.



Етапи впровадження дистанційного навчання

VІІ. Робота з ефективної організації 

експлуатації Moodle

Учні Навчання

Викладачі Наповнення предметів, 
формування груп, 

методична підтримка

Адміністратор

курсів

Реєстрація користувачів, 
створення предметів, 

Адміністратор

МВПУ зв،язку

Оновлення версій, 
українізація інтерфейсу



Етапи впровадження дистанційного навчання

VІІІ. Методичний та технічний супровід 

навчального дистанційного порталу

Включає роботу з користувачами, поточні 

роботи з дистанційними курсами, моніторинг 

діяльності учнів і викладачів, створення 

електронних засобів навчання: тестів, 

завдань, презентацій, мультимедійних уроків, 

навчальних посібників та комплексів.



Успішне навчання



Навчальний портал коледжу

http://dist.mvpu-kiev.net.ua



Створення облікового запису користувача



Вхід на сайт

doktor

***********



Блоки



Новини сайту



Налаштування профілю



Категорії курсів



Категорія курсів



Електронні засоби навчання



Електронні засоби навчання



Електронні засоби навчання

Д



Чат



Форум



Блоги



Результати пошуку 



Створення банку питань



Тестування 



Результати тестування 



Результати тестування 

Журнал оцінок



Журнал оцінок



Журнал подій



Надіслати повідомлення



Надіслати повідомлення



Школа педагогічної майстерності

Заняття школи педагогічної 

майстерності

заняття школи ПМ Штойко.WMV
заняття школи ПМ Штойко.WMV


Школа педагогічної майстерності

Нормативно-правова 

база з питань освіти

Методичні розробки



Міжрегіональний центр 
професійно-педагогічної  майстерності



Групи





Статистика відвідувань



Моніторинг якості результатів навчання



Моніторинг якості результатів навчання
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Моніторинг якості результатів навчання



Очікувані результати проекту

 Створення в коледжі для запровадження дистанційних 

технологій навчального порталу дистанційного навчання, який 

поєднує самостійне засвоєння матеріалу дистанційного курсу, 

перевірку власних знань за допомогою тестів та інших 

завдань, а також активне спілкування з викладачем. 

Спілкування з ним може відбуватися в онлайн-режимі – на 

чатах і форумах, за допомогою електронної пошти.

 Поліпшення організації навчально-виховного процесу.

 Підвищення рівня оволодіння сучасними інформаційними 

технологіями та методами навчання і діяльності в 

інформаційному суспільстві серед педагогів  та учнівського 

контингенту.

 Вивчення та впровадження позитивного досвіду використання 

технологій дистанційного навчання. 



Проблеми у реалізації проекту 

 Серед недоліків варто виділити психологічну і 

“комп’ютерну” непідготовленість викладачів. 

Це пов’язано з традиційною методикою 

навчання, яка передбачає не віртуальне, а 

“живе” спілкування між учнем і викладачем. 

 Інша проблема – значні грошові витрати для 

навчального закладу, адже потрібно 

оновлювати матеріальну базу, комп’ютерну 

техніку, виділяти приміщення, забезпечувати 

доступ до Інтернет викладачів, тощо. 



ВИСНОВОК

Ефективність дистанційного навчання

значною мірою залежить від:

 якості підготовки навчального 

матеріалу;

 рівня організації навчання;

 готовності його учасників до 

використання цих технологій.




