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Цифрові медіа стали частиною повсякденного життя більшості людей. 

Сучасна молодь виросла в середовищі новітніх технологій. Навчання в школах 

та вищих навчальних закладах усе більше стає цифровізованим. Сучасність 

диктує свої правила, а тому в тренді наразі дистанційне навчання. Загалом 

навчання в Інтернеті вважається альтернативою традиційному навчанню [1]. Під 

час пандемії Covid-19 стало важливим елементом для підтримки діяльності 

навчальних закладів. 

Як зазначає МОН, дистанційне навчання – це форма організації освітнього 

процесу, учасники якого віддалені одне від одного і взаємодіють за допомогою 

сучасних цифрових технологій. 

У загальному можна сказати, що дистанційне навчання значно розширює 

можливості здобуття освіти учнями, які не можуть відвідувати заклади освіти з 

різних причин, а саме: стан здоров’я, систематичне заняття спортом, проживання 

на неконтрольованій території, перебування за кордоном тощо. Слід відмітити, 

що воно забезпечує неперервність освітнього процесу у випадках надзвичайних 

обставин. Наразі надзвичайною обставиною є пандемія коронавірусу. Важливою 

особливістю дистанційного  навчання  є те, що воно забезпечує постійний 

супровід учителя, регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також 

надання їм (за потреби) підтримки в освітньому процесі [2]. 

У зв’язку з пандемією наше життя стрімко переходить в онлайн. Тому 

завдання педагогів полягає в забезпеченні якісного навчання дітей, а також 

сприяти корисному використанню цифрової інформації. Адже учні повинні 

отримувати тільки плюси від використання Інтернету, мінімізуючи при цьому 

ризики, які можуть чатувати на них в он-лайні. 



Дистанційна освіта відкрила перед нами безліч можливостей. Вона дала 

змогу розкрити потенціал, проявити креативність, сміливість та рішучість до 

змін. Дійсно, з приходом пандемії, учителям довелося переглянути свої методи 

навчання та покращити навички роботи з цифровими пристроями. Перед нами, 

педагогами, постало надзвичайно складне завдання: організувати процес 

дистанційного навчання таким чином, щоб він максимально приносив користь 

усім учасникам освітнього процесу. 

"Цифровізація освіти – один із пріоритетів МОН розвитку можливостей 

дистанційного навчання. Тому з-поміж ключових завдань для нас на 2021 рік є 

затвердження Концепції цифрової трансформації освіти і науки ", – зазначив 

Сергій Шкарлет [3]. 

Поряд з цифровим освітнім контентом ключову роль в сучасному 

навчальному процесі повинні відігравати цифрові освітні сервіси – так само 

належним чином стандартизовані та апробовані засоби й інструменти організації 

навчального процесу та використання в ньому сучасного мультимедійного 

контенту [4]. 

Ніжинська гімназія № 2 запроваджує використання цифрової платформи 

HUMAN ШКОЛА.  Варто відмітити, що дана платформа є безкоштовною для 

державних ЗЗСО. Містить зручні та сучасні інструменти для навчального 

закладу. 

Під час організації дистанційного навчання вчителі нашої гімназії 

використовують GOOGLE CLASSROOM. Адже це безкоштовний веб-сервіс, 

створений Google для закладів освіти. Досить зручно, що є мобільний додаток. 

Учитель має змогу проводити тестування, контролювати, систематизувати, 

застосовувати різні форми оцінювання учнів. Можна коментувати роботи дітей, 

при цьому спілкуючись із ними в режимі реального часу. 

Часто використовуємо в навчальному процесі віртуальну стіну 

PADLET. На неї можна прикріплювати фото, файли, посилання на інтернет-

сторінки, робити аудіозаписи. Адже даний ресурс створений для спільного 



редагування та зберігання інформації. Таким чином, надавши посилання учням, 

вони можуть розміщувати свої матеріали. 

Створюємо інтерактивні вправи за допомогою конструктора 

LEARNINGAPPS. Дітям подобається виконувати такі завдання, адже вони 

сприяють пізнавальній активності та самостійності.  

Використовуємо ресурс MINDMEISTER для створення ментальних мап. 

Дане програмне забезпечення дозволяє учням візуалізувати свої думки в хмарі 

та ділитися ними. 

За допомогою платформи графічного дизайну CANVA гімназисти 

навчилися створювати цікаві презентації, креативні відео та різноманітні афіші. 

У даному сервісі міститься багато шрифтів, шаблонів та ілюстрацій. Також для 

створення інтерактивних презентацій використовуємо хмарний сервіс PREZI. 

Часто вчителі гімназії користуються навчальною платформою KAHOOT, 

за допомогою якої проводимо інтерактивні заняття, створюємо вікторини та 

онлайн-тестування. 

Для швидкого створення цікавих уроків використовуємо сервіс 

WORDWALL. Адже можна підготувати різноманітні завдання: вікторини, 

вправи на співставлення, словесні ігри та багато іншого. 

Для урізноманітнення уроку використовуємо у своїй діяльності сервіс 

LIVEWORKSHEETS. Призначений він для того, щоб створювати інтерактивні 

робочі листи. Посилання на завдання скидаємо учням або розміщуємо його на 

сайті чи в блозі. Зручно те, що відповіді надходять у журнал учителя, де можна 

відслідкувати роботу кожного учня. 

На початку травня 2021 року в Ніжинській гімназії № 2 було проведено 

опитування серед учнів 7-9 класів на тему: «Чи задоволені учні дистанційним 

навчанням?». В опитуванні взяли участь 59 респондентів (n = 59). Опитування 

проводилося українською мовою.  

Здійснене опитування дозволило отримати цікаві результати. Так, 

переважна більшість респондентів (68 %) зазначила, що повністю задоволена 

дистанційним навчанням. Частково - вказали 29 % респондентів, а незадоволені 



– 3 % опитаних. На мал. 1 представлено отримані результати у вигляді кругової 

діаграми. 

 

Мал. 1. Чи задоволені ви дистанційним навчанням? 

 

Отже, Ніжинська гімназія № 2 працює в правильному напрямку для 

задоволення освітніх потреб усіх учасників навчального процесу. Навіть в 

умовах дистанційного навчання гімназисти отримують ґрунтовні знання, а 

вчителі з задоволенням відкривають для себе нові можливості. 
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