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https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362603

https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362603


https://jamboard.google.com/d/1MaSNF5z0_WKPHKlzkAaDOugnOtazpeyKz
hnMNbhclxU/edit?usp=sharing

https://jamboard.google.com/d/1MaSNF5z0_WKPHKlzkAaDOugnOtazpeyKzhnMNbhclxU/edit?usp=sharing


https://jamboard.goo
gle.com/d/1MaSNF5z
0_WKPHKlzkAaDOugn
OtazpeyKzhnMNbhclx
U/edit?usp=sharing
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Напишіть свої ТОП 5 складнощів, з 

якими ви стикаєтесь, у себе на листочку 

або в телефоні

Я об’єднаю вас в групи, і ви матимете 

можливість обговорити свої записи 

В групі запишіть на нотатках ВСІ ідеї, але 

виділіть 5 головних

Презентуйте результати групи для всіх

10 хв

https://jamboard.google.com/d/1MaSNF5z0_WKPHKlzkAaDOugnOtazpeyKzhnMNbhclxU/edit?usp=sharing


Photo by Alienware on Unsplash

Методика

Технології

https://unsplash.com/@alienwaregaming?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/t/technology?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


плану

Це фото; автор: Невідомий автор; ліцензія: CC BY-NC-ND

Структура курсу

Розклад зустрічей

Перелік тем та завдань

Критерії оцінювання

Дедлайни

Сховище матеріалів

Відео лекцій

Статті та підручники

Посилання на сайти

Відповіді на часті 

питання

Інструкції щодо 

виконання вправ

Інструкції щодо 

користування онлайн 

інструментами

Журнал оцінок

Поточні оцінки

Регулярно оновлюється

Канал комунікації

Оголошення для 

всього курсу

Питання до викладача

Спілкування з 

одногрупниками

Зустрічі в реальному 

часі

https://thehudsucker.com/2015/06/16/get-to-know-the-faces-behind-the-hudsucker/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


плану

ІНСТРУМЕНТИ 

Це фото; автор: Невідомий автор; ліцензія: CC BY-NC-ND

Планування

Синхронні зустрічі

Обмін ідеями/ 

співпраця

Опитування 

Робота в парах/групах

Рольові ігри

Робота з кейсами

https://thehudsucker.com/2015/06/16/get-to-know-the-faces-behind-the-hudsucker/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


ПЛАНУВАННЯ 



Синхронні зустрічі 



Співпраця
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Опитування



Кейси

https://excellentonlineteaching.com/teaching-case-

studies-online-a-resource-list/

https://hbsp.harvard.edu/teaching-skills/#advance-your-

skills

https://casers.org/universities

Це фото; автор: Невідомий автор; ліцензія: CC BY-SA

https://excellentonlineteaching.com/teaching-case-studies-online-a-resource-list/
https://hbsp.harvard.edu/teaching-skills/#advance-your-skills
https://casers.org/universities
https://ctlt.ubc.ca/2012/04/10/group-discussion-workshop-an-exercise-in-experiential-learning/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Рівність і 
доступність



[Хороший інтернет-сигнал

[Слабкий інтернет-сигнал
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Заздалегідь 

записані відео

Асинхронне 

обговорення 

переглянутого 

відео

Заздалегідь 

записані аудіо

Асинхронне 

обговорення

прослуханого 

аудіо

Обговорення 

тексту або 

зображень на 

форумі 

Читання тексту 

з ілюстраціями

Електронна 

пошта

Відео 

конференція

Аудіо 

конференція

Групова робота 

над спільними 

документами

Групові чати та 

обмін 

повідомленням

и

Переклад українською: Ольга Бершадська

https://www.iddblog.org/videoconferencing-alternatives-how-low-bandwidth-teaching-will-save-us-all/




ЧІТКА СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА !!!



https://jamboard.goo
gle.com/d/1MaSNF5z
0_WKPHKlzkAaDOugn
OtazpeyKzhnMNbhclx
U/edit?usp=sharing
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Спробуйте згадати інструменти, 

методики та прийоми, використані 

сьогодні

Перейдіть на нашу дошку

В групі запишіть на нотатках те, що 

згадаєте

10 хв

https://jamboard.google.com/d/1MaSNF5z0_WKPHKlzkAaDOugnOtazpeyKzhnMNbhclxU/edit?usp=sharing


Щоби що?



Технології – це 
засіб, а не 
результат навчання

Запостити щось мережах Підвищити 

усвідомленість

Створити блог Доєднатись до 

обговорення

Навчитись писати код Знайти відповіді на 

власні питання

Зняти відео Знайти нові способи та 

можливості

Записати аудіо Діяти

Створити документ, 

презентацію, постер

Брати на себе 

відповідальність

Розробити портфоліо Взаємодіяти та 

співпрацювати з іншими

Опанувати Photoshop Змінювати світ



Чек-ліст 
планування

❑ Який(і) результат(и) навчання очікуються?

❑ Як я зрозумію, що результат досягнено? 
Як це можна виміряти (тобто оцінити)?

❑ Як я поясню студентам, навіщо цей
результат?

❑ Що має відбутися в модулі/темі, щоб
цього результату досягти?

❑ Які інструменти я використаю?

❑ Що буде синхронно, а що – асинхронно?

❑ Які матеріали потрібно підготувати?

❑ Чи є в мене опис завдань?

❑ Яка підтримка може знадобитись
студентам під час роботи?

Це фото; автор: Невідомий автор; ліцензія: CC BY-SA

http://www.thebluediamondgallery.com/wooden-tile/p/planning.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/




Дякую ☺

FB olga.bershadska.7


