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Мета проекту  «Технології проектування 

хмаро орієнтованого середовища для 

дистанційного навчання біології»: 

✓ підвищення методичного та практичного рівнів

професійної компетентності вчителів біології,

✓ формування навичок використання технологій

дистанційного навчання,

✓ використання технологій STEM-освіти у процесі

викладання, проектної роботи з учнями,

✓ формування методологічної та теоретичної

компетентності для проектування хмаро

орієнтованого середовища навчання біології,

✓ cтворення хмаро орієнтованого середовища

навчання засобами Microsoft office 365



Кейс 1 

Огляд нормативних документів щодо впровадження 
дистанційного навчання у закладах освіти. 
Положення про дистанційне навчання. Дотримання 
принципів академічної доброчесності

Поняття дистанційного та змішаного навчання. 
Елементи моделі дистанційного курсу. Розробка 
моделі дистанційного курсу

Аналіз систем дистанційного навчання: кейсової, 
мережевої, телекомунікаційної та їх варіантів

Огляд ресурсів для дистанційного навчання 
Microsoft 365: Teams,  Share Point, Forms, Sway, 
Outlook, One Drive



Кейс 2 

Розробка та реалізація моделі дистанційного курсу в 
Microsoft Teams 

Підготовка матеріалів для проведення уроку біології 
в Microsoft Teams

Розробка конспекту дистанційного уроку в Microsoft 
Sway

Проведення контролю знань за допомогою Microsoft 
Forms

Дистанційне навчання без Інтернету: організація 
занять та перевірка знань



Кейс 3 

Особливості проектування хмаро орієнтованого 
середовища для дистанційного навчання біології

Проектний підхід в організації дистанційної  STEM-
освіти

Використання комп’ютерного моделювання для 
реалізації практичної частини програми з біології ( 
на прикладі інтерактивних симуляцій для 
природничих наук Phet)

Організація Дня науки за допомогою Microsoft 365: 
Teams, Share Point, Forms, Sway



В сучасних умовах пріоритетним для закладів

освіти є питання дистанційного навчання.

Дистанційну освіту визнано одним з ключових

напрямків основних культурно-освітніх програм

ЮНЕСКО, протягом останніх десятиліть вона

стала глобальним явищем освітньої та

інформаційної культури.



У зв'язку з набранням чинності 16 жовтня 2020 року

Положення про дистанційну форму здобуття повної
загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від

08 вересня 2020 року № 1115, МОН надало рекомендації щодо

організації освітнього процесу під час дистанційного навчання.

Відповідно до Положення в рамках організації дистанційного

навчання може здійснюватися:

•забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти за

дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти);

•використання технологій дистанційного навчання під час

організації здобуття повної загальної середньої освіти за

різними формами (очною (денною, вечірньою), заочною,

мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою),

педагогічним патронажем), у тому числі під час карантину

та інших надзвичайних обставин.

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77021/


Відповідно до Положення, заклад освіти має можливість:

•визначати в освітній програмі закладу освіти форми

організації освітнього процесу для забезпечення дистанційного

навчання

•обирати електронні освітні платформи, онлайн сервіси та

інструменти для організації дистанційного навчання

•використовувати електронні освітні ресурси, створені

педагогічними працівниками закладу освіти, а у разі

використання інших електронних освітніх ресурсів -

забезпечувати їх перевірку щодо відповідності вимогам

законодавства у сфері загальної середньої освіти

•використовувати електронний розклад занять, електронний

класний журнал/щоденник

•здійснювати моніторинг і контроль якості дистанційного

навчання в закладі освіти



Водночас педагогічні працівники обирають форми,

методи і засоби дистанційного навчання, а також

визначають доцільність проведення конкретного

навчального заняття в синхронному або асинхронному

режимі. Такі дії педагогічних працівників не потребують

погодження/схвалення.

Педагогічні працівники можуть створювати
електронні освітні ресурси, а у разі використання інших

електронних освітніх ресурсів - забезпечувати їх перевірку

щодо відповідності державним стандартам освіти, типовим

освітнім і модельним навчальним програмам, мові освіти,

іншим вимогам законодавства у сфері загальної середньої

освіти. Таку перевірку здійснюють педагогічні

працівники, які добирають відповідні ресурси для

використання в освітньому процесі.



Дистанційне навчання - це навчання, при якому

учні та вчителі взаємодіють один з одним

опосередковано, з використанням різних

технологій зв’язку, перебуваючи при цьому в

різних локаціях — на дистанції.



Опис форми навчання Онлайн складова

навчальні матеріали подаються в 

усній або письмовій формі, у тому 
числі з використанням цифрових 

технологій

Проектування середовища 

доставки контенту: вчитель 
розміщує деякі матеріали, надає 

учнями доступ та методичні 

рекомендації щодо використання 

для повторення, закріплення 

(асинхронна онлайн взаємодія) 
матеріалу очного навчання

навчальна взаємодія (синхронна 

офлайн) відбувається у класі

асинхронна онлайн-взаємодія 

здійснюється за потреби для 
персоналізованого навчання

для дітей, що хворіють, доцільно 

передбачити онлайн-консультації 
(синхронний онлайн)

Змішане навчання. Саме за поєднанням очної

форми і технологій дистанційного навчання у

педагогічній теорії та практиці закріпився термін

«змішане навчання» («комбіноване навчання»,

«blended learning»).





Модель навчального 

процесу

Опис Онлайн складова

Традиційне навчання з 

фрагментарним
використанням

технологій

електронного

навчання

Використовуються 

цифрові мережні 
технології та освітня 

платформа, але 

здебільшого для 

доставки навчального 

матеріалу й вирішення 
організаційних питань 

в рамках традиційного 

навчання за 

конкретною 

дисципліною (офлайн
синхронна взаємодія, 

навчання у класі) 

Поданий контент не 

дублює повністю зміст 
уроку та надається в 

повному обсязі за 

потреби/вимоги 

окремим учням. 

Моніторинг та 
оцінювання 

навчальних досягнень 

шляхом тестування та 

проведення 

опитування (онлайн 
асинхронна взаємодія) 



Модель навчального 

процесу

Опис Онлайн складова

Змішане навчання Мережеві технології та 

освітня платформа 
використовуються не 

тільки для доставки 

навчального матеріалу, 

але й для виконання 

завдань, співпраці та 
іншої навчальної 

взаємодії. 

Застосовується 

синхронна та 

асинхронна форма 
онлайн-навчання. 

Синхронна онлайн-

взаємодія: 
консультування (за 

запитом чи за 

розкладом), 

оцінювання робіт 

Обов’язкова реакція 
вчителя на зворотний 

зв’язок з учнями (чи 

опрацьовані 

матеріали, виконане 

завдання, додаткова 
консультація) 



Модель 

навчального 

процесу

Опис Онлайн складова

Дистанційне 

навчання 

Уся навчальна 

діяльність і доставка 
навчального матеріалу 

здійснюється за 

допомогою мережевих 

технологій та 

використання освітньої 
платформи. Очне 

навчання не 

передбачається. 

Онлайн (асинхронна) 

взаємодія для 
пояснення нового 

матеріалу (запис відео, 

вебінарів тощо); 

постановки завдань 

лабораторних робіт 
тощо





Особливої уваги потребує організація дистанційного навчання з

природничих наук, де для формування природничо-наукового

мислення дітей необхідно проведення спостережень і виконання

лабораторних, практичних робіт, розв’язування

експериментальних задач тощо.

Існує необхідність розробки методик, що дозволяють підвищити

якість засвоєння знань з природничих предметів учнями в

рамках дистанційної форми навчання.

Метою даного проекту є розробка середовища

дистанційного навчання біології, створення моделі

дистанційної освіти.

В умовах відкритого інформаційного суспільства з

урахуванням сучасних вимог вирішення таких завдань

можливе через реалізацію змісту біологічної освіти на

основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.



Умови проектування хмаро орієнтованого середовища 

дистанційного навчання з біології

✓ ретельне планування й проєктування освітнього процесу на 

основі обґрунтованого використання цифрових 

інструментів, що забезпечують підтримку основних видів 

педагогічної діяльності вчителя та учнів

✓ наявність підготовлених якісних матеріалів і завдань в 

електронному форматі

✓ спланована чітка послідовність вивчення матеріалів і 

виконання завдань, яка передбачає застосування 

інноваційних педагогічних технологій навчання

✓ високий рівень цифрової компетентності всіх учасників 

освітнього процесу — керівників освітніх установ, вчителів, 

учнів, батьків.



Використання цифрових інструментів 

вчителями біології міста Дніпра під час 

організації дистанційного та змішаного 

навчання 

Елементи моделі дистанційного курсу

Організація вебінарів

Організація спілкування через месенджери

Організація навчальної групової роботи учнів

Проведення опитувань, перевірка знань

Створення бібліотеки завдань, документів

Інструменти для створення презентацій

Інструменти для візуалізації

Інструменти для створення ментальних мап

Створення хмаринок слів

Віртуальні цифрові дошки

Організація спільної роботи з документами



Використання цифрових інструментів 

вчителями біології міста Дніпра під час 

організації дистанційного та змішаного 

навчання. Опитування 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.as

px?id=KHUeWbv1t0CCq-

gNOkqvV1dKpWgNzqxMlub8hTtJclhUOFhFRUo4T

VQyTFRZTjc1OVc5VERFNUxEVC4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KHUeWbv1t0CCq-gNOkqvV1dKpWgNzqxMlub8hTtJclhUOFhFRUo4TVQyTFRZTjc1OVc5VERFNUxEVC4u


Використання освітньої електронної платформи ⦁ Moodle ⦁
Google Classroom ⦁ G Suit ⦁ ClassDojo ⦁ Мій клас ⦁ Microsoft Teams

Освітня електронна платформа (Learning 

management system) – це інструмент організації 

такої взаємодії учасників освітнього процесу з 

навчальним контентом і між собою, яка дозволить 

досягти освітньої мети





З метою створення вчителями хмаро орієнтованого середовища 

дистанційного навчання, необхідно:

- визначити дидактичні особливості проектування хмаро

орієнтованого середовища дистанційного навчання біології;

- методично обґрунтувати складники середовища дистанційного
навчання біології;

- вивчити дидактичні можливості Microsoft Office 365 для

проектування середовища дистанційного навчання біології

- здійснити комплексну оцінку хмаро орієнтованого середовища

дистанційного навчання біології.





Можливості програми Sway

для створення відеоуроків, презентацій

Презентація Sway складається не зі слайдів, а з карток. Кожна картка
може містити заголовок, текст, гіперпосилання, фото, відео, аудіо.

Картки можна групувати між собою.

На вкладці "Медіа" присутня можливість завантажити зображення,

відео або аудіо. Аудіо можна завантажити зі свого пристрою, відео
зручніше завантажувати з YouTube. На вкладці "Група" представлені

різні способи групування контенту, найчастіше фото і тексту. Одним

із способів групування є Стіс — картки складені в стіс і змінюються по

кліку, іншим цікавим способом групування є порівняння: дві

накладені одна на одну картки з роздільною лінією між ними, яку
можна пересувати мишкою. Можна вставити презентацію та форми

опитування.





Microsoft Forms - інструмент в Office 365 для освіти, за

допомогою якого педагоги можуть швидко створювати власні

опитування, анкети, тести, форми реєстрації та інш.

Створивши форму, ви можете запросити інших користувачів

відповісти на питання через браузер, в тому числі з мобільних

пристроїв.



Оцінювання навчальних досягнень учнів є

невід’ємною складовою освітнього процесу. У ході

планування уроків і навчальних тем одним з

аспектів, який заслуговує на увагу, є питання, як

контролювати й забезпечувати прогрес учнів у

навчанні, як оцінити результати учнівських

досягнень.

Оцінювання результатів 
навчальної діяльності 
може здійснюватися у 

синхронному або 
асинхронному режимі

Синхронний режим 
дозволяє забезпечити 

більш об’єктивне 
оцінювання, проте 

вимагає відповідного 
технічного забезпечення 
у вчителя та всіх учнів

Асинхронний режим є 
більш гнучким у 

застосуванні, оскільки 
учні можуть 

виконувати завдання у 
зручний час, проте 
менш об’єктивним







Чому саме Teams? Це додаток для командної роботи в

Microsoft Office 365, що дозволяє:

-організовувати онлайн-зустрічі;

-проводити аудіо- та відеоконференції;

-публікувати в рамках робочого простору команди новини

та загальні документи;

-вести планування спільної діяльності учасників команди;

-підключення інших сервісів Microsoft Office 365



Чому саме Teams?

-Організація онлайн-зустрічей, проведення аудіо- та

відеоконференції



У Microsoft Teams всі члени команди можуть активно 

брати участь в проектах і залишатися

в курсі всіх подій



Чому саме Teams?

-Публікувати в рамках робочого простору команди новини

та загальні документи;

Підключення інших сервісів Microsoft Office 365



Одним з основних завдань сучасної освіти є

розвиток самоосвітніх навичок, уміння

навчатись протягом життя, будувати власну

освітню траєкторію та успішно реалізовувати

знання на практиці. Важливу роль у плануванні та

реалізації індивідуальної освітньої траєкторії

відіграють процеси інформатизації освіти

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage
.aspx?id=KHUeWbv1t0CCq-
gNOkqvV1dKpWgNzqxMlub8hTtJclhURjI5VjZ
UNldINFU0SkE0NzFPMlRYOUJNTi4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KHUeWbv1t0CCq-gNOkqvV1dKpWgNzqxMlub8hTtJclhURjI5VjZUNldINFU0SkE0NzFPMlRYOUJNTi4u


Джерела, використані в презентації:

https://nus.org.ua/wp-

content/uploads/2020/09/SA_2020_day5.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=C0Rxuy9KhSA

https://bolekhiv-rada.gov.ua/news/news_of-

_independent_departments/education-news/3476-sergij-

shkarlet-golovne-zdorovja-ditej-i-batkiv.html

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77298/

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/SA_2020_day5.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/SA_2020_day5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C0Rxuy9KhSA
https://bolekhiv-rada.gov.ua/news/news_of-_independent_departments/education-news/3476-sergij-shkarlet-golovne-zdorovja-ditej-i-batkiv.html
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77298/

