
НОВІ ОСВІТНІ ТРЕНДИ НА 

ПЛАТФОРМІ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

САЙТУ ПЕДАГОГА 

http://vospitatel.ucoz.ua

ЯК ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ Кущенко Едуард Борисович, 

учитель мистецтва Кіндратівської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики та програмування

Костянтинівського району, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії

VI Конгрес освітян Донеччини
Локація ІІІ 

Постпандемія: нові освітні тренди

http://vospitatel.ucoz.ua/


Адреса досвіду: сайт «Мистецтво в школі» 

http://vospitatel.ucoz.ua/ - переможець 

Всеукраїнського конкурсу сайтів освітньої 

тематики в номінації «Кращий сайт предметів 

художньо-естетичного циклу» за версією 

видавництва «Шкільній світ» (м.Київ)

http://vospitatel.ucoz.ua/


ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ 

ТРЕНДІВ НА ПЛАТФОРМІ САЙТУ 

http://vospitatel.ucoz.ua для навчання з 

використанням дистанційних технологій
Інтернет- Ребуси "Відгадай тему уроку"

https://cutt.ly/FyIcbvH

Хронологічні стрічки

https://cutt.ly/SyIcW4x

Інтернет-пазли

https://cutt.ly/YyIcmJk

http://vospitatel.ucoz.ua/
http://vospitatel.ucoz.ua/load/rebus_vidgadaj_temu_uroku/4-1-0-735
https://cutt.ly/FyIcbvH


СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТРЕНДИ НА ПЛАТФОРМІ 

САЙТУ http://vospitatel.ucoz.ua ДЛЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Інтернет- Тести

https://cutt.ly/cyIcTP9

Мультимедійні Інтернет-презентації

https://cutt.ly/ayIcI28

http://vospitatel.ucoz.ua/
http://vospitatel.ucoz.ua/load/mistectvo_9_klas_testi_labirintami_khudozhnoji_abstrakciji/4-1-0-731


СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТРЕНДИ НА ПЛАТФОРМІ 

САЙТУ http://vospitatel.ucoz.ua ДЛЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Мультимедійний підручник Електронний зошит

http://vospitatel.ucoz.ua/


ІНТЕРАКТИВНИЙ ПЛАКАТ, ЯК ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПЛАТФОРМІ 

САЙТУ http://vospitatel.ucoz.ua

Плакат складається з 3 блоків і навігації:

1. "Аудиторія" - де користувачі (-і)

знайомиться (-ятся) з навчальної

текстовою інформацією з досліджуваної

теми;

2. "Кінозал" - це наочна частина

плакату, в якій представлений відеоряд;

3. "Практикум і тести" - в цьому блоці

зосереджені завдання, виконавши які,

користувачі створять власний продукт *

діяльності, в тій формі, яку вважатимуть

за краще самі;

"Навігація" (спеціальні позначки, що

полегшує можливість самостійно

"пересуватися" по плакату).

http://vospitatel.ucoz.ua/


 підвищується інтерес учнів до навчання, тому що

інформація з екрану сприймається учнями краще;

• навчальний ефект посилюється, тому що

використовуються різні мультимедійні елементи: анімація,

відео, звук;

• більш раціонально організована робота тьютора і

здобувачів освіти;

• естетика і структура занять змінюється;

• користувачі можуть працювати в індивідуальному графіку

і ритмі (можливість використання декількох ПК,

планшетних комп'ютерів і смартфонів).

• є готові інтерактивні плакати, але вони не

завжди зручні в застосуванні конкретним

педагогом;

• виготовлення інтерактивного плаката

самостійно дуже затратно по часу, якого,

на жаль, завжди не вистачає;

• не всі заклади освіти мають достатню

матеріально-технічну базу для створення

та застосування такого ресурсу, як

інтерактивний плакат, розміщений в

мережі.

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ


