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Вступ 

Вимушений карантин спричинив дуже багато проблем при організації 

навчального процесу у загальноосвітніх закладах освіти. Більшість закладів 

освіти здатні працювати лише через групи меседжерах, але це не є повноцінне 

дистанційне навчання.  

Дистанційне навчання вимагає змін у всіх сферах освіти. Наприклад, є 

необхідним створення спеціальних навчальних матеріалів. Система 

дистанційного навчання повинна мати наступні компоненти: системне 

середовище дистанційного навчання з необхідними засобами для комунікації 

учасників дистанційного навчання, електронну базу навчальних матеріалів, 

віртуальні лабораторії, учасників дистанційного навчання та технічних 

спеціалістів, інтегровану у системне середовище дистанційного навчання 

систему керування і обліку дистанційного навчання[1,2]. 

1.Особливості організації дистанційного навчання 

Вимушений перехід на дистанційну форму навчання змусило 

перебудовувати освітній процес, опанувати нові інструменти організації 

дистанційного навчання, змінити формат подачі матеріалу, навчитися 

ситуативно вирішувати проблеми, які виникають в процесі роботи, але й дало 

привід замислитися над цілим рядом запитань – як ефективно налагодити 

зворотній зв’язок, як оцінити (і чи потрібно оцінювати взагалі) навчальні 

досягнення учнів та ряд інших. 

Запроваджуючи роботу закладу в умовах карантину, адміністрації закладу 

необхідно звернути увагу на  



• наявність техніки і доступу до інтернет у вчителів та учнів,  

• рівень сформованості самостійної роботи учнів початкової, основної 

та старшої школи, 

• необхідність організації експрес-навчання викладачів. 

Перед початком роботи бажано зробити онлайн- конференцію з учнями 

та їхніми батьками, обговорити форми співпраці та інші організаційні питання, 

скоординувати роботу всіх у зручному форматі. Завдання батьків — створити 

умови, щоб дитина могла навчатися вдома, завдання вчителів — навчати і 

давати зворотний зв’язок[3]. У цей період суттєво зростає і роль практичного 

психолога,  логопеда та колекційного педагога. Під час карантину вони можуть 

працювати ефективно(онлайн), зокрема: 

• організовувати проведення групових або індивідуальних 

консультацій для батьків, педагогів (тематичних або за запитом); 

• систематично викладати просвітницьку інформацію для батьків на 

сайті закладу (теми щодо розвитку й виховання дитини, поради 

щодо організації домашніх занять з дітьми та змістовного спільного 

проведення дозвілля та ін.);  

• здійснювати систематичну комунікацію з батьками та педагогічним 

колективом в соцмережах й інших групах;  

• рекомендувати доступні для самостійного застосування батьками 

методики щодо зниження рівня тривожності дітей, вправи з 

психогімнастики, кінезіології, рухливі, розвивальні ігри тощо;  

• інформувати про літературу та художні фільми сімейного 

перегляду, підготувати запитання для наступного обговорення 

прочитаного й побаченого; 

• рекомендувати батькам, педагогам книги щодо підвищення рівня їх 

педагогічної компетенції; 

• інформувати про проведення (онлайн) тематичних психологічних 

вебінарів, конференцій, навчальних проєктів тощо[4]. 



2.Засоби організації  дистанційного навчання. Інструменти взаємодії  

між учасниками освітнього процесу 

    При організації  дистанційного навчання  учнів вчитель створює веб-

ресурси чи використовує вже існуючі, обираючи їх  на власний розсуд.  При 

цьому учням  має надати консультацію щодо використання того чи іншого 

сайту, виконання певних завдань, особливостей контролю та ін.  

Критерії вибору веб-ресурсів наступні: 

• відповідність поставленим методичним цілям; 

• універсальність; 

• зрозумілість інтерфейсу; 

• параметри конфіденційності; 

• сумісність з операційними системами. 

На даний момент розроблено багато інструментів,  які можна використати  

для того, щоб забезпечити взаємодію учасників навчального процесу(табл.1)[3,-

5].  

Таблиця 1. 

Основні  інструменти для забезпечення співпраці 
Інструмент  Характеристика 
Комунікація з групою (альтернативні ресурси - Flowdock, Slack, GoToMeeting, WebEx, Appear.in, 

Yammer, Skype, Hipchat, Google Hangouts, Whereby , UberConference). 
Zoom (zoom.us/download) — сервіс для 
проведення відеоконференцій та 
онлайн-зустрічей  
 

Додаток універсальний для багатьох операційних систем. 
Підключитися можна за ідентифікатором конференції, 
наявна можливість запланувати заняття заздалегідь. Є 
вбудована інтерактивна дошка.  Недоліками є низький 
рівень безпеки й захищеності,  
випадки підключення до конференцій сторонніх осіб. 

Організація навчального процесу 

Google Classroom- сервіс Google, за 
допомогою якого можна створити 
віртуальний клас 
 
 
 

Додаток допомагає організувати всіх учнів в одному місці 
(до 250 людей в одному класі), надсилати їм завдання, 
слідкувати за виконанням, спілкуватися в спільному чаті та 
персональних повідомленнях. Універсальний для багатьох 
операційних систем. 

Moodle — повнофункціональна система 
організації дистанційного навчання та 
створення електронних курсів 

Ця система потребує встановлення на сервер, обов’язкового 
адміністрування на рівні закладу освіти. Перевагою є те, що 
розроблені курси можуть повторно використовуватись  для 
різних груп учнів. 

 
 



 
 

Продовження табл.1 
Інструмент  Характеристика 

Інструменти спільної візуалізації 
Padlet —  сервіс, який може замінити 
презентацію або дошку й допомагає 
організувати навчальний матеріал для 
конкретного урок 
 

віртуальна дошка, на якій можна розмі-щувати окремі 
плитки-дописи з текстовою інформацією, 
гіперпосиланнями, зображеннями, прикріплювати файли, 
аудіо-, відеозаписи. Можна ввімкнути режим 
коментування, у якому учні зможуть навіть додавати 
виконані роботи. Така організація взаємодії доцільна в 
межах уроків одного класу або кількох класів на 
нетривалий період, оскільки доступний простір швидко 
закінчується, у безкоштовному обліковому записі 
доступні лише три віртуальні дошки.  

Google Slides  
 

створення стандартних презентацій в онлайн-форматі 
(готову можна завантажити на комп’ютер або 
транслювати онлайн). 

Piktochart сервіс дає змогу створювати інфографіки, презентації, 
постери, флаєри та навіть ілюстрації для соціальних 
мереж (англомовний інтерфейс). 

Prezi  
 

урізноманітнює звичайні презентації, точно приверне 
увагу ваших учнів. 

iDroo — 
 

віртуальна дошка, що може стати чудовою заміною для 
дошки в класі (особливо актуально для вчителів 
математики й природничих наук, яким на занятті потрібно 
багато писати, малювати схеми, фігури тощо). 
 

Miro —  віртуальна дошка, що дозволяє працювати над одним 
завданням кільком людям 

Інструменти для перевірки знань учнів 
Google Sheets Альтернатива  класного журналу, де в таблицю внесені 

прізвища учнів та є відмітки про їхню присутність на 
занятті чи оцінки за виконані завдання. 

Google Forms у режимі «тестування» дозволяє встановлювати правильні 
відповіді та додавати пояснення до неправильних, оцінює 
й повідомляє учням результат автоматично 

Kahoot підходить для змагання між учнями під час уроку 
(питання висвітлюються на екрані вчителя, а відповідає 
кожен учень на своєму смартфоні) 

Classtime 
. 
 

можна оцінювати учнів у режимі живого часу або давати 
домашні завдання (автоматична перевірка). 

Socrative  сервіс для інтерактивних опитувань. 
Quizizz  дозволяє влаштовувати змагання між учнями чи давати 

домашні завдання (на відміну від Kahoot-у, тут учні бачать 
і запитання, і відповіді на власних смартфонах або 
комп’ютерах). 

OnlineTestPad, LearningApps  
 

підбірка вже готових завдань різних типів, також можна 
створювати власні 

Skitch 
 

найкраще підходить тим, хто перевіряє завдання, які учні 
надсилають у вигляді фото 

 



 

  

3. Організація роботи з учнями, які проявляють інтерес до  предметів 

природничо-математичного циклу в умовах дистанційного навчання 

Предмети природничо-математичного циклу потребують особливої уваги, 

оскільки складають основу формування єдиної картини світу. Ці дисципліни є 

важливими для формування практичних професійних компетентностей учнів, 

які допоможуть їм у самовизначенні. Для того,щоб учні могли вивчати 

предмети поза школою, вчитель має знайомити та навчати застосовувати 

новітні технології, наприклад, комп'ютерні програми[6,7] або  мобільні додатки 

– це відносно невеликі підпрограми, або частини програми мобільних пристроїв 

різного призначення [7]. Для вивчення точних та природничих  наук існують 

різноманітні додатки:  

• ігрові, 

• вікторини, 

•  посібники,  

• тести і т.д. 

Хімічний софт поділяється на наступні групи: таблиці Д.І.Менделеєва 

(Електронна таблиця Д.І. Менделеєва, PL Table v4.40, Talbica NC 2.2, 

Mendeleyev 1.2,2.2, EQTabla 5.20, Integral Scientist Periodic Table 3.13, The 

Elements Spectra 1.0.6, Періодична система 1.4.6.),  для побудови структур 

(ChemOffice Ultra2005v.9.0, ChemWindow 5.1, ChemDraw Pro 11.0.1, Symyx 

Draw 3.1, ISIS Draw 2.4 / 2.5, ChemSketch v.12.01, CarboDraw 1.0, MarvinSketch 

5.2.4, ChemPaster 2.1), програми, які дозволяють поставити коефіцієнти у 

рівняннях хімічних реакцій (Chemical Equation Expert 2.0, C-URAV 2.0, 

ChemBalance Wizard 1.0,  Intelli Balancer 1.1, Chemical 1.0), проведення хімічних 

розрахунків(MoleCalc 1.0.2, Jmol 12.0.27, ChemSite 3.01, ChFormulas 1.0, FX 

ChemStruct 1.2, ChemWord Full 1.4, FX Equation 4.004.0), комплексні програми, 

програми для роботи з базами даних та віртуальні лабораторії(Electrochemical 

Cells Pro 2.2.0.6, Systematichem Solution Viewer 1.1.9, Термодинамика 2.3, 



Chemister CDB 1.1., Chemical Formula Tutor 13, Chemix v2.01, Accelrys Accord 

Chem Еxplorer v 5.2, Chemlab v2.0). Найбільш розповсюджені Electrochemical 

Cells Pro та Marvin Beans. Electrochemical Cells Pro – являє собою віртуальну 

лабораторію для дослідження електрохімічних процесів. Marvin Beans – 

безкоштовний пакет редакторів хімічних формул, до складу якого входять: 

MarvinView – програма для перегляду дво- і тривимірних хімічних структур, 

MarvinSpace – програма для 3D-візуалізації молекул і MolConverter – конвертер 

хімічних форматів. Останній дозволяє перетворювати двомірні структури у 

тримірні.  

Для вивчення хімії розроблені наступні мобільні додатки(табл. 2). 

Таблиця 2 

Мобільні додатки для вивчення хімії 

Назва мобільного додатку Функції 
Хімічні Реакції призначено для розв’язку хімічних рівнянь реакцій з 

неорганічної хімії та обчислення молекулярної маси 
Таблиця Менделєєва Представлений таблицею хімічних елементів, які 

оформлені різнокольоровими кнопками, при натисканні на 
будь-яку — з’являється повна інформація про обраний 
хімічний елемент (ступені окиснення, радіус атома, 
температура кипіння, густина, питома електропровідність і 
т.д.) 

Хімічні Формули Вікторина призначений для визначення формул і їх запам’ятовувння. 
Доцільно використовувати для тренування при вивченні 
назв сполук 

Подібні програми розроблені і для вивчення біології[6-8]. Серед 

мобільних додатків найбільшого поширення набули електронні підручники, 

наприклад,   «Вчитися біології», який складається з вікторин, формул, 

довідника термінів та понять, класифікації класів живих істот тощо. Подібні 

додатки, сумісні з IOS та Android-«Біологія»,«Біологія – короткий довідник», 

«Молекулярна біологія», «Лекції з загальної біології»,  «Словник біологічних 

термінів».  

В таблиці 3 наведений біологічний софт, який може бути корисний 

учням, що цікавляться біологією. Такі програми сумісні з різними 

операційними системами, але більшість з них є умовно-безкоштовними.  



 

Таблиця 3 

Біологічний софт та корисні веб-ресурси 
Назва програми Функції та можливості 
Trees PRO HD За допомогою вбудованого пошуку можна ідентифікувати дерево 

за його розміром, формою листків, плодами, квітами і так далі. 
Крім цього, додаток добре підходить для вивчення ботаніки – в 
нього включені невеликі тести, в яких вам потрібно визначити, що 
за дерево зображене на фото. 

Creatures of 
Light та DINOSAURS.  

Додатки для тих, хто цікавиться зоологією чи археологією. Містить 
відомості про різні види грибів, риб і рослин, що світяться, рештки 
динозаврів, а також безліч відео, фотографій та інтерактивних 
анімацій. 

AnatomyLearning - 3D 
Atlas. (Android)  

одна з кращих інтерактивних анатомій на сьогодні, що дозволяє 
дослідити тривимірну модель людського тіла. Відтепер у кожного є 
можливість запускати 3D-моделі і вивчати реалістичну роботу 
нашого скелета і м'язів, а також інші системи людського тіла.  

айМолекула: 
Биология ДНК. 
(Android)  

У додатку доступні 3 розділи біології: «РНК», «ДНК» та «Білки». У 
кожному розділі є свої інтерактивні моделі та 3D-анімації, детальні 
кольорові ілюстрації та захоплюючі факти.  

Bacteria VR- 3D Інтерактивні, добре візуалізовані 3D-анімації. 
Більшість моделей включають в себе мовний супровід і вбудовані 
анімації. Об’єкти містять також написи, захоплюючі ігри, 
анімовані завдання та інші візуальні елементи. 

Achilles Achilles   Симулятор штучного життя та еволюції 
Bauble Менеджер колекцій біологічних видів 
Garlic 
 

Програмне забезпечення для дослідження мембранних білків 

Віртуальний 
мікроскоп 
http://micro.magnet.fsu.e
du/primer/java/electronm
icroscopy/magnify1/inde
x.html 

Надає можливість розглядати зображення як в скануючому 
електронному мікроскопі, управляти зміною параметрів 
зображення (змінювати масштаб, контрастність, яскравість і т.д.) 
так і вибір об'єктів із запропонованого списку (переважно 
зоологічні об'єкти - комахи, павукоподібні, деякі найпростіші). 
 

Pop 
(http://www.hamovniki.n
et/~alchemist/project/PO
P.ARJ, 63 Кб) 

Моделювання динаміки чисельності популяцій мікроорганізмів, а 
також макроорганизмов в різних умовах: моделі хижак-жертва, дія 
факторів, що лімітують, конкуренція за ресурси, епідеміологічні 
моделі поширення захворюваності в групах. Програма має понад 
100 різних прикладів (переважно у вигляді графіків). 

Worms 
(http://www.hamovniki
.net/~alchemist/project/
WORMS.ARJ, 189 Кб) 
–  

Оригінальна програма  моделювання динаміки популяцій на 
площині. Моделюється життя кожної особини окремо на основі 
псевдовипадкових функцій: руху, спарювання, народження, смерті. 
Програма створює популяції трьох видів з власними параметрами 
для різних функцій, які еволюціонують, взаємодіють одна з одною, 
займають нові території, переходять в стаціонарний стан або 
зникають. 
 

 

https://itunes.apple.com/us/app/trees-pro-hd-nature-mobile/id452952313?mt=8


 

Продовження таблиці 3 
Назва програми Функції та можливості 
http://neuroguide.com Представлені на сайті програми розділені на три категорії: on-line 

programs (онлайнові програми), Programs (програми), software 
collections (колекції програмного забезпечення).  

Generezis 
 

Безкоштовна програма, яка зберігає родоводи в форматі * .ged. 
Призначення - складання невеликих родоводів і підвищення 
інтересу до генеалогії; разом з тим використовується символіка 
(майже) відповідає науковим вимогам. 
Цілі використання: Підготовка завдань за готовими (створеним в 
програмі) родоводів. 

Flash-гра(клітинна 
біологія) 
CellCraft   

в доступній формі навчає основам клітинної біології - дає гравцеві 
знання про будову і функціонування клітин. Амеби під 
керівництвом гравця належить шукати ресурси, еволюціонувати і 
відбивати атаки вірусів. Гра створена в рамках Digital Media and 
Learning Competition. 

Flash-гра(клітинна 
біологія) 
Phage Wars  

гра про конкуренцію фагів. Необхідно вибрати фага з певними 
властивостями і намагаєшся заселити клітини швидше, ніж це 
зроблять конкуренти. Як навчальне завдання можна спробувати 
грати різними типами фагів і з'ясовувати, чи впливають (і як 
впливають) стартові умови, тобто обраний тип фага, на успіх у 
конкурентній боротьбі. 

Програма візуалізації 
молекул "RasMol 
V2.7.5 Molecular 
Visualisation Program" 

Існують версії програми під будь-яку операційну систему. Є також 
одновіконний версія програми - RasTop (праворуч), що дозволяє, 
до того ж, зберігати підготовлені для демонстрації моделі (з 
виділеними групами атомів, зручними способами відображення і 
т.п.). Virus Particle Explorer-Сайт з програмним інструментом, за 
допомогою якого можна для будь-якого ікосаедричного вірусу, 
структура капсомерів якого відома (і знаходиться в Банку білкових 
структур PDB) відтворити повну вірусну частинку. Моделі 
створюються у власному форматі з розширенням vdb, однак ці 
файли відмінно відкриваються RasMol  

Neurosim for Windows Симулятор роботи нейронів (Симулятор роботи нейронів)-моделює 
роботу як окремих нейронів, так і нейронних мереж. Ілюструє 
передачу нервового імпульсу з нейрона на нейрон, роботу групи 
нейронів, потенціали на мембрані (модель Ходжкіна-Хакслі), 
введення в клітку микропипетки. Великий вибір параметрів, які 
можна довільно змінювати, ілюстрація процесів на графіках, в 
динаміці 

Застосування  комп ютерних програм та мобільних додатків як засобів 

дистанційної освіти при вивченні циклу природничих наук є перспективним 

напрямом і потребує подальшого дослідження. Різноманітність навчальних 

додатків постійно зростає,  вони стають більш адаптовані до процесу навчання, 

що дозволяє використовувати їх при навчанні учнів. 

 



 
 
Висновки 

Дистанційна освіта-відносно нова організація освіти, що побудована на 

використанні нових інформаційних та телекомуніка-ійних технологій, а також 

на принципах самоосвіти. Воно дає можливість впроваджувати широкий спектр 

сучасних технологій та методик викладання матеріалу.  Воно має ряд таких 

переваг, як гнучкість, актуальність, зручність, модульність, еконо-мічна 

ефективність, інтерактивність, інтернаціональність.  
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