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Покоління візуалів

Цифрове покоління  

ОСВІТА ПАНДЕМІЯ
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Вплив пандемії на методику навчання  

МЕТОДИКА - технологія навчання (варіативна)

❑ Зміст (що?)

❑ Мета (навіщо?)

❑ Засоби-Форми-Методи 

(як? Алгоритмізація)

❑ Середовище (де?)

❑ Сучасний вчитель (хто?)
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Що таке змішане навчання?

❑ Засоби-Форми-Методи (як? Алгоритмізація)
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Формула змішаного навчання
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Електронний журнал

Учнівська 

соціальна мережа

ОС закладу освіти

ОС вчителя

ОС класу

ОС учня

Віртуальні навчальні 

кабінети

Освітня оn-line

платформа
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Інструментарій

Віртуальні дошки, інтелектуальні карти з

навчальних предметів, робочі електронні зошити

Онлайн-тести для перевірки знань з навчальних

предметів та підготовки до ЗНО.

Віртуальні навчальні кабінети, онлайн-ігри, вправи та

тренажери

Власна соціальна мережа.

Власна система організації взаємодії учасників навчання

засобами хмарного освітнього середовища.
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Власна соціальна мережа
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Учень

Учитель Суспільство

На основі педагогіки

співробітництва

Сухомлинського та 

хмарних освітніх 

технологій

Високо інтелектуальну

свідому особистість з 

громадянською позицією

готову до конкурентного 

вибору свого місця в житті.



Сучасний вчитель (хто?)

ПРОФЕСІЙНІ

ТАЛАНОВИТІ

НАТХНЕННІ

ЩАСЛИВІ ПЕДАГОГИ

✓ Тью́тор — особа, що веде індивідуальні або групові заняття із учнями, репетитор, наставник.

✓ Коучинг — це творча взаємодія рівноправних учасників освітнього процесу, спрямована на 

виявлення та реалізацію потенціалу того, хто навчається, для досягнення ним високого освітньо-

професійного, соціального, особистісного розвитку.

✓ Ментор - синоніма до слів «учитель», «порадник», «наставник».

✓ Фасилітатор – це фахівець, який не зацікавлений у підсумках обговорення, з якимось 

конкретним рішенням, не представляє інтереси жодної з груп-учасників чи персоналій і не бере 

прямої участі в обговоренні, але несе відповідальність за якісне виконання завдань і є радше 

супровідником навчальної групи у їхньому особистому розвитку.

✓ Едвайзер – це радник, або консультант. Як правило, це людина з більшими знаннями в 

конкретній галузі.
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