






Завдання:
- удосконалення системи 

професійної освіти 

апробацією елементів 

дистанційної форми 

навчання;

- створення умов 

безперервної освіти  для 

учнів навчального закладу 

та для внутрішньо 

переміщених осіб з 

території області 

тимчасово 

непідконтрольній 

державній владі, які 

втратили можливість 

відвідувати навчальний 

заклад.







Очікувані результати від впровадження Віртуального 
Методичного Кабінету: 

- поліпшення роботи методичних комісій ліцею через 
цілодобовий доступ до необхідної інформації, зростання 

професійних якостей викладачів. 
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ЗАВДАННЯ № 1

Аналітично-
дослідницькі
заходи щодо
потреби в 

дистанційному
навчанні

ЗАВДАННЯ № 2
План

організації роботи щодо
впровадження моделі дистанційної

освіти
Заходи з впровадження моделі

дистанційного навчання

ЗАВДАННЯ №3
План

самоосвтньої діяльності керівника, заступників
директора

з НВихР та НВирР
щодо підвищення ІКТ-компетентності



• забезпечення навчального процесу під
час надзвичайних ситуацій - це по-
перше

• додаткова робота з обдарованими
учнями

• підготовка до ЗНО
• підготовка до Всеукраїнських учнівських

олімпіад



ЗАВДННЯ № 4
Модель дистанційної освіти

Moodle рекомендується навчальним закладам, як найбільш

розвинена система електронного навчання, що має багатомовний

інтерфейс, зокрема, є локалізація системи українською мовою.

Система використовується більше ніж у 60 тисячах організацій з

більш ніж 200 країн світу.





Дистанційну форму здобуття освіти у

Золотівському професійному ліцеї забезпечують
наступні категорії фахівців:

- педагогічні працівники, які виконують функції викладачів,

консультантів, кураторів навчальних груп, авторів дидактичного

та методичного наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів);

- методист, що участь у організації навчального процесу,

взаємодії між викладачами та учнями (слухачами) в

синхронному та асинхронному режимах, надають методичну

допомогу при розробленні веб-ресурсів навчальної програми;

- адміністративно-керівний склад, який виконує функції

керівників підрозділів та (або) керівників окремих напрямів і

видів забезпечення дистанційного навчання;

- інженерно-технічний склад − фахівці з інформаційних

технологій, які виконують функції програмістів, веб-дизайнерів,

системних адміністраторів тощо;

- допоміжний склад.



Віртуальний

методичний кабінет

Матеріально-
технічне 

забезпечення 
дослідження




