
ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДПТНЗ 

«ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТОТС»  

У ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З 

РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ 

(за підсумками ІІІ формуючого етапу 

експерименту всеукраїнського рівня) 



ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ                                               
з використання технології 
дистанційного навчання 

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ 
РЕСУРСИ                                

для системи 
дистанційного навчання 

ПРОБНЕ 
ДИСТАНЦІЙНЕ 

НАВЧАННЯ учнів 

ЗБІР 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДАНИХ 

НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНИЙ 

СУПРОВІД  
використання технології 
дистанційного навчання 

ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ        
впровадження 

дистанційного навчання в 
професійну освіту 



• Войтович Н.В., Найдьонова А.В. «Результати концептуально-
діагностичного етапу експерименту всеукраїнського рівня з 
теми «Підготовка кваліфікованих робітників з професій 
«квітникар», «декоратор вітрин», «флорист» з використанням 
технології дистанційного навчання»» 

• Іванченко І.Ю. «Місце тестування у дистанційному курсі з 
предмета «Квітникарство»» 

• Слоквенко С.Ю. «Досвід створення дистанційного курсу з 
предмета «Спеціальна технологія» з професії «Флорист»» 

• Мерзленко Т.В. «Підбір навчальних засобів при проектуванні 
дистанційного курсу з предмета «Технології декоративно-
оформлювальних робіт» в системі Moodle» 

Участь у ІІ 
Всеукраїнській 

веб-конференції 
«Теорія і 

практика ДН в 
професійній 

освіті»  

• Щомісячні консультування педагогів творчої групи 
співробітниками Лабораторії СДН щодо практичних 
питань, в т.ч. з розробки дистанційних курсів 

• Щоквартальні наради щодо перебігу експерименту 

Онлайн-
консультації з 
Лабораторією 
дистанційного 
професійного 

навчання 



• Навчання педагогів на базі системи e-
learning.org.ua та створення в ході навчання 
авторських дистанційних курсів: 
«Спеціальна технологія», 
«Квітникарство»,                                                                                      
«Технологія декоративно-оформлюваних 
робіт»  

Навчання 
роботі в 
Moodle 

• Створення власної платформи 
дистанційного навчання 
http://dcptotc.e-learning.org.ua 

Власна 
платформа 

ДН 



КВІТНИКАРСТВО: 

• Електронні 
конспекти лекцій до 
9-ти тем 

• Електронні тести до 
6-ти тем 

• 21 лабораторно-
практична робота 

• Термінологічний 
словник «Будова 
рослин» 

СПЕЦІАЛЬНА 
ТЕХНОЛОГІЯ: 

• Електронні 
конспекти лекцій до 
13 тем 

• Завдання з 2-х 
модулів 

• Електронні тести до 
3-х модулів 

• Глосарії до 2-х 
модулів 

ТЕХНОЛОГІЯ 
ДЕКОРАТИВНО-
ОФОРМЛЮВАНИХ 
РОБІТ: 

• Електронні конспекти 
лекцій до 1 теми 

• Завдання для 
самоконтролю з 2-х 
тем 

• Практичне завдання з 
1-ї теми 

http://online.fliphtml5.com/odgr/kfgj/#p=1
http://online.fliphtml5.com/odgr/kfgj/#p=1
http://online.fliphtml5.com/odgr/kfgj/#p=1


ФОРМУВАННЯ  
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ  

ФОКУС-ГРУПИ 

наказ № 357/1 від 
11.09.2018 «Про створення 
експериментальної фокус-

групи з дистанційного 
навчання» 

зведена відомість з 
визначенням учасників 

пробного дистанційного 
навчання   

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОБНОГО 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

реєстрація учнів на 
платформі СДН ДЦПТОТС 
dcptotc.e-learning.org.ua 

проходження навчальних 
модулів учнями 

оцінювання учнівських 
досягнень 









Вивчено тем 

• 2 учні 
опанували 4 
теми 

• 1 учень 
опанував 2 
теми 

Бали за виконані 
завдання 

• Min – 6 б. 

• Max – 10 б. 

Середні бали за 
темами 

• Тема 1 – 8 б. 

• Тема 2 – 7 б. 

• Тема 3 – 8 б. 

• Тема 4 – 4 б. 

• Сер. бал – 7 б. 



Вивчено тем 

• 2 учні пройшли 
2 теми 

• 1 учень не 
пройшов 
жодної теми 

Бали за виконані 
завдання 

• Min – 10 б. 

• Max – 11 б. 

Середні бали за 
темами 

• Тема 3 – 7 б. 

• Тема 6-7 – 4 б. 

• Сер. бал – 6 б. 



Методичні рекомендації                                   
щодо організації дистанційного навчання           

в ДПТНЗ «Дніпровський центр ПТОТС» 

Внутрішні стандартні вимоги до 
навчально-методичних матеріалів 

дистанційної форми навчання 



Експериментальна апробація технології 
дистанційного навчання в навчальних групах з 
досліджуваних професій 

Здійснення контрольного діагностування 
рівня ефективності дистанційного навчання 
учнів 

Проведення кількісного та якісного аналізу 
оцінювання ефективності дистанційного 
навчання 



вул. Байкальська,7, м. Дніпро, 49051 

(056) 785-92-49 

dnzdcptots@ukr.net 

www.centr-tur.com 

facebook.com/dcptots 

http://www.centr-tur.com/
http://www.centr-tur.com/
http://www.centr-tur.com/
http://www.centr-tur.com/

