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Таким чином, професійна готовність майбутнього вчителя початкової 
школи до формування предметної природознавчої компетентності 
молодших школярів являє собою складну характеристику, до основних 
структурних компонентів якої відносяться мотиви, позитивні установки 
професії, професійно важливі риси характеру, педагогічні здібності, 
сукупність професійно-педагогічних знань, практичних навичок і 
комунікативних умінь. Компоненти готовності майбутнього вчителя 
початкових класів до формування предметної природознавчої компе-
тентності молодших школярів, обʼєднуючись у єдине ціле, створюють 
систему професійної готовності та виступають важливим фактором 
підготовки вчителя до професійної діяльності. 
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Іван Гром 

 

ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ  

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

 
Дистанційне навчання – сукупність технологій, що забезпечують 

доставку студентам основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна 
взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам 
можливості самостійної роботи з навчальними матеріалами, а також у 
процесі навчання. 

В наш час дистанційне навчання це зовсім нова організація 
освітнього процесу. Використовуючи таке навчання викладачі та  
студенти освоюють нові технології навчаючись, удосконалюючи і навіть 
помиляючись. 

Також дистанційне навчання визначають як технологію отримання 
знань за допомогою телекомунікаційних засобів, коли взаємодія учнів і 
вчителів проходить на відстані. У дистанційному навчанні змінюється роль 
і вимоги до вчителів. Уроки складають лише невелику частку, процес 
навчання орієнтує студентів на творчий пошук інформації, вміння 
самостійно набувати необхідні знання і застосовувати їх у вирішенні 
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практичних завдань з використанням сучасних технологій. Вчителі 
дистанційних курсів повинні мати універсальну підготовку – володіти 
сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, бути 
психологічно готовим до роботи з учнями у новому навчально-
пізнавальному середовищі. Завдяки таким засобам дистанційного 
навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного 
матеріалу, списки розсилання, створюється нове навчальне середовище, в 
якому учні почувають себе невідʼємною частиною колективу, що посилює 
мотивацію до навчання. Вчителі повинні володіти методами створення і 
підтримки такого навчального середовища, розробляти стратегії проведення 
цієї взаємодії між учасниками навчального процесу, підвищувати творчу 
активність і власну кваліфікацію. 

Карантин – це не причина припиняти навчальний процес. 
Українським педагогам рекомендували перейти на формат онлайн-
навчання. Ми підібрали декілька сервіси, які допоможуть зробити цей 
процес легким і цікавим. Звісно, можна користуватись Skype чи 
влаштовувати групові чати-дзвінки-конференції в месенджерах типу 
Viber, Telegram та інших. Але куди зручніше користуватись інструментами, 
які максимально пристосовані для дистанційного навчання і є простими в 
користуванні. 

Classroom – це безкоштовний сервіс для дистанційного навчання, 
створений ще у 2014 році. Він є поєднанням сервісів Google (Google Disc, 
Google Docs тощо), адаптованих під освітні задачі. Для роботи з ним 
потрібно обовʼязково мати акаунт Google. Користуватися сервісом можна 
як з компʼютера, так і з мобільного. У Classroom вчитель може створити 
власний віртуальний клас і окремі курси – їм присвоюються унікальні 
коди, за якими доступ до них отримують учні. На сторінці кожного курсу 
вчитель може, наприклад, публікувати навчальні матеріали, проводити 
опитування, тести й створювати тематичні завдання. 

Можливості сервісу Classroom: 

 робити фото та прикріплювати їх до завдань, редагувати їх і 
робити окремі копії; 

 ділитися файлами з інших додатків; 

 мати оффлайн-доступ до інформації; 

 вчитель може онлайн слідкувати за роботою учнів (тобто в 
режимі реально часу бачити документи, в яких учні виконують 
завдання чи виправляють помилки); 

 можна коментувати роботи і виставляти оцінки; 

 відправляти на повторну перевірку (після виправлення помилок) 
та отримати іншу оцінку; 

 публікувати і коментувати оголошення; 

 вчитель може надсилати електронні листи до одного чи багатьох 
учнів в інтерфейсі Google Classroom [5]. 
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Google Meet відкриває загальний доступ до функцій корпоративних 

відеоконференцій. За допомогою Meet ви легко зможете почати 

відеодзвінок та запросити до нього користувачів. Просто налаштуйте 

зустріч і поділіться з іншими посиланням на неї. При цьому не має 

значення, якими обліковими записами чи плагінами користуються ваші 

колеги та клієнти. Завдяки швидкому зручному інтерфейсу й розумному 

керуванню учасниками ви зможете легко запросити на відеодзвінок 

потрібних людей і поспілкуватися з ними. 

Zoom – це сервіс для організації онлайн-конференцій та відеозвʼязку. 

Тут можна організовувати конференції та веб-семінари для різної кількості 

користувачів 

Можливості сервісу Zoom: 

 організовувати спільні чати для переписки і обміну матеріалами - 

як загальні, так і приватні; 

 проводити онлайн-конференції з відео високої якості і 

запрошувати до 100 учасників (у безкоштовній версії, платна 

дозволяє збільшувати кількість учасників і спікерів); 

 записувати як свої звернення, так і спільні розмови; 

 під час конференцій та семінарів можна демонструвати матеріали 

на робочому столі свого ПК, смартфона чи планшета; 

 можна проводити необмежену кількість конференцій, та в 

безкоштовній версії кожна з них може тривати не довше 

40 хвилин; 

 конференції можна планувати і заздалегідь запрошувати 

учасників [4]. 

Інтерактивний сервіс від Google – онлайн дошка Jamboard, яка 

призначена для швидкої і наочної фіксації всього, що може стати в нагоді, 

під час навчання учнів, творчого пошуку вчителя. Багато в чому вона 

схожа на звичайну білу дошку, де ви можете намалювати що-завгодно, не 

обмежуючи себе умовностями форматування (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Онлайн-дошка Jamboard 

https://zoom.us/


НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 92 - 

Однак, на відміну від звичайної дошки, дошка Google Jamboard не 

має обмежень за розміром вільного місця і кількістю учасників, які можуть 

на ній що-небудь малювати одночасно. Більше того, все що намальовано 

на Google Jamboard, можна зберегти на Google Drive і потім знайти та 

користуватися далі. Отже,матеріали записані на Google Jamboard, нікуди 

не зникнуть з часом, на відміну від записів на звичайній шкільній дошці [2]. 

Вивчення деяких дисциплін потребує практичного застосування.  

В умовах дистанційного навчання не має можливості проводити 

експерименти. Для цього є віртуальні лабораторії. 

Учні краще сприймають побачене, і це доведено неодноразово, адже 

показавши учневі ту чи іншу анімацію, він краще сприймає матеріал, адже 

уява в усіх різна, і без продемонстрованого учень міг уявити все по-

іншому. Для прикладу розглянемо освітній сайт PhET який можна 

застосовувати на усіх типах уроків і захоплюючих інтерактивних уроках, 

лабораторних роботах з фізики, біології, хімії, екології (Рис. 2) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Інтерактивні симуляції PhET 

 

В наш час, технологічного прогресу, коли дуже стрімко розвивається 

людство, нам потрібно йти в ногу з часом. Якщо 15–20 років тому, ніхто не 

міг і подумати про дистанційне навчання, а сьогодні ми навіть не уявляємо 

життя без нього. В будь-якого новаторства є свої прихильники і ті хто не 

сприймає дистанційне навчання. Але потрібно йти в перед, навчатися, 

удосконалювати свої вміння, робити помилки, потім їх виправляти, тому 

що це і є процес навчання, та пізнання нового на даний час, чогось 

невідомого нам. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В РЕГІОНІ 

 

Управління конкурентоспроможністю послуг є постійним, 

безперервним процесом. Цей процес повʼязаний з необхідністю своєчасно 

реагувати на зниження будь-якого з показників конкурентоспроможності, з 

вжиття відповідних заходів, здатних запобігти втраті ринкових позицій і 

фінансових ресурсів. 

Підтримка конкурентоспроможності виробленого туристичного 

продукту з урахуванням неминучості його відновлення забезпечується 

ресурсним потенціалом, який визначає конкурентоспроможність 

існуючого в регіоні туристичного продукту. 

Для формування конкурентоспроможності туристичного продукту 

слід керуватися наступними чинниками: 

 співвідношенням величини ціни продукту даної туристичної 

фірми з цінами фірм-конкурентів; 

 загальною характеристикою конкурентної політики туристичних 

фірм-конкурентів; 

 можливістю диференціації цін залежно від конʼюнктури 

туристичного ринку – від попиту і пропозиції; 

 системою знижок від ціни туристичних послуг; 

 наявністю асортиментної диверсифікації туристичного продукту 

з позиції задоволення конкурентної потреби; 

 наявністю бренду і ефективністю рекламної інформації; 

 розробленістю гарантій якості надання туристичних послуг [2]. 

Для актуалізації і підвищення конкурентних переваг субʼєктів 

господарювання у сфері туризму, підвищення конкурентоспроможності 
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