
Основні форми онлайн-комунікації 

      Відеоконференція — це конференція в режимі реального часу онлайн. 

Вона проводиться у визначений день і час. Обговорення й ухвалення рішень, 

дискусії, захист проєктів відбуваються в режимі реального часу. Викладач і 

учні можуть бачити одне одного, має можливість супроводжувати лекцію 

наочним матеріалом.  

Форум — найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів у 

дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений певній проблемі або 

темі. Модератор/ка форуму реалізує обговорення, стимулюючи питаннями, 

повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення 

форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів 

можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи 

учнів над проєктом створюються форуми для кожної окремої групи з метою 

спілкуватися під час дослідження щодо поставленого для групи завдання, 

потім — обговорити загальну проблему проєкту спільно, з залученням усіх 

учасників освітнього процесу (веб-конференція).  

Чат — спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб 

оперативної комунікації людей через інтернет. Є кілька різновидів чатів: 

текстовий, голосовий, аудіо-,відеочат. Найбільш поширений — текстовий 

чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час 

вивчення іноземної мови в дистанційній формі є важливим моментом. З 

освітньою метою у разі необхідності можна організувати спілкування в чатах 

з носіями мови. 

Блог — це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію 

належить одній особі чи групі людей. Автор розміщує на сайті свого 

мережевого щоденника (блогу) допис (твір, есе) і надає можливість іншим 

учням прочитати й прокоментувати розміщений матеріал. В учнів з’являється 

можливість обговорити й оцінити якість публікації, зокрема й іноземною 

мовою, що сприяє розвиткові мовленнєвих навичок.  

Електронна пошта — це стандартний сервіс інтернету, що забезпечує 

передавання повідомлень як у формі звичайних текстів, так і в інших формах 

(графічній, звуковій, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У 

системі освіти електронна пошта використовується для організації 

спілкування викладача/викладачки й учня/учениці, а також учнів між собою. 

 Анкетування — для поточного контролю в ході дистанційного навчання 

зручно використовувати різноманітні анкети, 

Соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та мобільні 

застосунки на кшталт Viber дозволяють створювати закриті групи, спільноти, 

чати, вести обговорення тем, завдань, проблем, інформації.  



        Платформа Google Classroom (https://classroom.google. com) — це 

сервіс, що пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, дозволяє організувати 

онлайн-навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію. 

Викладач має змогу проводити тестування, контролювати, систематизувати, 

оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, 

застосовувати різні форми оцінювання, коментувати й організовувати 

ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу. Основним 

елементом Google Classroom є групи.  

Платформа Moodle (https://moodle.org/) — безкоштовна відкрита система 

управління дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий 

набір інструментів для освітньої викладача, учнів та адміністрації закладу 

освіти.  

Zoom (zoom.us/download) — сервіс для проведення відеоконференцій та 

онлайн-зустрічей. Для цього потрібно створити обліковий запис. 

Безкоштовна версія програми дозволяє проводити відеоконференцію 

тривалістю 40 хвилин, однак на період пандемії сервіс зняв це обмеження. 

Zoom підходить для індивідуальних та групових занять. их ресурсах.  

ClassDojo (https://www.classdojo.com/uk-ua/signup/) — простий інструмент 

для оцінювання роботи класу в режимі реального часу. Тут створена 

комфортна система заохочення з різними ролями та рівнями доступу. Є 

можливість спілкування учнів на сторінці классу. Кожен учень/учениця 

отримує аватарку у вигляді монстрика. Завдання монстрика — збирати бали 

за завдання. За кожне завдання вчитель/ка присвоює учням певну кількість 

балів. Батьки можуть спостерігати успішність учнів з окремих предметів. 

 Classtime (https://www.classtime.com/) — платформа для створення 

інтерактивних навчальних додатків, яка дозволяє вести аналітику 

навчального процесу і реалізовувати стратегії індивідуального підходу. Є 

бібліотека ресурсів, а також можливість створювати запитання. Принцип 

роботи такий: викладач розробляє інтерактивний навчальний матеріал з 

певної теми (можна використовувати матеріали з бібліотеки), учні 

отримують доступ до навчального матеріалу і розпочинають роботу, 

викладач у режимі реального часу відслідковує прогрес кожного 

учня/учениці..  

LearningApps.org (LearningApps.org) — онлайн-сервіс, який дозволяє 

створювати інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з 

інтерактивною дошкою або як індивідуальні вправи для учнів. Дозволяє 

створювати вправи різних типів на різні теми. Цей сервіс є додатком Web 2.0 

для підтримки освітніх процесів. Конструктор LearningApps. org призначений 

для розробки, зберігання та використання інтерактивних завдань з різних 

предметів. Тут можна створювати вправи для використання з інтерактивною 

дошкою.  


