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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕБ-СЕРВІСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»

В умовах всесвітньої пандемії коронавірусу 2020 року, що 
оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров’я, «офлайн» 
навчання здобувачів вищої освіти спеціальності «Професійна освіта» у 
Хмельницькому національному університеті стало неможливим. На 
виконання Постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року 
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
COVID-19» (із змінами), наказу МОНУ від 16.03.2020 року № 406 «Про 
організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» 
заборонено проведення освітнього процесу та відвідування закладів освіти 
здобувачами і, при цьому, обов’язкового забезпечення виконання освітніх 
програм, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням 
технологій дистанційного навчання. Відтак, постає нагальна потреба для 
науково-педагогічних працівників в опануванні веб-сервісів для організації 
дистанційного навчання.

Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за 
кордоном дає визначення поняттю «дистанційне навчання», як форма 
навчання із використанням комп’ютерних та телекомунікаційних 
технологій, що забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та 
студентів на різних етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами 
інформаційної мережі. При цьому дистанційне навчання включає в себе 
сукупність таких заходів: представлення навчального матеріалу студенту, 
контроль його успішності; консультація, інтерактивна співпраця студентів і 
викладача тощо.

Організація дистанційного навчання здобувачів вищої освіти 
спеціальності «Професійна освіта» в умовах пандемії можлива із 
використанням Інформаційної системи «Модульне середовище для 
навчання», що функціонує з 2006 року. Інформаційна система «Модульне 
середовище для навчання» містить навчально-методичні комплекси 
дисциплін і забезпечує ефективну самостійну роботу здобувачів. Однак, з 
метою проведення онлайн занять, консультацій для студентів у викладачів 
виникла нагальна потреба в опануванні ресурсів для створення онлайн 
конференцій. Існує низка платформ для проведення онлайн конференцій 
такі, як: ZOOM, Skype, Google Hangouts, Webex, TrueConf, Uber Conference,
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MyOwnConference, WizIQ, Viber Messenger, WhatsApp, Facebook Messenger 
тощо.

Схарактеризуємо деякі платформи для можливості проведення 
онлайн конференцій здобувачам вищої освіти спеціальності «Професійна 
освіта».

ZOOM -  платформа для проведення відеоконференцій, онлайн 
зустрічей, дистанційних занять. Огранізувати зустріч можливо після 
реєстрації, при цьому, безкоштовний обліковий запис дозволяє проводити її 
не довше 40 хвилин із кількістю учасників не більше 100 осіб. Здобувачі 
вищої освіти можуть заходити у програму зі смартфона, планшета, 
комп’ютера за посиланням або ідентифікатором. Є можливість планування 
зустрічей заздалегідь за розкладом, використовуючи одне 
посилання/ідентифікатор.

Перевагами платформи ZOOM є: відмінний зв’язок, відео- та 
аудіозв’язок із кожним учасником; можливість демонстрації з екрану при 
одночасному коментарі; наявність інтерактивної дошки, чату для 
спілкувань і передачі файлів; можливість запису онлайн зустрічі на 
комп’ютер; налаштування віртуального фону тощо.

Skype -  досить популярний у світі месенджер із функцією 
проведення аудіо та відео зустрічей. При використанні в освітньому процесі 
є можливість організовувати індивідуальні консультації та групові заняття 
із залученням не більше 24 студентів. Перевагами Skype є: безкоштовне 
використання; не потребує складних налаштувань при організації зустрічей; 
можливість надсилати учасникам файли і контакти; можливість 
включати/виключати відео та мікрофони учасників тощо. На відміну від 
ZOOM, при організації зустрічей у Skype необхідно додавати учасників що 
знаходяться «у мережі», або створити нову «розмову», додавши у неї 
контакти і натиснути «відеодзвінок».

Meet Google Hangouts -  платформа, що з ’явилася нещодавно, як одна 
із версій Hangouts. Безкоштовне тестове використання платформи можливе 
терміном до 14 днів, кількість учасників, що одночасно можуть брати 
участь у заняття -  до 100 осіб, є можливість використовувати на 
персональних комп’ютерах лише з Google Chrome та мобільних пристроях 
при встановленні необхідного додатку. Перевагами використання Meet 
Google Hangouts є: шифрування зв’язку; можливість організації термінової 
зустрічі; можливість доєднатися до розмови «в один клік»; підключення 
можливе також з Календаря Google, якщо студента запросили на зустріч 
тощо.

MyOwnConference -  платформа для проведення занять із кількістю 
студентів не більше 20 осіб. Є платна і безкоштовна версії що майже не 
відрізняються. Під час проведення заняття можуть бути одночасно 
ввімкнені лише три камери, однак право доповідати із ввімкненою камерою 
можливо надавати студентам по черзі. Перевагами використання є: 
необмежене безкоштовне користування, надійність сервісу, повна 
підтримка безкоштовних акаунтів, можливість проведення зустрічей без 
попереднього планування, наявність додаткових функцій (показ з екрану,
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презентація, чат, статистика, запис вебінару (20 хвилин при використанні 
безкоштовної версії), демонстрація відео, блокування учасників, тестування, 
розсилка запрошень тощо).

UberConference -  платформа, яку можна використовувати для 
проведення занять із кількістю учасників не більше 15 осіб. Платформа є 
безкоштовною, але є і платний контент. Є можливість використання на 
персональному комп’ютері та із мобільних пристроїв, при вході необхідно 
обов’язково використовувати пін-коди. Максимальна тривалість зустрічі 45 
хвилин. Перевагами платформи є: можливість створення запланованих та 
миттєвих зустрічей, відсутність пін-коду для організатора, необмежений час 
проведення зустрічі, висока якість звуку і зображення, зручний інтерфейс, 
можливість керування учасниками шляхом відключення звуку та паузи.

Для проведення індивідуальних консультацій зручним для 
використання є додатки Facebook Messenger, Viber та WhatsApp, хоча 
дозволяють проводити і групові зустрічі. Ці безкоштовні месенджери пра
цюють з персональних комп’ютерів та мобільних пристроїв із необмеженою 
тривалістю проведення зустрічі, мають зручний інтуїтивний інтерфейс.

Відтак, огляд безкоштовних платформ та месенджерів доводить, що 
в умовах пандемії є беззаперечна можливість для викладача проводити 
заняття і консультації, а для здобувачів вищої освіти спеціальності 
«Професійна освіта» не припиняти навчання з метою досягнення 
запланованих результатів навчання.
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