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 Цифровізація освіти змінює підходи до використання цифрових технологій вчителями  
та  сприяє розвитку  змішаного навчання на основі запровадження ІТ-інструментів в 
освітньому процесі. Виклики сьогодення, у вигляді запровадження карантинів в зв’язку з 
загрозою здоров’ю людей, також впливають на інтерес педагогів до ІТ-інструментів, за 
допомогою яких можна провести лекції, консультації, практичні роботи під час 
дистанційного навчання. Проаналізуємо можливості ІТ-інструментів для проведення 
вебінарів.  

Методичні аспекти запровадження вебінарів досліджували Н. Морзе, О.Ігнатенко, Ю. 
Богачков, В. Царенко [1-5].   

Перевагами використання вебінарів визначено: можливість віддаленого проведення 
занять, можливість запису лекцій, семінарів, практичних занять, необмежена кількість 
слухачів, можливість використання додаткових матеріалів Основними функціями вебінарів 
є:  

- демонстрація презентації,   
- перегляд відео,  
- групове  спілкування (за наявності мікрофонів у учасників),  
- онлайн дошки або білі дошки (whiteboard). Це спільний простір для коментарів, 

малюнків всіх учасників,  
- текстовий чат (спільний  та для особистих повідомлень),  
- віддалений доступ, дозволяє показати екран того, хто виступає;  
- опитування та голосування для організації зворотнього зв’язку з аудиторією.  

Для проведення відеодзвінків та вебінарів можна використати велику кількість 
безкоштовних і платних інструментів. Розглянемо ті з них, які найчастіше використовуються 
освітянами: Bigblubutton (https://bigbluebutton.org/), Zoom (https://zoom.us/postattendee?id=6), 
Hangoot (https://hangouts.google.com/), Youtube (https://studio.youtube.com/), Skype для бізнесу 
(https://www.skype.com/ru/business/).  
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BigBlueButton та Zoom забезпечують обмін аудіо, відео, слайдами, чатом та екраном у 

режимі реального часу та дозволяють створити запис вебінару для подальшого перегляду.   

Студенти або учні беруть участь у обміні  значками смайлів, опитуваннях та можуть 

працювати на спільній онлайн дошці.   
Перевагами BigBlueButton є  безкоштовність та відсутність потреби його інсталяції на 

пристрої учасників, можливість налаштування україномовного інтерфейсу. Запис вебінару 

зберігається в обліковому записі того, хто ініціював її та доступна до перегляду за наявності 
дозволу автора. Для роботи з різними учнями можна використати різні кімнати з одним і тим 

самим доступом в різний час.  

В безкоштовній версії Zoom педагог може використати 40 хвилин для 100 учасників на 

проведення вебінару,  але кількість таких сесій не обмежена. Перевагою є можливість 

приєднатись до вебінару без додаткової  реєстрації. За бажанням вчитель може інсталювати 

програму Zoom на пристрій і  планувати та організовувати вебінари з встановленого додатку. 

Перевагою є і те, що всі онлайн зустріч можна запланувати заздалегідь та запис завантажити 

на комп’ютер.   

Сервіс Hangoot  для миттєвого обміну повідомленнями, безкоштовними відео та аудіо 

дзвінками використовується тими навчальними закладами, які активно запроваджують 

сервіси Google для дистанційного або змішаного навчання. Всі учасники повинні мати 

облікові записи Google для приєднання до відеоконференції. Кількість учасників обмежена. 

На період карантину Google зняв попередні обмеження і запропонував освітнім закладам 

долучати до відеоконференцій до 250 учасників. При наявності облікового запису Google 

можна скористатись трансляцією Youtube та запланувати прямий ефір для обмеженої 
аудиторії або для загалу (https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru).   

Вчителі які звикли використовувати для організації відеодзвінків Skype або Viber не 

мають можливості зберегти цю подію у вигляді відеофайлу. Skype для бізнесу, який входить 

в пакет Office 365 має додаткові функції щодо організації відеотрансляцій та їх запису.  

Кожен із запропонованих ІТ-інструментів можна використати для візуалізації 
навчальних дистанційних занять, Bigblubutton та Zoom також дозволяють організувати 

спілкування, співпрацю, опитування і тестування. Подальших досліджень потребує методика 

розробки навчальних матеріалів для проведення вебінарів.  
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