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ВАЛЕНТИНА УСПЕНСЬКА,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 
і методики змісту освіти КЗ СОІППО, керівник 

лабораторії здоров’яспрямованої освіти 
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З чим хочу вас ознайомити? 

 Які є освітні Інтернет-ресурси для 
вивчення біології і основ здоров’я?  

 Як санітарні норми використання 
персонального комп'ютера під час 
навчання обмежують нашу діяльність?  

 Із зразком (варіантом) контенту уроку з 
основ здоров’я на платформі Teams 

 Переліком Інтернет-програм, 
застосунків, використаних при 
створенні контенту дистанційного 
уроку 

 
В. Успенська, 09.12.2020 



Освітні Інтернет-ресурси для 
вивчення біології і основ 

здоров’я 
 

 Біологія 

 Основи здоров’я 

 Застосунки та програми, 
доцільні в дистанційній освіті 
(1) (2) 

В. Успенська, 09.12.2020 

1. Методичні рек. ДО_био-20-21.docx
Корисні посилання для вчителів ОЗ.docx
Корисні посилання для вчителів ОЗ.docx
https://cutt.ly/ChzeJxy
застосунки вчителям_(Зеленська тощо).docx


Рекомендуємо учителям біології і основ 
здоров’я переглянути відозаписи заходів 

Сумського ОІППО:  

 Обласний он-лайн-семінар «Освітня 
діяльність з біології, екології, 
природознавства та основ здоров'я: 
комплексний підхід (25.09.2020) 
https://www.youtube.com/watch?v=FLNbj6-
6ROw&feature=emb_logo 

 Учителям основ здоров’я - виступ 
М.Кісільової «Використання інформаційно-
комунікаційних технологій на уроках основ 
здоров’я» на ІV Всеукраїнській науково-
практичній Інтернет-конференції «Здоров’я як 
особистий, освітній і суспільний феномен» (26 
листопада 2020 року, КЗ СОІППО). 
https://drive.google.com/file/d/1yrr4ol70uvxwgr6I5_zmq2i9BjGEKQWW/vi
ew)  В. Успенська, 09.12.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=FLNbj6-6ROw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FLNbj6-6ROw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FLNbj6-6ROw&feature=emb_logo
Корисні посилання для вчителів ОЗ.docx


П. 1.9. Організація освітнього процесу під час 
дистанційного навчання здійснюється з 
дотриманням … санітарних правил і норм (щодо 
формування розкладу навчальних занять, рухової 
активності, вправ для очей, безперервної 
тривалості навчальної діяльності з технічними 
засобами навчання, тривалості виконання 
завдань для самопідготовки у позанавчальний 
час). 

Дистанційне навчання організовується для учнів, 
які не мають медичних протипоказань до занять із 
комп’ютерною технікою. 

 

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної 
середньої освіти (від 08.09.20 № 1115) 

 

 

В. Успенська, 09.12.2020 

САНІТАРНІ НОРМИ  
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
КОМП'ЮТЕРА ПІД ЧАС НАВЧАННЯ 



Зразок (варіант)  
контенту уроку з основ здоров’я 

на платформі Teams 



 PowerPoint 

 YuTube,  

 LearningApps 

 QR-код 

 Хмара слів (WordArt) 

 Forms 

 Padlet 

 
 

 

 
В. Успенська, 09.12.2020 

Перелік Інтернет-програм, застосунків, 
використаних при створенні контенту 

дистанційного уроку 





Світ, де житимуть наші діти, 
змінюється в чотири рази 
швидше, ніж наші школи 
 

Віллард Деджетт, 
директор Міжнародного центру 

менеджменту освіти 



Лабораторія  

здоров’яспрямованої освіти  

КЗ СОІППО 

sumylab.zsd@gmail.com 

 

099-01-99-817 

 
 

 

 

 
В. Успенська, 09.12.2020 

Контакти 

mailto:sumylab.zsd@gmail.com

