
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
У СУДИЛКІВСЬКОМУ ЛІЦЕЇ НА БАЗІ 
ПЛАТФОРМИ CISCO WEBEX

ІСТОРІЯ УСПІХУ

Карантин, спровокований поширенням коронавірусу, став справжнім випробуванням для всього світу. 
Він змусив змінитися кожного з нас, змінив особисте і ділове життя.

Основною метою діяльності компанії ITIS, як системного інтегратора, — є створення та підтримка 
безперебійного та повноцінного функціонування IT-інфраструктур і процесів будь-якого бізнесу чи 
структури незалежно від сфери, форми й умов діяльності. Тож ця мета набула особливого значення під 
час карантину, коли віддалена робота та доступ до інформації стали новим форматом функціонування 
для багатьох компаній і установ.

Cпираючись на принципи партнерства, ми одразу ж приєдналися до ініціатив світових виробників 
ІТ-рішень для організації та налаштування захищеної і безпечної віддаленої роботи. Однією з таких стала 
ініціатива компанії Сisco за умовами якої можна було отримати безкоштовні ліцензії на ряд продуктів 
виробника зі збільшеним терміном дії. В свою чергу, компанія ITIS безкоштовно реєструвала ліцензії, 
налаштовувала рішення та надавала цілодобову технічну підтримку десяткам підприємств по всій Україні.

Особливої уваги заслуговує ініціатива з рішенням Cisco Webex за  допомогою якого можна організувати 
процес дистанційної комунікації та навчання. Через відсутність єдиної державної системи дистанційної 
освіти, різний рівень інформаційної грамотності вчителів та учнів, технічне наповнення навчальних 
закладів, освітні установи потребують неабиякої кваліфікованої допомоги в організації безперебійного 
та якісного дистанційного навчання, проте це питання лягло цілковито на плечі навчальних закладів, їх 
керівників, вчителів та батьків.

Сьогодні ми хотіли б відзначити особливе ставлення до побудови процесу дистанційного навчання у 
ліцеї Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. Як і для решти закладів 
освіти, ITIS організувала для ліцею процес дистанційного навчання на базі платформи Cisco Webex. 
Про успішний досвід впровадження поспілкувалися з директором Судилківського ліцею 
Регулою Тетяною Анатоліївною.  



2 місяці активного використання
60 335 людино-хвилин відео 
17 773 учасників
1 581 заходів /нарад /уроків
20-40 заходів проведено за 1 день
37 вчителів-організаторів
43 наради проведено кожним вчителем
11 осіб — середня кількість учасників заходу
38 хвилин —  середня тривалість одного заходу

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ:
Як швидко ви змогли влаштувати процес 
дистанційного навчання: з моменту звернення до 
нашої компанії до першого уроку?

2 тижні. У перший тиждень було налаштовано 
платформу. Ще тиждень був присвячений 
ознайомленню з платформою. Не всі учителя та 
учні мають достатній рівень технічних знань, тому 
спочатку було важко. Для учнів старших класів все 
було зрозуміло, але учні молодших класів 
потребували допомоги дорослих. 
Олександр Орестович був на зв’язку цілодобово, 
допомагав кожному. Записав відеоінструкції для 
батьків, учнів та вчителів з налаштування Cisco 
Webex на ПК та мобільних телефонах, щоб вже 
через тиждень почався навчальний процес. 

Як відбувався процес навчання? 

Ми під’єднали усіх вчителів нашого закладу та склали новий графік уроків для кожного класу – від 1-го 
до 11-го. Враховуючи домашній режим навчання, підібрали оптимальний час для початку уроків, щоб 
забезпечити максимальну присутність учнів. На нашому офіційному сайті створили окремий розділ 
про дистанційне навчання на період карантину, де освітлювали інформацію про оновлений розклад з 
номерами кімнат для підключення до онлайн-уроків та домашні завдання.

Перед якими труднощами поставали у роботі? Що було найскладнішим у дистанційному навчанні?

По-перше, у вчителів значно більше часу та сил витрачається на підготовку до дистанційних уроків. 
Залежно від комбінації засобів представлення інформації і обсягу навчального матеріалу, уроки 
вимагають більш складного планування, ніж традиційні аудиторні заняття. Треба не тільки 
переформатувати навчальний матеріал, а й виробити тактику поведінки і спілкування з учнями у 
такому форматі. По-друге, якщо казати про технічні труднощі, до уроків, іноді, долучалися діти з інших 
класів і, навіть, шкіл. Оскільки учні реєструвалися під різними логінами, ідентифікувати таких дітей 
було складно. Вони могли писати небажану інформацію на інтерактивних дошках, або зривати 
навчальний процес. Можливо, такі діти долучалися до уроків тому, що розклад занять та номер 
кімнати був опублікований на нашому офіційному сайті у відкритому доступі. Це питання про 
інформаційну безпеку, що стане наступним.

Хто ініціював впровадження у вашому навчальному закладі дистанційного навчання?

З оголошенням карантину, я зрозуміла що перед нами стоїть виклик, який потрібно подолати. Наш 
ліцей – дуже великий навчальний заклад – 64 вчителі та 650 учнів. Налагодити комунікацію між такою 
кількістю учнів досить непросто, тому відеоуроки та онлайн-зустрічі були необхідні. 
Я побачила рекламну пропозицію компанії ITIS у соціальних мережах і звернулася по допомогу.

Що саме вплинуло на Ваш вибір ПЗ для дистанційного навчання?

У нас дуже сильний вчитель інформатики Олександр Орестович, він володіє великою кількістю 
інформації про різні платформи дистанційного навчання. До речі, ще 5 років назад ми починали 
організовувати дистанційне навчання з платформою Moodle. Але він одразу зазначив, що Cisco Webex 
є однією з найпотужніших платформ і ми без сумнівів обрали цю платформу та почали діяти.

Чи використовували ви Cisco Webex не тільки для дистанційного навчання, 
а й для нарад керівництва, вчителів?

Так, ми проводили педради завдяки Cisco Webex. Також ми спробували провести 
засідання атестаційної комісії у Zoom.



За оцінками вчителів та керівництва 
Судилківського ліцею, завдяки дистанційному 
навчанню на платформі Cisco Webex, шкільна 
програма, не дивлячись на відсутність очного 
роз’яснення матеріалу, була опанована учнями 
більш ніж на 80%. Навчальний рік завершено з 
достатнім рівнем знань та задовільними 
результатами. Дистанційне навчання 
посприяло усвідомленому ставленню до 
навчання, підвищило відповідальність за 
результат навчання та навчило раціонально 
розподіляти свій час та сили.

Компанія ITIS пишається досвідом 
налаштування платформи для організації 
процесу дистанційного навчання десяткам 
освітніх закладів різних ступенів освіти 
України. Він дозволив поглянути на процес 
надання та отримання знань з іншого боку. 

Чи був цікавий такий досвід вчителям та учням?

Спочатку зацікавленість була не у всіх, тому що все нове викликає супротив. Але після 3-х місяців 
користування Cisco Webex вчителі залишилися задоволені. Це набагато простіше: не потрібно 
відстежувати безліч повідомлень у різних месенджерах, перевіряти файли у поштових скриньках. 
Щодо зацікавленості учнів, то варто зауважити, що 11 клас був найактивніший у такому форматі 
навчання. Цей досвід був для них цікавим, вони всім класом виходили на зв'язок та підключалися до 
уроків, а деякі учні змогли покращити свої результати. Технологічність процесу збудила зацікавленість 
та зробила дистанційне навчання інформативним та корисним.

itis.net.uamarketing@itis.net.ua
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БЦ «Концепт», Київ

Найбільш динамічний системний 
інтегратор України та партнер більше 
сорока світових вендорів-виробників 
обладнання та програмних рішень. 
ITIS надає повний комплекс ІТ-послуг, 
від оцінки потреби та проектування 
рішень до покращення досвіду 
використання та сервісного 
обслуговування.

ПРО ITIS 

Звичайно, концепція розвитку дистанційної освіти повинна починатися з питання побудови якісної 
загальної IT-інфраструктури, яка витримувала б навантаження, забезпечувала б роботу інтелектуального 
ПЗ для дистанційного навчання, проте і в таких непередбачених ситуаціях ми маємо в арсеналі 
технологічні рішення, які безпосередньо покращують якість надання освіти. 

На шляху до створення технологічних і прогресивних навчальних закладів, ми продовжуватимемо 
підтримувати розвиток освітніх закладів.

CISCO WEBEX ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЦЕ:

Спільна робота в режимі реального часу

Web-конференції для навчання та презентацій

Спілкування у форматі чату

Демонстрація матеріалу будь-яких форматів

Створення необмеженої кількості 
віртуальних класів

Запис відео-сеансів


