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можливості отримання якісної освіти для всіх учасників освітнього процесу. 

Студенти нового покоління бажають не тільки отримувати нові знання, а й 

створювати і розвивати їх самостійно. Використання соціальних мережевих 

сервісів стимулює пізнавальний інтерес студентів, зростає ефективність 

самостійної роботи, розвивається вміння брати участь у роботі групи за 

рахунок диференціації процесу навчання, підвищується мотивація навчання, 

відбувається раціональне поєднання колективної форми роботи з 

індивідуальним підходом у навчанні. Навчальна діяльність з використанням 

соціальних мережевих сервісів дозволяє формувати інформаційну культуру, що 

необхідна в умовах сучасного суспільства, зумовлює розвиток педагогів і 

студентів. 
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 Останніми десятиріччями перспективним напрямком розвитку системи 

підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації лікарів є дистанційна 

форма навчання. У процесі дистанційного навчання важлива роль належить 

інструментам, які надають змоги слухачам самостійно долучатися до 

найрізноманітніших інформаційних джерел. Одним з інструментів організації 

дистанційного навчання виступає онлайн-сервіс EDMODO — освітня 

технологічна платформа з організації дистанційної комунікації, співпраці 

учасників навчального процесу. EDMODO ефективно створює навчальне 
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середовище, максимально наближене до реалій: організація навчальних класів, 

груп; організація чатів і обговорень; робота з онлайн дошкою (публікація об’яв 

на дошці); робота з онлайн-бібліотекою; проведення тестувань; створення 

онлайн календаря подій; організація відкритих дискусійних площадок тощо.  

 Серед вагомих переваг використання онлайн-сервісу EDMODO для 

організації дистанційного навчання слухачів військово-медичної академії 

можна виокремити: поширення освітнього контенту (авторських навчальних 

курсів й індивідуальних освітніх траєкторій для слухачів); вільний доступ до 

навчального матеріалу (надає змоги слухачам своєчасно отримати 

систематизовані знання за певними освітньо-професійними, освітньо-

науковими, науковими програмами); створення єдиного інформаційно-

освітнього простору взаємодії учасників навчального процесу в режимі 

реального часу, незалежно від позиціонування; оперативний контроль за 

результативністю навчання (надає змоги спостерігати індивідуальний прогрес 

кожного слухача в навчанні, миттєво формувати рейтингові показники). 
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Today child with dyslexia could be met almost in every school class. Children 

that feel difficulty in reading and letter still more. There are children and among 

senior pupils suffer from this disease. It is an enough large group of children and we 

have no right to ignore their problems.  

A child during long years cannot learn read well. Children that suffer from this 

disease take apart letters slowly, mix up the order of letters and syllables in a word, 

and main, badly catch the sense of reading. They reproduce maintenance of the read 

text badly, do not understand a task to exercise. They have trouble not only with 

reading but also with speech. Such students cannot correctly frame a sentence, mix up 


