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Тема  дослідження. Сучасні освітні платформи та сервіси як інструмент 

ефективної взаємодії та розвитку мислення у навчальному процесі.  

Актуальність теми. Одна з основних проблем сучасної дидактики полягає 

у виборі оптимального співвідношення найкращих традицій чинної освітньої 

системи, інструментарію інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних 

педагогічних інновацій та тенденцій. Нагальною потребою сьогодення є 

проблема пошуку найбільш ефективних освітніх технологій, що здатні 

допомогти у вирішенні даної проблеми. Інноваційне навчання - навчальна та 

освітня діяльність, яка зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі, 

ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, 

високих соціально-адаптаційних можливостей особистості. Розв’язанню цих 

завдань може сприяти впровадження в освітній процес сучасних освітніх 

платформ та сервісів. 

Предмет дослідження – застосування освітніх платформ та сервісів для 

підвищення ефективності навчання. 

Об’єкт дослідження – сучасні освітні платформи та сервіси, особливості 

використання платформ, популяризація освітніх онлайн-сервісів. 

Завдання:  

а) дати чітке визначення ключових понять – дистанційна освіта, платформа 

дистанційного навчання, онлайн-сервіс, масовий відкритий онлайн-курс;  

б) окреслити коло найпопулярніших сучасних платформ дистанційного 

навчання та онлайн-сервісів; порівняти особливості та основні функції 

відібраних платформ дистанційного навчання та онлайн-сервісів;  

в) спираючись на результати проведеної роботи, визначити 

найперспективніші платформи та онлайн-сервіси для організації дистанційного 

навчання у закладах освіти; 

г) визначити найперспективніші платформи дистанційного навчання та 

онлайн-сервіси для подальшої побудови методики дистанційного навчання; 

д) удосконалювати структуру проведення заняття у онлайн формі, етапи 

навчально спілкування, дидактичні умови, які можуть забезпечити ефективну 



організацію етапів навчального спілкування з урахуванням специфіки процесу 

навчання. 

Очікувані результати роботи:  

- розробка науково-методичних рекомендацій до проведення заняття у 

онлайн формі; 

- підготовка педагогічних кадрів до освоєння засобів онлайн технологій та 

їх впровадження у навчальний процес; 

- удосконалення технічної обізнаності педагогічних кадрів; 

- підвищення пізнавальної діяльності студентів та активна участь у 

навчально-виховному процесі; 

- удосконалення методики викладання з використанням сучасних освітніх 

платформ та сервісів.  

  



Тематика засідань творчої групи  

ТЕМА 1. Інформаційно-комунікаційна компетенція педагога 

Доповідь 1. Особливості розвитку інформаційно-цифрової компетентності 

педагога (Герасимчук С.В). 

Доповідь 2. Онлайн освіта як інструмент формування індивідуальної освітньої 

траєкторії студента (Васильчук Н.В.). 

Доповідь 3.  Культура кібербезпеки в освітньому процесі. (Дмитренко Н.І.).  

  

ТЕМА 2. Освітні онлайн сервіси: інструменти, ресурси, поради  

Доповідь  1. Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як 

технологія співробітництва (Добрянський В.В.) 

Доповідь 2. Топ-15 онлайн-сервісів для організації інтерактивних занять. 

(Долінговська С.М.) 

 

Практичне заняття 

Перегляд онлайн-курсу «Про дистанційний та змішаний формати 

навчання» (студія онлайн-освіти «EdEra») 

 

ТЕМА 3. Сервіси google як інструмент для удосконалення навчально-

виховного процесу 

Доповідь 1. Використання додатку google classroom для організації відкритого 

освітнього середовища. (Невмержицький О.П.) 

Доповідь 2. Онлайн-опитування з використанням google форм – сучасний 

інструмент освітнього процесу. (Марченко Т.В.) 

 

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Практичне заняття 

Перегляд онлайн-курсу «Розгортання та використання середовища G Suite в 

діяльності освітньої установи» (навчання організовує Google Україна та Служба 

освітнього омбудсмена) 

 

ТЕМА 4. Освітні онлайн платформи для організації ефективного дистанційного 

та змішаного навчання 

Доповідь 1. Онлайн-курси: актуальність та особливості використання 

(Герасимчук С.В.) 

Доповідь 2. Українські платформи та ресурси для організації самоосвіти 

вчителів  (Сторожинська Д.В.) 

 

Практичне заняття 

Презентація творчих надбань педагогів. 

   

  



Практична діяльність творчої групи  

Опрацювання методичної літератури  

1. Рахмістрюк І. Чи відбудеться революція в українській системі освіти? 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://gazeta.dt.ua/EDUCATION/chi 

vidbudetsya_revolyuciya_v_ukrayinskiy_sistemi_osviti_.html.  

2.  Тепла М. Масові відкриті онлайн-курси в Україні: сучасні тенденції 

розвитку, можливості та досягнення / Зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. 

Інтернет-конф. “Інновації в бізнес-освіті”. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 82–84.  

3. Бацуровська І.В. Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна 

тенденція в освіті // Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського. – Серія : Педагогічні науки. – 2015. – 

№ 1. – С. 31–34. 

4. Ляшенко О.М., Проць І.І. Масові відкриті онлайн-курси: нова технологія 

навчання чи міф? // Молодий вчений. – 2016. – № 4 (31). – С. 118–121. 

5. Толстошеева И. Трансформация онлайн-курсов: главные тренды, что 

изменилось и почему все будут платить [Електронний ресурс]. – Режим 

доступуhttps://test.ru/2017/02/22/transformatsiya_onlajn_kursov_glavnye_trendy_cht

o_izmenilos_i_pochemu_vse_budut_platit/.  

6. Коваль М. Инвестиции в образовательные стартапы Европы выросли в 2 

раза до 23 млн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

htttp://www.imena.ua/blog/ edukwestinvestment/. 

7. Лысенкова С.Н. Я читаю. Я считаю. Я пишу: Как учить маленьких: Школа 

пресс, 2001. С. 96. 

8. Морозов М.Н., Герасимов А.В., Курдюмова М.Н. Системы совместной 

учебной деятельности на основе компьютерных сетей. Образовательные 

технологии и общество. Т. 12, 2009. № 1. С.310-323.  

9. Редько В.В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови. Рідна 

школа, 2011. № 8 – 9. С. 28 – 36.  



2. Обробка результатів  

1) Апробація створеного матеріалу у навчально-виховному процесі з різних 

навчальних предметів. 

2) Обговорення проблем ефективного використання ресурсів у навчально-

виховному процесі.  

3) Розробка опитувальників та презентацій на освітніх сервісах. 

4) Удосконалення практичних навичок користування онлайн-платформами, 

отримання сертифікатів з пройдених курсів. 

 

 


