
29 жовтня 2020 року відбулося перше засідання творчої групи «Сучасні 

освітні платформи та сервіси» з теми «Інформаційно-комунікаційна 

компетенція педагога». 

На початку засідання керівник творчої групи Герасимчук Сергій 

Володимирович ознайомив учасників-викладачів із планом роботи на 2020-

2021 н.р. 

З метою дотримання карантинних вимог засідання групи проводилося 

дистанційно. Для проведення засідання була використана електронна 

платформа  Google Meet. 

Актуальну інформацію про особливості розвитку інформаційно-

цифрової компетентності педагога в сучасній освіті надав Герасимчук Сергій, 

керівник творчої групи. Учасників засідання було ознайомлено з теоретичними 

аспектами інформаційної компетенції. А саме рівнями формування 

інформаційної компетентності, основними елементами процесу формування 



компетентності, складовими та засобами формування інформаційно-

комунікативної компетенції. 

Долучилася до обговорення Марченко Т.В., зазначаючи, що для 

формування даної компетенції необхідною та обов’язковою умовою є 

залучення сучасних освітніх платформ та сервісів у процесі навчання та 

виховання студентства.  

Васильчук Н.В. поділилася педагогічним досвідом щодо онлайн освіти 

як інструмент формування індивідуальної освітньої траєкторії студента. У 

своїй доповіді викладачка підкреслила, що в сучасних умовах розвитку освіти 

необхідною умовою для розвитку освітньої траєкторії студента необхідні 

сучасні засоби взаємодії. У обговоренні даної теми взяли участь викладачі, в 

тому числі викладач Добрянський В.В. доповнив, що освіта та виховання 

здобувачів освіти може забезпечуватися також онлайн курсами на платформах 

EdEra, Prometheus тощо. 

Дмитренко Н.І. ознайомила колег з культурою кібербезпеки в освітньому 

процесі. Викладачка доповіла про актуальність безпеки у мережі Інтернет та 

попередила про можливі небезпеки, що можуть спіткати користувачів. Також 

було додано, що можна вважати мінімально необхідними для учасників 

освітнього процесу елементами культури кібербезпеки: критичне мислення, 

безпечне та відповідальне використання Інтернету, знайомство з методами 

соціальної інженерії, тренування усіх учасників мережної діяльності щодо 

можливого впливу кібер-середовища, комп'ютерне моделювання кібер-загроз 



у відносно замкнених системах — корпоративних, навчальних, тренування 

стійкості користувачів до дії кібер-загроз.  

Сторожинська Д.В. додала, що ефективно вирішувати питання 

забезпечення кібербезпеки можливо лише при системному використанні 

засобів усіх структурних рівнів, враховуючи питому вагу кожного з них для 

конкретної цільової групи та сфери застосування відповідної 

людиноцентричної системи.  

У процесі обговорення вищезазначених питань викладачі-учасники 

творчої групи заключили, що у сучасних умовах пандемії та обмежень, 

необхідною та обов’язковою умовою вдалої співпраці студента та викладача 

необхідно формувати інформаційно-комунікативну компетенцію як з боку 

викладача та і з боку студента. Така взаємодія буде продуктивною для обох 

сторін комунікації. 

 

 

 


