
5 січня 2021 року відбулося друге засідання творчої групи «Сучасні 

освітні платформи та сервіси» з теми «Освітні онлайн сервіси: інструменти, 

ресурси, поради». 

З метою дотримання карантинних вимог засідання групи проводилося 

дистанційно. Для проведення засідання була використана електронна 

платформа  Google Meet. 

Добрянський Вячеслав надав практичні рекомендації щодо 

використання сучасних онлайн інструментів інтерактивного навчання задля 

покращення якості організації технології співробітництва у навчальному 

закладі. Залучення до співробітництва під час освітнього процесу розширює 

реалізацію творчого потенціалу, розвиває як предметні, так і ключові 

компетентності студента. Співпраця не обмежена часом і місцем, що є 

характерним для традиційної організації навчальної діяльності.  Було 

наголошено на освітньому та розвивальному потенціалі технологій, які 

забезпечують максимальну активність учасників освітнього процесу. 

Герасимчук Сергій представив топ-15 онлайн-сервісів для організації 

інтерактивних занять. Учасники засідання отримали актуальну інформацію 

про такі сервіси як: Moodle, Classroom, Google Drive, Classtime, Thinklink, 

LearningApps, Kahoot тощо. Було проаналізовано можливості використання 

онлайн інструментів та ресурсів, які дозволяють організувати співпрацю під 



час навчального процесу. Розглянуто етапи та напрями співробітництва з 

використанням онлайн сервісів. До обговорення долучилася Ірина Меленець, 

поширивши власний досвід роботи у даних сервісах та додатках.  

Задля удосконалення теоретичних знань та практичних навичок 

отриманих протягом зібрання, учасники переглянули онлайн-курс «Про 

дистанційний та змішаний формати навчання»  на платформі EdEra.  

Курс корисний не тільки для адміністрації та викладачів навчального 

закладу, а і для батьків студентів. Прослухана програма курсу надала велику 

кількість теоретичних знань та практичних навичок: про дистанційний та 

змішаний формат навчання, як простір можливостей; про організацію обох 



форматів навчання у навчальному закладі; про методи навчання у 

дистанційному та змішаному форматі студентів. Додаткові практичні 

матеріали стали у нагоді для організації освітнього процесу. Кожен з модулів 

курсу викликав велику кількість обговорень та поширенням власних думок 

щодо того чи іншого аспекту. Також, учасники творчої групи адаптовували 

отримані знання до реалій навчального закладу. 

У процесі обговорень вищезазначених тем, учасники групи впевнелись, 

шо актуальним напрямом подальшої роботи є аналіз сучасного стану 

застосування онлайн інструментів інтерактивного навчання в освіті та 

розроблення рекомендацій щодо необхідності  їх ефективного використання в 

навчальних закладах різних типів.  

  Як показав досвід викладачів-учасників творчої групи, методика 

використання електронних  інструментів  для організації співпраці на заняттях 

значно підвищує зацікавлення студентів дисциплінами і дозволяє вивести 

сучасне заняття на якісно новий рівень: підвищувати статус викладача; 

впроваджувати в освітній процес сучасні технології; розширювати можливості 

ілюстративного супроводу заняття; використовувати різні форми навчання та 

види діяльності в межах одного заняття; ефективно організовувати контроль 

знань, вмінь та навичок здобувачів освіти. 

 

 

 

 

 

 

 


