
Освіта - найвизначніше з усіх земних благ, 

але тільки тоді, коли вона найкращої якості. 

Інакше вона абсолютно марна. 

Р. Кіплінг 

 

20 травня 2021 року відбулося четверте засідання творчої групи 

«Інформаційно-комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та 

студентів». На обговорення були винесені такі питання: 

Інформаційна безпека та кібербезпека, проблеми та перспективи 

1. Використання інтернет ресурсів з 

користю для самоосвіти. 

2. Топ 20 ігор-meet  педагога під час 

дистанційного навчання. 

3. Проблеми інформаційної безпеки та 

перспективи. 

4.Підсумки роботи творчої групи у 2020-2021 н.р.  

Заключне засідання творчої групи проходило дистанційно в Google 

Meet. Вимушений перехід на новий формат під час пандемії COVID-19 

показав нам, що організація освітнього процесу в навчальному закладі 

висуває нові передумови щодо використання інтернет-ресурсів для 

самоосвіти викладача. Вони допоможуть ефективно здійснювати співпрацю 

викладачів та студентів під час занять. 

Інформацією про українські платформи та ресурси для самоосвіти 

поділилася викладачка соціології  Самойленко О.А. 

Оксана Анатоліївна  звернула увагу на навчальні платформи, які 

повністю або в більшій мірі зорієнтовані на освітян. 

Студія онлайн-освіти EdEra. Сайт з онлайн-курсами, підручниками 

інтегрованими відео та тестами, блог з матеріалами про освітні тенденції, 

корисні прийоми та техніки навчання.  



Освітній проект «НаУрок». Сайт з вебінарами, конференціями, 

конкурсами та журналом для освітян. За проходження курсів чи конкурсів 

студенти та викладачі отримують свідоцтва і відзнаки. У пошуці можна 

знайти потрібний матеріал за підручником, предметом. 

Всеосвіта. Спільнота активних освітян: скорочуй та генеруй 

(генератор динамічних QR-кодів); стрічка блогів освітян; конструктор тестів; 

вебінари. 

Викладач підкреслила, що безперервна освіта викладача здійснюється, 

в першу чергу, шляхом самоосвіти — 

цілеспрямованої, систематичної роботи 

над підвищенням професійної 

кваліфікації. Потреби в самоосвіті у 

кожного викладача свої, специфічні, 

оскільки на них впливають різні фактори, а саме: особистість педагога, його 

інтереси, наукова і педагогічна підготовка, власна педагогічна робота і її 

результати, оцінка його роботи іншими колегами, керівниками закладу,  

методистом, студентами. 

Оскільки на засіданнях творчої групи «Інформаційно-комунікаційні 

технології як засіб співпраці викладача та студентів» детально розглядалися 

цифрові технології дистанційного навчання. Тому варто зосередити увагу 

освітян на використанні 20 топ ігор-meet,  студентами-практикантами під час 

педагогічної практики. Детально ознайомила зі змістом ігор, завданнями 

Левченко С.В.  

   



  

Про дотримання рекомендацій щодо кібербезпеки під час 

дистанційного навчання розповіла Сойнова Н.І.  

1. Закладу освіти варто скористатися безпечним освітнім сервісом, 

який дозволить створити внутрішнє середовище навчального закладу з  

використанням платформи Google G Suite, Microsoft Office 365 тощо.  

2. Для проведення онлайн-конференцій варто використовувати 

платформи від компанії Cisco - Webex, Microsoft - Teams, Skype, Google -Meet. 

3. При реєстрації на різних онлайн-ресурсах учасникам дистанційного 

навчання варто вводити мінімальну кількість персональних даних. Для цього 

не завадить створити окрему електронну скриньку, яку можна 

використовувати при реєстрації.  

4. Слід обережно використовувати онлайн-тести та опитування, якщо 

вони пропонуються на різних 

відкритих онлайн-ресурсах.  

5. Не варто використовувати 

ресурси, які не підтримують 

шифрування даних, наприклад, через 

протокол https.  

6. Не повідомляти паролі від ресурсів, де користувачі мають облікові 

записи.  

Підсумувала роботу творчої групи у 2020-2021 н.р. Сойнова Н.І., 

обмінялися думками щодо планування роботи на наступний рік, 

діагностування перспективних проблем для опрацювання на засіданнях 

творчої групи в 2021-2022 навчальному році. 


