
18 травня 2021 року відбулося четверте засідання творчої групи 

«Сучасні освітні платформи та сервіси» з теми «Освітні онлайн платформи 

для організації ефективного дистанційного та змішаного навчання». 

Для проведення засідання була використана електронна платформа  

Google Meet. З метою дотримання карантинних вимог засідання групи 

проводилося дистанційно.  

Герасимчук Сергій надав інформацію щодо актуальності та 

особливостей онлайн курсів. Було надано детальну інформацію про 

дистанційну академію «TeachHub» від незалежної освітньої корпорації 

TeachHub, яка створена для навчання педагогів і розвитку української освіти. 

Були висвітлені переваги та недоліки платформи.   

У процесі обговорення було наголошено на тому, що масові відкриті 

онлайн-курси є одним із інструментів здійснення процесів трансформації 

вищої освіти України, який в перспективі може забезпечити її 

конкурентоспроможність у міжнародному освітньому просторі. Подальші 

дослідження, мають бути спрямовані на розробку поєднання традиційних 

освітніх форматів та інновацій масових відкритих онлайн-курсів. 

 



До обговорення приєдналася Наталія Васильчук та висвітлила власний 

досвід користування онлайн платформами для курсів. Було проаналізовано 

можливості використання онлайн інструментів та ресурсів, які дозволяють 

організувати співпрацю під час освітнього процесу. 

Продовжила засідання Сторожинська Д.В. розповівши про українські 

платформи та ресурси для організації самоосвіти вчителів. Було виділено три 

платформи для організації роботи. Один з них - український громадський 

проект масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus».  

Наступною стала Ukrainian English Language Teacher Learning Platform. 

Розробники навчальної програми обіцяють освітянам матеріали для 

професійного зростання, підвищення результативності, найновіші знання і 

методи викладання, можливості для того, щоб зробити заняття цікавішими 

для дітей і більш продуктивними. Останнім, але не менш важливим став 

освітній проект «На Урок». 

У якості практичної частини педагоги презентували власні творчі 

надбання. У процесі обговорень вищезазначених тем, учасники групи 

впевнились в актуальності та ефективності застосування онлайн платформ. 

Обговорення учасниками показало, що онлайн освіта стала новою формою 



навчання, яка дозволяє поєднувати різні види діяльності, отримуючи при 

цьому нові знання і навички, підвищуючи якість освітнього процесу.  

Системне, цілісне уявлення про самоосвіту з використанням освітніх 

сервісів, виділення її структури, обґрунтування критеріїв, функцій, дозволяє 

цілеспрямовано і ефективно організувати освітній процес, підвищити рівень 

професійних знань, приймати ефективні рішення в навчальній роботі, 

цілеспрямовано і системно розвивати педагога. 

 

 

 

 


