
Виживає не сильніший і не розумніший. 

А той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються. 

Гордон Драйдер 

21 жовтня 2021 року відбулося засідання творчої лабораторії «Школа 

педагогічної майстерності». Із планом та завданнями роботи Школи на новий 

навчальний рік викладачів ознайомила керівник групи Дмитренко Н.І. 

Учасники обговорили та затвердили план роботи творчої лабораторії. 

У вступному слові 

керівник зауважила, що 

метою засідань є 

розкриття ролі та 

можливостей 

впровадження 

дистанційних технологій 

викладачами закладів фахової передвищої освіти як засобу підвищення 

педагогічної майстерності; підвищення професійної компетентності та 

науково-методичного рівня педагогічних кадрів; усвідомлення ролі онлайн-

платформ, чат-занять, веб-занять, дистанційних лекцій, семінарів, ділових ігор 

та інших форм дистанційних занять, що проводяться за допомогою засобів 

телекомунікацій та інших можливостей інтернету  для професійного розвитку 

викладача; упровадження новітніх освітніх технологій; підтримка творчих 

педагогів. 

  Ніна Іванівна сформулювала методичну 

проблему, над якою працюватиме Школа: 

формування основних засад функціонування 

дистанційних технологій навчання в 

освітньому середовищі закладів фахової 

передвищої освіти як шлях до підвищення 

професійної майстерності викладачів. 

Питання плану засідання висвітлили викладачі – Сойнова Н.І., Кириченко 

І.Л, Меленець І.В. 



До виступу про цифровізацію у сфері освіти була запрошена Сойнова Н.І. 

Немає сумніву в тому, що світ цифрових 

технологій, в який ми входимо, — це новий 

логічний етап розвитку технологічної сфери 

людства, наголосила доповідачка. Цифровізація 

(англ. digitalization) є сучасним трендом розвитку 

будь-якої країни. 

Наталія Іванівна вказала на переваги цифрової трансформації освіти. 

Зокрема, це забезпечення сприятливих умов для:  

– розвитку умінь навчатися самостійно, виокремлювати найбільш цінний 

матеріал для саморозвитку;  

– формування мобільності особистості, умінь швидко адаптуватися до 

умов, що змінюються 

непередбачувано і стрімко;  

– посилення мотивації до 

самоосвіти та саморозвитку;  

– охоплення різноманітної 

аудиторії (контент стає 

персоналізованим), забезпечення співпраці та інтегративності;  

– побудови індивідуальної освітньої траєкторії;  

– навчання у найбільш зручних умовах – комфортному темпі, але з 

оптимальним використанням часу, виокремленого для виконання певних 

завдань 

Таким чином, розбудовується сучасний освітній простір, у якому є всі 

умови для оволодіння базовими (надпрофесійними) компетенціями.  

Розкриваючи питання невпинної діджиталізації світу, Сойнова Н.І 

звернула увагу на те, з якими загрозами можемо зустрітися у цифровому світі, 

на яких злочинців і шахраїв натрапити. Викладач порекомендувала учасникам 

зібрання курс "Кіберняня", що є спільним проєктом Міністерства цифрової 

трансформації України, компанії з кібербезпеки 10Guards, компанії Cyberlab і 

компанії Moneyveo.  



Підсумовуючи, Наталія Іванівна висловила думку, що цифровізація 

жодним чином не повинна сприйматися виключно як самоціль. Вона – лише 

інструмент, що створює переваги та надає до них простий доступ.  

Логічним продовженням виступу Наталії Іванівни став виступ Кириченко 

І.Л.  про топ-тренди діджитал трансформацій в освіті. 

Викладач вказала на основні компоненти діджиталізації в освіті: 

1) онлайн-освіта,  

2) електронні освітні ресурси,  

3) електронний документообіг,  

4) навчання за допомогою 

тренажерів, віртуальної реальності,  

5) формування компетенцій, необхідних у цифровому світі. 

Одним з викликів діджиталізованого суспільства є готовність педагога на 

навчального закладу до цифрової трансформації процесу навчання та 

управлінської діяльності. Відтак, педагогу необхідно вчитися постійно й 

паралельно з основною діяльністю. Адже нині якісне викладання дисциплін не 

може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають 

сучасні технології та Інтернет. 

Інна Леонідівна нагадала присутнім про  сервіси та платформи, які активно 

нині розвиваються і відкривають для освітян можливості діджиталізувати 



освітній процес. Викладач продемонструвала результати спільної роботи зі 

студентами у цих сервісах та на різних платформах. 

 Найбільш зацікавили колег  представлені можливості роботи у квест-

кімнатах. 

Хотіли б ми того чи ні, діджиталізація в освіті та безпосередньо в роботі 

педагогів стала обов'язковою. 

Зацікавила своїм виступом і наступна доповідачка – Меленець І.О. Вона 

сказала, що з кожним днем все більше збільшується використання мобільного 



інтернету і кількість користувачів мобільних пристроїв. Такі зміни цілком 

обумовлені, зараз всі прагнуть до зручності і мобільності у всіх сферах життя. 

Однак мобільні пристрої не приносили б стільки користі без спеціальних 

програм − мобільних додатків.   

Ірина Олексіївна наголосила на перевагах та недоліках мобільних 

пристроїв. Охарактеризувала вимоги до мобільних навчальних додатків.  

Мобільні навчальні програми повинні відповідати наступним вимогам, а 

саме: компактність, високий рівень мікроергономіки, повсюдність і 

доступність, доступ. 

Цінним було те, що Ірина Олексіївна 

показала на власних прикладах, як 

застосовує мобільні додатки: атлас анатомії 

людини (3D), ментальні карти, генератори 

Qr-кодів та  представила платформи для 

створення мобільних додатків.  

Зрозуміло, мобільні технології не є і ніколи не стануть панацеєю для 

освіти, проте це потужне і часто недооцінене засіб (серед інших) здатне вивести 

освіту на новий рівень. 

 


