
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я. Франка  

Житомирської обласної ради   

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник директора з навчальної роботи  

 _____________________________ Ольга СУШИЦЬКА  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

План роботи  творчої лабораторії викладачів 

«Сучасні освітні платформи та сервіси» 
  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

Коростишів, 2022 



Склад творчої групи  

Керівник творчої групи: Кириченко І.Л., викладач інформатики, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач.  

  

Члени групи:  

Алєксєєв А.О., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший 

викладач, 

Абрагам В.І., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач, 

Горобець О.А., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-

методист, 

Левченко Н.В., спеціаліст І кваліфікаційної категорії, 

Левченко С.Віт., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший 

викладач, 

Ляшук А.Б., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, 

Меленець І.О., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший 

викладач, 

Міненко Г.М., спеціаліст І кваліфікаційної категорії, 

Радкевич В.М., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-

методист, 

Феськов П.В., спеціаліст І кваліфікаційної категорії, 

Шугайло В.Б., спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, 

Шумінська Н.О., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший 

викладач. 

  



Тема  дослідження. Сучасні освітні платформи та сервіси як інструмент 

ефективної взаємодії та розвитку мислення у навчальному процесі.  

Актуальність теми. Одна з основних проблем сучасної дидактики полягає 

у виборі оптимального співвідношення найкращих традицій чинної освітньої 

системи, інструментарію інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних 

педагогічних інновацій та тенденцій. Нагальною потребою сьогодення є 

проблема пошуку найбільш ефективних освітніх технологій, що здатні 

допомогти у вирішенні даної проблеми. Інноваційне навчання - навчальна та 

освітня діяльність, яка зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі, 

ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, 

високих соціально-адаптаційних можливостей особистості. Розв’язанню цих 

завдань може сприяти впровадження в освітній процес сучасних освітніх 

платформ та сервісів. 

Предмет дослідження – застосування освітніх платформ та сервісів для 

підвищення ефективності навчання. 

Об’єкт дослідження – сучасні освітні платформи та сервіси, особливості 

використання платформ, популяризація освітніх онлайн-сервісів. 

Завдання:  

а) дати чітке визначення ключових понять – дистанційна освіта, платформа 

дистанційного навчання, онлайн-сервіс, масовий відкритий онлайн-курс;  

б) окреслити коло найпопулярніших сучасних платформ дистанційного 

навчання та онлайн-сервісів; порівняти особливості та основні функції 

відібраних платформ дистанційного навчання та онлайн-сервісів;  

в) спираючись на результати проведеної роботи, визначити 

найперспективніші платформи та онлайн-сервіси для організації дистанційного 

навчання у закладах освіти; 

г) визначити найперспективніші платформи дистанційного навчання та 

онлайн-сервіси для подальшої побудови методики дистанційного навчання; 

д) удосконалювати структуру проведення заняття у онлайн формі, етапи 

навчально спілкування, дидактичні умови, які можуть забезпечити ефективну 



організацію етапів навчального спілкування з урахуванням специфіки процесу 

навчання. 

Очікувані результати роботи:  

- розробка науково-методичних рекомендацій до проведення заняття у 

онлайн формі; 

- підготовка педагогічних кадрів до освоєння засобів онлайн технологій та 

їх впровадження у навчальний процес; 

- удосконалення технічної обізнаності педагогічних кадрів; 

- підвищення пізнавальної діяльності студентів та активна участь у 

навчально-виховному процесі; 

- удосконалення методики викладання з використанням сучасних освітніх 

платформ та сервісів.  

  



Тематика засідань творчої групи  

ТЕМА 1. Використання онлайн-дошок в освітньому процесі  

Доповідь 1. Онлайн-дошка Miro, Kami – зручний спосіб взаємодії учасників 

освітнього процесу. 

Доповідь 2. Особливості онлайн-дошки Padlet . 

Практичне заняття.  Організація спільної роботи студентів із онлайн-дошкою 

від Google –  Jamboard. 

  

ТЕМА 2. Електронний підручник як елемент освітнього процесу 

Доповідь  1. Сучасні платформи та сервіси для створення електронних 

підручників. 

Практичне заняття. Особливості створення електронного підручника у 

середовищі Book Creator. 

 

ТЕМА 3. Використання сервісів Google в сучасному освітньому 

просторі для формування професійних компетентностей майбутніх 

учителів 

Доповідь 1. Секретні функції браузера Google Chrome як засіб розвитку 

пізнавальної активності здобувачів освіти. 

Доповідь 2. Топ 10 кращих розширень Google Chrome для оптимізації роботи 

освітнього процесу. 

 

ТЕМА 4. Використання онлайн-сервісів як засобу формування понятійного 

апарату здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання 

Доповідь 1. Можливості використання хмар слів на заняттях. 

Доповідь 2. Флеш-картки – ефективний засіб запам’ятовування ключової 

інформації. 

Практичне заняття. Презентація творчих надбань педагогів. 

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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2. Обробка результатів  

1) Апробація створеного матеріалу у навчально-виховному процесі з різних 

навчальних предметів. 

2) Обговорення проблем ефективного використання ресурсів у освітньому 

процесі.  

3) Розробка опитувальників та презентацій на освітніх сервісах. 

4) Удосконалення практичних навичок користування онлайн-платформами, 

отримання сертифікатів з пройдених курсів. 

 

 


