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Інформатизація освіти передбачає створення та впровадження електронних 

ресурсів для навчально-виховного процесу, інтегрування інформаційно 

комунікаційних технологій (ІКТ) в освітній процес, вдосконалення форм і 

методів організації навчання, 

використання інноваційних 

педагогічних технологій.  

Тому 16 грудня 2019 року відбулося 

засідання Школи педагогічної 

майстерності на тему «Онлайн-освіта – 

новий поступ до підвищення рівня 

компетентності вчителя», де 

обговорювалися такі питання: 

- Роль онлайн-платформ для професійного розвитку викладача. 

- Вебінар як інноваційний засіб професійного саморозвитку педагога. 

- Використання сервісів Google для формування інноваційно-цифрової 

компетентності викладача. 

Актуальною на сьогодні є проблема вивчення  особливостей застосування та 

обґрунтування ефективності 

використання сучасних 

онлайнплатформ для професійного 

розвитку викладача. Сойнова Н.І.  

зауважила, що це комбінація 

відеолекцій, інтерактивних завдань і 

онлайн-спілкування для обговорення 

навчальних матеріалів. Їх особливість 

полягає в наданні вільного доступу до навчальних тем, незалежно від місця 

проживання. Запровадження такого формату є унаочненням концепції навчання 



протягом усього життя. Наталія Іванівна звернула увагу на українській освітні 

онлайнплатформи “Prometheus”, “EdEra”, “Освітаонлайн”, "Всеосвіта", "На 

Урок". 

Позитивною стороною українського ринку онлайносвіти є не копіювання 

кращих західних практик, а прагнення створити власний навчальний продукт.  

Підсумовуючи сказане, Наталія Іванівна перерахувала перспективні заходи 

щодо поширення масових відкритих онлайнкурсів та розвитку дистанційного 

навчання в українській практиці.  

1. Надання онлайносвіті, зокрема дистанційним курсам, правового статусу.  

2. Створення єдиного координаційного центру з формування та реалізації 

державної політики у сфері розвитку дистанційної освіти, який би займався 

питаннями стандартизації, сертифікації, експертизи та моніторингу якості 

електронного навчання, організаційним і методичним забезпеченням. 

3. Формування інтерактивної національної освітньої платформи, яка б 

базувалася на нових стандартах знань, сучасних навчальних програмах та 

методах. Пропонується також внести програми для дорослого населення. 

 4. Розвиток партнерських взаємовідносин 

між національними та зарубіжними навчальними 

закладами. Обмін напрацюваннями, запуск 

спільних проектів дистанційного 

онлайннавчання.  

5. Стимулювання викладачів-новаторів, які 

долучаються до підняття рівня престижу 

національної освіти через формування 

конкурентоспроможного українського 

освітнього продукту.  

6. Державна підтримка молодих соціальних стартапів на зразок “Prometheus”, 

метою яких є інноваційні зміни в освітньому середовищі України.  

Світова спільнота провідних експертів і фахівців у сфері освіти та 

інформаційних технологій визнає, що за онлайносвітою майбутнє. 



Виступаючи на засіданні, Меленець І.О. сказала, що успіх у розвитку ІКТ і 

чітке розуміння академічною громадськістю того, що найбільша ефективність у 

досягненні високої якості освіти досягається при особистому спілкуванні 

викладача зі студентами, привели до того, що приблизно з 2011 року почалася 

активна розробка, а потім і застосування при навчанні нової освітньої 

інформаційно-комунікаційної технології — вебінарів. 

Це освітня інформаційно-комунікаційна технологія, організована в Інтернеті 

за допомогою спеціального програмного забезпечення, коли здійснюється очна 

передача й контроль знань, переважно в інтерактивному режимі. 

Ірина Олексіївна познайомила 

з умовами перегляду та участі у 

вебінарах.  Викладач сказала, що 

як правило, вебінари зараз 

проводяться через сервіси в 

Інтернеті. Для цього необхідно 

зареєструватися на відповідному 

порталі, що надає послуги із 

проведення вебінарів, і ввійти у віртуальний клас (веб-клас, В-Клас). При цьому 

сервіс може бути безкоштовним і платним. Кожний учасник перебуває біля свого 

комп'ютера, незалежно від географії й місця розташування.  

Використання вебінарів сприяє розвитку професійної компетентності 

педагога в області використання ІКТ і дистанційного навчання. Для успішного 

електронного навчання важливим є знання всіх сучасних інструментів, що 

стосується впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес 

навчання, у тому числі й тих, які можна використовувати для передачі знань на 

відстані. 

Меленець І.О. повідомила, що вебінар має всі переваги традиційного 

семінару, відтворюючи можливості особистого спілкування між слухачами, а 

також живого спілкування між слухачами й доповідачем. Наприклад: висока 

доступність для "відвідування" слухачами; значна економія часу на організацію; 

зручність для "відвідувачів" - сприйняття інформації й знань у звичній 



обстановці, без зайвих шумів і т. ін.; інтерактивна взаємодія між доповідачем і 

слухачами, також слухачами між собою і т. д. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що в умовах, коли створюється 

єдиний інтелектуальний і емоційний простір 

засобами інтернет технологій, нагальною 

проблемою стає комбінація класичних педагогічних 

технологій з інформаційними технологіями 

навчання. Технології Веб, зокрема вебінар, містять 

великий потенціал підвищення ефективності 

навчального процесу й вимагають чіткого 

визначення умов їх використання. 

Беседовська І.В. сказала, все більше заклади  

освіти почали долучатися до використання хмарних 

технологій в навчально-виховному процесі та управлінні. Це використання не є 

масштабним, глобальним на рівні міста або району, а локальним – на рівні одного 

навчального закладу. Нині можна виділити два напрями організації управління 

навчальним закладом або методичною роботою засобами хмарних технологій, 

які обирає спільнота керівників і викладачів  – це сервіси Google та Microsoft.  

Ірина Василівна під час виступу зауважила, що упровадження хмарних сервісів 

сприяє створенню єдиного 

інформаційного простору, що 

забезпечує доступ до цих сервісів 

педагогічних працівників, студентів, 

батьків. Цитуючи Н. Морзе та О. 

Кузьмінську, до переваг використання 

хмарних сервісів можна також віднести: 

« …доступність – хмари доступні всім з 

будь-якої точки, де є Інтернет, з будь-якого комп’ютера, де є браузер… 

Співробітники стають більш мобільними, оскільки можуть отримати доступ до 

свого робочого місця з будь-якої точки, використовуючи ноутбук, нетбук, 

смартфон».   



Ірина Василівна підсумувала, що сучасний керівник, педагог повинен уміти 

користуватися сервісами у своїй професійній діяльності. При використанні 

сервісів Google в управлінській та професійній діяльності відбувається процес 

розвитку особистості внаслідок того, що вона набуває навичок мережевої 

співпраці, колективного редагування, рефлексії, спільного планування, тайм-

менеджменту тощо. Зокрема, сервіси Google допомагають в управлінській 

діяльності керівнику закладу освіти як інструменти для стратегічного 

планування, ефективного контролю, аналізу результатів праці, стимулювання 

педагогів до творчого пошуку, інноваційної діяльність на різних рівнях та 

створюють середовище для публічної діяльності, професійного спілкування, 

самореалізації та саморозвитку. 


