
 

СУЧАСНІ МЕТОДИ І ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

 

        В умовах карантинних обмежень гостро постає потреба в якісній 

організації освітнього процесу, а значить і у професійному розвитку педагогів. 

Карантин поставив нові виклики як перед закладами освіти, так і перед органами 

управління освітою на місцевому і національному рівнях. Організація 

ефективного дистанційного або змішаного навчання, адаптація до вимог 

сьогодення — це не повний перелік тих труднощів, які мають здолати освітяни. 

       На педагогів було покладено нові обов’язки. Під час карантину в 

учителів відбулося “карантинне вигорання” або професійне вигорання, адже не 

всі вони були готові до дистанційного навчання. Постало питання, як шукати і 

готувати матеріали, як проводити уроки. Не всі вчителі вміли вільно 

користувалися комп’ютером, інтернетом і різними онлайн-платформами. Усе 

це їм довелося вивчити і надолужити за короткий час. 

       Сьогодення вимагає змінити підходи до професійного розвитку 

педагогічних працівників. Впровадження сучасних інформаційно комунікаційних 

та цифрових технологій в навчальний процес вимагає 

розв’язання проблеми розвитку медіакомпетентності педагога, яка виявляється у 

здатності вчителя орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати 

інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного 

високотехнологічного суспільства. 

       У період переходу до інформаційного суспільства необхідно підготувати 

педагога до швидкого сприйняття та опрацювання великих об’ємів інформації, 

оволодіння сучасними засобами, методами та технологією роботи з 

інформаційними ресурсами. Медіакомпетентність заслуговує на особливу увагу 

тому, що саме вона дає можливість педагогу бути сучасним, активно діяти в 

інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в 

своїй професійній діяльності. 

 Саме використання інформаційно-комп’ютерних технологій дає 

можливість змінити зміст освіти та сприяє: 

- кращому сприйняттю й засвоєнню дітьми навчального матеріалу; 

- зростанню інтересу до пізнання; 

- індивідуалізації навчання; 

- розвитку творчих здібностей вихованців; 

- скороченню видів роботи, що стомлюють дітей; 

- використанню різних аудіовізуальних засобів (музики, графіки, 

анімації) 

для збагачення змісту і посилення мотивації навчання; 

- більш динамічній подачі матеріалу; 

- формуванню в учнів адекватної самооцінки та створенню умов для 

самостійної роботи; 

- самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й вчителя; 

- засвоєння і учнями, і педагогами нових важливих знань, умінь, 

навичок. 



Медіакомпетентність спрямована також на забезпечення професійно педагогічної 

комунікації вчителя, на формування навичок роботи з комп’ютерними мережами, 

зокрема інтернетом, електронними банками 

інформації тощо. Використання медіа в освітньому процесі вимагає високого 

рівня компетентності вчителя, який якісно реалізує на практиці можливості 

інноваційних технологій і впроваджує їх у навчання різних дисциплін. 

        Щоб бути сучасним вчителем-новатором, творчим і цікавим своїм 

учням, педагог має постійно вдосконалювати набуті та отримувати нові 

навички, а значить не припиняти свій професійний саморозвиток. 

      Пропонуємо перелік освітніх джерел та онлайн платформ на допомогу 

педагогам щодо організації власного професійного розвитку: 

        - Студія онлайн-освіти Educational Era (https://www.ed-era.com); 

- iLearn (https://ilearn.org.ua): безкоштовна гейміфікована платформа з 

навчальними онлайн-курсами, тестами та вебінарами для всіх, хто бажає 

навчатися; 

-  Prometheus (https://prometheus.org.ua): онлайн курси України і світу із 

різних предметів та різноманітних напрямів для вчителів та учнів; 

       - Оглядовий освітній серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів» 

(https://osvita.diia.gov.ua/courses/online-services-for-teachers): містить алгоритми з 

комунікації вчителів і учнів на період дистанційного навчання, а також набір 

сервісів; розкриває специфіку їх використання для вчителів, зокрема: Google 

Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber та інші. 

-  Оглядовий освітній серіал «Цифрові навички для вчителів» 

(https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-iz-tsyfrovoi-hramotnosti-dlia-vchyteliv); 

-  Онлайн-курс для вчителів «Бери й роби» 

(https://courses.edera.com/courses/coursev1:EdEra_Osvitoria_Lenovo+BR101+2019/ab

out); 

-  EdEra Books (https://www.ed-era.com/books/): сервіс інтерактивної 

освітньої літератури.         

Вказані ресурси стануть в нагоді педагогам і після карантину, адже всі ми 

маємо потребу у задоволені такої компетентності, як навчання впродовж 

життя. 
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