
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СВІДУ В 

УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Інструктивно-методичні рекомендації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми – 2021 

2021 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ПЕДАГОГІВ ТА ПРОЦЕСІВ ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, 

ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ В 

УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

Інструктивно-методичні рекомендації 

 



 2 

Рекомендовано до друку  та практичного використання  

вченою радою комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

від 23.12.2021 р., протокол № 11 

 

Рецензенти: 

І.Г. Яловець,  методист навчального відділу сектору дистанційної 

освіти комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

методист Сумського обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, кандидат 

педагогічних наук 

В.С. Заярна,  

Редактор: 
 

І.В. Удовиченко, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 

комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних 

наук, доцент 
 

Укладач: 
 

О.В. Курган,  методист з експериментально-дослідної діяльності та 

передового педагогічного досвіду навчально-

методичного відділу координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної  педагогічної  освіти 

 

Організація дослідно-експериментальної роботи педагогів та  процесів 

вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду в 

умовах дистанційної освіти: інструктивно-методичні рекомендації / уклад.        

О. В. Курган ; за заг. ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 51 с. 

 

Інструктивно-методичні рекомендації стосуються організаційних засад 

здійснення дослідно-експериментальної роботи педагогами та процесів 

вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду в умовах 

дистанційної освіти. 

У виданні подано інформацію про електронні освітні інтернет-ресурси для 

організації дистанційної роботи; основні форми онлайн комунікації, які можна 

застосовувати для створення, збереження, передачі, обробки та поширення 

інформації  дистанційно. 

Матеріали, які розміщені у виданні, призначено для педагогічних і 

керівних кадрів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 

 



 3 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП 

………………….......…………………………………………………........................4 

 

І. Дистанційна форма організації дослідно-експериментальної 

роботи педагогів та процесів виявлення, вивчення, узагальнення та  

поширення кращих освітніх практик…………………………………………...5 

 

ІІ. Електронні освітні інтернет-ресурси для організації  

дослідно-експериментальної роботи педагогів із виявлення, вивчення,  

узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду……………..8 

 

ІІІ. Види діяльності педагогів і форми  організації 

дослідно-експериментальної роботи з виявлення, вивчення,  

узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду  

в дистанційному режимі……………….................................................................18 

3.1. Моніторингові дослідження…………………………………………………..18 

3.2. Вебінари ……………………………………………..........................................26 

3.3. Відеоконференції………………………………………………………………27 

3.4. Мультимедійні презентації……………………………………………………28 

3.5. Блоги …………………………………………………………...........................32 

3.6. Вебсайти………………………………………………………………………..36 

3.7. Майстер-класи (онлайн)………………………………………………….........39 

3.8. Форуми …………………………………………………………………...........46 

3.9. Чати……………………………………………………………………………..46 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 
 

На сучасному етапі реформування освіти в Україні актуальною стає 

проблема переорієнтації закладів освіти на інноваційну діяльність, в основі 

якої лежить педагогічний пошук ефективних шляхів самореалізації; розвиток 

творчого потенціалу педагогічних працівників; організація дослідно-

експериментальної роботи з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення 

кращих освітніх практик. Передові досягнення педагогічної науки підвищення 

якості освітнього процесу мають якнайповніше задовольняти потреби 

сучасної школи. Надання якісної освіти відповідно до сучасних запитів кожної 

особистості та суспільства в цілому, а також потреб інноваційного розвитку 

держави передбачає підвищення уваги до дослідно-експериментальної 

діяльності педагогів у галузі освіти [22]. 

Успіхи навчання та виховання учнів значною мірою залежать від умілої 

організації та спрямування роботи педагогів на інтенсивне впровадження в 

практику нових прогресивних педагогічних ідей, технологій навчання та 

виховання, використання вчителями, педагогічними колективами здобутків 

педагогічного досвіду та досягнень психолого-педагогічної науки. Заклади 

загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти за роки свого 

існування мають вагомий педагогічний досвід – джерело розвитку 

педагогічної науки, підґрунтя зростання професіоналізму, майстерності 

вчителів-практиків, вихователів, керівників гуртків.  

Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став 

серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу. Якісно й 

ефективно працювати у віртуальному просторі, використовуючи сучасні 

інформаційні та телекомунікаційні технології, є важливою вимогою 

сьогодення. Саме в період карантину організація освітнього процесу із 

використанням технологій дистанційного навчання стала обов’язковою та 

єдиною формою виконання освітніх програм закладів освіти.  

Труднощі методу педагогічного експерименту під час дистанційної 

освіти полягають у тому, що для проведення дослідів, створення 

експериментальних ситуацій, спостереження, управління дослідом, 

вимірювання реакції учасників експерименту, кількісного й якісного аналізу, 

інтерпретації отриманих фактів, формулювання висновків і практичних 

рекомендацій необхідно володіти технікою його проведення на відстані, 

дистанційно, тут потрібні знання інтернет-ресурсів, онлайн-сервісів; уміння 

встановлювати контакт із суб’єктом вивчення [10].  

Основною метою цього видання є систематизація та поглиблення знань 

педагогічних працівників із питань здійснення дослідно-експериментальної 

роботи педагогів у пункті педагогічного пошуку та реалізацію процесів 

вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду в 

умовах дистанційної освіти, що сприятиме зростанню їхньої професійної 

компетентності та здійсненню якісної, більш прогресивної організації  роботи 

з учнями. 
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І. ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ ТА ПРОЦЕСІВ 

ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ 

КРАЩИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК 

 

Сучасний учитель має уміло застосовувати інноваційні освітні методики 

та технології, активно їх використовувати, поширювати у професійному 

середовищі; продукувати оригінальні, інноваційні ідеї. Творчий учитель 

соціально корисний не тільки результатами праці, а й тим, що він ділиться 

творчими ідеями, напрацюваннями з іншими.  

Передовому вчителеві властиве науково-педагогічне мислення, яке 

характеризується здатністю: 

 аналізувати виховні явища в сукупності, взаємозв'язку та 

взаємозалежності; 

 співвідносити педагогічну дію з цілями та результатами навчання й 

виховання; 

 охоплювати всі типи та способи мислення; 

 аналізувати та синтезувати педагогічні явища, розрізняти педагогічну 

істину та помилки; 

 відмовитися від усталених шаблонів і стереотипів, шукати та 

знаходити нові оцінки, узагальнення, підходи, дії; 

 використовувати нові ідеї в практичному та творчому пошуку [26]. 

Головним показником творчої діяльності педагогів є наявність 

педагогічних знахідок, ідей, що згодом утворюють педагогічний досвід, який 

у процесі здійснюваної ними експериментально-дослідної роботи 

осмислюється, перевіряється, оновлюється, підтверджується, спираючись на 

психолого-педагогічну науку.  

Тому, з метою підвищення професійної майстерності сучасних освітян у 

процесі модернізації нової української школи; висвітлення їхньої ініціативної 

діяльності; ознайомлення з найновішими психолого-педагогічними 

здобутками у створенні сприятливих умов для формування всіх ключових 

компетентностей учнів є доцільним вивчення, узагальнення та поширення 

кращих освітніх практик – передового педагогічного досвіду.  

Особливу роль у вивченні педагогічного досвіду відіграє педагогічний 

експеримент – метод, що допомагає вивченню причинно-наслідкових зв'язків 

у педагогічних процесах; передбачає дослідну перевірку, обґрунтування 

заздалегідь розроблених теоретичних припущень і гіпотез педагогічного 

явища, умов його функціонування; вимірювання результатів педагогічного 

впливу та взаємодії.  

Педагогічному експерименту властиві наступні ознаки: 

 продумане внесення у явища, які вивчаються, принципово нового у    

відповідності з метою та завданнями вивчення; 

 організація освітнього процесу, який дозволить побачити зв’язки та 

взаємовимоги відповідно до науково-методичних засад здійснення дослідно-

експериментальної діяльності в освіті; 
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 перевірка, порівняння, контроль із даними педагогів, які вирішують ті 

самі   завдання  традиційними методами, без внесення нових елементів; 

 систематичне відстеження перебігу експерименту, перевірка 

кількісних і якісних змін досліджуваного явища; 

 аналіз і перевірка отриманих результатів, вивчення динаміки, 

узагальнення, висновки, рекомендації [28]. 

Мета експериментально-дослідної роботи за напрямом виявлення, 

вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду: 

теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність 

інноваційних технологій в освітній системі у відповідності до європейських 

стандартів; визначити її вплив на інтенсивне впровадження в практику нових 

прогресивних педагогічних теорій, ідей, інновацій, технологій навчання та 

виховання, досягнень сучасної педагогічної науки та практики [29].  

Створення умов для своєчасного й ефективного впровадження наукових 

здобутків, передового педагогічного досвіду в освітню практику є одним із 

визначальних. Однак, в умовах дистанційної освіти нагальною стає потреба у 

педагогах, які мають здатність перебудовувати свою діяльність, згідно з 

вимогами часу, уміють поєднувати різноманітні новітні технології, що 

значною мірою залежить від їхнього професійного рівня та майстерності. 

Найважливішим завданням, що постає під час здійснення роботи з 

педагогами у процесі організації дослідно-експериментальної діяльності з 

виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного 

досвіду в дистанційному режимі – є взаємодія між учасниками та робота з 

інформаційними джерелами. У цьому контексті вирізняються: 

 асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційної 

взаємодії, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, 

застосовуючи при цьому електронну пошту, соціальні мережі тощо; 

 ресурсне забезпечення (веб-ресурси) – систематизоване зібрання 

інформації та засобів навчально-методичного спрямування на цифрових 

носіях, будь-якого типу або розміщених в інформаційно-телекомунікаційних 

системах, що відтворюються за допомогою електронних технічних засобів;  

 електронне освітнє середовище (веб-середовище) дистанційної           

роботи – системно-організована сукупність веб-ресурсів, програмного 

забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів 

дистанційної комунікації, що забезпечуються за допомогою сучасних освітніх, 

інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій [21].  

Інтернет-ресурси, онлайн-сервіси становлять альтернативу традиційним 

формам організації освітнього процесу. Дистанційна форма мережевої 

взаємодії педагогічних працівників є інноваційним інструментом для 

забезпечення ефективності дослідно-експериментальної роботи з виявлення, 

вивчення, поширення, упровадження передового педагогічного досвіду та має 

певні специфічні особливості: індивідуальний режим педагогічної роботи, в 

індивідуальному темпі; домінування самостійної пізнавальної діяльності над 



 7 

колективною творчістю; наявність можливостей самовдосконалення, 

самостійного планування роботи, саморозвитку та самоактуалізації учителів.  

Завдяки мережі Інтернет, різних дистанційних платформ підтримки 

освітнього процесу, організація та спрямування роботи педагогів на 

інтенсивне впровадження в практику нових прогресивних педагогічних ідей, 

технологій навчання та виховання, використання вчителями, педагогічними 

колективами здобутків педагогічного досвіду та досягнень психолого-

педагогічної науки стає інтерактивною, зростає значення використання ІКТ 

для обробки інформації [9].  

У такий спосіб, дистанційна форма організації дослідно-

експериментальної роботи з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення 

кращих освітніх практик передбачає не тільки доступ до Інтернету та технічне 

забезпечення (комп’ютер, планшет, мобільні пристрої Apple, Android), а ще 

й дозволяє: оволодіти технологіями дистанційного спілкування усіх учасників 

освітньої мережевої взаємодії; співпрацювати одночасно не залежно від часу 

та місця перебування; опрацьовувати питання різнобічно, давати поради, 

вносити корективи; додавати до своєї «педагогічної скриньки» нові ідеї, 

технології   тощо [1]. 

Організація співробітництва, обміну інформацією між учасниками  

освітнього процесу та конструювання педагогічного досвіду під час  

дистанційного роботи стає можливою за допомогою використання 

інтерактивних та хмарних технологій, зокрема колаборативного спілкування у 

мережі Інтернет.  
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ІІ. ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ ІЗ 

ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ 

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

 

Використання інтернет-технологій, інтернет-ресурсів, мультимедіа-

ресурсів – вектор руху сучасної освіти. Дистанційна організація дослідно-

експериментальної роботи педагогів із виявлення, вивчення, узагальнення та 

поширення передового педагогічного досвіду є важливою умовою здійснення 

неперервної освіти, що може забезпечити максимальну мобільність, 

інтенсивність обміну освітньою інформацією; комфорт у спілкуванні 

учасників освітнього процесу; створення нових ефективних засобів впливу на 

активізацію самовдосконалення, самореалізації учителів; розвиток їхнього 

творчого потенціалу.  

Важливою складовою ефективного використання електронних ресурсів 

для практичної реалізації дистанційної роботи, забезпечення взаємодії  

учасників дослідно-експериментальної роботи педагогів із виявлення, 

вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду є 

вміння добирати онлайн-засоби, інструменти, застосунки, програми (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Електронні освітні інтернет-ресурси 

 

Вид роботи Платформи та програми Основні можливості 
1 2 3 

Створення 

навчального 

контенту 

WordPress 

(https://uk.wordpress.org) 

Google Docs 

(https://docs.google.com)      

WizIQ 

(https://www.wiziq.com)  

Wiki 

(https://www.wikipedia.org) 

Moodle 

(https://moodle.org)    

MSOneDriver 

(https://cutt.ly/uEsLgqz) 

Розміщення навчальних 

матеріалів учителем; 

спілкування в чаті та на 

форумі; проведення онлайн-

уроків; спільна робота 

учителів над одним 

проєктом;  доступ до 

модулів навчання через 

смартфони та ноутбуки 

Спілкування в 

інтерактивному 

режимі  

 

 

 

 

 

 

Moodle 

(https://moodle.org)  

WizIQ 

(https://www.wiziq.com)  

Educreations 

(https://cutt.ly/mEs8FAd) 

Skype 

(https://www.skype.com/uk/) 

 

Проведення та запис 

онлайн-уроків; створення 

курсу спілкування в 

інтерактивному режимі; 

спільна робота над 

проєктом; обмін 

інформацією та 

повідомленнями; створення  

 

https://uk.wordpress.org/
https://docs.google.com)/
https://docs.google.com)/
https://www.wiziq.com/
https://www.wikipedia.org/
file:///D:/Documents/Курган/1%20збірники%202021/Збірник%20дистанційка/збірник%201/Новая%20папка/(https:/moodle.org)
file:///D:/Documents/Курган/1%20збірники%202021/Збірник%20дистанційка/збірник%201/Новая%20папка/(https:/moodle.org)
https://cutt.ly/uEsLgqz
https://moodle.org/
https://www.wiziq.com/
https://cutt.ly/mEs8FAd
https://www.skype.com/uk/
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1 2 3 

 Google Hangouts 

(https://cutt.ly/uEs4jYF)  

Twitter 

(https://twitter.com/?lang=uk 

 

відеоконференцій 

Комунікація 

групою 

Flowdock 

(https://www.flowdock.com/) 

GoToMeeting 

(https://www.gotomeeting.com/) 

WebEx 

(https://www.webex.com/) 

Yammer 

(https://www.yammer.com/) 

Skype 

(https://www.skype.com/uk/) 

Edmodo 

(https://new.edmodo.com)  

Здійснення комунікацій у 

режимі реального часу 

дистанційно   

Створення 

відеоуроків 

WizIQ 

(https://www.wiziq.com)  

YouTube 

(https://cutt.ly/ZEZTuOB)  

Movie Maker 

(https://cutt.ly/EEs7fnO)  

WordPress 

(https://uk.wordpress.org) 

Запис уроків; розміщення 

відео на блозі, сайті, у 

соціальній мережі  

Управління 

проєктом та 

завданнями 

Asana (https://asana.com) 

Jira(https://cutt.ly/gEs1Q0T)  

Trello (https://trello.com/) 

Спільне управління 

проєктами та завданнями; 

розподіл завдань за типами 

(заплановані, поточні); 

спільне редагування 

Створення 

презентацій 
 

 

 

 

 

 

PowerPointGoogle 

(https://cutt.ly/0hjk8Az), 

SlideShare 

(https://www.slideshare.net)  

Prezi (https://prezi.com) 

Emaze  

(https://www.emaze.com) 

Piktochart  

(https://piktochart.com)  

Canva 

(https://www.canva.com) 

Створення презентацій із 

відео та гіперпосиланнями, 

із зворотним зв'язком у 

режимі реального часу;  

редагування  та розміщення 

їх на сайті, блозі; спільне 

використання презентацій, 

робота над ними одночасно 

з іншими користувачами; 

обмін презентаціями;  

додавання коментарів та 

відповіді на них 

Продовження таблиці 1 

 

https://cutt.ly/uEs4jYF
https://twitter.com/?lang=uk
https://www.flowdock.com/
https://www.gotomeeting.com/
https://www.webex.com/
https://www.yammer.com/
https://www.skype.com/uk/
https://www.edmodo.com/
https://new.edmodo.com/
https://www.wiziq.com/
https://mysoft.com.ua/videoredaktori/62-windows-movie-maker.html
https://mysoft.com.ua/videoredaktori/62-windows-movie-maker.html
https://cutt.ly/EEs7fnO
https://uk.wordpress.org/
https://asana.com/
https://cutt.ly/gEs1Q0T
https://trello.com/
https://cutt.ly/0hjk8Az
https://www.slideshare.net/
https://prezi.com/
https://www.emaze.com/
https://piktochart.com/
https://www.canva.com/
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1 2 3 

Створення 

анкет, тестів, 

опитування (із 

різними 

форматами 

відповідей) 

 

GoogleForms 

(https://cutt.ly/dhkidtr), 

Classtime 

(https://www.classtime.com/uk),  

Proprofs 

(https://www.proprofs.com),  

Кahoot (https://kahoot.com/), 

Сlassmarker 

(https://www.classmarker.com/) 

Mentimeter 

(https://www.mentimeter.com) 

Quizlet 

https://quizlet.com 

Діагностування рівня 

функціональної та фахової 

підготовки педагога; 

вивчення результатів його 

самоосвітньої роботи; 

проведення тестування, 

опитування, анкетування 

учителів, учнів із 

використанням різних 

форматів відповідей 

Інструменти 

спільної 

візуалізації, 

віртуальні 

дошки 

Padlet (https://padlet.com), 

Twiddla 

(https://www.twiddla.com), 

Educreations 

(https://www.educreations.com), 

Jamboard 

(https://cutt.ly/shjcsuo) 

Mural (https://mural.co/) 

RealtimeBoard 

(https://realtimeboard.com) 

MindMaps 

(https://mindmup.com) 

Аналіз дидактико-

методичного забезпечення 

педагогічного процесу 

(дидактичний матеріал, 

конспекти, системи 

диференційованих завдань, 

опорні схеми, технологічні 

картки тощо); створення та 

наповнення контентом 

віртуального простору з 

можливістю спільного 

редагування, аналізу; 

розв’язання спірних питань 

у режимі онлайн; 

розміщення попередньо 

підготовлених матеріалів 

(тексти, зображення, відео, 

аудіо); розміщення проєктів 

та їхнього онлайн 

обговорення 

 

Проведення 

майстер класів 

Moodle (https://moodle.org) 

GoogleClassroom  

(https://chrome.google.com) 

Zoom (https://zoom.us) 

Microsoft Teams 

(https://cutt.ly/ghjj0CB) 

GoogleMeet 

(https://cutt.ly/9hjkeaF) 

Популяризація, поширення 

передового педагогічного  

досвіду; відпрацювання 

практичних навичок за 

різними педагогічними 

методиками та 

технологіями; організація 

онлайн-конференцій та 

відеозв’язку 

  Продовження таблиці 1 

https://cutt.ly/dhkidtr
https://www.classtime.com/uk
https://www.proprofs.com/
https://kahoot.com/
https://www.classmarker.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://quizlet.com/
https://padlet.com/
https://www.twiddla.com/
https://www.educreations.com/
https://cutt.ly/shjcsuo
https://mural.co/
https://realtimeboard.com/
https://mindmup.com/
https://moodle.org/
https://chrome.google.com/
https://zoom.us/
https://cutt.ly/ghjj0CB
https://cutt.ly/9hjkeaF
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1 2 3 

Спільна робота,  

спільне 

використання 

файлів 

Google 

Docs(https://cutt.ly/vEZR8tm) 

Office Online 

(https://www.office.com/) 

Wiki 

(https://www.wikipedia.org/) 

Quip (https://www.quip.com/) 

Concept Inbox 

(http://conceptinbox.com/) 

Google Drive 

(https://gsuite.google.com) 

Dropbox (https://dropbox.com) 

Спільна взаємодія під час 

роботи над проєктами, 

виконання групової 

дослідно-експериментальної 

роботи; організація спільної 

роботи під час онлайн-

занять, уроків, заходів 

Інтерактивні 

вправи 

 

LearningApps 

(https://learningapps.org) 

Playbuzz 

(https://playbuzz.com) 

Готові навчальні матеріали; 

конструктор для розробки 

нових інтерактивних 

навчально-методичних 

матеріалів 

 

Одним із головних критеріїв вибору освітніх інтернет-ресурсів для 

організації дистанційної роботи є відповідність поставленим методичним 

цілям, тобто, наскільки певний сервіс чи ресурс уможливлює досягнення 

очікуваних результатів у дистанційному форматі [8]. 

Хмаро орієнтоване освітнє середовище створює умови для комунікації, 

активної співпраці, кооперації директорів, заступників директорів з 

навчально-виховної роботи, учителів, учнів; забезпечує мобільність; 

створення єдиного інформаційно-освітнього простору [13].  

Пропонуємо інтернет-ресурси, які можуть бути використані на різних 

етапах організації та проведення дослідно-експериментальної роботи 

педагогів із виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового 

педагогічного досвіду дистанційно у режимі «online». 

 

Asana – програмне забезпечення для веб і мобільних 

пристроїв, призначене для спільної роботи над проєктами без 

електронної пошти. Asana спрощує командне управління. 

Створено для  підвищення продуктивності роботи співробітників. 

 

Canva – безкоштовна платформа графічного дизайну, яка 

дозволяє користувачам створювати графіку, презентації, афіші й 

інший візуальний контент, дає змогу змінювати фон, вставляти свої 

зображення та редагувати їх. Доступна як веб-версія, так і мобільна. 

Сервіс надає великий банк безоплатних дизайнерських зображень, 

шрифтів, шаблонів та ілюстрацій,  макетів і фігур. Canva має свій додаток як 

Закінчення таблиці 1 

https://cutt.ly/vEZR8tm
https://www.office.com/
https://www.wikipedia.org/
https://www.quip.com/
http://conceptinbox.com/
https://gsuite.google.com/
https://dropbox.com/
https://learningapps.org/
https://playbuzz.com/
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для IOS, так і для Android. Його можна завантажити безкоштовно прямо на 

сайті.     

Сlassmarker – сервіс для створення тестів із різними 

формами відповідей. Його особливість – у створенні 

віртуального класу. Дозволяє вести статистику успішності. 

 

      Classtime – це онлайн-помічник, освітній інструмент 

учителя, що збагачує урок миттєвою візуалізацією рівня розуміння 

та прогресу усього класу в живому часі. Раніше сервіс називався 

Go Pollock. Сервіс Classtime допомагає швидко та якісно опитати 

клас і миттєво відстежити, наскільки діти опанували матеріал.  

 

         Edmodo – платформа для спілкування, навчання, яка 

представляє собою усічену соціальну мережу за типом Facebook, 

дозволяє спілкуватися вчителям, учням, батькам, об’єднавшись 

навколо процесу навчання. 

 

Educreations – онлайн-інструмент для iPad, який дозволяє 

вчителям створювати навчальне відео відповідно до обраної 

теми. Ідеальний варіант для навчання або демонстрації 

учнями своїх знань. 

 

       Emaze – потужний за своїми функціями онлайн-

інструмент для створення презентацій. Дозволяє реалізовувати 

презентаційні матеріали з цікавими дизайном і тривимірними 

переходами. Для роботи з ним краще мати швидкісне підключення 

до Мережі та потужний комп'ютер. 

Можливості Emaze: простота використання; готові шаблони і слайди; 

«хмарне» розміщення – доступ до презентацій із будь-якого місця; 

автоматичний переклад; перегляд і редагування презентацій із будь-якого 

пристрою; підтримка 3D-ефектів; переходи між слайдами з рядом ефектів; 

попередній перегляд; налаштування ходу презентації; спільна робота над 

презентацією. 

 

    Flowdock – онлайн-сервіс  для командного спілкування та 

спільної роботи, який допомагає командам взаємодіяти, 

співпрацювати через організований чат і спільну інтеграцію 

вхідних повідомлень.  

 

Google Docs – онлайн-текстовий редактор, що входить до 

складу безкоштовного веб-набору редакторів документів Google, 

який пропонує Google, включаючи також Таблиці Google, 

Презентації Google, Малюнки Google, Форми Google, Сайти 

Googleта GoogleKeep. 

https://www.classtime.com/uk/
https://www.edmodo.com/
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Google Hangouts – програмне забезпечення для миттєвого 

обміну повідомленнями та проведення відеоконференцій, 

розроблене компанією Google. Замінює три системи миттєвого 

обміну повідомленнями: Google Talk, Google + чати і сервіс 

відеочатів, Google + відеозустрічі, а також онлайн-трансляція через Youtube. 

Інтерфейс   користувача – графічний. Планування зустрічей дозволяє 

користувачам планувати дзвінки та відеозустрічі. Бесіди синхронізуються на 

всіх пристроях Windows, Android та iOS. Додаток можна використовувати для 

звичайних телефонних дзвінків.  

 

  Google Forms – програмне забезпечення для адміністрування 

опитування, що входить до складу безкоштовного веб-пакету 

Google Docs Editors, пропонованого Google, частина офісного 

інструментарію Google Drive, для створення текстових форм.  

Послуга також включає Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google 

Drawings, Google Sites і Google Keep. Google Форми доступні лише як веб-

додаток. Платформа: веб-застосунок. 

 

   Google Meet – сервіс відеотелефонного зв'язку, розроблений 

компанією Google для корпоративних відеоконференцій. Дозволяє 

створювати захищені відео зустрічі, приєднуватися до них, 

демонструвати свій екран іншим учасникам. 

 

   Go To Meeting – веб-сервіс, створений компанією 

CitrixOnline, підрозділом корпорації CitrixSystems, для проведення 

веб-конференцій і віддаленого перегляду робочого стола. Дозволяє 

користувачам спілкуватися один із одним через Інтернет у режимі 

реального часу.  

 

Jamboard – цифрова інтерактивна дошка для конференцій, 

з можливістю записувати ідеї та зберігати їх у хмарі для 

подальшого доступу з будь-якого пристрою. Розроблена 

Google для роботи з Google Workspace. Має 55-дюймовий 4K-

дисплей із сенсорним екраном і може бути використаний для онлайн-співпраці 

за допомогою Google Workspace.  

 

   JIRA – система відстеження помилок. Призначена для 

організації спілкування з користувачами, управління проєктами; 

пропрієтарне програмне забезпечення. Доступна у двох версіях: 

«хмарній» і серверній. Тип: багтрекер. На даний момент JIRA 

включає в себе три проєкти: JIRA Software (для розробників), JIRA    Service 

Desk (підтримка проєкту), JIRA Core (управління проєктами). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Talk
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google%2B
https://uk.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ukUA809UA823&sxsrf=AOaemvInkHrgmwceg2sYrGsootIuvOvVqg:1633505758834&q=google+hangouts+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0&sa=X&ved=2ahUKEwjniPmTo7XzAhWKgv0HHZT1AgsQ6BMoAHoECDYQAg
https://www.google.com/search?sa=X&bih=789&biw=1138&hl=uk&sxsrf=AOaemvKT1o007DRb_m2pak_JebrUtR5jsg:1633525088472&q=google+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExLM802TUsy0VLIKLfST87PyUlNLsnMz9Mvzk8rKU8sSrUqyEksScsvyl3EqpKen5-ek6pwseXCvosNF_Zc2KFwYf-F3Rc2XGyCC20AALV4c8daAAAA&ved=2ahUKEwjmo4SV67XzAhUQh_0HHc1eDikQ6BMoAHoECDAQAg
https://www.google.com/search?sa=X&bih=789&biw=1138&hl=uk&sxsrf=AOaemvKT1o007DRb_m2pak_JebrUtR5jsg:1633525088472&q=%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExLM802TUsyUeLUz9U3MCxMMjPXUsgot9JPzs_JSU0uyczP0y_OTyspTyxKtSrISSxJyy_KXcQqfWHSha0XNupe2H-x4cKOC7sv7LuwDSiwF8jeuoOVEQC8a3NCXwAAAA&ved=2ahUKEwjmo4SV67XzAhUQh_0HHc1eDikQmxMoAXoECDAQAw
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google
https://www.google.com/search?bih=789&biw=1138&hl=uk&sxsrf=AOaemvJyT0OKSIwBqwEPgYtTLgP5kueo6g:1633523630038&q=jira+%D1%82%D0%B8%D0%BF&sa=X&ved=2ahUKEwiT4Mzd5bXzAhXLzaQKHS4TCrcQ6BMoAHoECDEQAg


 14 

Кahoot – онлайн сервіс для створення інтерактивних 

завдань. Дозволяє створювати тести, проводити опитування. 

 

 

Learning Apps – онлайновий сервіс, який дозволяє 

створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для 

розробки різноманітних завдань із різних предметних галузей. 

Сервіс є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх процесів у 

закладах освіти різних типів. 

 

     Mind map – мапа думок, мапа пам’яті, розуму, асоціативна 

карта – діаграма на якій відображають слова, ідеї, завдання, 

або інші елементи, розташовані радіально навколо основного 

слова або ідеї. Використовуються для генерування, 

відображення, структурування та класифікації ідей, і як допоміжний засіб під 

час навчання, організації, розв'язання проблем, прийняття рішень, та 

написання документів. 

 

    Microsoft PowerPoint – застосунок для створення та 

відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, 

доступний у редакціях для операційних систем Microsoft Windows 

і MacOS. Тип: Презентації. Засобами PowerPoint слайди можна 

подавати як у чорно-білому форматі, так і у вигляді кольорових 

зображень,  використовуючи шаблони оформлення, створені як професійними 

дизайнерами, так і за власною ініціативою. Слайди PowerPoint можуть містити 

такі елементи: текст, об'єкти WordArt; таблиці; зображення; медіакліпи; 

гіперпосилання на інші слайди та документи; ефекти анімації. 

 

 Moodle – навчальна платформа призначена для об’єднання  

вчителів та учнів в одну надійну, безпечну й інтегровану систему 

для створення персоналізованого навчального середовища. Moodle 

– це безкоштовна, відкрита система управління навчанням. 

 

 Movie Maker – застосунок, за допомогою якого можна 

створювати відео монтаж, редагувати відео. Цей редактор був 

вперше включений у Windows Me. Оновлена версія програми 

включена в Windows XP, Windows XP Media Center Edition та 

Windows Vista. Можливості: отримання відео з цифрової 

відеокамери; створення слайд-шоу із зображень; обрізання або склеювання 

відео; накладення звукової доріжки; додавання заголовків і титрів;  створення 

переходів між фрагментами відео; додавання простих ефектів; створення відео 

у форматі WMV або AVI.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://www.google.com/search?sa=X&hl=uk&biw=1138&bih=789&sxsrf=AOaemvIW7r9_I_ACSM5XvpATyunGtvQKvg:1633523938430&q=powerpoint+%D1%82%D0%B8%D0%BF&ved=2ahUKEwiyt9Pw5rXzAhWrhv0HHY83DLIQ6BMoAHoECDUQAg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Video
https://uk.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave
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One Drive – файловий хостинг, що надається компанією 

Майкрософт як частина набору онлайн-послуг. Дозволяє 

користувачам зберігати файли, а також інші особисті дані: 

налаштування Windows, ключі відновлення Bit Locker у хмарі. 

Тип: хмарні сховища та файловий менеджер. 

 

Padlet – мультимедійний ресурс для створення, спільного 

редагування та зберігання інформації. Це віртуальна стіна, на 

яку можна прикріплювати фото, файли, посилання на сторінки 

Інтернет, замітки. Це може бути приватний проєкт стіни, 

модерована стіна з кількома учасниками, які будуть заповнювати її 

інформацією або доступний для читання та редагування будь-яким 

користувачем майданчик для обміну інформацією. 

 

Piktochart – веб-інфографічний додаток, який дозволяє 

користувачам без інтенсивного досвіду, як графічних 

дизайнерів, легко створювати інфографіку та візуальні 

зображення, за допомогою тематичних шаблонів. 

 

Prezi – хмарне онлайн-сховище для інтерактивних 

презентацій. Сервіс використовує масштабований інтерфейс 

користувача, котрий дозволяє оперувати даними у 2.5 D та 

Parallaxі. Сервіс може працювати без інтернету, якщо 

завантажити спеціальний додаток. Телефон можна використовувати як пульт 

для перемикання слайдів Prezi використовує 50 мільйонів користувачів.  

 

ProРrofs – веб-сервіс для створення тестів (вибір одного 

або безлічі відповідей, вставити пропущене слово, написати 

свою відповідь) та інших навчально-контролюючих 

матеріалів. ProProfs пропонує різні інструменти: флеш-карти, 

навчальні програми, тести, навчальні ігри. Дозволяє вставляти в завдання 

файли в форматі * .docx, * .pptx, * .pdf, а також аудіо- та відеофайли. 

 

      Quizlet – сервіс для створення тестів, у яких обирається 

правильна відповідь із запропонованих варіантів. Сервіс – 

безкоштовний, багатомовний, головна його особливість у тому, що 

він працює на смартфонах під Android та iOS і вимагає реєстрації. 

 

     Skype – пропрієтарне програмне забезпечення для інтернет-

телефонії VoIP, створене для використання в файлообмінній 

мережі Kazaa. Тип: відеоконференції, відеофон. Може бути 

відмінним інструментом для підтримки зв’язку з колегами 

педагогами, участі в нарадах у режимі онлайн. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ukUA809UA823&sxsrf=AOaemvJjrckcsheryuqOjEFsspyZj3GNhw:1633447708149&q=onedrive+%D1%82%D0%B8%D0%BF&sa=X&ved=2ahUKEwi-3pzzyrPzAhXOo4sKHZpiAlMQ6BMoAHoECC8QAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ukUA809UA823&sxsrf=AOaemvIvtPltx41K6ggnoZCE_7hk8Sq2vQ:1633447525412&q=skype+%D1%82%D0%B8%D0%BF&sa=X&ved=2ahUKEwijgIucyrPzAhVpk4sKHRdWCVAQ6BMoAHoECDIQAg
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     Slide Share – американська послуга хостингу, яка належить 

компанії Scribd, для професійного контенту, включаючи 

презентації, інфографіку, документи та відео. Користувачі можуть 

завантажувати файли приватно або публічно у форматі PowerPoint, 

Word, PDF або OpenDocument.  

 

Trello – багатоплатформна система управління проєктами, 

розроблена Fog Creek Software. Використовує парадигму 

керування, відому як канбан. Проєкти зображуються дошками, 

що містять списки. Списки містять картки, якими 

зображуються задачі. Платформа: веб-застосунок, iOS, Android, Slack. 

 

         Twiddla – онлайн-дошка, призначена для спільної роботи. 

Дозволяє працювати з текстом, ілюстраціями, математичними 

формулами; геометричними параметрами; вбудовувати 

документи, віджети та html-код; спілкуватися за допомогою чату, 

звуку. Сервіс безкоштовний, адаптований до будь-якого браузера. 

Є можливість спільного перегляду веб-сайтів в режимі онлайн.  

 

     Twitter – соціальна мережа, яка є мережею мікроблогів, дає 

змогу користувачам надсилати короткі текстові повідомлення, 

використовуючи SMS, служби миттєвих повідомлень і сторонні 

програми-клієнти. Літературний сегмент Твіттера має різновид 

короткотекстової літератури – твіттература.  

 

    Webex від Cisco – програма для організації вебінарів і 

відеоконференцій на базі хмарної платформи. Дозволяє 

спілкуватися, переглядати файли, текстові документи, таблиці та 

презентації в чаті, здійснювати аудіодзвінки й обмінюватися 

файлами. Окрім того, додаток підтримує функцію демонстрації 

екрану комп’ютера або ноутбука та малювання за допомогою 

функції віртуальної дошки робочого простору. 

 

Web-сайт Вікіпе́дія – електронна загальнодоступна 

безкоштовна багатомовна онлайн-енциклопедія, якою 

опікується неприбуткова організація «Фонд Вікімедіа». Назва 

утворена від слів «вікі» (з гавайської «wiki wiki» – швидко) та 

«енциклопедія» (грец. «enkyklios paideia» – коло загальноосвітніх знань). 

Вікіпедія – вебсайт, що дозволяє користувачам змінювати самостійно вміст 

сторінок через браузер, використовуючи вікірозмітку тексту. Містить понад         

47 мільйонів статей, написаних добровольцями 298 мовами світу, який щодня 

відвідують понад 50 мільйонів користувачів. Із 2017 року є п’ятим за 

популярністю сайтом у світі.  

 

https://www.google.com/search?sa=X&bih=789&biw=1138&hl=uk&sxsrf=AOaemvItC_CBEtZjHi92JSc3tHNldedcew:1633523765346&q=trello+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0&ved=2ahUKEwiWt4-e5rXzAhUpuqQKHVpjBB8Q6BMoAHoECC4QAg
https://www.google.com/search?sa=X&bih=789&biw=1138&hl=uk&sxsrf=AOaemvItC_CBEtZjHi92JSc3tHNldedcew:1633523765346&q=iOS&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MC5PyjE0WcTKnOkfDABeKS5iFAAAAA&ved=2ahUKEwiWt4-e5rXzAhUpuqQKHVpjBB8QmxMoAXoECC4QAw
https://www.google.com/search?sa=X&bih=789&biw=1138&hl=uk&sxsrf=AOaemvItC_CBEtZjHi92JSc3tHNldedcew:1633523765346&q=Android&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCqvKEkvX8TK7piXUpSfmQIAyAsAJhgAAAA&ved=2ahUKEwiWt4-e5rXzAhUpuqQKHVpjBB8QmxMoAnoECC4QBA
https://www.google.com/search?sa=X&bih=789&biw=1138&hl=uk&sxsrf=AOaemvItC_CBEtZjHi92JSc3tHNldedcew:1633523765346&q=Slack&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3qEopMM4xWMTKGpyTmJwNABeuAucWAAAA&ved=2ahUKEwiWt4-e5rXzAhUpuqQKHVpjBB8QmxMoA3oECC4QBQ
http://www.twiddla.com/
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 WizIQ – це хмарна навчальна web-платформа для оn-line 

взаємодії з доступом до модулів навчання через смартфони та 

ноутбуки; «віртуальний» on-line семінар (лекція, презентація, 

конференція, круглий стіл, тренінг, опитування), організований за 

допомогою Internet-технологій відповідними програмними 

засобами.  

 

 

WordPress – система керування вмістом з відкритим кодом, яка 

через свою простоту в установленні та використанні широко 

застосовується для створення вебсайтів. Сфера використання – від 

блогів до складних вебсайтів.  

 

Yammer – корпоративна послуга соціальних мереж, яка 

використовується для приватного спілкування в організаціях. 

Доступ до мережі Yammer визначається Інтернетом користувача, 

так що лише особи з затвердженими адресами електронної пошти 

можуть приєднуватися до відповідних мереж.   

 

You Tube – популярний відеохостинг, що надає послуги 

розміщення відеоматеріалів. Користувачі можуть додавати, 

переглядати та коментувати ті чи інші відеозаписи. Є підрозділом 

компанії Google. YouTube є другим за відвідуваністю сайтом в 

Інтернеті.  

 

Zoom – програма для організації відеоконференцій, розроблена 

компанією Zoom Video Communications. Вона надає сервіс 

відеотелефонії, який дозволяє підключати одночасно до 100 

пристроїв безкоштовно, з 40-хвилинним обмеженням для   

безкоштовних акаунтів. 

 

Завдяки хмарним сервісам, використанню основних можливостей 

всесвітньої мережі Інтернет, з’являються нові можливості організації та  

проведення дослідно-експериментальної роботи педагогів із вивчення, 

узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду в умовах 

дистанційної освіти. 
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ІІІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВИЯВЛЕННЯ, 

ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ 

 

В умовах дистанційної освіти під час організації дослідно-

експериментальної роботи педагогів із виявлення, вивчення, узагальнення та 

поширення передового педагогічного досвіду набуває особливої важності 

взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу – адміністрацією школи, 

учителями, учнями.  

Кожна з форм методичної роботи директорів, заступників директорів, 

керівників методичних об’єднань з учителями чималою мірою допомагає 

підвищенню їхньої педагогічної майстерності. Організація дослідно-

експериментальної діяльності педагогів із виявлення, вивчення, узагальнення 

та поширення передового педагогічного досвіду в дистанційному режимі 

проводиться за допомогою системи науково-методичних і педагогічних 

заходів, що спрямована: на обмін інформацією між педагогами; визначення 

особливостей реалізації освітнього процесу вчителями; спілкування, 

коментування у реальному часі, обговорення поданої інформації; 

діагностування рівня функціональної та фахової підготовки; вивчення 

результатів самоосвітньої роботи; аналіз дидактико-методичного 

забезпечення педагогічного процесу; відпрацювання практичних навиків 

засобами різних педагогічних методик та технологій.  

Актуальним стає застосування форм онлайн-комунікації за допомогою 

інтернет-ресурсів, онлайн-сервісів, таких як: 

 моніторингові дослідження; 

 вебінари; 

 відеоконференції; 

 мультимедійні презентації; 

 блоги; 

 вебсайти; 

 онлайн-майстер-класи; 

 форуми; 

 чати [9].  
 

3.1. Моніторингові дослідження 

   

Одним із видів отримання вичерпної інформації про передовий 

педагогічний досвід є організація моніторингових досліджень, система 

інструментарію яких здатна об’єктивно, точно оцінити ефективність 

особливостей реалізації освітнього процесу автором досвіду та передбачити 

подальші кроки до її підвищення. 

У сучасному розумінні моніторинг виконує роль процесу 

діагностування з урахуванням наукових підходів і є надзвичайно важливим, 
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оскільки надає змогу вчасно усунути можливі прорахунки щодо алгоритму дій 

та розробити стратегію подальшого розвитку педагогічних ідей, технологій 

навчання та виховання, відповідно прогнозованому результату. Термін 

«моніторинг» походить від monitor (лат. – попереджуючий) та monitoring (від 

англ. – контроль).  

Моніторинг – комплекс процедур щодо спостереження, поточного 

оцінювання перетворень керованого об’єкта та спрямування цих перетворень 

на досягнення заданих параметрів розвитку об’єкта [11]. 

Педагогічний моніторинг – це форма організації збирання, 

опрацювання, аналізу, зберігання та розповсюдження інформації про 

діяльність педагогічної системи в конкретному напряму, що забезпечує 

безперервне тривале відстеження, аналіз її стану, наступну корекцію 

освітнього процесу та прогнозування розвитку освітньої системи [20].  

Застосування моніторингу (як сукупності прийомів, засобів 

спостереження за процесом функціонування та розвитку, із метою виявлення 

відповідності бажаному чи прогнозованому результату, а також фіксації 

визначених труднощів) при вивченні педагогічного досвіду дозволяє 

сформувати інформаційне підґрунтя про стан якості освіти [19]. 

Педагогічний моніторинг при дистанційній комунікації дає можливість 

накопичувати й обробляти інформацію про педагогічну діяльність учителя; 

відстежувати, прогнозувати та моделювати стан і розвиток його професійного 

рівня; забезпечувати об’єктивну інформацію про результати освітнього 

процесу. Таким чином, моніторинг є не лише джерелом інформації, але й 

механізмом, що дозволяє та допомагає проєктувати траєкторію розвитку 

вчителя; розкривати сутність та значення інноваційних підходів його 

діяльності, які поліпшують перебіг, результати освітнього процесу [18]. 

Моніторинг формується як багаторівнева система діагностичних 

процедур, що проводяться з використанням методик, технологій вимірювання 

існуючого стану педагогічної діяльності, які об’єктивно висвітлюють 

показники якості досвіду, що вивчається [11]. 

Основними завданнями, які вирішуються в ході моніторингу під час 

роботи з вивчення передового педагогічного досвіду є: отримання комплексу 

показників для забезпечення цілісного уявлення про стан певного 

педагогічного досвіду, якісні та кількісні його характеристики; систематизація 

й аналіз отриманої інформації для вироблення управлінських рішень, щодо 

надання досвіду статусу передового. 

Для моніторингового дослідження передового педагогічного досвіду 

рекомендуємо послуговуватися класифікацією провідних видів               

моніторингу [3].  

1. За етапами навчання: 

 вхідний; 

 проміжний; 

 підсумковий. 

2. За частотою процедур: 
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 разовий; 

 періодичний; 

 систематичний; 

 пролонгований (відбувається шляхом продовження строку виконання 

того чи іншого виду моніторингових досліджень з метою зібрання більш 

достовірної статистико-дослідницької бази). 

3. За охопленням об’єкта спостереження: 

 локальний; 

 вибірковий. 

4. Із організаційних форм: 

 індивідуальний; 

 груповий. 

5. Залежно від цілей, мети дослідження: 

 діагностичний моніторинг (метою якого є визначення рівня знань, 

навичок, умінь  учнів); 

 статистичний (дає можливість одночасно зняти показники за одним 

або кількома напрямами педагогічної діяльності вчителя, порівняти 

отриманий результат із нормативом і визначити відхилення від стандарту); 

 дослідницький (дослідження наукових, методологічних основ 

педагогічного досвіду, його елементів новизни); 

 супровідний моніторинг (передбачає контроль та коригування 

взаємодії вчителя й учня в організації та здійсненні освітнього процесу). 

6. За підставами експертизи: 

 динамічний (коли підставою для дослідження служать дані про 

динаміку розвитку педагогічного досвіду); 

 порівняльний (коли результати дослідження порівнюються з 

результатами обстеження інших освітніх систем). 

Організація моніторингових досліджень вивчення передового 

педагогічного досвіду передбачає: необхідність отримання регулярної 

інформації про педагогічний досвід, його якісні характеристики, стабільність, 

новизну; визначення факторів, що впливають на якість освітнього процесу та 

відповідну їх корекцію; завчасне попередження небажаних результатів. 

Для раціональної організації моніторингу педагогічного досвіду в 

закладі освіти  рекомендуємо дотримуватись таких етапів [14]: 

 підготовчого – організація підготовки (планування, вивчення 

відповідної літератури; визначення мети, об’єкта та предмета дослідження; 

постановка завдання; формування вибірки; визначення термінів, процедур, 

методів дослідження; розробка та підготовка діагностичного інструментарію; 

відбір системи показників, на основі яких проводиться моніторинг; вибір 

статистичних методів обробки отриманих результатів); 

 практичного – проведення дослідження; збір інформації 

(спостереження; співбесіди; тестування; анкетування; відкриті уроки; 

контрольні роботи тощо); 
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 аналітичного – отримання результатів моніторингу якості освіти 

(аналіз, систематизація, узагальнення, обробка й інтерпретація результатів 

дослідження; формування наукових прогнозувань і відповідних пояснень 

причини успіху та цінності досвіду; висновки; підготовка відповідних 

рекомендацій). 

При проведенні аналізу можливе поєднання текстової аналітичної 

довідки, схем, графіків, таблиць, діаграм тощо. 

Звертаємо увагу, що інтерпретація результатів дослідження повинна 

бути адекватною, справедливою й об’єктивною. 

З метою аналізу інформації результатів дослідження, доцільно звернути 

увагу на  чинники, які впливають на результати моніторингу: 

 валідність, апробованість, якість, зручність у використанні 

інструментарію; 

 професійність і відповідна підготовленість того, хто проводить 

моніторингове дослідження передового педагогічного досвіду; 

 періодичність проведення діагностування; 

 вплив соціально-територіального середовища; 

 незалежна об’єктивна оцінка досвіду вчителя; 

 фактори, що не змінюються з часом, і фактори, що змінюються [2]. 

Знання чинників, що впливають на результати моніторингу можуть бути 

корисними у процесі планування етапу вивчення передового педагогічного 

досвіду. 

Проведення моніторингу у процесі вивчення передового педагогічного 

досвіду дає можливість [14]: 

 спостерігати за педагогічними явищами, елементами досвіду, 

системою роботи, динамікою змін  у логічній послідовності; 

 класифікувати явища, які спостерігаються; 

 встановлювати зв’язки між педагогічним процесом та його 

результатами, відповідно до мети вивчення досвіду; 

 аналізувати причини та умови досягнення стабільно високих 

результатів навчання та виховання учнів; 

 виявляти наукові, методологічні основи педагогічних 

закономірностей досвіду, його елементів новизни; 

 систематизувати та аналізувати матеріали, які розкривають кількісні 

та якісні характеристики досвіду; 

 діагностувати результативність досвіду; 

 приймати відповідні управлінські рішення та вносити при потребі 

корективи до педагогічного  процесу. 

Організовуючи моніторинг, рекомендуємо враховувати такі вимоги: 

– об’єктивність (виключення недостовірних результатів, створення 

рівних умов для всіх учасників дослідження); 

– валідність (підтвердження результатів різними способами); 

– надійність (сталість результатів після повторного проведення 

дослідження); 
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– систематичність (відповідна послідовність моніторингу); 

– гуманістичність (створення сприятливого морально-психологічного 

клімату). 
У процесі організації моніторингу важливим є питання періодичності та 

циклічності проведення вимірів, оскільки не всі показники мають однакову 
динаміку. Із метою виявлення динаміки змін, розвитку передового 
педагогічного досвіду,  рекомендуємо проводити моніторингові дослідження 
систематично з регулярним висвітленням результатів моніторингу. 

В умовах дистанційного навчання для визначення особливостей 

здійснення освітнього процесу вчителями рекомендуємо організовувати 

моніторингові дослідження з вивчення передового педагогічного досвіду з 

використанням онлайн-технологій, обговоривши й обравши з авторами 

досвіду онлайн-платформу, скоординувавши роботу у зручному форматі 

(Moodle (https://moodle.org), GoogleClassroom (https://chrome.google.com), 

Zoom (https://zoom.us), Microsoft Teams (https://cutt.ly/ghjj0CB), Google Meet 

(https://cutt.ly/9hjkeaF  тощо). 

Сучасні діагностичні методи, форми моніторингових досліджень 

сприяють системному та об’єктивному відстеженню результатів вивчення, 

поширення, упровадження передового педагогічного досвіду. 

Для визначення професійного рівня вчителя, ефективності його 

діяльності, вивчення передового педагогічного досвіду рекомендуємо 

застосувати такі методи та форми моніторингу: 

 спостереження за освітнім процесом з подальшим його аналізом; 

 опитування різних груп респондентів (бесіда, інтерв’ювання); 

 анкетування; 

 тестування; 

 метод експертних оцінок; 

 відвідування уроків; 

 портфоліо; 

 проведення контрольних робіт; 

 аналіз документації (поурочні плани, ведення класних журналів, 

виконання навчальної програми тощо). 
Сутність методу спостереження за освітнім процесом полягає в 

систематичному, цілеспрямованому вивченні передового педагогічного 
досвіду за певних умов з метою подальшого аналізу особливостей здійснення 
освітнього процесу автором досвіду; дослідженні системи роботи вчителя в 
цілому, її окремих ланок; виявленні педагогічних закономірностей, утілених і 
використаних у досвіді.  

Спостереження – це метод цілеспрямованої фіксації в спеціально 
розробленому протоколі досліджуваного явища з подальшим його аналізом 
(науковий спосіб збору інформації). При проведенні спостереження необхідно 
забезпечити такі умови, щоби не відволікати спостережуваного від роботи, не 
сковувати його дії [12]. 

https://moodle.org/
https://chrome.google.com/
https://zoom.us/
https://cutt.ly/ghjj0CB
https://cutt.ly/9hjkeaF


 23 

При дистанційному навчанні доцільно використовувати зовнішнє 
спостереження (спосіб фіксації досліджуваного явища або процесу), при 
якому спостерігач знаходиться на відстані від даного явища [18]. 

Спостереження завжди характеризується деякою суб’єктивністю. 
Підвищенню об'єктивності сприяє відмова від передчасних узагальнень і 
висновків. У той же час, слід зазначити, що цей метод дозволяє виявляти лише 
зовнішні прояви педагогічних фактів, внутрішні ж процеси залишаються 
недоступними.  

В основі методу опитування знаходиться сукупність питань, що 

пропонуються респонденту, відповіді на які створюють необхідну 

інформацію. Метою використання цього методу є отримання вірогідних даних 

про об’єкт дослідження, за умови, що самі опитувані дають самооцінку. 

Опитування поділяють на: вільне – бесіду, що триває без деталізації, запитання 

задаються у будь-якому формулюванні та послідовності; стандартизоване – 

проводять за детально розробленим планом, що конкретизує зміст, 

послідовність запитань і варіанти можливих відповідей. Відповіді потрібно 

обов’язково фіксувати. Вільне інтерв’ю характеризується великою гнучкістю, 

стандартизоване – забезпечує більшу порівнянність інформації та швидкість 

опрацювання її. Перевагою стандартизованого інтерв’ю є можливість 

залучити до його проведення осіб без спеціальної підготовки. Доцільно 

розробити опитувальні листки, користуючись якими, можна зібрати  

необхідну інформацію. 

Анкетування – метод збору інформації, за якого кожному респонденту 

пропонується відповісти на запитання, які представлені у вигляді 

опитувального аркуша-анкети. При груповому анкетуванні – анкети 

одночасно заповнюються різними групами респондентів, залучених до 

опитування. При індивідуальному анкетуванні – респондент заповнює анкету 

самостійно, а потім надсилає її  в електронному вигляді досліднику. 

Заповнення анкети може відбуватися як наодинці, так і в присутності 

дослідника. 

Рекомендуємо  звернути увагу на вимоги до анкет [18]: 

 валідність – ступінь відповідності запитання анкети показнику, що 

досліджується; 

 лаконічність – кожне запитання має бути якомога коротшим, але при 

цьому не втрачати своєї змістовності. 

Для досягнення відповідності вимогам, запитання анкет мають бути:  

 конкретними (замість запитання «Чи було опрацьовано для розкриття 

теми досвіду науково-педагогічні джерела?» варто сформулювати запитання 

таким чином – «Які науково-педагогічні джерела було опрацьовано для 

розкриття теми досвіду?»); 

 не «здвоєними» (замість: «Чи використовуєте Ви на уроках 

відеофільми та наочні матеріали?», доцільно сформулювати: «Чи 

використовуєте Ви на уроках відеофільми?», «Чи використовуєте Ви на 

уроках наочні матеріали?»); 
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 узгодженими логічно, числом, відмінком, ключовим словом 

(синтаксично) (наприклад: «Із наведених варіантів самоосвітньої діяльності 

виберіть ті, які вважаєте для себе типовими»); 

 зрозумілими респондентам за використаними поняттями та термінами; 

 однозначними (не повинні містити в собі кілька питань, замість: «Чи 

брали участь у конкурсі «Учитель року», у яких роках?», доцільно 

сформулювати: «Чи брали участь у конкурсі «Учитель року»?», «У яких роках 

брали участь у конкурсі «Учитель року»?»). 

Педагогічний тест – це сукупність взаємопов’язаних завдань зростаючої 

складності та специфічної форми, що дозволяє якісно оцінити та виміряти 

рівень знань, умінь, навичок учнів; професійний рівень учителя. Завдання, які 

використовують у тестах, можуть мати різними за формою: завдання з 

вибором однієї або кількох правильних відповідей, завдання на встановлення 

відповідності, завдання на встановлення правильної послідовності, відкриті 

завдання з короткою відповіддю, відкриті завдання з розгорнутою відповіддю 

тощо [18]. 

Під час підготовчого та основного етапів вивчення передового 

педагогічного досвіду для визначення результатів науково-дослідної роботи 

вчителя та учнів, діагностування рівня функціональної та фахової підготовки 

педагога; вивчення результатів його самоосвітньої роботи, доцільно 

проводити тестування вчителя; анкетування учнів, педагогів-колег за 

допомогою сервісів GoogleForms (https://cutt.ly/dhkidtr), Classtime 

(https://www.classtime.com/uk), Proprofs (https://www.proprofs.com), Кahoot 

(https://kahoot.com), Сlassmarker  (https://www.classmarker.com) тощо. 

Метод експертних оцінок – це науковий метод, який дозволяє отримати 

об’єктивну оцінку на основі певної сукупності індивідуальних думок            

експертів [18]. За допомогою цього методу проводиться формування 

колективного судження. Для групової експертної оцінки добираються 

кваліфіковані експерти-професіонали (директор, заступник директора закладу 

освіти, керівники методичних об’єднань, учителі-методисти тощо). Технічно 

– це виглядає таким чином: 

 складається список запитань, який озвучується експертами; 

 експерти незалежно один від одного, проставляють бали (ранжування, 

бальність тощо) напроти кожного запитання; 

 проводиться статистична обробка результатів опитування. 

Цикл повторюється 3–4 рази [16]. 

Одним із важливих методів моніторингового дослідження є 

відвідування уроків, що допомагає з’ясувати суть досвіду, його оцінювання, з 

точки зору визначених критеріїв, науково-методичну основу роботи вчителя, 

методики конструювання та проведення ним уроків, функціональну та фахову 

підготовку педагога; діагностується рівень навченості, вихованості учнів; 

вивчається система роботи вчителя в цілому, її окремих ланок.  
Для моніторингового дослідження результатів самоосвітньої роботи 

вчителів рекомендуємо заступникам директорів з навчально-виховної роботи, 

https://cutt.ly/dhkidtr
https://www.classtime.com/uk
https://www.proprofs.com/
https://kahoot.com/
https://www.classmarker.com/
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керівникам методичних об’єднань запропонувати створити вчителям онлайн 

портфоліо.  

Основна мета портфоліо – оцінювання роботи вчителя за темою 

самоосвіти, характеру його діяльності, відстеження творчого та професійного 

становлення вчителя; відображення динаміки його професійного росту; 

сприяння формуванню навичок рефлексії (самооцінки); представлення 

досвіду педагогічної роботи найбільш повно й ефективно [30]. 

У портфоліо вчитель зможе проаналізувати свою роботу, власні успіхи, 

узагальнити та систематизувати власні педагогічні надбання, об'єктивно 

оцінити свої можливості та побачити способи подолання труднощів і 

досягнення більш високих результатів. Підходи до побудови портфоліо 

можуть бути різними, залежно від індивідуальних особливостей учителя. 

Розмістити портфоліо бажано на Інтернет-ресурсі закладу освіти або власному 

педагога. 
Для аналізу ефективності роботи вчителя, результативності його досвіду 

проводяться контрольні роботи, під час яких вивчаються знання, уміння та 

навички учнів. Для визначення рівня навчальних досягнень учнів 

здійснюється проведення контрольних робіт на початку та в кінці навчального 

року. 

У процесі вивчення педагогічного досвіду важливий не тільки результат, 

але й увесь процес його створення (творча лабораторія учителя). 

Одним із компонентів професійної діяльності вчителя є ведення 

документації. 

Під час дослідження педагогічного досвіду членами експертної групи, 

які безпосередньо вивчають та узагальнюють досвід, вивчаються: 

 навчальні програми; 

 поурочні плани; 

 класні журнали; 

 конспекти уроків і заходів; 

 звіти, доповіді; 

 методичні розробки; 

 дидактичні матеріали; 

 зошити учнів. 

Аналіз документів може включати в себе також аналіз звітів за 

результатами досліджень, проведених раніше (тобто вторинний наліз даних). 

Із метою аналізу педагогічної діяльності вчителів, під час проведення 

моніторингових досліджень, доцільно користуватися шкалами оцінювання: 

відносною (високий, достатній, середній, нижче середнього, низький, 

початковий; допустимий, недопустимий; відмінно, посередньо, негативно); 

абсолютною (у відсотках, балах, коефіцієнтах тощо). 

Пропонуємо заступникам директорів з навчально-виховної роботи 

закладів освіти, керівникам методичних об’єднань чек-лист організації та 

проведення моніторингових досліджень у закладах освіти дослідно-
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експериментальної діяльності педагогів із виявлення, вивчення, узагальнення 

та поширення передового педагогічного досвіду: 

 формування мети та цілей моніторингу; визначення критеріїв, 

показників якості вимірювання; 

 добір інструментарію для проведення моніторингу (засобів і способів 

отримання інформації про властивості педагогічного досвіду: анкет, тестів, 

таблиць, карт спостережень тощо); 

 організація дослідження (складання плану, графіка проведення; 

визначення відповідальних осіб; способи використання інструментарію); 

 збирання даних за обраними методами та формами (спостереження, 

аналізу документів, відвідування уроків, анкетування, тестування, інтерв’ю, 

самооцінки, портфоліо  тощо); 

 обробка, аналіз і систематизація інформації (може проводиться за 

допомогою математичної статистики, кореляційного або факторного аналізу, 

у вигляді таблиць, діаграм, графіків, вимірювальних шкал з описовим 

поясненням (аналітикою) тощо); 

 надання рекомендацій на основі інтерпретації даних дослідження; 

 корекція – внесення певних змін в освітню діяльність педагогів на 

основі запропонованих рекомендацій; 

 інформативність (висвітлення результатів моніторингу, урахування їх 

у подальшій діяльності педагогів) [11]. 
Звертаємо увагу, що підсумкові результати моніторингових досліджень 

професійної діяльності вчителя дають змогу простежити динаміку змін, 
здатність перетворювати предметні знання, згідно з вимогами державних 
освітніх стандартів, на засоби формування ключових, надпредметних, 
предметних компетентностей учнів (із елементами новизни); розкрити зміст 
педагогічного досвіду, відповідно до провідної ідеї; визначити позитивні 
динаміки кількісних та якісних його характеристик. 

Проведення моніторингових досліджень вивчення якості передового 

педагогічного досвіду дає заступникам директорів з навчально-виховної 

роботи закладів освіти, керівникам методичних об’єднань інформацію для 

аналізу та виявлення педагогічних закономірностей, утілених і використаних 

у досвіді; можливість оцінювання його як передового (відповідність 

критеріям) та визначення якісних змін функціонування освітнього процесу. 

Отримані результати мають сприяти прийняттю управлінських рішень 

стосовно практичної реалізації педагогічних новацій; забезпечення 

поширення й упровадження передового педагогічного досвіду в педагогічну 

практику; організації діяльності педагогів із оволодіння практичними 

вміннями та трансформації нових ідей у власну методичну систему, створення 

оригінальної педагогічної технології.  
 

3.2. Вебінари 
 

Вебінар – це інтерактивне мережеве спілкування, яке проводиться 

дистанційно з використанням різних програмних засобів та мережевих 
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ресурсів, що забезпечують високу інформаційну насиченість і активність 

слухачів у режимі реального часу. Рекомендуємо застосовувати при 

поширенні та впровадженні передового педагогічного досвіду – для 

ознайомлення та використання у роботі іншими вчителями. У ході цієї форми 

роботи педагогічні працівники виступають із доповідями, презентаціями, 

ставлять запитання, беруть участь в обговоренні, дискутують.  

Вебінар – це сучасна форма навчання, яка реалізується в комп’ютерній 

мережі з використанням інтернет-технологій, спосіб організації зустрічей-

онлайн, формат проведення семінарів, тренінгів та інших заходів – за 

допомогою Інтернету в режимі реального часу [23]. Вебінару властива головна 

ознака семінару – інтерактивність: є можливість взаємодіяти з ведучим, 

виконувати завдання, задавати запитання й отримувати на них відповіді у чаті. 

Переваги вебінару: 

 зручність для слухачів (сприйняття інформації у звичній обстановці, 

без сторонніх шумів тощо); 

 інтерактивна взаємодія між доповідачем і слухачами, а також 

слухачами між собою; 

 висока доступність для «відвідування» слухачами; 

 можливість перегляду у запису. 

Для того, щоби взяти участь у вебінарах, необхідно мати: 

 підключення до Інтернету (не менше 256 кбіт/с; при використанні 

більш повільного підключення можуть виникати спотворення звукового та 

відеосигналу або повна втрата зв'язку з сервером); 

 навушники чи колонки; 

 мікрофон (використання дасть можливість голосового спілкування з 

ведучим та іншими учителями); 

 веб-камеру (використання дає можливість транслювати відео з веб-

камери всім учасникам вебінару). 

Засобами вебінару можна пропагувати та поширювати кращий досвід 

педагогічної діяльності вчителів, оригінальні прогресивні ідеї навчання та 

виховання учнів; ознайомити зі звітом про перебіг, отримання результатів, 

завершення експериментально-дослідної роботи педагогів із передовим 

педагогічним досвідом. 

 

3.3. Відеоконференції 

 

Відеоконфере́нція – це конференція, проведена в режимі реального 

часу онлайн, телекомунікаційна технологія, що забезпечує одночасну 

двосторонню передачу, обробку, перетворення та представлення 

інтерактивної інформації на відстані в режимі реального часу, за допомогою 

апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки, один із видів 

програмного забезпечення для взаємодії між людьми, що спільно працюють 

над однією проблемою [23]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97
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Ця інноваційна форма роботи використовується для дистанційного 

онлайн-спілкування педагогічних працівників під час дослідно-

експериментальної діяльності з виявлення, вивчення, узагальнення та 

поширення передового педагогічного досвіду. За допомогою неї можна: 

ознайомитись із звітом про перебіг і отримання результатів дослідно-

експериментальної роботи педагогів; особливостями здійснення освітнього 

процесу автором педагогічного досвіду; організувати процес роз’яснення суті 

та значення досвіду, його конструктивності та можливості застосування в 

масовій педагогічній практиці; популяризація та поширення передового 

педагогічного досвіду. 

Відеоконференція покликана забезпечити зустріч та спілкування 

кількох осіб, які знаходяться в різних місцях, із використанням 

телекомунікаційних аудіо та відео засобів. Це може виглядати просто як 

розмова між двома людьми (точка-точка) або як спілкування між цілими 

аудіторіями (у кількох точках). Окрім того, аудіо- та візуальна передача 

засідання може бути використана для обміну документами та 

відображенню їх на великому екрані. Відеоконференції дозволяють 

проводити онлайн-презентації, спільно працювати з документами та 

додатками, синхронно переглядати сайти, відеофайли та зображення. Такі 

види комунікації дозволяють працівникам залишатися на своїх робочих 

місцях і при цьому отримувати необхідні їм знання та інформацію [8].  

Є кілька вимог до проведення відеоконференцій. Як мінімум за два 

тижні до початку конференції в режимі чату необхідно розташувати в 

Інтернеті (на сайті) коротку інформацію з теми та перелік запитань до 

учасників. Має бути сценарій проведення (визначення модератора, вибір 

ним складових змісту інформації, окреслення порядку обговорення 

питань).  
 

 

3.4. Мультимедійні презентації 
 

Комп’ютерні презентації досить часто використовуються учителями для 

роз’яснення суті та значення педагогічного досвіду, його конструктивності та 

можливості застосування в масовій педагогічній практиці під час конференцій, 

семінарів, доповідей, виступів на педагогічних радах тощо. Однак під час її 

створення педагоги намагаються додати якомога більше ефектів, втиснути 

якомога більше тексту, яскравого фону тощо. Як результат, – презентація стає 

нечитабельною або не цікавою, і зовсім не сприймається. 

Презентація повинна допомогти зробити матеріал наочніше, 

доступніше, допомогти полегшити розуміння та запам'ятовування матеріалу. 

Для її створення варто дотримуватися певних правил та рекомендацій, які 

допоможуть зрозуміти як правильно оформити зміст; зробити цікавою та 

інформативною.  

Комп’ютерні презентації можна використовувати як супровід до 

виступу доповідача, із демонстрацією важливих моментів на які слід звернути 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
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увагу; адаптувати під особливості сприйняття матеріалу аудиторією. Педагог 

самостійно визначає початок, тривалість виступу, швидкість просування по 

матеріалу; за певної потреби може доповнювати чи зменшувати, змінювати 

обсяг інформації. Презентації легко тиражуються та розповсюджуються, не 

займають багато місця, ними вільно можна керувати в процесі демонстрації 

та, за необхідності, можна легко модифікувати. Не раціонально створювати її 

як субтитри до виступу. Розпланувати та підготуватися до презентації – 

означає максимально деталізувати такі її пункти, як: мета, цілі, завдання, 

інструменти створення, структура, висновки, тривалість доповіді.  

Презентації можна класифікувати: 

1. За кількістю медіазасобів:  

 мультимедіа (звуки, зображення, відеофрагменти);  

 текстова (з мінімальним ілюструванням);  

 комбінована. 

2. За призначенням:  

 інформаційна;  

 демонстраційна;  

 дослідницька;  

 навчальна;  

 систематизуюча [17]. 

Для створення презентацій учителі найчастіше використовують 

програму MS PowerPoint, що має найширший функціонал. Насьогодні існує 

чимало гідних аналогів програми, як-от: Apple Keynote, Google Presentations, 

Canva, Haiku Deck, Slides, Slide Dog, Projeqt, Flowboard, Prezi. Презентації, 

створені та збережені у цих програмах, завжди будуть доступні онлайн.  

Для створення шаблонів, можна скористатися стандартними з обраної 

програми. Пропонуємо інтернет-ресурси з колекцією шаблонів, 

систематизованих за галузями знань: Microsoft, Smile Templates, Templates 

Wise, Indezine, Slide Model, Powerpoint Styles, Presentation Magazine, Free Power 

Point Templates, Powered Template, Presentation Load, Template Ready, 

Graphicsland, Slides Carnival. 

Готуючи презентацію, рекомендуємо дотримуватися загальноприйнятих 

вимог: 

 текст має складатися з коротких слів та простих речень; 

 рядок містить 6-8 слів, усього на слайді – 6-8 рядків; 

 загальна кількість слів на слайді не має перевищувати 50; 

 заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати 

основне положення слайда; 

 слайди не слід подавати надто яскравими – зайві прикраси лише 

створюють бар’єр на шляху ефективної передачі інформації; 

 усі слайди презентації – витримувати в одному стилі, в одній 

кольоровій гамі; 

 кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних 

на одному слайді не повинна бути більшою чотирьох; 
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 підписи до ілюстрацій розміщуються під ними, а не над ними; 

 на слайді рекомендується використовувати не більше 3-4-х різних 

шрифтів; 

 максимальна кількість слайдів – 12. 

Вимоги до змісту мультимедійної презентації: 

 відповідність змісту презентації поставленим цілям і завданням; 

 дотримання прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і 

правил оформлення тексту (відсутність крапки в заголовках і т.д.); 

 відсутність фактичних помилок, достовірність представленої 

інформації; 

 лаконічність тексту на слайді; 

 завершеність (зміст кожної частини текстової інформації логічно 

завершено); 

 об’єднання семантично пов'язаних інформаційних елементів у групи; 

 стислість і лаконічність викладу, максимальна інформативність 

тексту; 

 розташування інформації на слайді (переважно горизонтальне 

розташування інформації, зверху до низу головною діагоналлю; найбільше 

важлива інформація повинна розташовуватися в центрі екрану; якщо на слайді 

картинка, напис повинен розташовуватися під нею; бажано форматувати текст 

по ширині; не допускати «рваних» країв тексту); 

 наявність не більше одного логічного наголосу: почервоніння, 

яскравість, обведення, миготіння, рух; 

 інформація подана привабливо, оригінально, привертає увагу                   

слухачів [32]. 

Вимоги до тексту: 

 читання тексту на фоні слайда презентації (текст добре видно на фоні 

слайда); 

 використання шрифтів без засічок (декоративних елементів букв) і не 

більше 1-2-х варіантів шрифту; 

 оптимальна кількість текстової інформації – 35%, решта – графіки, 

діаграми, таблиці, фотозображення; 

 довжина рядка не більше 36 знаків; 

 відстань між рядками усередині абзацу 1,5, а між абзаців – 2 інтервали; 

 використання тез, а не повних речень, відмова від складних 

синтаксичних конструкцій; 

 використання підкреслення лише в гіперпосиланнях [17]. 

Вимоги до шрифту презентації: 

 читабельність;  

 уникання вирівнювання по ширині (нерівномірні пробіли в тексті 

погіршують сприйняття); 

 обмеження одним шрифтом (але не розміром) у презентації; 

 використання різної ширини шрифтів для виокремлення головної та 
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другорядної інформації; 

 обрання міжрядкового інтервалу – 1,5, інтервалу між абзацами – 

подвійного; 

 рекомендований кегль шрифту: заголовок 22–30, підзаголовок 20–28, 

основний текст 18–22,  підписи під графічними об’єктами 20–24, легенда 16–

22, табличні дані 18–22; 

 найлегші для сприйняття шрифти – Verdana, Calibri,  Arial,  Comic 

Sans, Tahoma, Georgia, Times New Roman [32]. 

Вимоги до дизайну мультимедійної презентації: 

 використання єдиного стилю оформлення; 

 відповідність стилю оформлення презентації (графічного, звукового, 

анімаційного) змісту презентації; 

 використання для фону слайда психологічно комфортних тонів 

(найкращий фон – білий); 

 фон повинен бути елементом заднього (другого) плану: виділяти, 

відтіняти, підкреслювати інформацію, розміщену на слайді, але не затуляти її;  

 добирайте фон слайдів світлих (білий) і холодних відтінків (зелений 

та синій); дотримуйте контрасту між текстом і фоном; 

 використання не більше трьох кольорів на одному слайді (один для 

фону, другий для заголовків, третій для тексту); 

 кольори слайдів мають поєднуватись між собою і підсилювати 

наочність презентації (можна скористатися сервісами, що пропонують готові 

поєднання відтінків, як-от: Flat Colors, Color Lovers, Color Scheme);  

 відповідність шаблону до представленої теми (у деяких випадках 

може бути нейтральним); 

 доцільність використання анімаційних ефектів [33]. 

Вимоги до якості навігації: 

 налаштування діючих елементів навігації; 

 якість інтерфейсу; 

 доцільність та раціональність використання навігації. 

Вимоги до ефективності використання презентації: 

 забезпечення всіх рівнів комп'ютерної підтримки: індивідуальної, 

групової, фронтальної роботи; 

 доцільність використання презентації; 

 творчий, оригінальний підхід до створення презентації. 

Презентація не повинна бути монотонною та громіздкою (оптимально –

10-20 слайдів). 

Вимоги до графіки та зображень мультимедійної презентації: 

 фотозображення, які розміщені на слайдах, повинні гармонувати з 

обраною палітрою кольорів (можна скористатися онлайн-ресурсами: 

Photoshop Express Editor, Pixlr, Avatan, Aviary, Fotor); 

 дотримання мінімалізму при використанні графічних об’єктів; 

 обрання зображень, які передають емоції; 
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 відступи від текстових фрагментів та усіх полів слайду; 

 «ні» низькопробним фото зі спотвореними пропорціями; 

 використання оригінальних зображень; 

 раціональне та рівномірне розташування тексту та зображення на 

слайді;  

 дотримання єдиного стилю, формату та розміру при виборі графічних 

об’єктів; 

 уникання: використання фотозображень, що «обтікаються» текстом, 

затуляння тексту графічними зображеннями, заходження тексту на рисунки;  

 використання в презентації іконок, легких для запам’ятовування 

(знайти їх можна на веб-сайтах: Flaticon, IconBird, Noun Project, Iconizer, 

Iconfinder) [32]. 

На останньому слайді доцільно вказати перелік використаних джерел, 

активні та точні посилання на всі графічні об'єкти. На завершальному слайді 

можна ще раз указати інформацію про автора презентації. 

Презентації застосовуються педагогами для ознайомлення з матеріалами 

звіту про перебіг і результати після завершення експериментально-дослідної 

роботи педагогів під час проведення звітних онлайн-нарад, відеоконференцій, 

вебінарів, на сайтах, як закладів освіти, так і індивідуальних сайтах педагогів, 

які брали участь у такій роботі. 

 

3.5. Блоги  
 

Використовуючи різні інформаційні канали – телевізійний, 

комп’ютерний, передачі даних за допомогою мобільних пристроїв тощо, – 

учитель реалізує власні інформаційні потреби та запити, ділиться своїм 

досвідом роботи; підвищує кваліфікацію, спілкується з колегами та учнями, 

розміщує матеріали у мережі, веде освітній блог. 

Блог (англ. blog (web loggin) – мережевий журнал або щоденник подій) 

– це вебсайт, головний зміст якого – записи, зображення чи мультимедіа, що 

регулярно додаються. 

Блоги характеризуються невеличкими записами (постами) тимчасової 

значущості, які містять особисті думки, матеріали автора. Ці записи 

відсортовані у зворотному хронологічному порядку – останній пост зверху. 

Найбільш цікавою, для вчителя зокрема, є інтерактивність блогів – це 

можливість розміщення автором інформації про свій досвід роботи, яку інші 

відвідувачі можуть використовувати, коментувати, оцінювати, тобто вони 

можуть брати участь у формуванні електронних ресурсів. 

Простота використання та широта можливостей освітніх блогів 

виходить за рамки звичайного інформування та надає сучасному вчителю 

значну кількість стратегій позиціонування освітніх інтересів великому колу 

читачів. 

Під час організації роботи з поширення  та упровадження передового 

педагогічного досвіду учителям доцільно  створювати блоги для: 
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 мережевої взаємодії, із метою спілкування з колегами-однодумцями 

для збагачення свого досвіду новими ідеями та прийомами; 

 розміщення власних методичних розробок, уроків, виховних заходів 

тощо; 

 організації онлайн-дискусій із колегами; 

 розміщення портфоліо вчителя, яке відображає індивідуальність та 

професійні досягнення власника блогу. 

Доцільно враховувати типові помилки при створенні блогу: 

 відсутність назви. Блог, який не має назви, складно запам’ятати, 

особливо, якщо він знаходиться на блогсервісах. Тому назва є обов’язковим 

елементом при створенні блогу. Назва може бути простою або складатися з 

декількох слів; 

 анонімність. Достатньо розповсюджена помилка. Автори блогів 

приховують власне ім’я, чим займаються тощо. Відвідувач блогу повинен 

чітко розуміти наступне: хто є автором блогу, сфера його діяльності, успіхи та 

досягнення тощо; 

 недостатність інформації про себе на вкладці «Про автора». Доцільно 

надати максимально повну інформацію: розмістити власне фото, описати 

сферу діяльності, розмістити подяки, грамоти, сертифікати тощо. Таким 

чином, збільшиться рівень довіри відвідувачів блогу; 

 велика кількість сторінок. Розповсюджена помилка. Під назвою блогу 

не варто розміщувати велику кількість сторінок. Це відволікає увагу, 

відвідувачі не можуть зорієнтуватися. Достатньо розмістити до 10 основних 

сторінок; 

 занадто довгий текст. Досить розповсюджена помилка: текст одного 

повідомлення займає 1-2 сторінки. Цього краще уникати. Краще розмістити 

привабливий заголовок, 1-2 абзаци тексту та надати гіперпосилання, 

перейшовши за яким, відвідувач зможе повністю прочитати текст і 

завантажити його; 

 граматичні та синтаксичні помилки. Повідомлення у блозі повинні 

бути     написані без граматичних та синтаксичних помилок; 

 тривале завантаження сторінки. Час завантаження сторінки має бути 

мінімальним. В іншому випадку відвідувачі не дочекаються завантаження 

сторінки; 

 велика кількість зображень, що може бути перешкодою для швидкого 

завантаження сторінки. Доцільно розміщувати тільки ті зображення, що 

ілюструють надану інформацію. Також під час створення та підтримки 

освітнього блогу необхідно відмовитися від реклами (наприклад, товарів, 

послуг тощо). Зайва реклама також збільшує час завантаження сторінки; 

 невдалий дизайн. Перше, на що звертає увагу відвідувач, 

оформлення блогу. Якщо розмістити на темному фоні світлий текст, то 

відвідувач покине сайт, тому що така кольорова гама важко сприймається. 

Краще зробити навпаки: темний текст на світлому фоні; 

 зайва анімація. Різні зображення, які рухаються, відволікають увагу 
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відвідувача та не дозволяють зосередитися на інформації; 

 відсутність плану. Достатньо розповсюджена помилка. Автор блогу 

не має уявлення про чіткість, логічність, послідовність інформації, що 

розміщується; 

 ігнорування соціальних мереж. Для залучення читачів, доцільно 

використовувати соціальні мережі, наприклад, Facebook. Після подання 

інформації у блозі необхідно розмістити «рекламу» в соціальній мережі 

(короткий текст та посилання на блог). Це дасть змогу привернути увагу до 

блогу [6]. 

Пропонуємо алгоритм створення блогу: 

Крок 1. Визначення структури блогу. 

Крок 2. Вибір платформи для створення блогу.  Наприклад: 

 http://www.blogger.com 

 http://www.livejournal.com/ 

 http://blog.meta.ua/ 

Найбільш популярним сервісом ведення освітніх блогів є Google Blogger. 

Потрапити на його сторінку можна набравши в адресному рядку браузера 

www.blogger.com або  увійшов www.google.com.ua та обравши з випадаючого 

списку додатків Google додаток Blogger (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Адресний рядок браузера www.blogger.com 
 

Після виконання цих дій відкриється сторінка Blogger, за допомогою 

якої можна буде створити власний блог. 

Крок 3. Створення облікового запису. 

Перш ніж розпочати роботу з блогом, система Google запропонує увійти 

у свій обліковий запис або створити його. Для цього необхідно натиснути 

кнопку «Зареєструватися» та за допомогою вказівок системи створити 

обліковий запис, який стане для вас одночасно і поштовою скринькою, і 

паролем для входу на блог як автора. 

http://www.blogger.com/
http://www.livejournal.com/
http://blog.meta.ua/
http://www.blogger.com/
http://www.google.com.ua/
http://www.blogger.com/
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Крок 4. Створення блогу. 

Повертаємося до сторінки Blogger та продовжуємо реєстрацію в службі 

Blogger. Система запропонує ввести ім’я для відображення, тобто нікнейм 

(можна ввести своє ім’я). Далі натискаємо кнопку «Новий блог». У 

діалоговому вікні, що з’явиться, необхідно вказати: назву блогу, яка пов’язана 

з тематикою блогу (українськими літерами); адресу блогу (англійськими 

літерами); обрати «Простий шаблон» (згодом можна буде при потребі 

змінити); натиснути кнопку «Створити блог». Блог створено. Для перегляду 

натисність кнопку «Переглянути блог». 

Конструктор блогу відповідно містить такі вкладки: 

 публікації – написання постів, подібно до сторінки у Фейсбуці; 

 сторінки – створення сторінок. За замовчуванням вони невидимі для 

інших користувачів. Можна відкривати їх за посиланням, або для зняття 

невидимості змінити їх налаштування; 

 макет – відповідає за розміщення елементів на вашому блозі; 

 тема – відповідає за стилістичне оформлення вашого блогу (шрифти, 

колір, написи, кнопки); 

 налаштування – глобальні внутрішні налаштування блогу (наприклад, 

для видалення, або розміщення реклами на блозі). 

Крок 5. Створення публікації. 

Щоб створити нову публікацію, необхідно натиснути кнопку «Новий 

допис», перед тим перейшовши на вкладку «Публікації» (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Вкладка «Публікації» 

 

Вводимо заголовок допису, наповнюємо сторінку змістом. Натискаємо 

кнопку «Опублікувати». При потребі публікацію можна редагувати.  

Крок 6. Створення сторінки. 

Для створення нової сторінки переходимо на вкладку «Сторінки» і 

натискаємо кнопку «Нова сторінка», або «Створити сторінку» (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Вкладка «Сторінки» 

 

Наповнюємо сторінку змістом та натискаємо «Опублікувати». 

Сторінка невидима. Тому, щоб отримати посилання на неї, навидимо 

курсор на назву сторінки і натискаємо «Переглянути». 

Копіюємо гіперпосилання у рядку адреси та вставляємо у текст         

публікації (рис. 4). 
 

Рисунок 4 – Копіювання гіперпосилання та вставлення публікації 
 

Тепер сторінку можна переглядати, натиснувши на відповідне 

посилання у   тексті публікації. 

Блог відрізняється від сайту тим, що: 

 блог більш персоніфікований, тобто записи блогу найчастіше є 

роздумами однієї людини (блогера); 

 блог частіше оновлюється постами, тобто являє собою стрічку 

повідомлень, що динамічно змінюється; 
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 блог обов’язково містить можливість публікації відгуків та 

коментарів  відвідувачів, що робить блоги середовищем мережного 

спілкування; 

 до дизайну блогу висунуто не такі жорсткі вимоги, як до 

зовнішнього   вигляду сайту [6]. 

У рамках блогу можна робити аналіз науково-педагогічних публікацій, 

що присвячені досліджуваній педагогом проблемі; популяризовувати та 

поширювати надбання власного педагогічного досвіду; висвітлювати перебіг 

та результати експериментально-дослідної роботи вчителя з подальшим 

обговоренням  у мережі. 

 

3.6. Вебсайт 

 

«Веб-сайт» або просто «сайт» (англ. website, від web – павутина та site – 

«місце») – це одна або сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернеті.                     

У віртуальному просторі веб-сайт – це місце, яке має свою адресу та власника 

і сприймається як єдине ціле. Наявність у вчителя в мережі Інтернет особистих 

освітніх інтернет-ресурсів є свідченням його інноваційної діяльності, 

оскільки:  

 за допомогою персональних інтернет-ресурсів учитель може 

представити результати своєї діяльності, свій педагогічний досвід широкому 

загалу людей, а значить, наповнення персональних інтернет-ресурсів 

передбачає наявність у вчителя оригінальних розробок, інноваційний досвід їх 

створення та реалізації, готовність поділитися ними з колегами (на більшості 

великих освітніх ресурсів існує досить сувора модерація, що не дозволяє 

розміщувати на них відверто слабкі розробки або явний плагіат); 

 поповнення, оновлення персональних інтернет-ресурсів, особливо 

ведення особистого сайту або блогу, вимагає значних витрат часу та сил, а 

отже, учитель, який веде власний освітній інтернет-ресурс – ентузіаст своєї 

справи, що характерно для творчо працюючого педагога [27]. 

Сучасні системи управління контентом (Content Management System, 

CMS), загальнодоступність безкоштовного хостингу та безкоштовних 

конструкторів сайтів дають можливість учителям створювати та розвивати 

власні сайти. Веб-сайт сьогодні – це не тільки джерело корисної інформації. 

На сторінках сайту користувачі можуть додавати, редагувати та коментувати 

матеріали, вирішувати тестові завдання, обговорювати різні питання, 

оцінювати, знайомитися, тощо. 

Основні завдання, які ефективно вирішуються за допомогою освітнього 

сайту під час дистанційної роботи з передовим педагогічним досвідом:  

 створення сучасного електронного портфоліо вчителя; 

 представлення свого досвіду роботи педагогічному співтовариству 

для отримання незалежної оцінки та порад з боку колег; 

 організація проєктної діяльності в мережі Інтернет; 

 допомога молодим педагогам; 

http://n-store.ru/
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 обговорення актуальних проблем освіти. 

Сайт – один із найзручніших інструментів для представлення продуктів 

освітньої діяльності учителя. У порівнянні з паперовим носієм, який може 

представити лише текст і зображення, сайт має можливість донести 

інформацію в мультимедійних формах.  

Ключові критерії персонального сайту, що відображають інноваційну 

діяльність педагога: 

1. Актуальність. Будь-яка інновація – це відповідь на вимоги часу, шлях 

вирішення актуальних проблем. Актуальність інформації на персональному 

сайті свідчить про те, що педагог працює над вирішенням реально існуючих, 

а не надуманих проблем освіти. Для відповідності цьому критерію сайт має 

постійно оновлюватися, орієнтуючись на питання, які хвилюють вчителів, 

учнів, батьків.  

2. Унікальність. До переваг інновацій відносять створення унікального в 

своєму роді продукту, можливість реалізувати за його допомогою 

індивідуальний підхід, націленість на особистість конкретного споживача 

освітніх послуг.  

3. Якість. Кінцева мета будь-якої інновації – підвищення якості освіти. 

Якість персонального сайту переконує відвідувача в тому, що вчитель дійсно 

здійснює інноваційний процес, адже сайт – це продукт його інноваційної 

діяльності, що представляє конкретного фахівця на ринку освітніх послуг [27]. 

Можливості, які отримує вчитель, створюючи персональний  сайт: 

 презентація свого професійного рівня (через презентацію вчителя – 

презентація закладу освіти); 

 організація інтерактивної взаємодії з учителями, батьками та 

адміністрацією закладу освіти; 

 використання дистанційних форм навчання учнів; 

 підвищення рівня інформаційно-комунікативних компетенцій; 

 здійснення дисемінації власного педагогічного досвіду на широку 

аудиторію; 

 створення систематизованого архіву власних матеріалів, що 

зберігаються на сервері; 

 створення мотивації й умов для власного професійного зростання та 

творчого розвитку (процес пошуку нових ресурсів для сайту супроводжується 

відкриттями і для самого вчителя); 

 використання сайту як періодичного видання, що дає можливість 

учителю та його учням публікувати свої роботи [27]; 

 ознайомлення з матеріалами звіту про перебіг і результати після 

завершення експериментально-дослідної роботи. 

Веб-сайт повинен мати чіткі структуру та змістові лінії. 

Представляємо основні елементи веб-сайту педагога: 

1. Головна сторінка сайту – презентація вчителя. На ній може бути 

розміщені фото, педагогічне кредо, творчий портрет, контакти, поле «Пошук» 

тощо. 



 39 

2. І блок сайту, спрямований на роботу та взаємодію з учнями, 

покликаний зацікавити школярів, допомогти обрати корисну навчальну та 

пізнавальну інформацію. Блок має містити: цікаві матеріали для учнів; 

матеріали для  поглибленого вивчення окремих тем, розділів предмету; 

авторські (розроблені вчителем самостійно) розробки логічних задач, ребусів, 

кросвордів, загадок; зразки контрольних робіт (для домашньої підготовки та 

перевірки знань із теми), тестових завдань тощо. 

3. ІІ блок сайту спрямований на розкриття методичної, дослідно-

експериментальної роботи вчителя та може містити: нормативно-правове 

забезпечення діяльності вчителя (положення, накази, зміни до наказів, вимоги 

Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, відділу 

(управління) освіти тощо, із обов’язковим посиланням на джерело); опис 

власного досвіду роботи; структуровані конспекти уроків, навчальних 

екскурсій, виховних заходів тощо; видавничу діяльність педагога; аналітичну 

роботу дослідно-експериментальної діяльності, моніторингових досліджень 

тощо. 

4. ІІІ блок сайту, спрямований на роботу та зв’язок із батьками, може 

містити: поради, бесіди, статті в рубриці «Батьківський лекторій»; звіти про 

учнівську роботу над творчими проєктами тощо. 

5. Наявність рубрик: «Головна», «Творчий портрет», «Методична 

скарбничка», «Відкритий урок», «Колегам», «Учням», «Батькам», «Корисні 

посилання», «Мій педагогічний досвід», «Дослідно-експериментальна 

робота», «Форум» тощо. Оформити рубрики можна у вигляді банерів і 

розмістити їх у правому нижньому кутку головної сторінки або в окремому 

розділі. 

Створення та розвиток персонального веб-сайту може допомогти 

вчителю систематизувати та популяризувати власний педагогічний досвід, 

дасть можливість здійснення та ознайомлення з перебігом і отриманням 

результатів дослідно-експериментальної діяльності. Завдяки сайту закладу 

освіти можна проводити: моніторингові дослідження щодо визначення рівня 

готовності педагогічного колективу до упровадження передового 

педагогічного досвіду, до інноваційної діяльності в умовах експерименту; 

консультації з координатором експериментально-дослідної діяльності 

педагогів; ознайомлення колективу з науково-педагогічною літературою за 

темою екекспериментально-дослідної  роботи з подальшим її обговоренням. 

 

 

3.7. Майстер-класи (онлайн) 
 

Майстер-класи – це особлива форма узагальнення та поширення 

педагогічного досвіду, що представляє собою фундаментально розроблений 

оригінальний метод або авторську методику, що спирається на свої принципи 

і має певну структуру. Майстер-клас – ефективна форма передачі знань та 

умінь, обміну досвідом навчання та виховання, центральною ланкою якої є 

демонстрація оригінальних методів освоєння певного змісту та активної ролі 
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всіх учасників комунікації. Це – особлива форма навчального заняття, яка 

заснована на «практичних» діях показу та демонстрації творчого вирішення 

певної пізнавальної та проблемної педагогічної задачі [31]. 

Зважаючи на потребу часу, набувають поширення нові форми освоєння 

педагогічного досвіду через мережеве дистанційне спілкування. Онлайн-

майстер-клас у режимі реального часу дозволяють проводити онлайн-

платформи: Trello (https://trello.com); Zoom (https://zoom.us); Microsoft Teams 

(https://cutt.ly/cheAzSC); Skype (www.skype.com); GoogleMeet 

(https://cutt.ly/MheSrjB) та ін. 

Майстер-клас відрізняється від усіх інших форм передачі досвіду тим, 

що дає можливість відразу спробувати новий прийом (технологію, спосіб, 

засіб) і отримати відгук. Керівник майстер-класу відразу бачить, наскільки 

ефективно передається його досвід. Майстер-клас – це: успішна технологія + 

компетентний фахівець + доступність для колег + інтерактивність [31]. 

Майстер-клас – це одна з форм ефективного, професійного активного 

навчання педагогів, під час якого відбувається поширення, пропаганда та 

впровадження нових педагогічних ідей, узагальненого передового 

педагогічного досвіду. Мета якого – вивчення сучасних педагогічних 

технологій на основі досвіду педагога, що виступає в ролі керівника, і 

впровадження даного досвіду в практику роботи інших педагогів.  

Майстер-клас під час дистанційної освіти може проводитись у рамках 

вебінарів, онлайн-конкурсів професійної майстерності, онлайн-методичних 

об’єднань, онлайн-курсів, онлайн-засідань творчих груп тощо, і має 

виконувати декілька важливих завдань, зокрема:  

 презентувати, поширювати та впроваджувати передовий педагогічний 

досвід у практичну діяльність педагогів-послідовників; продемонструвати 

його переваги та показати  результативність; 

 зацікавити педагогів і запропонувати їм ефективні шляхи творчої 

реалізації провідних ідей досвіду; 

 сприяти підвищенню професійної майстерності вчителів; 

 підвищувати професійну компетентність учителів; 

 моделювати продуктивну технологію інноваційного освітнього              

процесу [5]. 

Для повноцінного виявлення та розвитку педагогічної майстерності 

учасників під час проведення майстер-класу, потрібно створити умови для 

професійного спілкування учителів із обміну досвідом роботи. Кількість 

занять майстер-класу визначає керівник (автор досвіду). Це може бути одне 

заняття, кілька занять поспіль або кілька занять у певний проміжок часу. 

Учитель-майстер складає програму майстер-класу та планує його роботу. 

Протягом встановленого терміну роботи майстер-класу на його заняттях 

можуть розглянути кілька напрямів діяльності вчителя-майстра. 

Кількість учасників майстер-класу може коливатися від 10 до 30 осіб. До 

майстер-класу зараховуються педагоги, які бажають ознайомитись із 

передовим педагогічним досвідом роботи вчителя-керівника щодо освітньої 

діяльності. Робота майстер-класу організовується згідно з планом роботи на 

https://trello.com/
https://zoom.us/
https://cutt.ly/cheAzSC
http://www.skype.com/
https://cutt.ly/MheSrjB
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рік, затвердженим педагогічною радою, при наявності одного та більше 

учасників.  

Рекомендуємо враховувати критерії якості підготовки та проведення 

майстер-класу: 

 презентабельність – виразність інноваційної ідеї, рівень її 

представлення, культура презентації ідеї, популярність ідеї; 

 ексклюзивність – яскраво виражена індивідуальність (масштаб і 

рівень реалізації ідеї), вибір, повнота й оригінальність розв'язання  

інноваційних ідей; 

 прогресивність – актуальність прийомів навчання, наявність нових 

ідей, що виходять за рамки стандарту та відповідають тенденціям сучасної 

освіти, методики навчання предмета; здатність не тільки до методичного, але 

і до наукового узагальнення досвіду; 

 умотивованість – наявність прийомів і умов мотивації, активна участь  

кожного учасника зі створення нового продукту діяльності на занятті; 

 оптимальність – достатність використовуваних засобів на занятті, їх 

поєднання, зв'язок із метою та результатом ( проміжним і кінцевим); 

 ефективність – результативність, отримана для кожного учасника 

майстер-класу, ефект розвитку кожного, уміння адекватно проаналізувати 

результати своєї діяльності; 

 технологічність – чіткий алгоритм заняття (фази, етапи, процедури), 

наявність оригінальних прийомів актуалізації, прийомів пошуку та відкриття, 

подиву, рефлексії  (самоаналізу, самокорекції); 

 артистичність – піднесений стиль, педагогічна харизма, здатність до 

імпровізації, ступінь впливу на аудиторію, ступінь готовності до поширення і 

популяризації свого досвіду; 

 загальна культура – ерудиція, нестандартність мислення, стиль 

спілкування, культура інтерпретації свого досвіду [7]. 

Вимоги до організації та проведення майстер-класу 

Майстер-клас як локальна технологія трансляції педагогічного досвіду 

має: демонструвати конкретний методичний прийом або метод, методику, 

технологію навчання та виховання; складатися із завдань, які спрямовують 

діяльність учасників для вирішення поставленої педагогічної проблеми, але 

всередині кожного завдання учасники абсолютно вільні: їм необхідно 

здійснити вибір напряму дослідження, засобів для досягнення мети, темпу 

роботи [7]. 

Технологія проведення заняття майстер-класу може включати такі          

етапи [24]: 

І. Підготовчо-організаційний етап (повідомлення теми та мети). 

ІІ. Актуалізація знань кожного учасника за пропонованою проблемою 

проведення розминки, тренінгу тощо). 

ІІІ.  Основна частина.  

1. Представлення керівником власної педагогічної системи з даної теми 

(описуються досягнення в роботі, визначаються проблеми та перспективи). 
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2. Презентація ілюстративно-методичних матеріалів, які розкривають 

практичні напрацювання. 

3. Коментований показ методів, прийомів роботи (моделювання, 

фрагмент відеозапису, уроки-імпровізації, відкриті уроки, позаурочні заходи), 

які розкривають технологію педагогічної системи керівника майстер-класу. 

Особливість використання фото та відеоматеріалів полягає у можливості 

оглядового перегляду фрагментів занять з теми, що відображають систему 

роботи вчителя. Володіння основами інформаційної та комунікаційної  

культури – неодмінна вимога до сучасного педагога.     

Пропонуємо використовувати електронні сервіси для:  

 візитки або буклету майстер-класу – програми створення слайд-шоу 

(Publisher (https://cutt.ly/zheuOMc), PowerPoint (https://cutt.ly/uheuZZT), 

MovieMaker (https://cutt.ly/xheuNOi), Geniaiiy (https://www.genial.ly), Prezi 

(https://prezi.com), Canva(https://www.canva.com), PowToon 

(https://www.powtoon.com), Keynote (https://cutt.ly/uheoD7L)  тощо);  

 ілюстрації навчальних дій – інтерактивні посібники (EdEra Books – 

сервіс інтерактивної освітньої літератури – https://www.ed-era.com/books; 

Інтерактивні посібники – https://cutt.ly/Rhepqpq); 

 перевірки знань – електронні тести (Освітні тести онлайн – 

https://cutt.ly/MhepzvE; Онлайн тести, завдання – https://learning.ua;  Тесторіум 

– http://www.testorium.net; OpenTest – http://www.opentest; Майстер-тест – 

http://master-test.net; OnlineТestРad – http://onlinetestpad.com);  

 для самостійного вивчення – гіпертекстові документи.  

Залежно від місця на занятті час використання цифрового освітнього 

ресурсу може бути різним:  

 навчальний фільм демонструється не більше 5-7 хвилин;  

 при поясненні нового матеріалу презентація не перевищує 15-17 

хвилин;  

 при використанні тестових програм – не більше 30 хвилин;  

 при проведенні презентації творчих проєктів учнів – не більше                                

25 хвилин [24].  

4. Проведення імітаційної гри, практичної роботи (проведення заходу 

разом із слухачами з демонстрацією прийомів ефективної роботи; де останні 

одночасно грають дві ролі: учнів експериментальної групи та експертів, 

присутніх на відкритому заході; керівник виконує роль консультанта, 

організовує самостійну роботу та керує нею). 

ІV. Проведення самоаналізу уроку чи позаурочного заходу. 

V. Організація моделювання учасниками особистих стилів роботи з 

застосуванням продемонстрованих керівником майстер-класу педагогічних 

технологій, форм і методів роботи. 

VІ. Афішування – представлення виконаних робіт; захист розроблених 

проєктів, моделей. 

https://cutt.ly/zheuOMc
https://cutt.ly/uheuZZT
https://cutt.ly/xheuNOi
https://www.genial.ly/
https://prezi.com/
https://www.canva.com/
https://www.powtoon.com/
https://cutt.ly/uheoD7L
https://www.ed-era.com/books
https://cutt.ly/Rhepqpq
https://cutt.ly/MhepzvE
https://learning.ua/
http://www.testorium.net/
http://www.opentest/
http://master-test.net/
http://onlinetestpad.com/
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VІІ. Заключний етап (заключне слово керівника майстер-класу; 

запитання слухачів керівнику майстер-класу з опрацьованої теми заняття; 

обговорення авторської моделі; дискусія за результатами спільної діяльності). 

Учасники майстер-класу мають отримати конкретні рекомендації для 

практичної діяльності. 

Основними елементами технології проведення майстер-класу, 

методичними прийомами є індукція, самоконструкція, соціоконструкція, 

соціалізація, афішування, розрив (розуміння), творче конструювання знань,            

рефлексія [31]. 

Індукція. Системоутворюючим елементом майстер-класу є проблемна 

ситуація – початок, мотивуючий творчу діяльність кожного. Проблемна 

ситуація характеризує певний психічно-запитальний стан суб'єкта (учасника), 

що виникає в процесі виконання такого завдання, яке вимагає відкриття нових 

знань про предмет, способи або умови виконання дій. Питання має займати, 

хвилювати розум дослідника, бути в колі його інтересів; представити це 

невідоме, показати необхідність роботи з ним, визначити коло засобів, 

об'єктів, які дозволять почати роботу та через період незнання прийти до 

відкриття, приєднати до наявних знань нове та поставити інші проблеми для 

дослідження. Така проблемна ситуація в технології майстерень називається 

індуктором (індукцією). Складаючи індуктор, необхідно співвіднести його з 

почуттями, думками, емоціями, які він може викликати в учасників [15]. 

Індуктор має налаштовувати особистість на саморозвиток. Існують й 

інші, не менш значимі потреби: бути особистістю, самоствердження, 

спілкування, самовираження, емоційне насичення, свобода, емоційний 

контакт, які слід реалізовувати. Але пріоритет віддається саморозвитку. Якщо 

у учасника немає потреби у розвитку, то педагогу, який проводить майстер-

клас, необхідно направити дії на створення мотиву, на визначення мети, на те, 

щоб учасники самі робили відкриття, щоб розуміли, що ця мета для них 

досяжна. Усвідомлення можливості вирішення проблеми – необхідний засіб 

для стимулювання інтересу. 

Самоконструкція – це індивідуальне створення гіпотези, розв’язку, 

тексту, малюнка, проєкту. 

У технології проведення майстер-класу, зазвичай, використовується 

певний алгоритм пошуку розв’язання педагогічної проблеми. 

Пропонуємо алгоритм проведення майстер-класу: 

 постановка проблеми; 

 панель; 

 об’єднання в групи для вирішення проблеми; 

 робота з матеріалом; 

 представлення результатів роботи; 

 обговорення та коригування результатів роботи [4]. 

Панель – це етап актуалізації знань в обраній проблемній площині. Він 

дає можливість усім бажаючим висловити свою точку зору щодо проблеми, 

для розв’язання якої і проводиться майстер-клас. У ході обміну думками, 
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учасники майстер-класу можуть як підтримувати висловлені ідеї, так і 

спростовувати. Тим самим відбувається уточнення та корегування етапу 

формулювання проблеми майстер-класу. 

Найважливіший елемент технології майстер-класу – групова робота 

(малі групи можуть визначатися педагогом, який проводить майстер-клас або 

утворюватися стихійно, із ініціативи учасників). Також керівник може 

корегувати склад груп, регулюючи рівновагу методичної майстерності та 

психологічних якостей учасників. Після розбиття проблеми на ряд завдань, 

групам належить придумати спосіб їх розв'язання. Причому, учасники вільні 

у виборі методу, шляхів пошуку, темпу роботи. Кожному дано право на 

помилку та внесення коректив. Побудова та створення результату групою і є 

соціоконструкцією. 

Соціалізація. Будь-яка діяльність у групі представляє оцінку, корекцію 

оточуючими індивідуальних якостей кожного члена групи. 

Коли група виступає зі звітом про виконання завдання, важливо, щоб у 

цьому процесі були задіяні всі. Це дозволяє використовувати унікальні 

здібності всіх учасників майстер-класу, дає їм можливість самореалізуватися, 

що дозволяє врахувати та включити в роботу різні способи пізнання кожного 

педагога. 

Афішування – це представлення результатів діяльності керівника та 

учасників майстер-класу (текстів, малюнків, схем, проектів тощо). 

Розрив (розуміння). 

Розуміння (себе, інших, прийому, методу, технології) – це внутрішнє 

усвідомлення учасником майстер-класу неповноти або невідповідності 

старого знання новому, внутрішній емоційний конфлікт, що спонукає до 

заглиблення в проблему, до пошуку відповіді, до співставлення нового знання 

з інформаційним джерелом. Це те, що в інших формах трансляції 

педагогічного досвіду пропонується вчителю, а тут він запитує сам, шукає 

самостійно, іноді за допомогою керівника, колеги чи учасника майстер-класу.  

Рефлексія – відображення почуттів, відчуттів, що виникли в учасників у 

ході майстер-класу. Це матеріал для рефлексії самого педагога, який 

проводить майстер-клас, для удосконалення ним конструкції майстер-класу, 

для подальшої роботи [31]. 

У формі майстер-класу можна продемонструвати: 

 програму; 

 окремі форми роботи, які використовує у своїй діяльності педагог; 

 методи роботи; 

 інноваційні моменти діяльності. 

При підготовці та проведенні майстер-класу важливо не тільки 

дотримуватися вищеописаного алгоритму, але і правильно визначити власну 

позицію. Перед учителем-майстром постає ціла низка проблем: які прийоми, 

технології з найкращої сторони покажуть його майстерність; яким чином 

краще зробити це; як забезпечити проведення майстер-класів на якісно 

високому рівні; чи показувати приклади практичної роботи з дітьми, 

методологічні аспекти педагогічної діяльності.  
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Для створення власного майстер-класу пропонується здійснити наступні 

кроки [24]: 

Крок № 1. Тематика майстер-класу.  

Під час підготовчо-організаційної частини рекомендується продумати 

тематику, якою буде керуватися весь хід майстер-класу. Це може бути будь-

яка віртуальна морська мандрівка, сходження на пік, крокування лабіринтом 

тощо. 

Крок № 2. Незвичайний початок. 

Важливою частиною виступу є початок, зокрема, перші дві хвилини. 

Щоб зацікавити своїх колег, керівник повинен майстер-клас розпочати 

незвичайно, креативно. Наприклад, методики початку майстер-класу:   

 для створення позитивного настрою можна використати методику «Я 

вітаю тих, хто ( хоче щось дізнатись нове, має гарну зачіску, гарно співає, має 

гарну краватку тощо)»; 

 метод «кольоропису». Із наявних кольорів керівник пропонує назвати 

той, який відповідає їх настрою перед заняттям (червоний – радість, 

захоплення; блакитний – схвильованість; оранжевий – хороший настрій; 

фіолетовий – агресивність; жовтий – спокій; чорний – погане самопочуття; 

зелений – не визначення). 

Такі методики допомагають зняти психологічне напруження початку 

майстер-класу. 

Крок № 3. Закінчення майстер – класу. 

Завершення – найважливіша частина виступу. Більшість людей 

запам’ятовує саме цю частину, тому увесь зміст виступу повинен бути 

спрямованим саме на завершення. 

Методики завершення роботи: 

 «Символ». Ведучий утворює декілька груп, завдання яких придумати 

символ – асоціацію до заходу, який відбувся та виготовити його. Потім по 

черзі представники від кожної групи презентують свій символ.  

 «Долонька побажань». Кожен із слухачів на аркуші паперу повинен 

написати побажання, пораду тощо. Потім дається час на те, щоб прочитати 

побажання. 

 «Пальчики». Кожен із слухачів на аркуші паперу вписує інформацію 

(мої емоції від заходу; чого навчився; що не сподобалося, що покращити; 

особисті контакти, чи знайшов друзів; чого було недостатньо). 

Крок № 4. Картки – записники. 

Керівник майстер-класу повинен якнайменше покладатися на письмові 

нотатки, бо вони можуть негативно вплинути на візуальний контакт зі 

слухачами. Найкраща допомога пам’яті – невеликі картки-нотатки, на яких 

записані ключові слова. 

Крок № 5. Створення груп. 

Представлення майстер-класу обумовлює роботу в групах, отже 

керівник повинен використовувати способи об’єднання слухачів.  

Крок № 6. Основна частина.  
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Основну частину потрібно створити так, щоб вона була структурована у 

хронологічному порядку елементів, на яких базується майстер-клас. 

Зацікавити аудиторію можуть: привабливі візуальні засоби; цікаві історії про 

людей; демонстрації; історії з реального життя.  

Крок № 7. Повторення.  

Повторення – ефективний шлях до розв’язання проблеми напруженого 

нервування перед виступом. Навіть професіонал-оратор не виголошує 

промову, якщо перед цим не мав попередньої репетиції. 

Позиція керівника майстер-класу – це, перш за все, позиція 

консультанта, коуча, що допомагає організувати освітню роботу.  

Проводячи майстер-клас, керівник ніколи не повинен прагнути просто 

передати знання. Він повинен намагатися задіяти учасників у процес, зробити 

їх активними, розбудити в них те, що приховано навіть для них самих, 

зрозуміти й усунути те, що їм заважає у саморозвитку. Усі завдання керівника 

та його дії потрібно спрямувати на те, щоб підключити уяву учасників, 

створити атмосферу творчості, відкритості, доброзичливості, співтворчості у 

спілкуванні.  

Майстер-клас – форма організації активної самостійної роботи вчителів, 

під час проведення якої відпрацьовуються вміння з планування, 

самоорганізації та самоконтролю їхньої педагогічної діяльності; 

використовуються емпіричні методи дослідження: спостереження, вивчення 

документів і результатів діяльності педагогів, тестування, розробки 

дидактичних матеріалів для дослідно-експериментальної роботи у власній 

педагогічній діяльності. 

 

3.8. Форуми  
 

Під час дистанційної комунікації всіх учасників освітнього процесу 

важливого значення набувають форми, які призначені для спілкування, 

коментування, обговорення поданої інформації, до яких належать форуми.  

Основним завданням форуму є обговорення найактуальніших проблем 

із дослідно-експериментальної діяльності. Форуми бувають: спільні,             

тематичні [25]. 

Переваги такого способу спілкування, у рамках форуму: 

 одночасне охоплення всіх учасників; 

 учасник обговорення має змогу прочитати повідомлення та відповісти 

тоді, коли йому буде зручно це зробити. 

Недоліки: 

 витрати часу на написання та читання повідомлень; 

 не всі учасники одразу можуть «влитися» в обговорення; 

 не всі теми, виставлені на обговорення, можуть бути однаково важливі 

для всіх учасників. 

Форум відрізняється від чата поділом обговорюваних тем і можливістю 

спілкування не в реальному часі. Це налаштовує співрозмовників до більше 

серйозних обговорень, оскільки надає більше часу на обмірковування 
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відповіді. Форуми здебільшого використовуються для різного роду 

консультацій.  Таким чином, у рамках форуму педагогам можна долучитися 

до обговорення питань, творчих дискусій, обміну думок стосовно: проблем, 

завдань, аналізу, перебігу та результатів експериментально-дослідної 

діяльності як учителя, так і педагогічного колективу в цілому; умов і 

можливостей застосування передового педагогічного досвіду та 

відтворюваності його у практиці роботи іншими педагогами. 

 

3.9. Чати 

 

Освітній чат – це бесіда в реальному часі, завданням якої є обговорення 

актуальних проблем організації освітнього процесу, його навчально-

методичного забезпечення та супроводження. Чат може мати різну 

спрямованість: пізнавально-мотивуючу, пізнавально-пояснюючу, пізнавально-

діяльнісну, пізнавально-формуючу, варіативну, творчо-розвивальну, 

пізнавально-повідомлюючу тощо [33]. 

Ця форма забезпечує: можливість організації дистанційного спілкування 

фахівців із актуальних проблем розвитку сучасної освіти; оперативний обмін 

інформацією для вироблення спільної стратегії дій; швидке отримання 

консультацій із проблемних питань. 

Завданням чату є – обговорення важливих питань у режимі реального 

часу. 

Перевагою такого способу комунікації є можливість учасниками 

обговорення миттєво отримати відповідь. 

Недоліки: 

 повідомлення учасників обговорення можуть мати стилістичні 

помилки; 

 існує небезпека відхилення від основної теми; 

 не всі учасники одразу можуть «влитися» в обговорення; 

 інформація не структурована. 

Процес створення форумів і чатів є доволі складним і передбачає 

ретельне проєктування модератором  за правилами: 

 спілкування за принципом «3-2-1» – три запитання, два позитивних 

зауваження, одна негативна думка; 

 відповідати потрібно кожному учаснику; 

 звертати увагу на позитивні думки; 

 пом’якшувати «гострі висловлювання»; 

 дякувати кожному учаснику за активність [33]. 

Оскільки чати як і форуми здебільшого використовуються для різного 

роду консультацій і обговорень, то учителям, завдяки ним можна отримати 

консультативно-педагогічну, методичну допомогу стосовно проведення 

експериментально-дослідної діяльності; умов і можливостей застосування 

передового педагогічного досвіду у власну педагогічну практику; створення 

власної творчої лабораторії. 
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Провідною та найбільш поширеною формою упровадження, організації 

педагогічних інновацій в освітній простір є експериментально-дослідна 

діяльність учителів. Результати такої діяльності дають змогу впевнитися в 

ефективності нових ідей і технологій, методів, прийомів, форм організації 

освітньої роботи; експериментально перевіряється можливість застосування 

інновацій в системі освіти. Організація дослідно-експериментальної роботи 

із виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного 

досвіду – це процес поєднання традиційних та новітніх технологій, що 

охоплює велику підготовчу роботу, розвиток навичок самоорганізації, уміння 

фіксувати власні результати, формування індивідуальної освітньої траєкторії 

педагогічного розвитку [1]. Особливо складною стає така форма роботи під 

час дистанційного навчання. Однак, здійснення дослідно-експериментальної 

роботи педагогами та процесів вивчення, узагальнення, поширення 

передового педагогічного досвіду в умовах дистанційної освіти стає 

можливим за допомогою використання інтерактивних технологій; 

електронних освітніх інтернет-ресурсів; форм онлайн комунікації, які можна 

застосовувати для створення, збереження, передачі, обробки та поширення 

інформації. 
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