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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

Євроінтеграційні процеси українського суспільства актуалізували проблеми конкурентоспроможності 

національної освіти та реалізації моделі неперервної освіти, орієнтованої на підвищення професійного рівня 

педагогів відповідно до потреб споживачів освітніх послуг.  

Інформатизація освіти створила підґрунтя для переходу на новий рівень – цифровізацію, яка спрямована на 

підготовку фахівців, які будуть затребувані на ринку праці, вільно володітимуть мобільними та інтернет-

технологіями, а також орієнтовані на неперервне навчання (підвищення кваліфікації) засобами цифрових 

технологій. Усе більшого поширення набуває мобільне та інші види електронного навчання, відбувається певне 

переформатування електронних освітніх ресурсів, формується нове покоління навчальних засобів – цифрові 

освітні ресурси. 

На необхідності цифровізації освітньої сфери акцентовано увагу в низці нормативно-правових документів. 

Зокрема, у Законі України «Про освіту» поміж ключових компетентностей визначено інформаційно-цифрову [1]. 

У проєкті Концепції Цифрової адженди України – 2020 зазначено, що використання «цифрових» технологій в 

освітньому процесі закладів освіти має носити кросплатформовий (наскрізний) характер [2]. Сучасний етап 

реформування післядипломної педагогічної освіти характеризується процесом диджиталізації, що викликаний 

глобальними тенденціями переходу до цифрової економіки та цифрового суспільства. Одним із дієвих механізмів  

підготовки педагога до використання цифрових ресурсів у професійній діяльності є післядипломна педагогічна 

освіта, яка забезпечує запит держави щодо підвищення професіоналізму педагогічних кадрів, здатних 

компетентно й відповідально виконувати професійні обов’язки, упроваджувати інноваційні технології в освітній 

процес, а  також  задовольняє індивідуальні освітні потреби педагогів у професійному та особистісному 

зростанні. 

Використання цифрових технологій на курсах підвищення кваліфікації потребує врахування низки їх 

особливостей: інтерактивність (як процес від обміну інформацією до дії); мультимедійність (представлення 

об’єктів і процесів з використанням фото, відео, графіки, анімації, звуку); здатність до моделювання реальних 

об’єктів і процесів з метою їх дослідження; комунікативність (можливість спілкування, оперативність 

представлення інформації, контроль за станом процесу шляхом об’єднання комп’ютерів у мережу); 

продуктивність (досягнення результату через власну самостійну діяльність). 

До основних  напрямів  використання  цифрових технологій в освітньому процесі закладів післядипломної 

педагогічної освіти можна віднести: 

1. Створення цифрового освітнього середовища з підтримкою інтерактивного й 

мультимедійного контенту (освітня платформа для проходження курсів підвищення кваліфікації). 

Освітній процес здійснюється за допомогою цифрових технологій: системи керування навчальною 

діяльністю (LMS) Moodle; хмарних серсвісів Google (G-mail, Drive, YouTube,  Forms,  Блог,  

Документи,  Презентації, Таблиці  та  ін.); віртуальних інтерактивних дошок (Padlet, Jamboard, 

Bitpaper та ін.) тощо. 

2. Використання інформаційно-цифрових, хмарних технологій для розробки викладачами 

авторських курсів на освітній платформі підвищення кваліфікації. 

3. Розвиток дистанційної форми підвищення кваліфікації вчителів у синхронному та асинхронному режимі з 

використанням програмного забезпечення для проведення групових відеозустрічей, відеоконференцій, 

консультацій (Zoom, Google Meet, Big Blue Button, Jitsi Meet та ін.). 

Використання цифрових технологій у закладі післядипломної освіти орієнтоване на індивідуалізацію 

навчання в умовах колективної діяльності в межах єдиного освітнього процесу. За цих умов кожен слухач курсів 

залучається до активної діяльності.  Узагальнюючи зазначимо, що використання інформаційно-цифрових 

ресурсів на курсах підвищення кваліфікації дає можливість педагогу: підвищувати професійний рівень; 

займатися самоосвітою, самовдосконаленням; отримувати найсучаснішу інформацію з різних джерел; мати 

доступ до бази методичних розробок навчального матеріалу; спілкуватися з колегами на форумах, чатах; 

публікувати особисті матеріали; обмінюватися досвідом роботи з колегами інших регіонів. 
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