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ВЧИТЕЛЯ (2019) 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та проблема 

їх впровадження у загальні заклади освіти для підвищення якості результату 

навчально-виховного процесу суттєво впливає на вимоги до професійних 

компетентностей вчителів, зокрема інформаційно-цифрової. З огляду на це 

виникла проблема щодо постійного підвищення кваліфікації вчителів та 

створення курсів, що відповідатимуть викликам освіти. Згідно з цим 

актуальності набувають Масові відкриті он-лайн курси (англ. Massive open 

online course, MOOC). 

Слід відмітити, MOOC у межах проєкту European Schoolnet 

(europeanschoolnetacademy.eu). Вони включають в себе теоретичні та 

дидактичні матеріали, відео-лекції, вебінари, інструкції з практичного 

використання ІКТ у професійній діяльності вчителів та ін. Кожен такий курс 

передбачає надання його учасникам сертифікату. Модуль кожного курсу 

розрахований на тиждень, його можна пройти у будь-який зручний для 

учасника час, але до вказаної дати його завершення.  

Наприклад, у 2019 році тьюторами MOOC у межах проєкту European 

Schoolnet було запропоновано такі курси: «Навчання ІКТ із запитом» (англ. 

Teaching ICT with Inquiry), «Тиждень коду Європейського Союзу» (англ. EU 

Code Week – Deep Dive MOOC), «Мережний вчитель – викладання в 21 
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столітті» (англ. The Networked Teacher – Teaching in the 21st Century), «Ігри в 

школі» (англ. Games in Schools). 

Курс «Навчання ІКТ із запитом» (рис.1), тобто відповідно до запитів 

освіти, проходив з 9 вересня 2019 року по 17 жовтня 2019 р. Метою цього 

курсу було розвиток вмінь і навичок вчителів щодо впровадження STEM–

підходу (англ. Science, Technology, Engineering and Maths, STEM) у 

навчально-виховний процес школи за допомогою ІКТ. Наприкінці цього курсу 

учасники створювали власну педагогічну діяльність (урок, навчальний проєкт 

та ін.) на основі запитів щодо використання ІКТ та STEM-підходу, згідно з 

інтересами певної аудиторії навчання та їхніх потреб. 

 

Рис. 1. Логотип курсу «Навчання ІКТ із запитом» 

На курсі «Навчання ІКТ із запитом» пропонувалося використовувати 

Екосистему Go-Lab (рис. 2), що надає можливості:  

- учням проводити експерименти в он-лайн лабораторіях у галузях 

STEM, брати участь у навчальних проєктах, при виконанні яких їм необхідно 

використовувати знання, вміння і навички з природничих наук, технологій, 

інженерії, різних галузей мистецтва та математики; 

- вчителям створювати та підбирати дидактичні матеріли для 

викладання своїх предметів із використанням STEM–підходу, ділитися своїм 

педагогічним досвідом з колегами різних країн світу та ін.  
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Рис.2. Фрагмент головної сторінки Екосистеми Go-Lab 
(https://www.golabz.eu/) 

 
Курс «Тиждень коду Європейського Союзу» (рис.3) проходив з16 

вересня 2019 р. по 31 жовтня 2019 р. Його результатом мав стати план 

тижня коду в закладі освіти. 

 

Рис. 3. Логотип курсу «Тиждень коду Європейського Союзу» 

Тьютори курсу спеціально створили сайт Code Week 4 All challenge, на 

якому вчителі, після проходження курсу, завантажують плани заходів, відео, 

поради та інші матеріали для проведення тижня коду. 

У курсі вчителі отримали ідеї, безкоштовні навчальні матеріали, плани 

уроків та дидактичні ресурси, метою яких є допомогти їм запровадити підхід 

обчислювального/алгоритмічного мислення при викладанні своїх навчальних 
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дисциплін. Наприкінці роботи у курсі учасники організовували заходи щодо 

запровадження тижня коду зі своїми учнями і колегами. Ці заходи були 

зареєстровани на карті тижня коду ЄС.  

Курс «Мережний вчитель – викладання в 21 столітті» (рис. 4) проходив 

з 14 жовтня 2019 р. по 20 листопада 2019 р. Мета курсу: розвивати 

педагогічну інформаційно-цифрову компетентність вчителя, вивчаючи спільні 

та активні підходи до викладання та навчання за допомогою ІКТ.  

 
Рис. 4. Логотип курсу «Мережний вчитель – викладання в 21 столітті» 

 

У курсі «Мережний вчитель – викладання в 21 столітті» вчителі, 

спілкуючись з викладачами-колегами з різних країн Європи, ділилися ідеями 

та будували свої мережі професійного навчання за допомогою Twitter, 

Facebook, Instagram, Pinterest. Наприклад, тьюторами курсу було 

наголошено, що «інноваційні вчителі намагаються побудувати великі та 

різноманітні особисті навчальні мережі, при цьому Instagram – це місце, де 

вони можуть знайти (https://www.linkedin.com/pulse/why-innovative-teachers-

use-instagram-7-ways-become-socially-persico/):  

- викладачів та колективи однодумців, з якими можна зв’язатися та 

обмінюватися педагогічним досвідом, за допомогою таких хештегів, як 

#TeachersFollowTeachers або #TeachersOfInstagram» та ін; 

- теми, що найбільш цікавлять учителів, за допомогою таких хештегів, 

як #STEM або #edtech та ін. 

Протягом проходження цього курсу вчителі мали впроваджувати та 

ділитися інноваційними та практичними ідеями в галузі активного навчання, 
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розвиваючи практичні компетентності щодо використання ІКТ у своїй 

професійній діяльності. 

Курс «Ігри в школі» (рис. 5) проходив з 14 жовтня 2019 р. по 5 грудня 

2019 р. Мета курсу: навчити вчителів використовувати цифрові ігри як 

інструменти для викладання різних навчальних дисциплін. 

 

Рис. 5. Логотип курсу «Ігри в школі» 

У курсі «Ігри в школі» вчителі обговорювали поняття ігровий метод 

навчання, його актуальність та потенційні можливості, проблеми, що 

пов'язані з навчанням на основі ігор. 

Серед ігор, що пропонувалися тьюторами цього курсу, були такі: 

• мовні додатки та ігри: Duolingo, fluentU, Babbel, Bravolol, 

Mindsnacks, Elegy, Myst, Riven (sequel to Myst); 

• додатки та ігри для відтворення руху: Just Dance 2019, Run 

Keeper, FitBit, Google Fit, Zombies, Run!, Harry Potter Wizzards Unite, Pokémon 

Go, Geocaching; 

• додатки та ігри для когнітивного розвитку: Dr Kawashima’s Brain 

Training, Mangahigh, Peak Brain Training, Elevate, Lumosity, Fit Brains, Cognito, 

Sudoku; 

• ігри та додатки для імітації (англ. Simulation): Roller Coaster Tycoon 

Adventures, Farming Simulator 19, Train Simulator, Flight Simulator X, Forestry 

2019 – The simulation, Football Manager 2019, Total War: Rome II, Universe 

Sandbox, Stop Disasters! 
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Наприкінці роботи у курсі учасники створювали навчальні заходи, що 

включали елементи ігор для мотивації учнів щодо навчання та оцінювання 

їхньої навчальної діяльності 

Отже, масові відкриті он-лайн курси надають учителям можливості: 

• обміну позитивним педагогічним досвідом між учителями всього 

світу; 

• навчання впродовж життя; 

• підвищення кваліфікації без відриву від роботи;  

• розвитку інформаційно-цифрової компетентності; 

• отримання даних щодо нових технологій, педагогічних підходів, 

актуальних проблем освіти та ін. 

 
Матеріал підготувала: Сороко Н.В., к.п.н., докторант відділу 
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