
Мережеві спільноти як 
форма самоосвіти

вчителя

«Будьте самі шукачами, дослідниками. 
Не буде вогнику у вас - вам ніколи не 
запалити його в інших…»

В. О. СухомлинськийПідготувала вчитель історії

Рубежанська Ю.І.



Самоосвіта педагога

• це провідна форма вдосконалення професійної
компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні
та поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом 
цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої
на саморозвиток і самовдосконалення особистості, 
задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього
закладу.

• Самоосвіта вчителя є необхідною умовою професійної
діяльності педагога. Суспільство завжди ставило і буде ставити
перед вчителем високі вимоги. Для того, щоб вчити інших, 
потрібно знати більше, ніж інші. Тому самоосвіта є головним
завданням кожного вчителя.



Мережеві педагогічні спільноти

• Це віртуальні відкриті об’єднання, які можуть

забезпечити різноманітні сфери діяльності

вчителя: підготовку до уроків, спілкування з 

колегами, вирішення психологічних і 

педагогічних проблем, консультації з 

професіоналами, самоосвіту, можливість 

реалізації творчого потенціалу.



Мережеві педагогічні спільноти

• Створюються та поширюються заради професійного розвитку вчителя

• Поєднують освітян за предметами викладання, інтересами тощо

• Допомагають організувати спільну діяльність

• Зберігають інформацію у вигляді текстів, аудіо та відеоматеріалів, які 

містять навчально-виховний зміст

• Сприяють поширенню власного досвіду серед освітян – учасників 

спільноти



Основні завдання віртуальних
освітянських спільнот

• теоретичне вивчення та практичне освоєння сучасних освітніх технологій; 

• формування навичок роботи з електронною поштою та програмами для спілкування в чаті в режимі online; 

• проведення тематичних консультацій; 

• методична підтримка та професійне зростання педагогів за рахунок широкого використання засобів
інформаційних технологій;

• обмін інформацією, досвідом роботи, поширення успішних педагогічних практик; 

• можливість спілкування вчителів з метою обговорення нагальних педагогічних проблем, актуальних питань
освіти; 

• підвищення кваліфікації та перепідготовка вчителів в області застосування сучасних інформаційних
технологій; 

• створення, як наслідок, єдиного інформаційного простору, доступного для кожного учасника спільноти та 

інші. 



Для функціонування віртуальних
спільнот використовують:

Googlсайти Googleгрупи Вікісайти

блоги месенджери



Всеосвіта

Спільнота активних освітян



Сайт «Всеосвіта» розташований за 
посиланням: https://vseosvita.ua/

https://vseosvita.ua/


Сайт висвітлює всі акутальні
новини освіти. 



Також на цьому ресурсі присутній
такий вид спілкування як «Блоги»

• Що таке блог?

• Блог з англійської blog, від web log — «мережевий журнал чи щоденник

подій»

• Якщо підійти досить глибоко, то в моєму розумінні, Блог – це

ресурс/сайт/сторінка в мережі інтернет, де кожна людина представляє

особисто себе, свої думки, інтереси, захоплення, знання чи будь що, що

їй забажається. Блог за визначенням являє собою особистий ресурс. 

Тому Ви і лише Ви хазяїн блогу, його змісту, регулярності оновлень та 

будь чого, що з ним пов’язане.



Для більш детального роз’яснення на сайті є 
окремий вебінар, присвячений цьому питанню. 
Посилання: https://youtu.be/exmO26qfVW8

https://youtu.be/exmO26qfVW8


«Олімпіада»

https://youtu.be/DkdN-UmVQTQ

https://youtu.be/DkdN-UmVQTQ


«Конкурси»



«Бібліотека методичних матеріалів для 
вчителів»



«Зовнішнє незалежне оцінювання»



«Тести»

https://youtu.be/RZeEcCCddvg

https://youtu.be/xoXLRAvkriA

https://youtu.be/-PEwiDK7-NI

https://youtu.be/RZeEcCCddvg
https://youtu.be/xoXLRAvkriA
https://youtu.be/-PEwiDK7-NI


«Всеукраїнська науково-практична 
онлайн-конференція»



«Вебінари»



«Курси»



«Персональна сторінка»



«Психологічна допомога online»



Висновок:
Переваги та недоліки

• єдиний інформаційний простір, доступний
для кожного учасника спільноти

• Зручний інтерфейс сайту 

• теоретичне вивчення та практичне
освоєння сучасних освітніх технологій

• обмін інформацією, досвідом роботи, 
поширення успішних педагогічних практик

• можливість спілкування вчителів

• підвищення кваліфікації в області
застосування сучасних інформаційних
технологій

• Можливість прослуховування вебінарів та 
проходження курсів у зручний для кожного 
час

• Велика вартість сетрифікатів за участь у  
вебінарах

• Велика вартість за проходження курсів (30 
год – 590 грн)

• Платні оргвнески для учнівських 
конкурсів

• Платні тренажери ЗНО

• Відсутність додатку для смартфонів.



«Без прагнення до наукової роботи

учитель неминуче потрапляє під

владу трьох педагогічних демонів: 

механічності, рутинності, 

банальності…»

А. Дістервег



Дякую за увагу!


