
Технології ніколи не замінять вчителя. 

Але учитель, який ефективно застосовує 

технології для розвитку своїх учнів, 

замінить того, хто ними не володіє. 

Шеріл Нуссбаум-Біч   

20 лютого 2020 року відбулося спільне засідання творчої групи 

«Інформаційно- комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та студентів» 

та викладачів фізико-математичних дисциплін, на якому розглядалася проблема 

співробітництва викладача і студента в умовах інтеграції сучасних педагогічних 

технологій. 

Під час обговорення викладачка Кириченко Інна 

Леонідівна ознайомила присутніх із 

особливостями використанням комп’ютерних 

технологій навчання  на заняттях і під час 

проходження педагогічної практики студентів у 

школі. «Важливу роль у професійній діяльності 

викладача,  – пояснила вона, – відводиться володінню мережею Інтернет. Завдяки 

доступу до мережі Інтернет, викладачі не тільки істотно підвищують свою 

інформаційну озброєність, а й одержують унікальну можливість спілкуватися зі 

своїми колегами та однодумцями практично з усього світу». Для співпраці на 

заняттях викладачка використовує онлайн вправи (генератор ребусів), ментальні 

карти, анаграми, флеш-карти, хмари слів. 

Своїм досвідом роботи щодо  

використання комп'ютерних тестів зі 

студентами для вивчення іноземної мови, як 

інструментів пізнання, поділилася Шумінська 

Наталія Олегівна. Для здійснення контролю 

щодо засвоєнням студентами навчального 

матеріалу, перевірки їх знань можна використати комп’ютерні технології – сьогодні 

є розроблені спеціальні тестові  програми.  (Наприклад, Test W2, My Test, Tester та 

ін.) Також можна використати онлайн тести, створені, наприклад, на платформі На 

Урок, про які детально розповіла, продемонструвала, як застосовувати під час 



вивчення іноземної мови. 

Алла Степанівна Самійлик зауважила, що 

слід пам’ятати,  не лише комп’ютерні технології 

навчання впливають на результат, вони не 

замінять  талантів та здібностей викладача, хоча й 

надалі відіграватимуть вирішальну роль в 

освітньому процесі. 

Сторожинська Діна Василівна донесла інформацію про форми дистанційного 

навчання студентів. Викладачка зосередила увагу присутніх на використанні 

сучасних педагогічних технологій для співробітництва викладача і студента. 

Окремо окреслила переваги та недоліки такої 

форми навчання, навела приклади.  

У рамках партнерства з мережевою 

академією CISCO  учасники творчої групи 

зареєструвались для участі в заході з нагоди 

Дня Безпечного Інтернету, який проходив від 5 

до 25 лютого 2020 року. Програма Мережних 

академій Cisco, Кіберполіція України, компанія ERC та провідні університети 

країни за підтримки Інституту модернізації змісту освіти презентували онлайн-урок 

"Інтернет: як безпечно грати, навчатися і працювати" для всіх охочих. Кожен 

учасник заходу мав можливість переглянути 

відео тематичних доповідей експертів. Після 

перегляду презентованих відеоматеріалів 

учасники мали можливість пройти онлайн 

тестування. Сьогодні така тематика є 

актуальною, оскільки з кожним днем онлайн-

навчання стає  популярнішим  в Україні, адже 

мобільний телефон, планшет, ноутбук – це 

пристрої, за допомогою яких  усі охочі можуть здобувати знання. Головне — це 

бажання вчитись, тому важливо для кожного з нас знати, як безпечно навчатися і 

працювати в мережі Інтернет. 


