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викладач-методист. 
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викладач-методист. 
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Радкевич В.М.,  викладач музичного виховання з методикою навчання, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Самойленко О.А., викладач філософії, спеціаліст вищої кваліфікаційної 
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категорії, викладач-методист. 
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Шумінська Н.О., викладач іноземної мови, спеціаліст  І кваліфікаційної  

категорії. 

 

 



Тема. Перспективи впровадження інноваційних  технологій у 

освітньому процесі з використанням платформ та сервісів дистанційного 

навчання, здатних забезпечити інтерактивну співпрацю викладача та 

студентів  для поліпшення якості освітнього процесу. 

 

Мета: 

• перевірити можливості   інформаційних технологій навчання з 

використанням платформ та сервісів дистанційного навчання у 

освітньому середовищі;  

• проаналізувати можливості навчально-методичних ЕОР (електронних 

освітніх ресурсів), методичних ЕОР, які відтворюються за допомогою 

ТЗН і застосовуються в освітньому процесі;  

• ознайомити з  можливостями Zoom, Cisco Webex, Google Meet для 

організації відеолекцій та вебінарів; 

• використання інтернет-ресурсів з користю «Google Classroom – 

ідеальний ресурс для дистанційної роботи зі студентами»; 

• здобувати знання та практичні вміння, необхідні для створення 

освітнього середовища, що сприятиме поліпшенню якості навчання 

студентів; 

• забезпечувати  педагогічну взаємодію учасників навчального процесу в 

сучасних умовах; 

• відпрацювання навичок комунікації, навчальної мобільності, співпраці 

з учасниками освітнього процесу.  

   

Завдання: 

1.Проведення майстер-класу для покращення навичок роботи з  

сервісами Google (Google Classroom,  Google Meet) та спільний пошук 

розв’язання проблемних питань, що можуть виникнути під час роботи у 

практичній діяльності викладача.  



2.Навчити створювати ЕОР (електронні освітні ресурси) до навчальних 

занять та позакласних заходів, використовуючи інтегральну освітню 

платформу Cisco Webex. 

3.Апробація педагогічних підходів щодо можливостей використання 

інтегральних  платформ  для професійного спілкування, створення 

середовища для здійснення освітнього процесу. 

4.Обговорення проблем якісного та безпечного використання Cisco 

Webex, Google Meet для організації відеолекцій та вебінарів, ЕОР 

(електронних освітніх ресурсів) у освітньому процесі (засідання методичних 

рад, проведення  семінарів, робота проблемних і творчих груп, лабораторій 

тощо). 

 

 

Очікувані результати роботи: 

Очікуваним результатом  є  визначення доцільності використання 

різноманітних платформ Cisco Webex, Google Meet, Google Classroom та ЕОР 

з відтворенням на основі сучасних інноваційних засобів ІКТ для  організації 

освітнього процесу у коледжі. 

Навчання у співпраці викладача та студентів за підтримки комп’ютерних 

програм та освітніх платформ, сервісів, здатні забезпечити якість освітнього 

процесу. Викладач має оптимально поєднувати найкращі здобутки 

традиційної освітньої системи та сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Результатом продуктивної взаємодії є формування у студентів здатності 

до самостійного здобуття знань, практичних умінь у сучасних умовах. Він 

перетворює навчання студентів у корисний процес з використання ЕОР і 

впливає на  мотивацію, самопізнання, вміння робити правильний вибір і 

відповідати за нього.  

Використання безпечних платформ та сервісів дистанційного 

(змішаного) навчання у освітньому середовищі дозволять: 



• реалізовувати принципово новий підхід до навчання студентів, завдяки 

використанню ЕОР; 

• розкрити нові можливості для розвитку творчого потенціалу студентів; 

• активізувати самостійну роботу студентів; 

• поширювати спектр освітніх послуг, використовуючи Веб-ресурси, Zoom 

Cisco Webex, Google Meet, Google Classroom; 

• підвищити якість надання освітніх послуг для задоволення індивідуальних 

потреб студента; 

• забезпечити ефективну комунікацію та співпраці учасників освітнього 

процесу. 

 

 

Тематика засідань творчої групи 

 

ТЕМА 1. Google Classroom – один з ЕОР для організації змішаного 

навчання у коледжі. 

1. Ознайомлення з планом роботи творчої групи на 2020-2021н.р.  

2. Майстер-клас. Нові можливості використання Google Classroom. 

3. Майстер–клас. Особливості створення форми, використання готових ЕОР   

  для опитування студентів. 

 

 

   ТЕМА 2. Zoom, Cisco Webex, Google Meet -найкращі сервіси для 

 віддаленої освіти.  

             

1.Знайомство з можливостями використання Zoom, Cisco Webex, Google Meet 

гнучке відео навчання в інтерактивному освітньому середовищі. 

2. Майстер-клас. Алгоритм роботи у Cisco Webex. 

3. Практичні рекомендації щодо використання Zoom сервісу для організації 

відеолекції. 



4.Можливості запису віде олекцій у Google Meet. 

 

 

ТЕМА 3. Змішане навчання як форма взаємодії у системі 

«викладач – студент».  

Доповідь 1. Використання інтернет ресурсів з користю для самоосвіти. 

Доповідь 2. Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як 

технологія співробітництва. 

 

 

ТЕМА 4. Інформаційна безпека та кібербезпека, проблеми та 

перспективи.  

Доповідь 1. Потреба у кібербезпеці, наслідки порушень безпеки. 

Захист Ваших пристроїв та мережі. 

Навчання за курсом «Вступ до кібербезпеки» у мережевій академії Cisco. 

Доповідь 3. Підбиття підсумків роботи творчої групи у 2020-2021 н.р., обмін 

думками щодо планування роботи на наступний рік. 

 

Практична діяльність викладачів творчої групи 

1. Створити/зареєструвати акаунт на gmail.          

2. Робота у віртуальному сховищі Google Drive 

3. Надання спільного доступу до власних інформаційних ресурсів іншим  

користувачам. 

4. Організація роботи викладача і студентів груп  на платформі Classroom. 

5. Створення  Тест W2, Flubaroo, відкриття доступу до нього. 

6. Особливості роботи  Zoom, Cisco Webex, Google Meet.   

7. Навчання за кусом «Вступ до кібербезпеки» у мережевій академії Cisco.              



 Опрацювання методичної літератури 

 

1. Морозов М.Н., Герасимов А.В., Курдюмова М.Н. Системы совместной 

учебной деятельности на основе компьютерных сетей. Образовательные 

технологии и общество. Т. 12, 2009. № 1. С.310-323. 

 

2. Редько В.В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови. Рідна школа, 

2011. № 8 – 9. С. 28 – 36. 

3.Google Classroom – онлайн клас [Електронний ресурс]: 

http://www.airo.com.ua/google-classroom-onlayn-klass-dlya-efektivnogo-

navchannya/. 

4.Google Classroom на уроках информатики [Електронний ресурс] : http://it-

school.pw/ispolzovanie-sistemy-do-google-classroom/.  

5. https://www.youtube.com/watch?v=qmvX1W4bEeE 

6. Вебінари на Zoom для навчання і викладання: http://ceit-blog.ucu.edu.ua/ed-

tech/vebinary-na-zoom-dlya-vykladannya-i-navchannya/ 

7. Інструкція “Використання Google Hangouts, Google Hangouts Meet та 

Google Calendar для планування і проведення онлайнових зустрічей та 

нарад”: shorturl.at/asHSZ 

 

 

                               Обробка результатів 

1.Проектування та розгортання сучасних технологій  змішаного 

навчання для  інтегральної освітньої платформи Zoom, Cisco Webex, Google 

Meet. 

2.Апробація педагогічних підходів щодо використання платформи 

Classroom,  Zoom, Cisco Webex, Google Meet в освітньому процесі з різних  

дисциплін. 

3.Обговорення проблем якісного та безпечного використання  

інформаційно -комунікаційних технологій як засобу інтерактивної співпраці 

викладача та студентів у освітньому процесі.  

http://it-school.pw/ispolzovanie-sistemy-do-google-classroom/
http://it-school.pw/ispolzovanie-sistemy-do-google-classroom/
https://www.youtube.com/watch?v=qmvX1W4bEeE
http://ceit-blog.ucu.edu.ua/ed-tech/vebinary-na-zoom-dlya-vykladannya-i-navchannya/
http://ceit-blog.ucu.edu.ua/ed-tech/vebinary-na-zoom-dlya-vykladannya-i-navchannya/
https://docs.google.com/document/d/1hLcAqKAADVP8tBfKJhJR8yugjlNMOAOViIGBYvlWz88/edit

