
Те, що ми зібралися разом – це тільки початок;  

те, що ми разом працюємо – це справжній успіх. 

Генрі Форд 

18 червня 2020 року відбулося четверте засідання творчої групи 

«Інформаційно-комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та 

студентів». 

«Інформаційні технології як освітнє середовище для викладачів та 

студентів»: так звучала тема, у рамках якої відбулося обговорення таких 

питань: 

1. Classroom як середовище для організації навчальної діяльності студентів. 

2. Інтегральна технологія навчання від теорії до практики.  

3. Підбиття підсумків роботи творчої групи у 2019-2020 н.р.  

  У зв’язку з загальнонаціональним карантином, встановленим через 

пандемію COVID-19, заключне засідання творчої групи проходило 

дистанційно за допомогою додатку Google Meet. 

Вимушений перехід на новий формат під час пандемії COVID-19 показав 

нам, що організація навчально-виховного процесу в сучасній освіті вимагає 

комплексного підходу до використання технічних, методичних, 

інформаційних ресурсів для співпраці викладачів та студентів. 



        Про організацію навчання в єдиному інформаційному просторі коледжу 

з використанням технологій дистанційного навчання розповіла викладачка 

історії Міненко Г.М. 

Вона поділилася досвідом роботи у 

CLASSROOM, який  дає можливість 

створити інтерактивне онлайн-середовище. 

У ньому учасники освітнього процесу мають 

змогу виконувати звичні практичні завдання 

та вправи, а також проводити зустрічі, 

консультації тощо. Classroom має значні переваги й для студентів у процесі 

дистанційного навчання, адже вони можуть:  

˗ переглядати навчальні матеріали, розміщені викладачем;  

˗ переглядати оголошення та  виконувати  завдання,  розміщені 

педагогом, залишати відповідні коментарі до них;  

˗ переглядати  підготовлені  завдання  й  дату обов’язкової здачі 

матеріалів;   

˗ отримувати повідомлення про повернення  завдань  на доопрацювання;  

˗ повторно надсилати матеріали викладачу після доопрацювання;  

˗ переглянути оцінку за виконане завдання тощо. 

Викладачка навела приклад інтеграції заняття з медіаграмотності в 

заняття історії для студентів першого курсу.  

  Галина Миколаївна підкреслила, що в умовах карантину викладачі 

історії витрачають значно більше часу на 

підготовку до проведення навчальних занять. 

Окрім того, стверджує Міненко Г.М., добре 

організоване дистанційне навчання, не може 

замінити безпосереднє спілкування з викладачем і 

в колективі. 

        Викладачка Литвинчук О.М. детально 

розкрила інтегральну технологію навчання, яка ґрунтується на 



концептуальній ідеї співробітництва, взаємо-навчання. Залежно від мети 

заняття, форм організації навчальної діяльності, використовуються 

інтерактивні технології кооперативного, колективно-групового навчання, 

ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. Деякі 

локальні технології 

використовуються на будь-якому 

етапі традиційного заняття, 

трансформуючи його в 

інтерактивний. 

  Оскільки, на засіданнях творчої 

групи «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб співпраці викладача 

та студентів» детально розглядалися цифрові технології дистанційного 

навчання, тому варто було лише виділити чітку тенденцію щодо зміни ролі 

цифрових технологій – від простої підтримки освітнього процесу технічними 

засобами до створення електронних освітніх ресурсів, комп’ютерно 

орієнтованого навчального середовища та здійснення дистанційного 

навчання. 

          Проектування та розгортання сучасних технологій змішаного навчання, 

підкреслив під час обговорення 

Радкевич В.М., є необхідною 

умовою для інтегральної 

освітньої платформи навчального 

закладу.  

      Підбила підсумки роботи 

творчої групи у 2019-2020 н.р. 

Сойнова Н.І., члени групи обмінялися думками щодо планування роботи на 

наступний навчальний рік, діагностування перспективних проблем для 

опрацювання на засіданнях творчої групи в 2020-2021 навчальному році. 



  Керівник повідомила, що 16 викладачів коледжу успішно завершили 

навчання за курсом «Вступ до кібербезпеки» в 

мережевій академії Cisco та отримали 

сертифікати. Як результат співпраці з 

мережевою академією Cisco створено сайт та 

сторінку мережевої академії CISCO на базі 

Коростишівського педагогічного коледжу 

імені І.Я. Франка у соцмережі Facebook. 

    

           42 викладачі взяли участь у короткостроковій програмі підвищення 

кваліфікації «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації 

навчального процесу в дистанційній формі» при Сумському державному 

університеті. 

 

 

 

 

 


