
Технологія – це те, чого не було, 

коли ви народилися. 

Алан Кей, вчений, творець 

об’єктно-орієнтованого програмування 

22 жовтня 2020 року відбулося засідання творчої лабораторії «Інформаційно- 

комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та студентів». 

На початку засідання керівник творчої 

лабораторії Сойнова Н.І. ознайомила 

учасників-викладачів із планом роботи на 

2020-2021 н.р. 

 Засідання проходило дистанційно. Для 

організації роботи використовувались 

електронні освітні ресурси (Google Meet). 

Про один з найкорисніших додатків для роботи зі студентами, а саме  Google 

Classroom, – розповіла Наталія Іванівна. Окрім теоретичних знань провела майстер-

клас щодо використання інтерактивного онлайн-середовища (Google Classroom), у 

якому можна виконувати звичні освітні завдання та проводити відеозустрічі.  

 

Вона детально розкрила можливості  використання інтерактивних освітніх 

технологій, технологій мобільного навчання у процесі вивчення різних дисциплін. 

Викладачка продемонструвала використання інтернет-технологій, які сприяють  

підвищенню якості знань студентів на основі  доступу до електронних ресурсів і 

сервісів Google. 

Долучилася до обговорення і викладачка Кириченко І.Л., яка проаналізувала  

застосування інформаційно-комунікаційних технологій у  коледжі,  виділила  



педагогічні умови та нові можливості  Google Classroom у професійній діяльності.  

Вона пояснила особливості використання комп’ютера і мобільного пристрою для 

роботи у віртуальному класі.  

Ефективному засвоєнню змісту навчального матеріалу, стверджує  методист 

коледжу Беседовська І.В., сприяє використання нових можливостей додатків 

Google. Серед них Google Meet, який дозволяє організувати відеозустріч, вебінар, 

онлайн-заняття зі студентами. Важливою особливістю Google Meet є електронне 

навчання в освітньому просторі до 100 осіб, без обмеження в часі проведення. Усе 

це сприяє формуванню в студентів якостей і вмінь необхідних сучасній людині. 

 

Застосування нових технологій на заняттях, переконує викладач Савіна М.В.,  

дозволяють створити ситуації успіху, включаючись у які, кожен студент або 

студентка оволодіває мистецтвом спілкування, набуває навичок самостійного 

здобуття та передачі знань іншим учасникам освітнього процесу. За таких умов 

значно підвищується рівень мотивації студентів до навчання в коледжі. 

Своїм досвідом роботи щодо  використання сервісів Google зі студентами для 

вивчення педагогіки поділилася викладач педагогіки Дмитренко Н.І.. ЕОР 

(електронні освітні ресурси), пояснює викладач,  слід якомога тісніше інтегрувати з  

традиційними видами навчальної діяльності в коледжі (іграми, роботою над 

проєктами тощо), що забезпечать розвивальний характер освітнього процесу.  

Використання ІКТ на заняттях із педагогіки сприяє вільному обміну  

навчальними матеріалами для тісної співпраці викладача та студентів. Особливістю 

організації самоосвіти, обґрунтовує вона, є використання електронних посібників, 

зошитів, які є для студента помічником.  



 Викладач педагогіки Левченко С.В. провела майстер-клас щодо 

використання готових ЕОР, особливості 

створення форми для опитування 

студентів. Учасники творчої групи активно 

ділилися досвідом, обговорювали 

труднощі, які виникають у процесі роботи. 

Наприкінці зустрічі Сойнова Н.І. за 

допомогою програми Mentimote (Важливе 

уточнення — сервіс не персоніфікований (викладач-організатор не бачить, хто 

з присутніх як відповів) провела анонімне опитування. Застосування під час 

заняття такого ЕОР  допоможе відслідкувати динаміку засвоєння матеріалу, 

оскільки результати кожного опитування зберігаються.  

Учасникам лабораторії було запропоновано питання  

«Практично використовую додатки Google  у професійній 

діяльності викладача» (З програмою можна ознайомитися, 

сканувавши QR-код ). 

З них обрали відповідь «Так» - 87%, «Так і ні» - 0, «Звертаюсь за допомогою 

до інших» - 17%. 

 Учасники лабораторії дійшли до 

висновку, що в сучасних умовах COVID-19 

навчання у співпраці викладача та студентів 

за підтримки комп’ютерних програм та 

освітніх платформ, сервісів Google 

Classroom, здатні забезпечити якість 

освітнього процесу. Викладач має 

оптимально поєднувати найкращі здобутки традиційної освітньої системи та 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

 


