
 Кожен, хто перестає вчитися, старіє, 

– не важливо, в 20 або 80 років, – а будь-який 

інший, хто продовжує вчитися, залишається 

молодим. Найважливіше в житті – це 

зберегти мозок молодим.  

Генрі Форд 

7 грудня 2020 року відбулося засідання творчої лабораторії «Інформаційно- 

комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та студентів». 

Засідання проходило дистанційно. Для організації роботи використовувались 

освітні платформи (Google Meet, Zoom). 

Основне завдання освітян – опанування інформаційно-комунікаційними 

технологіями навчання для  співпраці  викладача та студентів.  

Нині різноманіття цифрових технологій та онлайн-сервісів, програм та 

освітніх платформ для організації відеоконференцій є дуже багато. Усі вони схожі 

між собою, однак мають і відмінності. 

Про можливості використання безпечного каналу для відеозв’язку Google 

Meet в освітньому процесі  розповіла Альона Олександрівна Торяник. Викладачка 

детально ознайомила присутніх учасників творчої лабораторії з організацією 

підготовчої роботи до проведення занять із використанням технологій 

дистанційного навчання та особливостями проведення відеозустрічей.  

Вона розкрила переваги використання Google Meet в освітньому  середовищі. 

Серед них: 

• необмежена кількість зустрічей; 

• живі субтитри; 

• підтримка всіх пристроїв; 

• чат між учасниками; 

• демонстрація матеріалів на екрані; 

• необмежений час для відео конференції; 

• безпечне використання. 

Долучилася до обговорення Шумінська Н.О., яка використовує для   

організації онлайнових зустрічей у відео- і аудіорежимі зі студентами освітню 

платформу Zoom.   



Ефективному засвоєнню  навчального матеріалу, стверджує  вона, сприяє 

використання електронних освітніх ресурсів.  

Із метою контролю знань студентів педагог використовує можливості 

освітнього проєкту «На урок». Студентам  пропонує  виконати  тести  для того, щоб  

 

перевірити  знання, а викладач оцінює очікувані результати їх навчально-

пізнавальної діяльності.  

Платформа Zoom має ряд переваг – створення віртуальної класної кімнати 

для кожної групи; необмежена кількість учасників; можливість залучення до 

викладання курсу кількох викладачів; зручне управління освітнім контентом 

(додавання, редагування навчальних матеріалів із можливістю об’єднання їх за 

темами, встановлення строків виконання роботи); автоматичне створення журналу 

з оцінками; наявність мобільного додатка; вбудований календар; наявність 

україномовного інтерфейсу. 

Своїм досвідом роботи щодо використання цифрових технологій зі 

студентами під час вивчення філософії поділилася викладач  Самойленко О.А. 

       

Дистанційний освітній процес – це навчання студентів у мережі Інтернет: 

спілкування, співпраця, консультування, самостійна робота. Рекомендується під час 

підготовки до занять надавати перевагу системі дистанційного навчання або таким 

освітнім платформам, що дозволяють урізноманітнювати навчальну інформацію, а 

саме: мультимедійні презентації, електронні довідники, підручники, окремі типи 

файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації), конструктори занять, посилання на 



цікаві сайти викладачів, вікісторінки, вебсторінки блоги, вебсайти. 

Вибір платформи Google Meet або Zoom, опанування їх функціоналу, - 

стверджує викладач, - відбір онлайн-інструментів для тієї чи іншої мети, адаптація 

методики з урахуванням особливих умов (перегляд змісту, обсягу, подання 

матеріалу, моніторингу та зворотного зв’язку) – усе це вимагає від викладача часу, 

терпіння, неабиякої наполегливості, гнучкості, готовності до змін. Вона детально 

зупинилася на використанні віртуальної дошки, де можна у реальному часі 

працювати над ідеями разом з іншими учасниками освітнього процесу. 

Учасники творчої групи активно ділилися досвідом, обговорювали труднощі, 

які виникають у процесі роботи зі студентами. 

Дійшли до висновку, що в сучасних умовах COVID-19 навчання у співпраці 

викладача та студентів за підтримки цифрових технологій та онлайн-сервісів, 

програм та освітніх платформ, здатні 

забезпечити якість освітнього процесу.  

Отже, багато чому можна вчитися в 

колег, які діляться своїми знахідками та 

родзинками на засіданнях творчих групах, 

професійних об’єднаннях та вчительських 

спільнотах.  

Педагоги мають можливість підвищувати свій фаховий рівень, опановувати 

сучасні онлайн інструменти для організації дистанційного навчання, переглядаючи 

відеоінструкції, покрокові інструкції та лайфхаки вчителів із усього світу, вебінари 

тощо. 

 

 


