
Для мене головне – це роль технології, її зв’язок 

 з людським капіталом та людським потенціалом.  

Технології дають можливість робити великі речі. 

 Ви повинні бути оптимістично налаштовані щодо того,  

що технологія може зробити в руках людини 

 Сатья Надела,  

головний виконавчий директор корпорації Microsoft 

 

25 січня 2021 року відбулося засідання Школи педагогічної майстерності на тему 

«Використання комп’ютерної телекомунікації в системі фахової передвищої 

освіти». 

Учасники обговорювали питання: 

- Посилення мотивації студентів до 

навчальної діяльності при 

використанні комп'ютерних 

телекомунікацій. 

- Сучасні мультимедійні технології 

навчання як засіб формування професійної спрямованості студентів. 

- Можливості OBS Studio у роботі викладача коледжу. 

- Практикум з досвіду роботи. Позитивне та недоліки застосування сучасних 

мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі. 

Керівник групи у вступному слові сказала, що комп’ютерні телекомунікаційні 

системи мають першорядне значення не тільки в системі освіти, а відіграють 

основну роль практично у всіх сферах життя суспільства. 

Для сучасного викладача повинно бути звичайною справою: пошук необхідної 

інформації, робота з електронною поштою, використовуючи інформаційні мережі. 

Інформаційна культура майбутнього викладача повинна стати частиною його 

загальної педагогічної культури. 

Викладачам необхідно формувати систему пізнавальних і професійних мотивів, 

які спонукають до застосування отриманих знань. 

З особливостями посилення мотивації студентів до освітньої діяльності під час 

дистанційного навчання познайомила Самойленко Оксана Анатоліївна.  

Доповідач розповіла про  психологічні особливості мотивації  до навчання та 

проблеми формування мотивації у студентів коледжу. Окрему увагу було 

приділено організації навчального  процесу в умовах дистанційно навчання, що 

посилює мотивацію студентів.  

Викладач поділилася власним досвідом використання диференційованих завдань 

для оцінювання навчальних досягнень студентів, окреслила коло ефективних 



прийомів посилення мотивації студентів, зокрема: творчі завдання-есе, ресурси 

освітніх онлайн-платформ.  

Розкриваючи питання "Сучасні мультимедійні технології навчання як засіб 

формування професійної спрямованості 

студентів", Новик Юрій Іванович зауважив, 

що мультимедійні засоби навчання не можуть 

замінити викладача, але вони сприятимуть 

удосконаленню й урізноманітненню 

діяльності педагога, що має підвищити 

продуктивність освітнього процесу. Було 

наголошено, що під мультимедійними технологіями розуміють порядок розробки, 

функціонування та застосування засобів інформації різного спрямування. 

Прикладом мультимедійної технології, яка сьогодні широко 

використовується під час змішаного і 

дистанційного навчання є відеолекція. 

 Оскільки на засіданні  говорили про 

використання комп'ютерної телекомунікації, 

Юрій Іванович зупинився на окремих 

аспектах освітнього відео. По-перше, навіщо 

створювати відео; що робити перед початком 

зйомки; далі – яким має бути формат та стиль відео та 

продумати технічні аспекти. Наголосивши, що для створення відео лекцій сьогодні 

є велика кількість програмних продуктів,  викладач познайомив присутніх із 

можливостями програм Bandicam, яка дозволяє здійснювати запис з екрану та 

надав присутнім адресу цього відео ресурсу. 

Наступним доповідачем був Самойленко Данило Олегович. Він, продовжуючи 

думку старшого колеги, стверджував, що 

одним із нагальних питань організації 

освітнього процесу  під час дистанційного 

навчання є створення навчальних 

відеолекцій.  У зв'язку із цим виникає 

потреба у знайомстві з корисними 

програмами для створення відеоконтенту. 

Саме цьому питанню і була присвячена його доповідь: «Можливості OBS Studio у 

роботі викладача коледжу».  

Доповідач познайомив присутніх із процедурою завантаження та запуску 

програми OBS Studio; розповів про можливості створення відеолекцій та надав 

практичні кейси щодо цього. У процесі обговорення програмного забезпечення 

OBS Studio, учасники творчої групи змогли попрактикуватись у використанні даної 

програми.   

Учасники творчої групи активно обговорювали питання комп’ютерної 

телекомунікації в системі фахової передвищої освіти. Викладачі дійшли висновку, 

що внаслідок швидкого розвитку комп’ютерних технологій знання у цій сфері 

швидко старіють. Тому при підготовці фахівців сучасного інформаційного 

простору необхідно, щоб знання носили творчий та пошуковий характер, оскільки 

таке навчання стимулює розвиток пізнавальної активності, сприяє розвитку 

творчих та розумових здібностей. 


