
   

8 лютого 2021 року відбулося спільне засідання творчої групи 

«Інформаційно-комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та 

студентів» та викладачів циклової комісії фізико-математичних дисциплін, на 

якому розглядалася проблема співробітництва викладача і студентів в умовах 

нової платформи дистанційного навчання.                     

   

Під час обговорення викладач іноземної мови Самойленко Данило 

Олегович ознайомив присутніх із використанням відеоматеріалів для 

навчання студентів. «Потреба в запровадженні дистанційної освіти в 

українському просторі збільшується, – пояснив він, – тому важливу роль у 

професійній діяльності викладача відводиться ефективним освітнім 

інструментам. Завдяки доступу до мережі Інтернет, викладачі не тільки 

істотно підвищують свою інформаційну озброєність, а й одержують 

унікальну можливість спілкуватися з колегами  практично з усього світу, 

ділитися досвідом: як працювати у режимі онлайн, як забезпечити процес 

технічно, наскільки це ефективно». Для співпраці на заняттях викладач 

використовує онлайн програми 4K Video Downloader, 4K Youtube to Mp3, 

Savefrom.net helper, OBS Studio для створення відео контенту.. 

      Своїм досвідом роботи щодо створення електронних підручників, 

поділилася Сторожинська Діна Василівна, викладач фізики. Електронні 

підручники нового покоління  – це електронні програмні засоби навчального 

призначення, здатні відкрити для студентів небачені раніше освітні 

можливості.  Вони дають змогу всебічно ознайомитися з будь-яким  явищем, 

надають потрібні пояснення, здійснюють керівництво пізнавальною 



діяльністю у процесі засвоєння змісту, виконання поставлених завдань. Після 

завершення вивчення нової теми студенти мають виконати тестові чи 

тематичні інтерактивні завдання. Усе це є системою контролю знань, робить 

процес вивчення матеріалу більш глибоким та якісним.  

 

 

 

 

 

 

Викладачка зосередила увагу присутніх, як за допомогою графічного 

дизайну (Canva)  створити електронний підручник. Окремо окреслила 

переваги сучасних педагогічних технологій та недоліки електронних засобів 

навчання, навела приклади.          

 Для учасників творчої групи Сойнова Н.І. провела майстер-клас (5 

способів) щодо використання онлайн дошки Google Jamboard для співпраці 

викладача та студентів на занятті. «Розумна дошка» призначена для швидкої  

наочної фіксації різноманітної інформації учасниками освітнього процесу, 

для яких відкритий спільний доступ. Однією з переваг використання 

інтерактивної дошки є автоматичне збереження на Google Drive і подальше 

використання даних. Однак, недоліком є те, що не всі мобільні версії Google 

Jamboard для Android  ioS мають  можливість активно працювати під час 

сесій. 

          

Голова циклової комісії  викладачів фізико-математичних дисциплін 



Алла Степанівна Самійлик зауважила, що слід пам’ятати, не лише 

комп’ютерні технології навчання впливають на результат, вони не можуть 

замінити  талантів та здібностей викладача, хоча й надалі відіграватимуть 

вирішальну роль в освітньому процесі. 

У рамках партнерства з  академією CISCO  учасники 

творчої групи зареєструвалися для участі в заході з 

нагоди Міжнародного дня безпечного Інтернету, який 

проходить з 1 лютого по 1 березня 2021 року. Програма  

академій Cisco та провідні університети країни за 

підтримки Інституту модернізації змісту освіти запропонували протестувати 

безпечність своєї поведінки в цифровому світі, виконати інтерактивні вправи 

на знання термінів з Кібербезпеки.  Головне — це залучити усіх бажаючих 

учитися використовувати цифрові технології безпечно. 

 

 

 


