
 
        26 жовтня 2021 року відбулося засідання творчої групи «Інформаційно- 

комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та студентів». 

На обговорення були винесені такі питання: 

1. Нові можливості використання освітньої платформи Education. 

2. Відкриті онлайн-ресурси для навчання, викладання, розвитку. 

3. Лайфхаки для освітян. Mentimeters - реальний спосіб взаємодії з 

аудиторією слухачів. 

  На початку засідання  керівник лабораторії Сойнова Н.І. ознайомила 

учасників творчої групи з планом роботи на 2021-2022 н.р. 

 
 Левченко С.В. детально пояснила про нові можливості використання 

освітньої платформи Education. Вона розкрила переваги  використання хмарних 

сервісів із корпоративного акаунту, а саме:  

 Google Drive – необмежене хмарне файлове сховище для зберігання та 

одночасного доступу до файлів.  

 Google Docs, Sheets, Slides, Forms - для створення та редагування файлів в 

хмарному сховищі під час співпраці з іншими користувачами в режимі 

реального часу.  

 Gmail - для листування.  

 Google Calendar - для розкладу.  

 Google Meet – для проведення відео-конференцій.  

 Google Чат – для онлайн спілкування.  

 

           
 

Адміністратор бази продемонструвала використання інтернет-технологій, 

які сприяють  підвищенню якості освіти студентів на основі  спільного доступу 

до електронних ресурсів і сервісів.  

Кириченко І.Л., викладач інформатики, проаналізувала  відкриті онлайн-

ресурси для навчання, викладання, розвитку студентів; застосування  

інформаційно-комунікаційних технологій у  коледжі,  виділила  педагогічні 

умови та можливості інноваційних засобів у професійній діяльності викладача.   



 Ефективному засвоєнню змісту навчального матеріалу стверджує  вона, 

сприяє використання новітніх інформаційних технологій. Важливою 

особливістю  інформаційно-комунікаційних технологій є електронне навчання, 

тобто освітній простір, у якому відбувається формування в студентів якостей і 

вмінь необхідних сучасній людині, а саме: 

 медіаграмотність; 

 критичне мислення;, 

 готовність працювати в команді тощо. 

    
 Застосування онлайн-ресурсів на заняттях, переконує викладач,  

дозволяють створити ситуації успіху, включаючись у які, кожен студент 

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  на заняттях Mentimeter, 

реального  способу взаємодії з аудиторією слухачів, поділилася Сойнова Н.І. 

 
 

Онлайн-опитування за допомогою Mentimeter може бути важливим 

елементом формувального оцінювання, адже дає змогу і викладачеві, і 

студентові простежити процес опанування знань, а не тільки результат. 

Проводячи коротке опитування на початку тематичного блоку і наприкінці, 

легше діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання, а також вчасно 

виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню,  підтримувати бажання 

навчатися. 

Учасники зібрання, обговорювали, ділилися досвідом та проблемами щодо 

можливостей використання освітньої платформи Education, дійшли висновку, 

що ефективність навчання залежить від умілої організації викладачем 

навчального процесу  на заняттях.  



           
 

 

          
 

На сьогодні, і це вже не секрет, конкурентна спроможність спеціаліста 

визначається його вмінням ефективно використовувати сучасні технології. 

Сервіси Google надають не лише вміння працювати з вебдодатками, а й 

можливість використання таких сервісів у професійній діяльності педагогів. 

 

 


