
Бути вчителем у цифрову добу — це навчати  

навичок майбутнього вже сьогодні. 

Дженіфер Флемінг 

 

1 грудня 2021 грудня відбулося чергове засідання творчої лабораторії 

«Інноваційні педагогічні технології – 

основа модернізації фахової освіти». На 

засіданні розглядалися такі питання:  

1. WORDWALL як 

багатофункціональний інструмент для 

створення дидактичних матеріалів.  

2. Coоgle -карти: ресурс і особливості. 

3. Брейнстормінг з адміністратором освітньої платформи. 

Марченко Т.В., керівник творчої групи,  повідомила, що WORDWALL – 

багатофункціональний інструмент для створення як інтерактивних, так і 

друкованих матеріалів. Інтерактивні вправи відтворюються на будь-якому 

пристрої, що має доступ до інтернету: на комп'ютері, планшеті, телефоні або 

інтерактивній дошці. 

 Сервіс пропонує багато шаблонів, за допомогою яких  можна створити 

дидактичні ігри.    Створивши ігрову вправу, надаємо покликання студентам, 

вбудовуємо на свій сайт, ділимося з колегами в соцмережах. Завдання легко 

персоніфікувати. Завдяки цьому, відстежується результат роботи кожного 

студента. 

Ігрові вправи використовуємо як тренажер при повторенні, як навчальні 

завдання на інтерактивній дошці. 



Студентка ІV курсу Скачко А. провела майстерку з використання ментальних 

карт і ознайомила учасників творчої 

лабораторії з онлайн-інструментом 

Coоgle.  

Coоgle створює ієрархічно 

структуровані документи, як дерево 

гілля. Це взаємодіє з іншими 

спільними редакторами, як-от Документи Google, які надають або лінійний 

(текстовий документ), або табличний (таблицю) формат документів.  

        Адміністратор освітньої платформи коледжу Левченко С.В. презентувала 

програму Light Shot, призначену для швидкого  та зручного створення, 

редагування та збереження знімків екрану комп’ютера. Після установки і запуску 

утиліти, для створення скріншота – досить натиснути на кнопку "Preent Screen", і 

програма запропонує вам виділити область на екрані, а так само те, куди ви 

збережете цей знімок: в інтернеті, у себе на жорсткому диску, у соціальній 

мережі.        

     Також Світлана Віталіївна розповіла про відстеження відвідуваності студентів 

доступне для користувачів платформи Google Workspace еducation.  

     Отже, використання сервісів Google у освітньому процесі сприяє формуванню 

конкурентоспроможної й успішної особистості в електронному інформаційному 

суспільстві та значно вдосконалює й урізноманітнює діяльність викладача, 

активізує творчу діяльність студентів, створює належні умови для формування й 

розвитку в них відповідних умінь та навичок, покращує засвоєння і відтворення 

ними отриманої інформації. Усі ці умови є передумовою підвищення якості 

навчання в цілому.    


