
23 грудня 2021 року відбулося друге засідання творчої групи «ІКТ як засіб 

організації інтерактивної співпраці викладача та студента». План роботи засідання 

включав такі питання:  

1.Активні форми взаємодії 

викладача зі студентами в 

освітньому процесі. 6 

способів покращення зустрічей з 

Google Jamboard.   

2. Як перевірити присутність 

учасників відеоконференції в Google Meet .Можливості запису відеолекцій у 

Google Meet. Скрін екрану.  

Сучасні тенденції, що викликають необхідність використання інтернет-

технологій, ведуть до змін в освіті, які відображаються у змінах в комунікації, 

співпраці, навчанні; знання знаходяться не лише на паперових носіях, а в 

спільнотах, мережах, хмарних сховищах; багато видів наявної навчальної 

діяльності відбувається поза стінами аудиторій, набирає обертів інфоосвіта.  

Дистанцiйне навчання  — це форма навчання з використанням 

комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну 

взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з 

матерiалами iнформацiйної мережi. 

На Заході ця форма з'явилася вже досить давно і має велику популярність 

серед студентів через її економічні показники і навчальну ефективність. 

Дистанційну форму навчання ще називають "освітою протягом усього життя" 

через те, що більшість тих, хто навчається, – дорослі люди. 

 Керівник Сойнова Н.І. повідомила, що 2018 році спеціалісти Google 

розробили нову інтерактивну дошку Jamboard, яка доповнила фукціонал  офісного 

пакету Google Doc. Базується цей девайс на хмарних технологіях, тож 

користуватися ним можна з будь-яких гаджетів. І все в режимі онлайн. Дошка 

побудована на ідеї максимального співробітництва та принципах спільної роботи 

колег, викладача та студентів. Зручна дошка, оскільки кожен з нас (викдадач, 



студент)  має акаунт, диск, документи, презентації, таблиці, іншими словами, 

ресурсне забезпечення Google. 

Дошка Google Jamboard, стверджує викладач,  спеціально розроблена таким 

чином, щоб її було максимально зручно використовувати в освітньому процесі. 

 Вона містить у своєму інтерфейсі повний набір функцій  та можливостей для 

малювання, включаючи управління різними кистями (перо, маркер, пензлик), 

розпізнавання рукописного введення (напис, створення нотаток, редагування,  і 

т.д).  

         

         

Ресурс дозволяє завантажувати зображення, з диску, з ПК, власні фото, з 

браузера геометричне тіло і т.д. Програма пропонує вибрати малюнки будь-якого 

типу, кольору. Відео вставляти не можна, але окремі гівки, які завантажені  на ваш 

ПК, можна прикріпити. Ось так здійснюється візуалізація на дошці, точніше на  

фреймі. Окрім цього, ми можемо будувати геометричні фігури. Коли натиснули 

геометричні фігури, на верхній  панелі з’явилися олівець та колір заливки. 

Можливості збільшити, зменшити, порядок розміщення, редагування, видалення, 

копіювання і т.д. 

    



Викладачі були залучені до майстер-класу, на якому, перебуваючи в 

соціальній ролі студента, виконували практичні завдання. Педагоги переконалися 

в можливості використання поданого ресурсу Google для взаємодії викладача зі 

студентами (індивідуальна, групова, колективна робота) в освітньому процесі. 

Для того щоб використовувати Google Jamboard мінімально необхідно мати 

хоча б один смартфон чи планшет. З мобільного додатка Google Jamboard ви 

можете створити нову Jam сесію, для того щоб  дозволити підключитися до неї з 

будь-яких інших пристроїв необмеженому числу учасників, де б вони не 

знаходилися (за наявності у всіх учасників доступу до Інтернету). 

Віртуальне навчання тісно пов'язане з дистанційним навчанням, але не 

зводиться тільки до нього. Воно може відбуватися (і відбувається) у звичайній 

очній взаємодії викладачів, студентів і досліджуваних об'єктів. Дистанційні 

навчальні технології дозволяють розширити можливості очного навчання, 

збільшивши взаємну доступність віддалених одне від одного студентів, 

викладачів, фахівців, а також інформаційних масивів. Основна мета віртуального 

навчання, як і навчання людини взагалі, – це виявлення і досягнення людиною 

свого призначення в реальному світі, включаючи його віртуальну складову. 

Jamboard – це безкоштовний інтерактивний сервіс від Google, покликаний 

допомогти без проблем передати власні ідеї, працювати та допрацьовувати цікаві 

креативні рішення спільними 

зусиллями.  

Викладач Левченко С.В. 

детально  розкрила використання 

сервісу Google Meet. за умов 

дистанційного навчання, вона 

продемонструвала алгоритм запису 

відео заняття. Тут ви можете активувати запис трансляції (відео буде збережено 

до вашого гугл-диску), змінити макет відображення екранів учасників 

відеоконференції або звернутися до налаштувань камери та мікрофону, яким 



надано доступ до трансляції. Щоб здійснити запис трансляції, 

натисніть кнопку «Записувати зустріч».  

При активації відозапису в 

верхньому правому куті трансляції 

з’явиться відповідна іконка: 

Для успішного функціонування інформаційного освітнього середовища, 

стверджує педагог, необхідно використовувати Lightshot для Chrome — простий 

та надійний інструмент для створення скріншотів екрана.  

Виходячи з цілей сучасної освіти, особистість є центром освітньої системи. 

Очевидно, що будь-яка педагогічна система, у тому числі й інформаційне освітнє 

середовище, має бути особистісно орієнтоване, тобто спрямоване на виховання 

творчої особистості. 

  


