
 
 

5 січня 2018 року відбулося чергове засідання творчої групи «Сервіси 

Google у професійній діяльності викладача». План роботи засідання 

передбачав розгляд наступних питань: 

1. Google Drive - хмарні сховища даних для використання нових інструментів 

і ресурсів  навчання.  

2. Інформаційно-комунікаційні ресурси як засоби  поліпшення процесу 

вивчення дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації  

3. Віртуальне освітнє середовище як інструмент саморозвитку студента. 

4.Практична робота. Робота у віртуальному сховищі Google Drive. 

  На засіданні було обговорено можливості використання хмарного 

сховища для ресурсів навчання студентів у коледжі. Своїм досвідом роботи з 

Google Drive поділилася Кубіцька О.А., яка звернула особливу увагу на такі 

деталі використання нових інструментів і ресурсів навчання, як:  

• хмарне зберігання інформації; 

• можливість утрати даних виключена; 

• спрощений доступ за прямими посиланнями; 

• редагування та доступ з будь-якого комп’ютера, що має підключення 

до мережі Інтернет. 

    Дмитренко Н.І., завантажує, створює й працює з текстовими, 

табличними документами і презентаціями просто на Google Drive. Викладач 

переконала учасників творчої групи, що для навчальної діяльності найбільш 

цікавою є можливість форматувати і редагувати текстові документи, 

презентації, малюнки, таблиці у режимі он-лайн. Таким чином, утворюється 

спільна електронна дошка, на якій публікується результат сумісної роботи 

студентів і викладача. 

    Про можливість ведення електронного журналу у Google Таблиці, 

публікації текстових файлів у Google Документах і презентацій у Google 

Презентації  детально ознайомила Сойнова Н.І. 



У ході обговорення учасники засідання прийшли до висновку, що 

використання такого середовища, як Google значно підвищує інтерес до 

навчання, створює умови для розвитку, активізує пізнавальну діяльність, 

розвиває зорову і слухову чутливість, формує вміння сприймати, розвиває 

спостережливість, сприяє розвитку уваги. 

З доповіддю виступила Кравченко О.А., яка відмітила необхідність 

спеціального навчання студентів (і відповідно навіть самих викладачів) 

пошуку інформації в Інтернеті. Також Оксана Анатоліївна виділила переваги 

та недоліки персональних сторінок викладачів та їх блогів, а також інших 

Інтернет технологій, які можуть бути задіяні у процесі навчання. Особливу 

увагу було звернено на використання соціальних мереж у викладанні 

різноманітних дисциплін. 

Красовська Л.В. зазначила, що застосування можливостей Інтернету в 

освітній практиці є новим дієвим інструментом інтенсифікації навчального 

процесу, інструментом перетворення викладання різноманітних дисциплін у 

творчий процес співпраці викладача і студентів щодо досягненні спільної 

мети: безперервно підвищувати рівень своїх знань, при цьому займаючись 

тим, чим їм цікаво займатися. 

Про створення ефективної методики навчання пошуку інформації в 

Інтернеті студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації розповів Новик Ю.І., - це 

насамперед такі ресурси, як статичні сайти, блоги, Wiki і соціальні мережі. 

Основним джерелом різного роду текстів, мультимедійних та інших 

файлів є так звані «статичні» сайти. Перед тим, як вирішити для себе питання 

про доцільність використання того чи іншого сайту як джерела навчального 

матеріалу, викладач повинен відповісти на ряд питань: Хто створив даний 

сайт? Надійний даний веб-сайт чи ні? Для кого призначений сайт?  

Отже, одним  зі шляхів інформатизації освіти є створення інформаційних 

освітніх середовищ, які забезпечують формування єдиного інформаційно-

освітнього простору закладу.  



Про середовище дистанційного навчання і модульне динамічне 

об’єктно-орієнтоване середовище для навчання повідомив Алексєєв А.О., має  

Викладач зазначив, що таке освітнє середовище має низку переваг  як для 

студента, так і для викладача. Вони розширюють доступ студентів до 

інформаційних ресурсів, надають можливість здобувати освіту за місцем 

проживання, передбачають вибір зручного часу для навчання, створюють 

можливість для самоосвіти, забезпечують об’єктивність оцінювання 

результатів навчання, підтримують активне спілкування викладача і 

студентів, зменшують витрати часу на перевірку результатів студентів.  

Важливого значення у формуванні інформаційного освітнього 

середовища набуває розробка відповідних навчально-методичних 

інформаційних ресурсів і навчання педагогічних працівників роботі з цими 

ресурсами. 

 

 

 

 

 

 


