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Тема. Перспективи впровадження інноваційних  технологій у 

навчальному процесі з використанням сервісів Google, здатних забезпечити 

інтерактивну співпрацю викладача та студентів  для результативності 

освітнього процесу. 

 

Мета: 

• перевірити можливості   інформаційних технологій навчання з 

використанням сервісів Google у освітньому середовищі;  

• проаналізувати можливості електронних освітніх ресурсів у хмаро 

орієнтованому навчальному середовищі;  

• ознайомити з  можливостями використання інформаційних технологій 

навчання; 

• здобувати знання та практичні вміння, необхідні для створення 

навчального середовища, що сприятиме підвищенню результативності  

освітнього процесу; 

• сформувати продуктивну  взаємодію викладача та студентів на основі 

діалогу з використанням технології співробітництва для  успішної  

професійної діяльності в умовах насиченого ІКТ в освітній процес; 

• відпрацювання навичок комунікації, співпраці, кооперації та 

навчальної мобільності.   

   

Завдання: 

1.Проведення тренінгу для поліпшення навичок роботи з  сервісами 

Google та розв‘язання проблемних питань, що можуть виникнути під час 

роботи у практичній діяльності викладача.  

2.Навчити створювати освітні ресурси до занять та позакласних 

заходів, використовуючи інтегральну освітню платформу; конструювати 

діяльність студентів та викладачів, вміло організовувати  їх взаємодії під час 

роботи над спільними проектами. 



3.Організувати спільну роботу викладачів над проектами, 

познайомитися з останніми новинками  педагогіки Розробка методичних 

рекомендацій щодо роботи на інтегральній платформі. 

4.Апробація педагогічних підходів щодо можливостей використання 

інтегральної  платформи  для професійного спілкування, середовища для 

здійснення освітнього процесу та збереження власних методичних розробок. 

5.Обговорення проблем результативного використання сервісів  Google 

як навчального середовища коледжу, дидактичних і навчально-методичних 

матеріалів у освітньому процесі (засідання методичних рад, проведення 

вебінарів, відеоконференцій і семінарів, робота проблемних і творчих груп, 

лабораторій тощо). 

 

 

Очікувані результати роботи: 

Очікуваним результатом  є  визначення доцільності та оптимальних 

можливостей використання різноманітних форм для  запровадження 

сучасних інноваційних засобів ІКТ, дидактичних і навчально-методичних 

матеріалів, представлених на платформі  Clаssroom,  Sites Google у формі 

електронних освітніх ресурсів  до освітнього процесу ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації. 

Навчання у співробітництві (колаборативне навчання) за підтримки 

комп’ютерних програм та сервісів Google, використання яких надасть 

можливість створили умови для перебудови особистісних установок 

взаємодії викладача зі студентами. Викладач має оптимально поєднувати 

найкращі здобутки традиційної освітньої системи та інформаційно-

комунікаційні технології. 

Результатом ефективної взаємодії є формування у студентів здатності до 

управління своєю навчальною діяльністю. Він перетворює навчання у 

корисний процес, а саме: підвищення мотивації, самопізнання, вміння робити 

вільний вибір і відповідати за нього.  



Використання інформаційних технологій в освітньому середовищі  

дозволять: 

• реалізовувати принципово нові форми і методи навчання завдяки 

використанню електронних навчальних посібників, програмних засобів; 

• створити привабливу інтерактивну платформу для студентів;  

• розкрити нові можливості для розвитку творчості студентів; 

• активізувати самостійну роботу студентів; 

• поширювати спектр освітніх послуг, використовуючи TV, радіо, Веб- 

ресурси; 

• підвищити якість надання освітніх послуг для задоволення індивідуальних 

потреб студента; 

• забезпечити навчальну комунікацію та співпраці учасників навчально–

виховного процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика засідань творчої групи 

ТЕМА 1. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід. 

Доповідь 1. Ознайомлення з планом роботи творчої групи на 2019-2020 н.р.  

Доповідь 2. Сучасні освітні технології навчання. 

Доповідь3.Застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних  

                 технологій у педагогічних ВНЗ. 

Доповідь4.Застосування комп’ютерних технологій як інструментів пізнання. 

Практична робота. 

Створення/реєстрація акаунта на Gmail. 

Робота у віртуальному сховищі Google Drive. 

Вивчаємо You Tube. 

 

ТЕМА 2. Сутність інтерактивного навчання та особливості його 

впровадження в освітній процес.    

            Доповідь 1. Smart-освіта — гнучке навчання в інтерактивному 

освітньому середовищі. 

Доповідь 2. Використання інтерактивних технологій у педагогічній 

діяльності викладача. 

Доповідь 3. Застосування в освіті хмароорієнтованих технологій.  

Практична робота. 

Текстовий редактор Google Документи (Google Docs). 

Табличний редактор Google Таблиці (Google Sheets). 

Створення презентацій Google Презентації (Google Slides). 

 

ТЕМА 3. Співробітництво викладача і студента в умовах інтеграції 

сучасних педагогічних технологій. 

Доповідь 1. Дистанційне навчання і форми взаємодії у системі «викладач – 

студент».  

Доповідь 2. Використання технології веб-квест у навчальному процесі . 



Доповідь 3. Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як 

технологія співробітництва. 

Практична робота. 

Особливості створення Cites Google викладачів. 

Платформа Classroom. 

Тест W2, Flubaroo.  

Веб-квест. 

 

ТЕМА 4. Інформаційні технології як освітнє середовище для 

викладачів та студентів. 

Доповідь 1. Classroom  як середовище для організації навчальної діяльності 

студентів. 

Доповідь 2. Інтегральна технологія навчання від теорії до практики. 

Підбиття підсумків роботи творчої групи у 2019-2020 н.р., обмін думками 

щодо планування роботи на наступний рік. 

Практична діяльність викладачів творчої групи 

1. Створити/зареєструвати акаунт на gmail.          

2. Робота у віртуальному сховищі Google Drive 

3. Робота з текстовим редактором Google Документи (Google Docs). 

4. Робота з табличним редактором Google Таблиці (Google Sheets). 

5. Створення презентацій Google Презентації (Google Slides). 

6. Надання спільного доступу до власних інформаційних ресурсів іншим  

користувачам. 

7. Організація роботи викладача і студентів груп  на платформі Classroom. 

8. Створення  Тест W2, Flubaroo,  

9. Особливості роботи над  веб-квестом, відкриття доступу до нього. 



10. Особливості використання  інтегральної освітньої платформи. 

                       Опрацювання методичної літератури 

1.Гуревич Р. C. Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи освіти / Р. C. 

Гуревич, М. Ю. Кадемія // Теорія і практика управління соціальними 

системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2016. – № 4. – С. 

71-78. 

2.Боднар Л. В. Професійна підготовка соціальних педагогів із застосуванням 

електронних засобів навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / 

Л.В.Боднар. – Одеса, 2006. – 21 с.  

3.Литвинова С. Г. Методика використання технологій віртуального класу 

вчителем в організації індивідуального навчання учнів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.10 "Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті" / С. Г. Литвинова. – К., 2011. – 22 с.    

4.Мариновська О. Інтегральна педагогічна технологія: інтегрований урок / 

Оксана Мариновська // Історія України. – 2001. – № 43. – С. 9–10. 

5.Мариновська О. Інтегральна педагогічна технологія: традиційний урок з 

елементами інтеграції / Оксана Мариновська // Історія України. – 2001. – № 

44. – С. 5–7. 

 

                               Обробка результатів 

1.Проектування та розгортання сучасних технологій  змішаного 

навчання для  інтегральної освітньої платформи навчального закладу. 

2.Апробація педагогічних підходів щодо використання платформи 

Classroom у навчально-виховному процесі з різних  дисциплін. 

3.Обговорення проблем результативного використання  інформаційно -

комунікаційних технологій як засобу інтерактивної співпраці викладача та 

студентів у навчально-виховному процесі.  


