
 

Учитель живе до тих пір, поки 

вчиться, як тільки він перестає 

вчитися, у ньому вмирає вчитель. 

К.Д.Ушинський 

           12 грудня 2018 року відбулося чергове засідання творчої групи 

«Інформаційно-комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та студентів», 

що діє у коледжі упродовж 2018-2019 навчального року. На обговорення були 

винесені такі питання: 

1. Педагогічні умови застосування Інтернет-технологій у процесі вивчення 

дисциплін різного циклу. 

2. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ за допомогою засобів 

інформаційних технологій. 

3. Хмарний сервіс для організації спільної 

роботи з документами. 

     4.  Робота в мережі Інтернет.  

Текстовий редактор Google Документи 

(Google  Docs).  

Табличний редактор Google  Таблиці (Google Sheets). 

Створення спільної презентації Google Презентація (Google Slides). 

 Долінговська С.М. проаналізувала  педагогічні умови та можливості 

застосування  ІКТ у професійній діяльності викладача. Вона познайомила 

учасників творчої групи з перевагами та недоліками Інтернет-технологій, які можна 

використовувати на заняттях із дитячої літератури.  

Застосування інтерактивних технологій на заняттях, стверджує 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 у коледжі. 

Своїм досвідом роботи щодо  організації самостійної роботи зі студентами 

для вивчення іноземної мови за допомогою Інтернет-технологій поділилася 



Микитенко І.Д.. Застосування ІКТ на заняттях іноземної мови сприяє вільному 

обміну різноманітними інформаційними матеріалами для тісної співпраці 

викладача та студентів. Особливістю організації самостійної роботи, обґрунтовує 

педагог, є використання електронних посібників, які є для студента і довідником, і 

тренажером, і репетитором. Студенти мають можливість навчатися у довільний для 

них час, у зручному місці, відповідному темпі, тим самим ІКТ забезпечують 

комфортні умови самостійної роботи студента вдома. 

 Переваги спільної роботи з документами “у хмарі” розкрила у своїй доповіді 

викладач Сойнова Н.І. Для організації такої роботи 

непотрібно встановлювати додаткове програмне 

забезпечення, зауважила Наталія Іванівна, адже 

викладач надає можливість доступу до окремого файлу, 

який розміщений на  Google  Docs для одночасної 

колективної роботи з документами. Окрім цього, кожен 

учасник спілкування може використовувати  будь-який 

пристрій та працювати з будь-якої точки світу. Усе це сприяє створенню  

сприятливих умов для співпраці  викладача та студентів. Подання інформації в 

інтерактивному режимі та аудіовізуальній формі підвищує та стимулює пізнавальні 

інтереси студентів до вивчення різних дисциплін.  

 Учасники творчої групи, обговоривши можливості сучасних Інтернет- 

технології прийшли до висновку, що така система роботи допомагає у вивченні 

нових цікавих ідей,  актуальних проблем щодо 

їх застосування. Це дає можливість розвивати та 

задовольняти свої професійні здібності, 

потреби, досягати успіху. 

 Останнім етапом роботи учасників творчої 

групи було практичне удосконалення  вміння 

щодо створення та використання освітніх 

інформатичних продуктів on-line. (Google Документи, Google  Таблиці, створення 

спільної презентації Google Презентація).  

 


