
 

9 грудня 2019 року відбулося друге засідання творчої групи «Інформаційно-

комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та студентів». 

На обговорення були винесені питання щодо суті інтерактивного навчання 

та особливостей його впровадження в  освітній процес. 

1. Smart-освіта  - гнучке навчання в інтерактивному освітньому середовищі. 

2.Використання інтерактивних технологій у педагогічній діяльності викладача. 

3.Застосування в освіті хмаро орієнтованих технологій. 

4.Практично: робота з Google Документами,  Google Таблицями, створення  

Google  Презентацій. 

 На сучасному етапі в суспільстві відбувається інтенсивний розвиток  

інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах  життя, зокрема в освіті. 

 Викладач Кравченко О.А. ознайомила присутніх із системою електронного 

навчання, з особливостями впровадження в освітній процес розумного навчання. 

 Смарт-освіта або розумне навчання – це гнучке навчання в інтерактивному 

освітньому середовищі за допомогою контенту з усього світу, що знаходиться у 

вільному доступі. 

 Отже, зауважила викладач, в інформаційному суспільстві відбувається  

трансформація освітніх технологій, які спрямовані на створення нових знань. У 

цьому процесі важливе місце займають інтерактивні технології навчання, які 

сприяють співпраці учасників освітнього процесу.  

 



”Процеси викладання та навчання є взаємостимулюючими. Викладання — 

це лише половина навчання”, – такими словами Конфуція розпочала виступ 

Савіна М.В. 

Вона акцентує увагу слухачів на  сучасній 

практиці викладання педагогічних дисциплін, де 

ефективно використовуються різні варіанти у 

співробітництві, які сприяють залученню 

студентів до інтерактивної діяльності на 

заняттях.  

Основними напрямками в навчанні у співробітництві є: навчання в команді  

(Student Team Learning); “вчимося разом” (Learning  together); використання 

ігрових технологій. 

 Виходячи з цілей сучасної освіти, особистість є центром педагогічної 

системи. Очевидно, що будь-яка освітня система, у тому числі й інтерактивна 

технологія, має бути особистісно зорієнтована, тобто спрямована на виховання 

творчої особистості. 

 Про застосування в освіті хмаро 

орієнтованих технологій, нас 

ознайомила кандидат педагогічних 

наук, викладач англійської мови  

Хмелівська С.І.  

 До переваг використання хмаро 

орієнтованого освітнього середовища   

для вивчення іноземних мов можна віднести:  

➢ підвищення активізації освітньої діяльності студентів та мотивацію до 

навчання;  

➢ економію навчального часу – акцент переміщується на відпрацювання 

навичок, розвиток усного мовлення, пам’яті;  

➢ можливість взаємодії з освітніми сервісами, що  підвищують ефективність 

навчального процесу.  



  Як і кожна система хмаро орієнтоване освітнє середовище має і свої 

недоліків. До яких можна віднести необхідність високошвидкісного доступу до 

мережі Інтернет, потребу в захисті інформації тощо. 

 У процесі проектування ХОНС викладач набуває нового рівня ІКТ  

компетентності, що розкриває додаткові можливості для організації інноваційних 

форм і методів навчання.  

 

 З огляду на те, наскільки цифрові технології проникають в наше життя, 

онлайн безпека набуває першочергового значення. Вона є життєво важливою 

темою і для освіти також. Європейський комітет профспілок освіти (ЄКПО) 

виступає за те, щоб усі учні якомога раніше отримували всебічну освіту в сфері 

кібербезпеки. 

Кіберцькування є однією з форм переслідування, що має найбільш руйнівні 

наслідки, тому школи повинні забезпечити, щоб як учні, так і вчителі отримували 

необхідний захист і підтримку. Освітяни також повинні отримати підготовку щодо 

протистояння ризикам, пов’язаним з новими технологіями, – не тільки для учнів, а 



й для своєї власної безпеки і благополуччя. Використання цифрових інструментів 

в соціальній сфері може мати негативний вплив на душевне здоров’я, і частково це 

пов’язано з ризиками кіберцькування. 

 Тому для членів творчої групи «Інформаційно-комунікаційні технології як  

 

засіб співпраці викладача та студентів» на базі Коростишівського педагогічного 

коледжу додатково організовано роботу академії CISCO, яку провадить інструктор 

академії CISCO, керівник творчої групи Сойнова Н.І.  

       Учасники творчої групи вже зареєструвалися за допомогою покрокової картки 

для проходження дистанційного курсу “Вступ до кібербезпеки”. Елементи даного 

курсу також інтегровано у програму дисципліни  "Інформаційно-комунікаційні 

технології навчання, технічні засоби навчання" для студентів 4 курсу 

спеціальностей 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта  (трудове навчання та 

технології), 014 Середня освіта (фізична культура). 

 

                                                                     

 

 
 

 

 


