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СКЛАД ТВОРЧОЇ ГРУПИ 

Керівник творчої групи: Сойнова Н.І., викладач психолого-    

педагогічних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

викладач-методист. 

 

Члени групи: 

Волотівська І.І. викладач іноземної мови, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, старший викладач; 

Горобчук Л.М. викладач історії, спеціаліст другої кваліфікаційної 

категорії; 

Дітківська В.М. викладач математики, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

Долінговська С.М. викладач української мови та літератури, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

Жигадло О.М. викладач фізичного виховання, спеціаліст першої 

кваліфікаційної категорії; 

Клименко І.М. викладач української мови та літератури, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Красовська Л.В. викладач трудового навчання з практикумом та 

образотворчого мистецтва з методикою навчання, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

Кубіцька О.А. викладач іноземної мови, спеціаліст першої 

кваліфікаційної  категорії; 

Литвинчук О.М. викладач трудового навчання з практикумом та 

образотворчого мистецтва з методикою навчання, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії; 

Ляшук Ю.В. викладач загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст; 

Майданюк В.В. викладач іноземної мови, спеціаліст другої 

кваліфікаційної категорії; 



Микитенко І.Д. викладач іноземної мови, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

Невмержицький О.П. викладач загальнотехнічних дисциплін, 

спеціаліст першої кваліфікаційної  категорії; 

Самойленко О.А. викладач соціально-економічних дисциплін, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

Сулковський А.В. викладач загальнотехнічних дисциплін, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

Тунік Н.Ц. викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

Яценко В.К. викладач математики, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 
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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: 

 виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності;  

 удосконалення освітнього процесу на основі впровадження ІКТ як 

засобу розвитку творчої особистості учасників педагогічного процесу; 

 ознайомити з  можливостями використання інформаційних технологій   

навчання; 

 здобувати знання та практичні вміння, необхідні для створення 

навчального освітнього середовища, що сприятиме підвищенню 

результативності  освітнього процесу; 

 формувати здатність викладачів до успішної результативної 

професійної діяльності в умовах насиченого ІКТ в освітній процес;  

 сприяти усвідомленню методики запровадження сучасних 

інформаційних  технологій в освітній процес. 

 

Завдання: 

1.Ознайомити викладачів із інформаційно-комунікаційними 

технологіями навчання. 

2.Навчити створювати освітні ресурси до занять та позакласних 

заходів, використовуючи інтегральну освітню платформу. 

3.Розробка методичних рекомендацій щодо роботи на інтегральній 

платформі. 

4.Апробація педагогічних підходів щодо можливостей використання 

інтегральної освітньої платформи освітнього процесу для професійного 

спілкування, середовища для здійснення освітнього процесу та збереження 

власного методичного портфоліо. 



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. 

Використання інформаційних технологій в освітньому середовищі  

дозволять: 

 активізувати пізнавальну діяльність студентів; 

 створити інтегральну освітню платформу; 

 надавати студентам різнорівневу навчальну інформацію; 

 створювати умови для рівного доступу до якісної освіти; 

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

ресурси; 

 підвищити інформаційну компетентність викладачів та студентів; 

 забезпечити систематичну і відкриту взаємодію викладача і студентів,    

студентів між собою на всіх етапах навчального  процесу. 



Тематика засідань творчої групи 

ТЕМА 1. Інноваційні методи навчання та викладання у  ВНЗ І-ІІ 

рівня акредитації . 

Доповідь 1. Ознайомлення з планом роботи творчої групи на 2018-2019 н.р.  

Доповідь 2. Індивідуальний підхід як основа особистісно зорієнтованого 

навчання. 

Доповідь 3. Інтерактивні методи навчання. Можливості використання 

технологій кооперативного навчання у процесі підготовки майбутнього 

вчителя. 

Доповідь 4. Технології розвитку критичного мислення у студентів з 

використанням ІКТ навчання. 

Практична робота. 

Створення/реєстрація акаунта на Gmail. 

Робота у віртуальному сховищі Google Drive. 

Вивчаємо You Tube. 

 

ТЕМА 2. Інформаційно-комунікаційні ресурси як засоби  поліпшення    

                 процесу вивчення дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. 

Доповідь 1. Педагогічні умови застосування інтернет-технологій у процесі 

вивчення дисциплін різного циклу. 

Доповідь 2. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ за допомогою 

засобів інформаційних технологій. 

Доповідь 3. Хмарний сервіс для організації спільної роботи з документами. 

Надання спільного доступу до власних інформаційних ресурсів іншим 

користувачам. 

Практична робота. 

Текстовий редактор Google Документи (Google Docs). 

Табличний редактор Google Таблиці (Google Sheets). 

Створення презентацій Google Презентації (Google Slides). 

 



ТЕМА 3. Використання додатків Google у навчальному процесі та 

професійній діяльності викладача у вищих педагогічних навчальних 

закладах. 

Доповідь 1. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія. 

Доповідь 2. Програмні засоби  контролю для реалізації мережевих технологій 

дистанційного навчання. 

Доповідь 3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як 

засобу стимулювання навчальної діяльності студентів.  

Практична робота. 

Особливості створення Cites Google викладачів. 

Платформа Classroom. 

Тест W2, Flubaroo. 

 

ТЕМА 4. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб сучасної 

освіти ХХІ століття. 

Доповідь 1. Організація навчання на інтегральній освітній платформі 

коледжу з використанням ІКТ. 

Доповідь 2. Інтегральна технологія навчання від теорії до практики. 

Підбиття підсумків роботи творчої групи у 2018-2019 н.р., обмін думками 

щодо планування роботи на наступний рік, діагностування перспективних 

проблем для опрацювання на засіданнях творчої групи в наступному 

навчальному році . 

Практична діяльність викладачів творчої групи 

1. Створити/зареєструвати акаунт на gmail.   

2. Написати листи: тьюторам, учасникам, в групу.           

3. Робота у віртуальному сховищі Google Drive 

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



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

6. Створення презентацій Google Презентації (Google Slides). 

7. Надання спільного доступу до власних інформаційних ресурсів іншим  

користувачам. 

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

9. Створення  Тест W2, Flubaroo,  

10. Особливості використання  інтегральної освітньої платформи. 

                       Опрацювання методичної літератури 

1.Вукіна Н.В., Дементієвська Н.П., Сущенко І.М. Критичне мислення: як  

 цьому навчати: Науково-методичний посібник / За наук. ред.  О.І.Пометун. – 

Харків, 2007. – 190 с. 

2.Гершунский Б. С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и 

перспективы / Гершунский Б.С. – М. : Педагогика, 1987. – 264 с. 

3.Гриценко В. І. Суспільство в інформаційну епоху: реалії і перспективи 

розвитку В. І. Гриценко // Вісник НАН України. — 2005. — N 6. — С. 28-32. 

4.Зоркина Н. В. Критическое мышление – мышление XXI в. // Методичний 

вісник історичного факультету №1. – Харків: Консум, 2002.  – C. 77-82. 

5.Кудрявцева С., Колос В. Трансформація системи освіти України на основі 

впровадження сучасних комунікаційних технологій // Праці семінару НЦІТН, 

К. 2000, с. 9-13 

6.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.    

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

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



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

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

44. – С. 5–7. 

9.Мариновська О. Педагогічна технологія бінарних навчальних занять / 

Оксана Мариновська // Історія України. – 2001. – № 35. – С. 10–12. 

10.Триус Ю.В., Герасименко І.В. Комбіноване навчання як інноваційна 

освітня технологія у вищій школі // Теорія та методика електронного 

навчання: збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг: Видавничий 

відділ НАУ, 2012. – С.299-308 

 

                               Обробка результатів 

1.Проектування та розгортання сучасних технологій  для  інтегральної 

освітньої платформи навчального закладу, призначеного для організації 

експериментальної роботи. 

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.  


