
Недостатньо тільки отримати знання;  

їх треба застосувати.  

Недостатньо тільки бажати; 

 треба діяти. 

Йоганн Вольфганг фон Гете.  

 

 1 листопада 2018 року відбулося  перше засідання творчої групи 

“Інформаційно-комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та 

студентів”. 

 На обговорення були винесені такі 

питання: 

 1.Індивідуальний підхід як основа 

особистісно зорієнтованого навчання. 

 2.Інтерактивні методи навчання. 

Можливості використання технологій 

кооперативного навчання у процесі підготовки 

майбутнього вчителя. 

 3.Технології розвитку критичного мислення у студентів з використанням 

ІКТ навчання. 

 Керівник групи познайомила присутніх з планом роботи на 2018-2019 н.р. 

 Викладач Литвинчук О.М. у своїй промові чітко окреслила  мету сучасної 

освіти — це формування інтересу до пізнання,  бажання та уміння навчатися.  

 Особистісно орієнтоване 

навчання, наголосила викладач, має на 

меті перетворення студента на суб’єкта 

навчальної діяльності, забезпечити 

можливість навчання за 

індивідуальною освітньою 

траєкторією, створити умови для 

самовизначення та самореалізації особистості. 

 

 



З особливостями використання інтерактивних технологій кооперативного 

навчання у коледжі познайомила 

Сойнова Н.І. Вона обґрунтувала 

важливість підготовки фахівців  до 

застосування інтерактивних технологій 

у професійній діяльності викладача. 

Для підвищення якості навчання 

студентів у коледжі, стверджує вона, 

необхідно використовувати інтерактивні технології, що дозволяють створити 

ситуації успіху, включаючись у які, кожен оволодіває мистецтвом ефективно 

виконувати завдання у співпраці, вдосконалюють культуру спілкування, 

розвивають критичне мислення, набувають навичок самостійного здобуття  та 

передачі іншим знань. Досвід переконує, що така організація навчального 

процесу у коледжі сприяє кращому формуванню компетентності студентів. 

 Викладач іноземної мови 

Майданюк В.В. повідомила, що інтерес 

до технології розвитку критичного 

мислення як освітньої інновації з’явився в 

Україні близько десяти років тому. 

  Натомість в освіті США та Канади 

цей напрям сучасного навчання 

розвивається вже майже півстоліття. Педагог підкреслила, що критичне 

мислення сприяє переходу від навчання, орієнтованого переважно на 

запам’ятовування, до навчання, спрямованого на розвиток самостійного 

свідомого мислення студентів. Критичне мислення спирається на отриману 

інформацію, пояснила Майданюк В.В., усвідомлене сприйняття власної 

розумової діяльності та діяльності інших в оточуючому інтелектуальному 

середовищі. Однак рівень критичності визначається не тільки запасом знань, а й 

особистісними якостями. Критичність особистості повинна бути спрямовані 

перш за все на самого себе: на аналіз і оцінку своїх можливостей, особистісних 



якостей, вчинків, поведінки. 

 Таким чином, 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. 

 Після розгляду теоретичних питань учасники творчої групи вчилися 

практично використовувати ІКТ для поліпшення 

процесу навчання студентів у коледжі. 

Практична робота 

1. Створення/реєстрація акаунта на Gmail. 

2. Робота у віртуальному сховищі Google Drive. 

3. Вивчаємо You Tube. 


