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       17 жовтня 2019 року відбулося засідання творчої групи «Інформаційно- 

комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та студентів». 

На обговорення були винесені такі питання: 

1. Сучасні освітні технології навчання. 

2. Застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у 

педагогічних ВНЗ. 

3. Використання комп'ютерних технологій як інструментів пізнання. 

4. Робота в мережі Інтернет.  

 Робота у віртуальному сховищі GoogleDrive.  

 Вивчаємо YouTube. 

  На початку засідання  Сойнова Н.І. ознайомила учасників творчої групи з 

планом роботи на 2019-2020 н.р. 

 Викладач педагогіки Дмитренко Н.І.  розкрила поняття "сучасні освітні 

технології навчання". Вона детально пояснила 

про можливості  використання інтерактивних 

освітніх технологій, ігрових технологій 

навчання,  технологій мобільного навчання у 

процесі вивчення дисциплін  педагогіки, основ 

педагогічної майстерності. Викладач 

продемонструвала використання інтернет-

технологій, які сприяють  підвищенню якості 

освіти студентів на основі  доступу до електронних ресурсів і сервісів. 

 Тихоліз Н.С. проаналізувала  застосування  інформаційно-комунікаційних 

технологій у коледжі,  виділила  педагогічні умови та можливості  інноваційних 

засобів у професійній діяльності викладача.  Вона познайомила учасників творчої 

групи з перевагами  та недоліками інтернет-технологій, які можна використовувати 

на заняттях з педагогіки.  

 Ефективному засвоєнню змісту навчального матеріалу, стверджує  вона, 

сприяє використання новітніх інформаційних технологій. Важливою особливістю  



інформаційно-комунікаційних технологій є електронне навчання, тобто освітній 

простір, у якому відбувається формування в студентів якостей і вмінь необхідних 

сучасній людині, а саме: медіаграмотність; критичне мислення; готовність 

працювати в команді тощо. 

 Застосування інтерактивних технологій на заняттях, переконує 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  

використання комп'ютерних технологій зі 

студентами для вивчення іноземної мови, як 

інструментів пізнання, поділилася 

Микитенко І.Д.. Інструменти ІКТ, пояснює 

викладач, слід якомога тісніше інтегрувати з 

іншими традиційними видами навчальної 

діяльності ВНЗ (іграми, роботою над 

проєктами тощо), що забезпечують розвиваючий характер освітнього процесу.  

Для розвитку комунікативних навичок на заняттях іноземної мови  

використовує диктофон, за допомогою якого можна організувати цікаві форми 

роботи, наприклад, брати інтерв'ю. Студенти ставлять запитання іншим учасникам, 

педагогам, батькам, або ж самі відповідають на запитання. Такі завдання сприяють  

розвитку вміння вислухати одне одного, чітко відповідати, висловлювати свої 

думки. Під час прослуховування запису студенти можуть почути себе, оцінити 

якість мовлення, що сприяє формуванню адекватної самооцінки.  

Використання ІКТ на заняттях іноземної мови сприяє вільному обміну  

навчальними матеріалами для тісної співпраці викладача та студентів. Особливістю 

організації самоосвіти, обґрунтовує вона, є використання електронних посібників, 

які є для студента і довідником, і тренажером, і репетитором.  

Учасники творчої групи  працювали у віртуальному сховищі GoogleDrive, 

вивчали YouTube. 


