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21 травня 2019 року відбулося підсумкове засідання творчої групи 

«Інформаційно-комунікаційні технології як засіб інтерактивної співпраці 

викладача та студентів». 

ІКТ здійснює активний вплив на освітній процес, оскільки суттєво 

змінює  передачу знань від викладача до студентів і звичайно, методику 

викладання. Як свідчить досвід, впровадження ІКТ, вимагає від викладача 

створення нових засобів навчання збереження і контролю якості знань 

студентів. Організація навчально-виховного процесу в сучасній освіті 

вимагає комплексного підходу до використання технічних, методичних, 

інформаційних ресурсів, зазначає у своєму виступі Самойленко О.А. 

Про організацію навчання на інтегральній освітній платформі коледжу 

з використанням ІКТ  доповнила викладач Тунік Н.Ц. Особливу увагу вона 

звернула на використання мультимедійних засобів  навчання студентів, що 

сприяють: поліпшенню процесу навчання; налаштування консультативної 

допомоги; розвитку особистості студента; розвитку навичок самостійної 

роботи з відповідними інформаційними матеріалами, які розміщені на 

освітній платформі; дистанційному керівництву навчальною діяльністю 

студентів; спільному проведенні навчальних занять; обговоренню актуальних 

тем зі студентами та колегами; організації  та участі у віртуальних 

конференціях.   

Викладач Невмержицький О.П.  розкрив особливості використання 

хмарних технологій навчання студентів коледжу. 

Система хмарних технологій навчання предмета (дисципліни), 

складається з загальнонавчальних хмарних технологій (технології он-лайн-

розробки та он-лайн-сховищ для збереження електронних навчальних 

матеріалів, технології управління навчанням) та вузькоспеціалізованих 



хмарних технологій –  віртуальні он-лайн-лабораторії та системи 

моделювання (на підтримку вивчення фізики, хімії 

або біології).  

 З власним досвідом використання 

мультимедійних технологій на заняттях 

ознайомила Войналович О.В. 

  Хмарні системи не позбавлені недоліків, 

зазначає у своєму виступі викладач, які більшою 

мірою стосуються звичайних користувачів: безпека 

даних може бути під загрозою; ПК призводить до 

ізоляції студентів; не може вести справжній діалог; далеко не кожен хмарний 

додаток дозволяє зберегти отримані результати в зручному для користувача 

вигляді на потрібний носій даних. 

Незважаючи на це, багато експертів вважають, що переваги і зручності 

переважують можливі ризики використання подібних сервісів. 

     Керівник групи Сойнова Н.І. підбила підсумки роботи творчої групи за 

2018-2019 н.р., члени угрупування обмінялись думками щодо планування 

роботи творчої групи  в наступному навчальному році.  

Кожен з учасників творчої групи продемонстрував власні надбання 

щодо упровадження сучасних технології навчання з використанням  сервісів 

Google у професійній діяльності.  

Після проведених засідань творчої лабораторії «Інформаційно- 

комунікаційні технології як засіб інтерактивної співпраці викладача та 

студентів», яким у 2018-2019 н.р. було охоплено 11% бажаючих викладачів, 

та індивідуальних  консультацій спостерігалася тенденція до позитивних змін 

у всіх компонентах, що складають рівень сформованості інформаційно-

комунікаційних компетентностей викладачів. За рахунок зменшення 

загального показника початкового рівня, зросли показники середнього, 

достатнього і високого рівня, який зріз у 1,5 рази. Позитивна динаміка 

спостерігається у мотивації до використання викладачами ІКТ.  Проведене 



тестування свідчить про підвищення фахової підготовки викладачів на основі 

нових технологій навчання з використанням сервісів  Google. 

 

  

 


