
           25 лютого 2019 року відбулося третє у 2018-2019 н.р. засідання творчої групи 

«Інформаційно-комунікаційні технології як засіб співпраці викладача та студентів». 

На обговорення були винесені такі питання: 

1. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія. 

2. Програмні засоби  контролю для реалізації мережевих технологій 

дистанційного навчання. 

3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу 

стимулювання навчальної діяльності студентів.  

     4.  Робота в мережі Інтернет.  

 Особливості створення Cites Google викладачів. 

 Платформа Classroom. 

 Тест W2, Flubaroo. 

     5.  Знайомство з принципами роботи сучасної інтерактивної  панелі MultiBoard.   

 

 Член групи, викладач іноземної мови 

Микитенко І.Д. ознайомила учасників  засідання 

та запрошених викладачів  циклової комісії 

фізичної культури та виховання з методикою 

викладання   з використанням сучасної технології 

дистанційного навчання при вивченні іноземної 

мови. Вона зазначила, що ефективність ДН 

досягається шляхом якнайповнішого і точнішого 

узгодження вимог і можливостей студента. Варто враховувати, зауважила вона, усі 

особливості такої  форми організації навчально-виховного процесу, адже зникає 

безпосередній контакт між викладачем і студентом. Для організації ДН необхідною 

умовою є відкриття доступу до комплекту матеріалів для самостійного навчання 

студентів. У такий комплект входять не тільки електронні підручники з дисципліни, 

але і тексти лекцій, завдання для самостійної роботи  на різних носіях — 

паперових, CD, аудіо-, відеоносіях. У своєму виступі викладач не тільки 

обґрунтувала переваги дистанційного навчання, але і  вказала недоліки.  



До обговорення даного питання включилися всі учасники круглого столу й 

поділилися своїм досвідом щодо використання такої особливої форми навчання.  

 У ході обговорення прийшли до висновку, що  раціональне поєднання таких 

технологій з уже існуючими методами викладання є запорукою організації успішної 

навчальної діяльності як викладачів, так і студентів.  

 Сойнова Н.І. у своєму виступі акцентувала увагу  на  вимогах до програмних 

засобів контролю: 

•  можливість використання кількох типів запитань;  

• можливість створення запитань, що можуть містити формули, малюнки, 

схеми;  

• можливість вибору наступного питання 

випадковим чином з  сукупності 

тестових завдань;  

• відображення варіантів відповідей у 

випадковому порядку для кожного 

тестуючого;  

• збереження результатів тестування після завершення виконання тесту;  

• можливість отримати звіт й аналіз успішності студента.   

 Викладач продемонструвала створені тестові завдання у програмі Test W2,  

Google forms + Flubaroo  до дисциплін ІКТ, корекційна педагогіка.    

        Flubaroo (безкоштовний інструмент) — це 

доповнення  Форм Google  для перевірки 

тестів.  

Про використання інформаційно-

комунікаційних технологій як засобу 

стимулювання навчальної діяльності студентів 

розповіла викладач теорії та методики 

фізичного виховання Войналович О.В. 

Застосування нових інформаційних технологій, зауважила викладач, дозволяє не 

тільки підвищити ефективність навчання, але й сприяє активізації пізнавального 



інтересу студентів, формуванню здатності самостійного прийняття рішень у 

складних умовах, навичок ефективної роботи в 

команді, розвитку творчих та комунікаційних 

здібностей, розумінню реальних професійних 

ситуацій та можливих шляхів їх вирішення.  

 На завершення засідання учасники 

виконали заплановані практичні завдання.  

 Окрім того, керівник творчої групи Сойнова 

Н.І. розповіла присутнім про структуру нового пристрою, ознайомила з основними 

принципами роботи, продемонструвала 

можливості різних додатків сучасної 

інтерактивної панелі MultiBoard.  

 Учасники засідання  прийшли до 

висновку, що ІКТ торкаються всіх сфер 

діяльності людини, але, мабуть, найбільш 

сильний позитивний вплив вони мають на 

освіту, оскільки відкривають можливості 

впровадження абсолютно нових методів викладання і навчання. 

 

                                                                                                     Керівник творчої групи 

      Н.І.Сойнова 

 

 

 


