
 

20 квітня 2017 року відбулося четверте засідання творчої групи «Сервіси 

Google у професійній діяльності викладача». 

Інформаційно-методичні технології – рушій сучасної освіти ХХІ 

століття. 

1. Організація навчання в єдиному інформаційному просторі коледжу з 

використанням сервісів Google. (Красовська Л.В.). 

2. Недоліки хмарних технологій. (Невмержицький О.П.). 

3.Підведення підсумків роботи творчої групи у 2016-2017 н.р., обмін думками 

щодо планування роботи на наступний рік, діагностування перспективних 

проблем для опрацювання на засіданнях творчої групи в наступному навчальному 

році. (Сойнова Н.І.) 

4.Проведення тестування. 

Організація навчально-виховного процесу в сучасній освіті вимагає 

комплексного підходу до використання технічних, методичних, інформаційних 

ресурсів. Інтеграція сучасних технологій та перспективних технічних рішень ( в 

тому числі інноваційних розробок) ефективна лише в умовах єдиного 

інформаційного освітнього 

поля навчального закладу. 

Використання інформаційно-

комунікаційних технологій 

необхідно розглядати як 

важливий фактор реалізації 

стратегії розвитку 

навчального закладу. Це 

забезпечить дієвий взаємозв‘язок та взаємодію всіх компонентів середовища 

установи освіти щодо системної інтеграції технологій в освітній процес та 

управління: підсистеми ресурсного забезпечення освітнього процесу, 

інфраструтури (сукупність функціонально-орієнтованих зон), підсистеми 

управління інформаційними потоками суб‘єктів освітньої системи.  



Про організацію навчання в єдиному інформаційному просторі коледжу з 

використанням сервісів Google, виступила викладач Красовська Л.В. 

Особливу увагу вона звернула на загальні положення формування єдиного 

інформаційного простору:  

 під час формування єдиного інформаційного простору необхідно розв’язати 

проблему змісту освіти на сучасному етапі, співвідношення традиційних 

складових навчального процесу та нових ІКТ, нових стосунків  студентів, 

викладача та освітнього середовища; 

 єдиного інформаційного простору включає інформаційні та організаційні 

ресурси; 

 під час створення єдиного інформаційного простору зростає значимість 

ІКТ, компетентності педагогів, які працюють в умовах широкого 

застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій в 

освітньому просторі навчального закладу. 

        Викладач Невмержицький О.П. детально розкрив про недоліки хмарних 

технологій. 

         Хмарні системи не позбавлені недоліків, які більшою мірою стосуються 

звичайних користувачів, і в меншій - провайдерів:  

 якість навчання погіршується з повільним Інтернет-доступом; 

 постійне з'єднання з мережею Інтернет; 

 не всі програми або їх властивості доступні віддалено;  

 безпека даних може бути під загрозою;  

 ПК призводить до ізоляції студентів; 

 не може вести справжній діалог; 

 не може пояснити студенту, чому той відчуває трудності під час оволодіння 

матеріалом; 

 не може надихати або бути моделлю для наслідування; 

 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. 

          Підвела підсумки роботи творчої групи у 2016-2017н.р. Сойнова Н.І., 

обмінялись думками щодо планування роботи на наступний рік, діагностування 

перспективних проблем для опрацювання на засіданнях творчої групи в 

наступному навчальному році.  

 

 

                

  

Тестування учасників творчої групи 

 

 

 

 

 

 

 
 


