
 

19 березня 2018 року відбулося третє засідання творчої групи «Сервіси 

Google у професійній діяльності викладача». 

План роботи засідання: 

1.Дистанційне навчання за допомогою сервісів Google.  

2.Аналіз програмних засобів організації тестового контролю.      

3.Використання інформаційних технологій для підвищення 

ефективності викладання дисциплін різного циклу. 

4.Практична робота. Тест W2, Flubaroo. 

Потенціал дистанційних технологій оцінюється високо. Однак до 

можливої заміни традиційних технологій дистанційними поки що ставляться 

обережно. Часто висловлюється думка про те, що будь-якій людині 

необхідно надавати альтернативу й свободу вибору освітніх технологій. Але 

є переконання, що за дистанційними технологіями  майбутнє.  

На засіданні творчої групи  було обговорено переваги та проблеми 

дистанційного навчання студентів у коледжі. Своїм досвідом роботи з Google  

Classroom поділилася Сойнова Н.І., яка ознайомила учасників з принципами 

функціонування Classroom, з різними типами завдань, як практично 

навчатися працювати з різними сервісами Google та розробити власний курс 

у Classroom. 

Google Classroom – це інструмент, звертає увагу Сойнова Н.І., що 

зв’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає створювати і 

впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати та організовувати 

ефективне спілкування зі студентами в режимі реального часу або в режимі 

дистанційного навчання. 

Про середовище дистанційного навчання і модульне динамічне 

об’єктно-орієнтоване середовище для навчання, повідомляє Новик Ю.І., має 

низку переваг як для студента, так і для викладача. Вони розширюють доступ 

студентів до інформаційних ресурсів, надають можливість здобувати освіту 

за місцем проживання, передбачають вибір зручного часу для навчання, 



створюють можливість для самоосвіти, забезпечують об’єктивність 

оцінювання результатів навчання, підтримують активне спілкування 

викладача і студентів, зменшують витрати часу на перевірку результатів 

студентів.  

Кравченко О.А., проналізувала програмні засоби організації тестового 

контролю.  Викладач переконала учасників творчої групи, що для  

проведення активних опитувань розробляються картки з тестами. Від того, 

настільки методично правильно вони будуть складені, залежить успіх 

опитування, тобто чи стане він елементом активного навчання, чи просто 

перетвориться на засіб нагромадження оцінок. 

У своїй доповіді викладач відмітила перевагами тестового контролю: 

 об'єктивність, простота та формалізованість процедури визначення 

оцінки якості підготовки; 

 чіткість та однозначність формування умов тестових завдань; 

 рівні вимоги до знань та умінь фахівця шляхом використання в тесті 

завдань однакової складності; 

 забезпечення необхідної повноти, охоплення знань та умінь, що 

контролю під час перевірки; 

 одночасність перевірки всього складу студентів; 

 можливість багаторазового повторення умов перевірки для з'ясування 

змін у рівні підготовки. 

Недоліки тестів полягають у тому, що: 

 розробка тестів вимагає багато часу і зусиль; 

 деякі тести припускають можливість угадування; 

 тести є максимально об'єктивними лише в груповому застосуванні. 

Таким чином, як інструмент оперативного керування, комп’ютерне 

тестування розширює можливості контролю та оцінювання рівня навчальних 

досягнень і є альтернативою традиційним методам оцінювання рівня 

компетентності студентів. 

 



На думку, Кубіцької Олени Анатоліївни головною метою застосування 

нових інформаційних технологій навчання є підготовка студентів до 

самостійної роботи з 

вдосконалення сформованої в 

педагогічному коледжі 

професійної компетентності, 

що, в свою чергу, веде до 

ефективної педагогічної 

діяльності в умовах сучасної 

школи. 

Крім того, як наголошує в своїй доповіді викладач, «використання 

комп`ютера у процесі навчання сприяє активізації навчання завдяки 

використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації». Під 

час навчання іноземних мов вибір навчальних програм практично без 

обмежень – лексико-граматичні тести, тексти, діалоги, пісні, відеофільми 

іноземними мовами, можливість прослухати диктора і себе та багато інше; – 

все це, з одного боку, дозволяє вивчати іноземні мови більш ефективно, а з 

іншого – розвиває вміння працювати самостійно, веде до самовдосконалення, 

розкриваючи їх творчий потенціал, поширюючи кругозір, тощо. 

Однак слід зазначити, що будь-які технічні засоби навчання відіграють 

при навчанні іноземних мов важливу, але все ж таки допоміжну роль: вони 

розширюють дидактичні можливості викладача, але в ніякому разі не 

замінюють його. Викладач завжди залишатиметься центральною ланкою 

системи навчання. 

Прийшли до висновку вході обговорення, що навчальний заклад 

повинен надавати студентові широкий вибір інформації і способів роботи з 

нею. Адже на сьогодні комп'ютер із засобу, який використовується 

безпосередньо на дисциплінах вузько спеціалізованого циклу, 

перетворюється в активного помічника викладача. 



  Про використання інформаційних технологій для підвищення 

ефективності викладання дисциплін різного циклу  детально ознайомила 

Коберник Н.В. Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні 

– одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового 

освітнього процесу.   

Саме під час 

підготовки до нового 

заняття викладач має 

визначитися, чи потрібно 

використовувати 

комп’ютер на даному 

занятті, на якому саме 

етапі  використання комп’ютера буде найбільш ефективним. Проте завжди 

потрібно пам’ятати про доцільність використання можливостей комп’ютера 

на занятті, адже із безлічі позитивних моментів використання ІКТ можна 

знайти і мінуси, тому що комп’ютер ніколи не зможе повністю замінити 

викладача. Бо саме викладач може зацікавити студентів, викликати у них 

допитливість, завоювати довіру, тільки він може спрямувати увагу студентів 

на ті або інші важливі аспекти періоду, що вивчають студенти, і лише тільки 

справжній педагог зможе відзначити старанність та знайти підхід до кожного 

з них  індивідуально, а не до усіх загалом. 

Отже, завдяки поєднанню традиційних педагогічних технологій та ІКТ 

вдається зробити заняття більш насиченим та цікавим, донести більше 

інформації до кожного студента. 

Доповідач знайомить учасників 

творчої групи з комп’ютерною 

програмою «Грація». Творці 

програми «Грація», як зауважила 

Коберник Н.В., виділили, 

уточнили і згрупували проблеми, 



вирішення яких найбільше цікавить дівчат на заняттях шейпінгом і 

аеробікою. Пропонуються шляхи вирішення кожної з цих проблем. Блок 

оцінки фізичного стану і підготовленості дозволяє контролювати динаміку 

цих показників для внесення   корективів у навчально-тренувальний процес. 

Програма «Грація», в першу чергу, спрямована на вирішення 

методичних завдань відповідно до індивідуальних побажань вихованців, які 

займаються фізичною культурою, і орієнтує студентів на самостійні заняття. 

Практична частина засідання була присвячена роботі у програмі 

Тест W2, Flubaroo,  за допомогою яких створювали тести з різних навчальних 

дисциплін. 

 

 

                 

          

                        

 


