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 Склад творчої групи 

Керівник творчої групи: Сойнова Н.І., викладач психолого-    

педагогічних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший 

викладач. 

 

Члени групи: 

Алексєєв А.О. викладач соціально-економічних дисциплін, спеціаліст 

першої кваліфікаційної категорії; 

Горобчук Л.М. викладач соціально-економічних дисциплін, спеціаліст 

другої кваліфікаційної категорії; 

Дмитренко Н.І. викладач психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Добрянський В.В. викладач загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст 

другої кваліфікаційної категорії; 

Долінговська С.М. викладач української мови та літератури, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Коберник Н.В. викладач фізичного виховання, спеціаліст; 

Корзун О.В. викладач зарубіжної літератури, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

Кравченко О.А. викладач природничих дисциплін,,спеціаліст першої 

кваліфікаційної категорії; 

Круківська І.В. викладач основ корекційної педагогіки, спеціаліст; 

Кубіцька О.А. викладач іноземної мови, спеціаліст першої 

кваліфікаційної  категорії; 

Литвинчук О.М. викладач образотворчого мистецтва з 

методикою, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії; 

Майданюк В.В. викладач іноземної мови, спеціаліст; 

Мельниченко О.Я. викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії.  

 



Тема. Впровадження сучасних ІК технологій з використанням сервісів 

Google, здатних модифікувати традиційні форми представлення інформації 

для підвищення якості навчання. 

 

Мета: 

- виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності;  

- ознайомити з  сервісами Google, можливостями використання в 

освітньому середовищі; 

- формувати здатність викладачів до успішної результативної 

професійної діяльності в умовах насиченого ІКТ з використанням 

сервісів Google  у навчально-виховний процес;  

- формувати у викладачів знання, вміння і навички використовувати  

     Інтернет-ресурси Web 2.0. для своєї професійної діяльності та 

     підвищення професійної компетентності;  

- сформувати  стійкий інтерес до сучасних Інтернет сервісів і спонукати  

     самостійно  оволодівати новими сервісами й поглиблювати вже здобуті  

     знання і набуті навички; 

- сприяти усвідомленню методики запровадження сучасних 

інформаційних  технологій у  навчально-виховний процес. 

 

Завдання: 

1.Ознайомити викладачів з інформаційно-комунікаційними 

технологіями навчання. 

2.Навчити створювати освітні ресурси до занять та позакласних заходів  

за допомогою  сервісів Google. 

3.Розробка методичних рекомендацій щодо складання тестів у 

системах комп'ютерної діагностики, а також дидактичних і навчально-

методичних матеріалів. 

4.Апробація педагогічних підходів щодо можливостей використання 

інтерактивного середовища та сервісів  Google для професійного 



спілкування, платформи для здійснення    навчально-виховного процесу та 

збереження власного методичного портфоліо. 

5.Обговорення проблем результативного використання  сервісів  

Google, як навчального середовища коледжу, дидактичних і навчально-

методичних матеріалів у навчально-виховному процесі (засідання 

методичних рад, проведення вебінарів, відеоконференцій і семінарів, робота 

проблемних і творчих груп, лабораторій тощо). 

 

Очікувані результати роботи: 

Очікуваним результатом  є  визначення доцільності і оптимальних форм 

для  впровадження сучасних інноваційних засобів ІКТ, дидактичних і 

навчально-методичних матеріалів, представлених у формі електронних 

освітніх ресурсів  до навчально-виховного процесу ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації. 

Навчання у співробітництві (колаборативне навчання) за підтримки 

комп’ютерних програм та веб-сервісів, використання яких надасть 

можливість оптимально поєднувати найкращі здобутки традиційної освітньої 

системи та інформаційно-комунікаційні технології. 

Використання інформаційних технологій в освітньому середовищі  

дозволять: 

• змінити характер розвитку, придбання і розповсюдження знань; 

• відкривати можливості для оновлення змісту навчання та методів 

викладання; 

• розширити доступ до загального та професійної освіти; 

• змінити роль викладача в процесі освіти (постійний діалог, 

перетворення інформації в знання і розуміння); 

• забезпечити систематичну і відкриту взаємодію викладача і 

студентів, студентів між собою на всіх етапах навчального  

процесу. 

 



Тематика засідань творчої групи 

ТЕМА 1. Сервіси Google: можливості та перспективи  

використання у сучасному освітньому процесі.  

Доповідь 1. Ознайомлення з планом роботи творчої групи на 2017-

2018 н.р.  

Доповідь 2. Сервіси Google. Огляд сервісів Google. Можливості їх 

використання.  

Доповідь 3. Використання  сервісів Google та хмарних технологій у 

навчальному процесі. 

      Практична робота. 

Створення/реєстрація акаунта на Gmail. 

Робота у віртуальному сховищі Google Drive. 

Google Calendar. Google Keep. 

 

ТЕМА 2. Можливості   Інтернет підтримки для викладача та 

студента. 

        Доповідь   1. Google Drive - хмарні сховища даних для використання 

нових інструментів і ресурсів  навчання.  

        Доповідь 2. Інформаційно-комунікаційні ресурси як засоби  

поліпшення процесу вивчення дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації  

    Доповідь 3. Віртуальне освітнє середовище як інструмент 

саморозвитку студента.  

    Практична робота. 

Робота у віртуальному сховищі Google Drive. 

 

ТЕМА 3. Використання сервісів Google у вищих педагогічних 

навчальних закладах. 

 

Доповідь 1. Дистанційне навчання за допомогою сервісів Google.   

Доповідь 2. Аналіз програмних засобів організації тестового контролю.       



Доповідь 3. Використання інформаційних технологій для підвищення 

ефективності викладання дисциплін різного циклу.  

Практичне заняття 

Тест W2, Flubaroo. 

 

ТЕМА 4. Інформаційно-методичні технології - рушій сучасної освіти 

ХХІ століття. 

 

Доповідь 1. Організація навчання в єдиному інформаційному просторі 

коледжу з використанням сервісів Google. Вебінар. 

       Доповідь 2. Google Classroom – онлайн клас для ефективного навчання 

Підведення підсумків роботи творчої групи у 2017-2018 н.р., обмін думками 

щодо планування роботи на наступний рік, діагностування перспективних 

проблем для опрацювання на засіданнях творчої групи в наступному 

навчальному році . 

Практична діяльність творчої групи 

1. Створити/зареєструвати акаунт на gmail.   

2. Написати листи: тьюторам, учасникам, в групу.           

3. Створити 2 ярлики (Особисте та web2osvita).  

4. Робота у віртуальному сховищі Google Drive. 

5. Увійти до Календаря, сховати нічні години, додати фоновий малюнок. 

6. Додати три події до особистого календаря. 

7. Додати ярлик Keep до додатків Google.  

8. Створити нотатку з посиланнями на сайт курсу й спільноту. 

9. Тьютору надісланий скриншот Keep. 

10. Тест W2, Flubaroo,  

11. Google Classroom 

                        

 



 

  Опрацювання методичної літератури 

1. Гершунский Б. С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы 

и перспективы / Гершунский Б.С. – М. : Педагогика, 1987. – 264 с. 

2. Гриценко В. І. Суспільство в інформаційну епоху: реалії і 

перспективи розвитку В. І. Гриценко // Вісник НАН України. — 

2005. — N 6. — С. 28-32. 

3. Продукты Google [Електронний ресурс] // – Режим дост.: 

http://www.google.com.ua/intl/ru/about/products/ – Заголовок з екрана. 

4. Триус Ю.В., Герасименко І.В. Комбіноване навчання як інноваційна 

освітня технологія у вищій школі // Теорія та методика електронного 

навчання: збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг: 

Видавничий відділ НметАУ, 2012. – С.299-308. 

5. Hangouts [Електронний ресурс] // – Режим дост.: 

http://www.google.ru/hangouts/ – Заголовок з екрана.  

6. Литвинова С. Г. Методика використання технологій віртуального 

класу вчителем в організації індивідуального навчання учнів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" / С. Г. 

Литвинова. – К., 2011. – 22 с.  

7. Морзе Н.В. Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології 

перестали бути дивом у навчанні? / Н.В. Морзе // Комп’ютер у школі 

та сім’ї. - №6 (86). – 2010. – С.10-14.  

8. Лещенко М.П. Колаборативний підхід до розвитку ІКТ-

компетентностей учителів і учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів / М.П. Лещенко, І.І. Капустян // Інформаційні технології і 

засоби навчання. –2012. – №5 (31). – Режим 

доступу:http://www.journal.iitta.gov.ua. 

 

http://www.journal.iitta.gov.ua/


                               Обробка результатів 

1.Проектування та розгортання сучасних технологій з використанням  

сервісів Google, для  освітнього середовища навчального закладу, 

призначеного для організації експериментальної роботи. 

2.Апробація педагогічних підходів щодо використання освітнього 

середовища та сервісів  Google у навчально-виховному процесі з різних  

дисциплін. 

3.Обговорення проблем результативного використання  сервісів  

Google, як навчального середовища коледжу, дидактичних і навчально-

методичних матеріалів у навчально-виховному процесі.  

 

 


