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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом 

на нього комп’ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської 

діяльності, забезпечують розповсюдження інформаційних потоків у 

суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір. Невід’ємною та 

важливою частиною цих процесів є комп’ютеризація освіти.  

Сьогодні прийнято виділяти такі основні напрями впровадження 

комп’ютерної техніки в освіті:  

 використання комп’ютерної техніки в якості засобу навчання, 

удосконалює процес викладання, підвищує його якість і ефективність;  

 використання комп’ютерних технологій як інструментів навчання, 

пізнання себе і дійсності;  

 розгляд комп’ютера та інших сучасних засобів інформаційних 

технологій в якості об’єктів вивчення;  

 використання засобів нових інформаційних технологій як засобу 

творчого розвитку учня;  

 використання комп’ютерної техніки в якості засобів автоматизації 

процесів контролю, корекції, тестування і психодіагностики;  

 організація комунікацій на основі використання засобів інформаційних 

технологій з метою передачі та придбання педагогічного досвіду, методичної та 

навчальної літератури;  

 використання засобів сучасних інформаційних технологій для 

організації інтелектуального дозвілля;  

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
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 інтенсифікація та вдосконалення управління навчальним закладом та 

навчальним процесом на основі використання системи сучасних інформаційних 

технологій [2, с. 19-21].  

Пам’ятаючи слова К. Ф. Гауса про те, що математика – наука для очей, а не 

для вух, вважаю, що математика – це один з тих предметів, в якому 

використання інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) може активізувати 

всі види навчальної діяльності: вивчення нового матеріалу, підготовка і 

перевірка домашнього завдання, самостійна робота, перевірочні і контрольні 

роботи, позакласна робота, творча робота. На базі використання ІКТ методична 

мета може бути реалізована більш ефективно.  

Цілі використання комп’ютера на уроках математики наступні: розвиток 

міжпредметних зв’язків математики та інформатики; формування комп’ютерної 

грамотності, розвиток самостійної роботи учнів на уроці; реалізація 

індивідуального, особистісно-орієнтованого підходу. 

У процесі викладання математики, інформаційні технології можуть 

використовуватися в різних формах, зокрема, мультимедіа, використання яких 

дає різке збільшення часу самостійної роботи. Такий процес навчання дозволяє 

розвивати мислення, активізувати розумові процеси. Робота буде творчою, 

якщо в ній проявляється власний задум учнів, ставляться нові завдання і 

самостійно вирішуються.  

Комп’ютеризація школи диктує нам інакше готуватися до уроків, 

поступово вводити електронне тестування. Пропоную вам використати для 

цього програму для тестування 

MyTest це – система програм (програма тестування учнів, редактор тестів і 

журнал результатів) для створення і проведення комп’ютерного тестування, 

аналізу результатів, оцінювання за вибраною шкалою. Ця програма має 

зручний текстовий редактор, що дозволяє працювати не тільки з текстом, а й з 

формулами, малюнками, виразами. Ще великий «плюс» MyTest – програма 

створена учителем і розповсюджується безкоштовно. Зручний вибір режимів, 

дозволяє не тільки проводити контроль, а й навчати методом підказок. Завдання 

тестів на різних комп’ютерах подається в різних варіантах, тобто не дається 

можливість учням «списувати» відповіді з сусідніх моніторів. 

Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації певних 

видів, наприклад, статистичної (електронні таблиці, СУБД), текстової (текстові 
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редактори), графіки (графічні редактори). Набори пакетів прикладних програм 

для математичних розрахунків і моделювання, експертні системи і бази знань 

використовуються в інформаційних системах для розв’язання формалізованих і 

неформалізованих задач. 

Різні автори вкладають різний зміст у поняття «інформатизація освіти». За 

визначенням В. Бикова: «інформатизація освіти – це сукупність 

взаємопов’язаних, організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-

методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, 

спрямованих на задоволення інформаційних обчислювальних і 

телекомунікаційних потреб (інших потреб, що пов’язані із впровадженням 

методів і засобів інформаційно-комунікативних технологій) учасників 

навчально-виховного процесу, а також тих, хто цим процесом управляє та його 

забезпечує (у тому числі здійснює його науково-методичний супровід і 

розвиток)» [1, с. 32-34]. Д. Швець [4, с. 52-54] акцентує увагу на залученні 

нових джерел інформації, застосуванні нових засобів управління нею, зміні 

методики навчання і на контролі знань на базі всебічного використання 

комп’ютерної, комунікаційної та мультимедійної техніки. Суть інформатизації 

освіти складають структуризація професійних знань в заданих предметних 

областях і забезпечення вільного доступу студентів до баз даних. Процес 

навчання має бути спрямованим не на вміння працювати з певними 

програмними засобами, а на технології роботи з різною інформацією: аудіо- та 

відео-, графічною, текстовою, табличною. Важливо, щоб навчальні програмні 

продукти не перетворювались на аналоги існуючих підручників. Особливо 

доцільним є використання інформаційних технологій для вивчення процесів і 

явищ, які не піддаються візуальному дослідженню. 

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні – одна з 

найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У 

вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп’ютерна техніка й інші 

засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при 

вивченні більшості навчальних предметів. І все-таки не комп’ютер, а вчитель – 

найважливіша складова учбового процесу. Але якщо вчитель не розвиватиметься 

сам, тобто небезпека перетворення комп’ютера в черговий технічний засіб 

навчання. Тільки володіння вчителем сучасними технологіями може сприяти 

особовому розвитку учнів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного 

суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й 

культури всього населення набувають вирішального значення. Сьогодні  для 

розвитку інтересу дітей до навчання на уроці недостатньо лише особистісних 

якостей учителя. Необхідно створити і нові технічні умови навчання. 

Інформаційні технології (ІТ) – це сукупність методів і засобів створення та 

використання інформаційних ресурсів на базі обчислювальної та комунікаційної 

техніки і широкого застосування математичних методів. Тому їх ще називають 

інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ). Інформаційні технології – з 

одного боку – це потужний інструмент для отримання дитиною 
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найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу 

до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Тому їх треба 

активно використовувати у навчальному процесі. Один із предметів, де найбільш 

виправдано використання комп’ютера – це, звичайно, математика.  

Особливості уроку математики  з використанням ІКТ: 

1. Принцип адаптивності: пристосування комп’ютера до індивідуальних 

особливостей дитини. 

2. Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу 

навчання. 

3. Інтерактивність і діалоговий характер навчання. 

4. ІКТ мають здатність «відгукуватися» на дії учня і вчителя; «вступати» з 

ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп’ютерного 

навчання. 

5. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи. 

6. Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з 

комп’ютером. 

7. Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки 

завгодно великі. 

Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці 

уроку, так і в процесі навчання: при поясненні (введення) нового матеріалу, 

закріпленні, повторенні, для здійснення контролю знань учнів. 

Використання комп’ютерних програм на уроках математики розвиває 

інтерес до вивчення предмета, підвищує ефективність їхньої самостійної 

роботи, індивідуалізації процесу навчання шляхами: покращення наочності 

навчання; сприяння формуванню абстрактних уявлень про математичні моделі; 

поглиблення самостійності вивчення курсу; створення комфортних умов 

проведення різних форм контролю знань, що допомагає в розробці 

індивідуальних заходів для корекції знань учнів у межах досягнення 

визначених цілей навчання. 

Застосування комп’ютерної техніки робить уроки математики яскравими, 

насиченими. Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ 

дозволяє: 

 Активізувати пізнавальну діяльність учнів. 

 Візуалізувати навчальний матеріал. 
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 Індивідуалізувати процес навчання. 

 Здійснювати моніторингові відстеження результативності навчання. 

 Створити комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на 

питання, організувати самоконтроль. 

 Забезпечити розвиток творчої активності школярів. 

 Створити бібліотеку навчального електронного приладдя. 

 Використовувати інформаційну базу глобальної мережі Інтернет та 

локальну шкільну мережу. 

 Реалізувати входження учня у реальний світ дорослих, у виробничу 

діяльність людини сучасного інформаційного цифрового суспільства в процесі 

роботи учня й учителя з використанням комп’ютерних технологій. 

Уроки з комп’ютерною підтримкою викликають велику зацікавленість 

учнів, дозволяють урізноманітнити види діяльності учнів, дають можливість 

ефективно використовувати диференційований підхід у навчальному процесі. 

Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, 

а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок 

більш наочним і цікавим. Інформаційні технології забезпечують 

інтенсифікацію діяльності вчителя і учнів на уроці, сприяє розвитку спеціальної 

або загальної обдарованості, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає 

можливість покращити якість навчання.  

Комп’ютер допомагає розвивати розумові здібності: швидкість мислення, 

пам’ять, уміння переключати увагу. Програмні засоби використовуються у 

трьох напрямах: ілюстративному, схематичному та інтерактивному. 

Схематичний метод дозволяє скористатися можливостями комп’ютерних 

програм для побудови структурно-логічних схем та опорних конспектів. Після 

комп’ютерної обробки опорні конспекти стають більш наочними, цікавими. 

Цьому допомагає прикладна програма PowerPoint. Мультимедійні засоби 

навчання допомагають посилити мотивацію навчання, урізноманітнити форми 

подання інформації, посилити співтворчість учителя та учня на уроці, 

розширити самостійність учня. 

Використання комп’ютера на уроці математики – не дань моді, не засіб 

перекласти на плечі комп’ютера багатогранну творчу працю вчителя, а лише 

один із засобів, що дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, активізувати 

пізнавальну діяльність, підвищити мотивацію учня до навчання, створити умови 
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для підвищення ефективності уроку. Варто сказати, що застосовувати їх треба не 

на кожному уроці. Часте застосування комп’ютерних технологій на уроці 

математики призводить до втрати інтересу, новизни. Уроки з комп’ютерною 

підтримкою викликають велику зацікавленість учнів. Такі уроки дозволяють 

урізноманітнити види діяльності учнів. Крім того, вони дають можливість 

ефективно використовувати диференційований підхід у навчальному процесі. 
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ  

ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ  

ІЗ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В умовах оновлення системи освіти, відповідно до вимог XXI століття, 

змісту та гуманізації мети дошкільної освіти України основною лінією 

перетворень став перехід на особистісно-орієнтовану взаємодію педагога з 

дітьми. Законодавча база дошкільної освіти «Національна доктрина розвитку 

освіти України у XXI столітті», Закон України «Про дошкільну освіту», 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, програми розвиткуі виховання 

дітей дошкільного віку відображають тенденції до гуманізації дошкільної 

освіти. Вони орієнтують педагогів на забезпечення умов для збалансованості 

фізичного, розумового, морального, соціального та емоційно-вольового 

розвитку дітей, а також на виховання особистості, здатної до самореалізації. 

Індивідуальний підхід, як відомо, є важливим принципом педагогіки, 

згідно з яким, у навчально-виховній роботі з колективом дітей досягається 

вплив на кожного, ураховуються множинність і різноманітність характеристик 

кожної конкретної дитини. Отже, реалізовувати індивідуальний підхід ‒ 

означає брати до уваги індивідуальну своєрідність, неповторність кожної 

окремої дитини як особистості. Це підхід дорослого до дитини та її особливої 

сутності [1, 8]. 

На сьогоднішній день є чимало сучасних досліджень, що визначають 

принципи й умови реалізації індивідуального підходу до дітей. Ця проблема 

розглядається у наукових розробках Ш. Амонашвілі, В. І. Андрєєва, Т. К. Гмут, 

Г. І. Назаренко та ін. Проблема індивідуального підходу до дітей розглядається 
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у творах В. О. Сухомлинського. Педагог підкреслював важливість розвитку 

індивідуальної своєрідності особистості дитини та знаходив цікаві форми 

роботи для розвитку індивідуальності кожної дитини під час виховання 

естетичних почуттів. Важливим засобом розвитку особистості він уважав 

природу, художнє слово, музику, малювання [4]. 

Саме тому ми вважаємо, що індивідуальний підхід в роботі з 

дошкільниками в процесі оволодіння ними різноманітними зображальними 

вміннями і навичками в малюванні, ліпленні, аплікації є досить актуальною 

проблемою.Адже правильне керівництво естетичним розвитком дітей можливе 

тільки в результаті вивчення і знання їх вікових та індивідуальних 

особливостей.  

Разом із використанням фронтальнихзанять обов’язково необхідно 

використовувати індивідуальніформи занять, особливо з тими дітьми, які цього 

потребуютьу зв’язку з індивідуальними характеристиками. Виховуючиінтерес 

до малювання, слід бути особливо уважним до кожноїдитини, уміти допомогти 

їй, надати необхідну підтримку у намаганні дитини добре виконати роботу й 

об’єктивно оцінити їїстаранність. Вихователь не повинен обмежуватись тільки 

завданням естетичного розвитку дошкільників, а тісно пов’язуватице з 

вихованням у них моральних якостей, дружелюбності тасправедливого 

оцінювання робіт інших дітей.  

Результати педагогічних досліджень і практична робота підтверджують, 

щохудожній розвиток усіх дітей без винятку потребує ефективногокерівництва 

й індивідуального підходу до них. Велике значеннямають заняття з 

образотворчої діяльності, які необхідно організовувати відповідно умов їх 

проведення. Активізуючидіяльність дітей, не слід опікати їх і привчати до 

механічноговиконання вказівок вихователя. Нескінченна опіка, зловживання 

зразком, підготовка готових матеріалів, що спрямовують дітей на виконання 

роботи за трафаретом, не розвиваютьу них активності та творчої ініціативи, а 

виховують пасивністьі байдужість. Діти не відчувають радості творчості та 

інтересудо виконання завдання. Необхідно довіряти дітям діяти самостійно, не 

зважаючи на те, що їх роботи можуть бути на початкуневдалими. 

Заняття з образотворчої діяльності надають великі можливостідо 

здійснення індивідуального підходу. Реальним їх результатомє дитячі роботи, 

що розкривають індивідуальність дитини.Аналізуючи дитячі роботи, можна 
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дізнатися про різні індивідуальні особливості кожної дитини, що проявляються 

і в обиранні сюжету, і в розкритті творчого замислу; визначити, хто 

добреволодіє технічними уміннями та навичками, а хто почувається 

безпомічним. 

Індивідуальний підхід до дітей вихователеві необхідно починати 

здійснювати з моменту підготовки до заняття, плануючипопередні 

спостереження, бесіди тощо.Після заняття діти розглядають роботи товаришів 

та самостійно оцінюють їх, а керівництво вихователя цим процесом 

потребуєособливої майстерності. Вихователь повинен допомагати дітямробити 

зауваження, якщо вони є доцільними, бачити в них першза все позитивне, 

учити бути тактовними, ввічливими. 

Результативність навчально-виховної роботи з образотворчої діяльності з 

урахуванням індивідуального підходу залежатимевід готовності вихователя до 

її здійснення, що полягає в єдності двохвзаємопов’язаних компонентів: 

мотиваційного (усвідомлення метий завдань образотворчої діяльності, її 

значення для розвиткуособистості) та процесуального (знання вікових та 

індивідуальних образотворчих особливостей дітей; уміння проектувати та 

забезпечувати процес образотворчості). 

Отже, заняття з образотворчої діяльності надають широкі можливості для 

вивчення особливостей дітей і здійснення індивідуального підходу до кожної 

дитини, що сприяє розвитку у них не тільки художніх здібностей, але й уваги, 

спостережливості, волі, наполегливості. 
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ВПЛИВ МУЗИЧНИХ РОЗВАГ НА ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

На сучасному етапі розвитку суспільства особливо гостро постають 

питання якості освіти, духовності нації. Сьогодні особистість, її інтелект, 

знання, компетентність, духовність, інформаційна культура є вищими 

цінностями українського суспільства, яке прагне зайняти гідне місце серед 

цивілізованих країн XXI століття.  

«Базовий компонент дошкільної освіти», як державний стандарт, визначає 

основне завдання дошкільної освіти – не стільки озброїти дитину системою 

галузевих знань, скільки наукою життя. Так, його змістовна лінія «Світ 

мистецтва» орієнтує педагогів на розкриття образотворчого, музичного, 

театрального і літературного мистецтва [1, с. 9]. 

Метою дошкільного виховання згідно з державною національною 

програмою «Освіта» є забезпечення всебічного розвитку дитини, набуття 

життєвого досвіду, вироблення умінь і навичок, необхідних для навчання в 

школі. Отже, розглядаючи нормативно-правові документи з дошкільної освіти, 

можна стверджувати, що однією із задач освіти є формування в дітей цілісної 

наукової картини світу і сучасного світогляду, здібностей і навичок 

самостійного наукового пізнання [2, с. 1]. 

Проблемі всебічного розвитку дитини, вивченню ролі емоцій у формуванні 

її особистості приділяється велика увага у вітчизняній і зарубіжній науці. 

Головний акцент у вирішенні проблеми ставиться на залучення дитини з 

перших років життя до світу художньої і музичної культури. У концепції 

дошкільного виховання говориться про те, що мистецтво, емоційно-образне за 

своєю суттю, є унікальним засобом розвитку емоційної сфери дошкільників, 

формування ціннісного відношення до оточуючого їх світу [3, с. 14]. 



21 

 

Впливмистецтва на формування особистості засобами музичного 

мистецтва розкрито у працях – О. Апраксіна, Б. Асаф’єв, Н. Ветлугіна, 

М. Леонтович, М. Лисенко, К. Стеценко та інші; питання специфіки 

естетичного виховання в системі дошкільної освіти – В. Верховинець, 

Н. Ветлугіна, А. Зиміна, Д. Кабалевський та інші; під час дозвілля – 

Н. Андрієвська, Б. Брилін, О. Кеєріг, В. Піча, А. Сасихов, С. Смірнова, 

Ю. Стрельцов, Т. Сущенко та ін.  

Метою статті є аналіз розваг у ДНЗ як засобу всебічного і гармонічного 

розвитку дошкільників. 

В сучасних умовах існування системи дошкільної  освіти педагоги мають 

використовувати найбільш ефективні форми та методи музичного навчання й 

виховання. У вирішенні цього завдання найбільш важливими є музичні розваги. 

Розваги в дитячому садку є важливою формою організації дітей поза 

заняттями. Вони допомагають створити радісну атмосферу, що сприяє 

формуванню в дітей позитивних емоцій, розширюють сферу їхніх почуттів, 

прилучають до колективних переживань, розвивають ініціативу, творчу вигадку 

[4, с. 216]. 

Викликаючи радісні емоції, закріплюючи знання дітей про оточуючий світ, 

розваги разом з тим розвивають мову дітей, естетичний смак, сприяють прояву 

творчої ініціативи, становленню особистості дитини, формуванню у неї 

моральних уявлень (позитивне відношення до прояву доброти, осудження 

грубості, егоїзму, байдужості, співпереживання, дбайливе відношення один до 

одного) [5, с. 14]. 

Розваги цінні тим, що в них розкриваються здібності дітей, переборюється 

їх нерішучість, розвивається активність, формуються творчі якості особистості. 

Види музичних розваг для дітей дошкільного віку залежать від характеру 

участі в них дітей:  

 пасивного, де діти виступають у ролі слухачів чи глядачів (звичайно 

готуються й проводяться дорослими), а мета має пізнавальний характер 

(знайомство з творчістю композитора, з жанровими особливостями музичного 

мистецтва, з різноманітними сферами оточуючого світу та життя); 

 активного, де діти самі є учасниками та виконавцями (під керівництвом 

дорослих). Основна мета таких розваг – активізувати, об’єднати творчі прояви 

дітей, виявити їх ініціативу, викликати емоційний підйом та просто принести 
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радість (репертуар повинен бути доступним віковим можливостям дітей, 

враховувати рівень їх знань, умінь та навичок); 

 змішаного, де активними учасниками є і діти, й дорослі. Зміст цих 

розваг має бути розроблений так, щоб дії дітей та дорослих логічно 

поєднувалися.  

Форми розваг можуть бути надзвичайно різноманітними та варіативними, 

оскільки залежать не тільки від поставлених цілей і завдань, але й від жанрових 

особливостей використовуваного репертуару, його тематичної спрямованості й 

змістовної насиченості: композиції, концерти, вистави, ігри, змагання, 

вікторини, карнавальні й театралізовані дійства тощо. Разом з тим існують 

деякі загальні моменти, притаманні цим розвагам. Розглянемо деякі з них.  

Концерти, звичайно, включають різноманітні види (номери) музичної та 

творчої діяльності: сольне, ансамблеве, хорове виконання пісень, танців, 

художнє читання, гру на музичних інструментах, виконання невеличких 

сценок. Можна організувати концерт, використовуючи один з видів діяльності, 

наприклад, виступ хору, оркестру дитячих інструментів тощо. Концерти 

можуть бути тематичними й театралізованими (тобто яскраво оформленими, 

костюмованими, з використанням показу слайд-шоу, фрагментів кіно- та 

мультфільмів, музики в записі). Участь в концертах доступна старшим 

дошкільникам. Вони виступають, показуючи свої вміння товаришам у групі, 

дітям інших груп. При цьому виявляються виконавські навички, ініціатива, 

творча вигадка [4, с. 221]. 

Ігри-забави й музичні ігри є цікавою формою розваги й можуть проводитися 

з дітьми усіх вікових категорій. Сюжетність та образність цих розваг органічно 

поєднуються з музикою. Ігри-забави з відтінками гумору, цікавинки найчастіше 

проводяться з найменшими дітьми. Ігри-забави допомагають зібрати, 

переключити увагу дітей, привнести певну розрядку, зняти втому й створити 

піднесений настрій. З цією ж метою вони проводяться з середніми та старшими 

дошкільнятами. Поєднуючи музику з ігровими жартівливими діями, вихователь 

створює невимушену обстановку для гри дітей [6, с. 179]. 

Музичні ігри мають більш розгорнутий зміст, ніж ігри-забави. В розвагах 

вони частіш за все театралізовані, доповнені новими ігровими чи сюрпризними 

моментами порівняно із заняттями, в процесі яких розучуються з дітьми. Саме 

елементи новизни підвищують цікавість до них у дітей, активізують дитяче 
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виконання й створюють святковий, радісний настрій. Тут можуть бути 

літературні, музичні і художні вікторини і конкурси, ігри рухливі і спокійні, 

хороводи, ритмічні рухи під інструментальну музику різноманітного характеру 

(маршову, танцювальну, колискову), атракціони [5, с. 81]. 

Вдалою формою дитячих розваг є різні театралізовані вистави: 

драматизації казок, віршів, пісень, музично-ігрових композицій та ін. 

Найпоширенішими з них є ігри-драматизації та спектаклі ляльок. Серед 

доступних дітям видів лялькового театру – театр іграшок, пальчиковий і 

рукавичний, тіньовий, на фланелеграфі, з плоскими і об’ємними фігурами 

настільного театру. [6, с. 179]. 

Ляльковий театр перетворюється для них у справжнє свято. Вистави 

ляльок найчастіше готуються дорослими або школярами. Невеликі сценки з 

ляльками можуть показати для малюків діти підготовчої до школи групи.  

Учасниками ігор-драматизацій можуть бути діти молодших та старших 

груп. Віковий склад виконавців визначає ступінь складності репертуару. 

Музика в іграх-драматизаціях, виставах вводиться з метою створення певного 

настрою або в якості музичного оформлення, а також звучить по ходу сюжету, 

коли персонажі співають чи танцюють. Музика, підібрана відповідно до змісту 

розваги, характерам персонажів, збагачує уявлення дитини, допомагає 

розвивати його естетичні почуття. 

Танцювальні й оперні мініатюри можуть бути також використані як 

розваги в дитячому садку. Це невеличкі сольно-хорові чи хореографічні сценки: 

танець Вовка і Червоної Шапочки, Буратіно і Мальвіни, опера І. Саца «Золоте 

яєчко», уривки з опери «Коза-дереза» М. Лисенка, та ін. [4, с. 222]. 

Різноманітні види музичних розваг потребують попереднього планування 

для кращої організації роботи з вихованцями при їх підготовці та проведенні (1-

2 рази на два тижні у другій половині дня). Для показу лялькового театру, 

масової композиції, концертів самодіяльності об’єднуються 2-3 групи. 

Встановлюється певний день для кожної вікової категорії дітей, заздалегідь 

визначається місце проведення розваги та основний принцип її оформлення 

(якщо цього вимагає задум).  

Отже, музичні розваги у дошкільному закладі є важливою формою 

організації дітей у години дозвілля, вони допомагають створити радісну 

атмосферу, сприяють формуванню у дітей позитивних емоцій, розширюють та 
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поглиблюють сферу їх емоційної та музичної чутливості, залучають до 

колективного співпереживання, розвивають ініціативу та творчі здібності. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ  

НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЗОШ 

Розвиток нашого суспільства вимагає формування покоління людей, які 

мислять і діють по-інноваційному. Звідси – значна увага до загального розвитку 

особистості, її комунікативних здібностей: засвоєння знань, самостійності у 

прийняття рішень, критичності та культури мислення, розвитку інформаційних 

і соціальних навичок. 

Музика є універсальною динамічною моделлю життя і загальнолюдського 

духовного досвіду. Підвищення ефективності навчання у сучасній школі 

неможливе без впровадження новітніх форм організації навчального процесу. 

Одним із способів реалізації цієї ідеї з економією часу, сил і засобів, як доводять 

дослідження провідних педагогів та психологів, є застосування інформаційних 
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технологій. Упровадження мультимедіа в навчально-виховний процес є 

актуальною проблемою сучасної мистецької освіти (Н. Бєлявіна, М. Дергач, 

Л. Масол, Ю. Пєтєлін, І. Пясковський, С. Шип, В. Штепа та інші) [2]. 

Викладач, що володіє комп’ютером, має унікальну можливість 

інтенсифікувати навчальний процес, зробити його більш наочним та 

динамічним. Навчати, використовуючи прогресивні методи, – означає навчати 

методам здобуття глибоких знань. 

Сучасні мультимедійні засоби значно полегшують процес навчання через 

реалізацію одного з фундаментальних його методів – наочність. Наочність за 

Я. А. Коменським, є «золотим правилом дидактики». Музичне мистецтво 

значною мірою є предметом, що вимагає наочності з необхідністю 

використання демонстраційного матеріалу. Хоча у силу цього комп’ютер з його 

широкими мультимедійними та графічними можливостями повинен бути 

залучений у процес навчання для розв’язання низки проблемних задач сучасної 

методики викладання [1]. 

До найбільш ефективних форм викладу навчального матеріалу слід 

віднести мультимедійні презентації, створені за допомогою Microsoft 

PowerPoint силами вчителів та учнів. Ця мультимедійна форма дозволяє подати 

матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною 

структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. Мета такого подання 

навчальної інформації, перш за все, у формуванні у школярів системи 

образного мислення. Подання навчального матеріалу у вигляді мультимедійної 

презентації скорочує час навчання, вивільняє ресурси фізичних сил та уваги 

дітей. Це стає можливим завдяки властивостям інтерактивності електронних 

додатків, які оптимально пристосовані до організації самостійної пізнавальної 

діяльності учнів. Використання презентацій дозволяє побудувати навчально-

виховний процес на основі психологічно коректних режимів функціонування 

уваги, пам’яті, розумової діяльності, гуманізації змісту навчання та 

педагогічних взаємодій, реконструкції процесу навчання з позиції цілісності. 

Використання презентацій є доцільним на будь-якому етапі вивчення теми і на 

будь-якому етапі уроку: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, 

повторення, контролю. Водночас презентація виконує різні функції: учителя, 

робочого інструменту, об’єкта навчання, що співпрацює з колективом. 
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Презентація повинна бути короткою, доступною і композиційно 

завершеною. 

Етапи підготовки мультимедійної навчальної презентації: структуризація 

навчального матеріалу; складання сценарію реалізації; розробка дизайну 

презентації; підготовка медіафрагментів (тексти, ілюстрації, відео, запис аудіо 

фрагментів); підготовка музичного супроводу; тест-перевірка готової 

презентації [4]. 

Використання слайд-презентацій, фотоматеріалів і репродукцій у цій 

програмі дає прекрасний фон для викладання музичної літератури. Робота зі 

звуковими редакторами дозволяє записувати, редагувати й обробляти звук, 

компонувати фрагменти музичних творів для створення аудіо-альбомів, які 

можна використовувати на уроках музичного мистецтва. Цікаво розроблена 

мультимедійна програма «Музичне мистецтво» для 1-7 класів. У розділі 

«Хоровий спів» після вивчення пісні, діти із задоволенням співають караоке. У 

цій програмі представлено багато казок і легенд для молодших школярів. Усі 

вони супроводжуються відеосюжетами. Для старших класів класичну музику 

представлено розповідями про композиторів, їхню творчість. Велику допомогу 

на уроках музичного мистецтва надають музичні енциклопедії. 

На уроках музики учні знайомляться з кращими зразками української 

народної музики, фольклору, творами композиторів-класиків, масовими піснями. 

Основою виховання музичної культури учнів є засвоєння саме класичної 

спадщини. Важливим завданням музичного виховання в школі є формування, як 

уже згадувалося, музичної культури учнів в процесі спілкування з музикою, в 

наслідок чого формуються їхні інтереси, погляди, смаки тощо.  

Технічний прогрес сьогодення супроводжується накопиченням інформації, 

значна частина якої є звукова, що репродуцюється через систему комп’ютерів й 

опосередковано та безпосередньо впливає на стан розвитку особистості, її 

смакових уподобань, музично-естетичну вихованість. У порівнянні з 

традиційним, комп’ютеризоване музичне навчання є прогресивним напрямом у 

системі сучасної освіти. Разом з тим, реформування та оновлення освітянської 

практики ґрунтується на взаємозв’язку традиційного та новаторського. Це 

зумовлює необхідність вивчення «сполучних» зв’язків з метою синтезації 

набутого традиційного досвіду й інновацій комп’ютеризованого навчання. 

Використання комп’ютера не виключає роботи з наочно-дидактичними 



27 

 

посібниками й іншими учбово-допоміжними засобами, у тому числі і дитячими 

музичними інструментами [3].  

Дослідження впливу нових технологій на рівень та якість навчання 

показали, що завдяки мультимедійним засобам навчання в дітей з’являється 

зацікавлення, укріплюється бажання вчитися, результати їхньої праці 

поліпшуються. 
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Загальновідомо, що Україна підтримала концепцію ООН про пріоритетний 

розвиток людської особистості та її безпеки в XXI столітті. Під безпекою 

життєдіяльності науковці розуміють збалансованість між певними чинниками, 

які загрожують життю людини або її здоров’ю та такими, що запобігають їхнім 

наслідкам. Згідно з висновками експертів ООН, для більшості людей на Землі 

відчуття безпеки пов’язано з проблемами повсякденного життя в суспільстві. 

Проблеми, пов’язані з формуванням у дітей навичок безпеки 

життєдіяльності, досліджуються багатьма сучасними педагогами. Зокрема, 

заслуговують на увагу праці Л. Калуської, Л. Гураш, О. Лози, які визначили 

умови організації навчання дітей особистої безпеки та зміст роботи з 

формування активної позиції щодо власного життя і здоров’я. Умови і засоби 

збереження власного життя, допомоги іншим у разі небезпечних ситуацій 

вивчали Г. Навроцька, Л. Яковенко. Проблема формування у дітей навичок 

здорового та безпечного способу життя є предметом досліджень Н. Бібік, 

О. Ващенко, Г. Дудчак, І. Калиниченко та ін. [1; 2; 3]. 

Тому на відміну від традиційних уроків, коли вчитель переважно говорить, 

а учні слухають, на заняттях з основ здоров’я слід використовувати 

інтерактивні методи навчання, що основані на активній участі самих учнів. 

Акцент робиться не на засвоєнні окремих умінь і навичок, а на розвиток 

індивідуальних особливостей; не на педагогічні вимоги, а на педагогічну 

підтримку, співробітництво і діалог учителя з учнем; не на обсяг знань, а на 

цілісний розвиток, саморозвиток особистості учня, його залучення до 

здоров’язбережувальної діяльності та орієнтації на успіх. У такому разі учень 
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не лише теоретично засвоїть знання з безпеки життєдіяльності, але й навчиться 

практично використовувати їх. 

На уроках, де основна увага приділена безпеці життєдіяльності, цікавим і 

повчальним є розігрування певних життєвих ситуацій після усного обговорення 

теми. Це допомагає дітям не лише усвідомити нову інформацію, але й 

навчитися застосовувати її на практиці під керівництвом вчителя.  

Важливим також є використання на уроках інтерактивних засобів навчання. 

Існує безліч відео та мультфільмів повчального характеру, що демонструють 

небезпечні ситуації та шляхи їх вирішення. Після їх перегляду важливим є 

обговорення та аргументування учнями своєї думки, а також їхні пропозиції 

вирішення проблеми. Таким чином діти не тільки засвоюють матеріал, але й 

вчаться застосовувати його через виконання практичних завдань. 

Важливою ланкою в формуванні у молодших школярів компетенцій 

безпеки життєдіяльності є робота вчителя з батьками, оскільки більшість часу 

діти проводять саме з ними. Відомо, що поведінка авторитетних дорослих 

(якими, як правило, є батьки) часто дублюється дітьми, тому вчитель також має 

приділяти увагу роботі з батьками. Розбіжності вимог до дитини з боку батьків 

вдома та вчителів у школі можуть викликати в дитини почуття образи, 

збентеження та навіть агресії. Перед вчителем постає завдання – зацікавити 

батьків перспективою подальшого розвитку дітей, зробити батьків своїми 

однодумцями. 

Методів такої роботи багато, до одного з них можна віднести «Тиждень 

знань з основ безпеки життєдіяльності». Важливо аби батьки усвідомили, що не 

можна вимагати від дитини виконання будь-якого правила поведінки, якщо 

вони самі їх не дотримуються. Батькам можна запропонувати на батьківських 

зборах відповісти на питання опитувальника. Він має містити перелік питань, 

таких як: «Що знає ваша дитина про електрику?», «Чи зберігаєте ви в будівлі 

легкозаймисті речовини?», «Як часто ви розмовляєте з дитиною про 

небезпекутих чи інших предметів?» Ці питання допоможуть вчителеві 

орієнтуватися в обізнаності самих батьків щодо правил безпеки 

життєдіяльності та дадуть чітку картину, в яких умовах проживає учень з 

погляду безпеки. 

Отже, сучасний вчитель початкової школи має володіти сукупністю не 

тільки певних науково-педагогічних знань, а й професійно-педагогічних умінь, 
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навичок, ціннісних орієнтирів, що обумовлюють ефективне вирішення 

виховних завдань, пов’язаних з формуванням в молодших школярів 

здоров’язбережувальних компетенцій і безпосередньо компетенцій безпеки 

життєдіяльності. 
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Майбутнє будь-якої держави напряму пов’язане із здоров’ям дітей і 

молоді, оскільки від його стану залежить якість і кількість продуктивних сил та 

потенціал майбутнього суспільного розвитку. Отже, здоров’я молодого 

покоління – це потреба суспільна, а тому державною політикою розвинутих 

країн передбачено комплекс заходів щодо його збереження і зміцнення 

здоров’я. 

З іншого боку, здоров’я – це потреба особистісна. Кожна людина прагне 

бути здоровою, почуватися в безпеці й досягти успіху у своєму житті. Сучасний 

світ ставить перед людиною нові виклики і завдання, впоратися з якими без 

належного стану здоров’я і без знань про те, як його зберігати непросто. Стан 

здоров’я підлітків і молоді в Україні становить загрозу національній безпеці. 
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За даними Міністерства охорони здоров’я України, за останні 15 років 

зареєстровано підвищення рівня захворюваності й поширення серед молоді 

хвороб крові та кровотворних органів, сечостатевої, кістково-м’язової систем та 

онкологічних захворювань; почастішали ускладнення вагітності, пологів і 

післяпологового періоду, вроджені вади розвитку [1, 25]. 

Сучасна молодь потерпає від таких пов’язаних зі здоров’ям проблем, як 

стреси, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних та інших 

психоактивних речовин, підліткової вагітності, суїцидів. Це відбувається на тлі 

надмірного психоемоційного навантаження, безладних статевих стосунків, 

нераціонального харчування, гіподинамії та інших складників нездорового 

способу життя. 

Сучасність пред’являє вимоги повного співвідношення національного 

законодавства нормам та принципам, закріпленим міжнародними пактами. 

Україна підписала і ратифікувала практично всі документи, що стосуються прав 

людини, а також проблем здоров’я [1, 23]. 

Здоров’я людини в Україні розглядається як одне з найголовніших 

немайнових благ особи. Статтею 3 Конституції України здоров’я людини (як і її 

життя, особиста честь і гідність, недоторканість та безпека, визначене найвищою 

соціальною цінністю). Згідно із статтею 49 Конституції України кожен має право 

на охорону здоров’я. Так, Законом України «Про загальну середню освіту» 

визначено, що серед завдань загальної середньої освіти чільне місце посідає 

«виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян 

як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад 

здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного 

здоров’я учнів (вихованців)» (стаття 5), а загальноосвітній навчальний заклад 

повинен забезпечувати безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, 

умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я учнів (стаття 22) [2, 29]. 

Тому в умовах сучасності, на нашу думку, необхідно активно 

впроваджувати систему роботи з безпеки життєдіяльності, що базується на 

формуванні життєвих навичок, що сприяють здоров’ю та забезпечують власну 

безпеку. Такий підхід передбачає навчання, яке здійснюється на ситуаціях, 

близьких до реального життя, з урахуванням рівня розвитку дітей, їх потреб і 

проблем.  
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Таким чином, освіта в галузі здоров’я на основі життєвих навичок має 

поєднувати засвоєння необхідних знань та умінь; вироблення певного 

ставлення; та на цій базі формування конкретних навичок позитивної 

поведінки, збереження та зміцнення здоров’я. 

Знання та уміння є необхідною, але недостатньою умовою формування 

навичок. Тому наступним кроком у реалізації освіти на основі життєвих 

навичок є вироблення ставлення до отриманих знань, розуміння їх життєвої 

необхідності. Ставлення – це особистісні погляди, стереотипи, уявлення, 

переконання, забобони, суб’єктивні оцінки суперечностей, такі, що 

подобається, що не подобається, добре чи погане, важливе чи неважливе, 

потребує уваги чи не потребує тощо [3, 34].  

Таким чином, на основі знань, умінь та ставлення можуть бути сформовані 

необхідні для збереження здоров’я життєві навички, що сприяють фізичному 

здоров’ю, соціальному здоров’ю, психічному і духовному здоров’ю, навички 

безпечної поведінки. 
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Загальновідомо, дитинство – унікальний період у житті людини, адже саме 

в цей час формується її здоров’я, відбувається становлення особистості. Досвід 

дитинства багато в чому визначає доросле життя людини. 

Формування у кожної дитини активної життєвої позиції щодо власного 

життя та власної безпеки, озброєння його знаннями та навичками безпечної 

поведінки вдома, на вулиці, у дошкільному закладі тощо, збереження та 

зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят – одне з 

найактуальніших завдань роботи педагогічного колективу кожного 

дошкільного навчального закладу. 

Нині в Україні відсутні ґрунтовні наукові дослідження з питань організації 

роботи з безпеки життєдіяльності дошкільників, хоча, окремими педагогами-

практиками, вихователями (І. Науменко, Т. Бойченко, Т. Шторигіна, 

О. Прищенюкта ін.), вже створено напрацювання з питань безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку. Ними виділяються такі напрями 

роботи з БЖД: 

1. Формування у дітей розуміння цінності власного життя та здоров’я. 

2. Формування у дітей уявлення про стихійні природні явища, як-то: 

землетрус, повінь, буря, ожеледиця, гроза, град тощо, ознайомити дітей 

природою, характерними ознаками, негативними наслідками. 

3. Виховання у дітей відчуття небезпеки щодо вогню, електричного 

струму, навчання правил протипожежної безпеки, вміння швидко і правильно 

знаходити вихід з небезпечної ситуації. 

4. Навчання дітей обережно поводитись з ліками та хімічними речовинами, 

побутовою хімією. 

5. Формування у дітей уявлення про небезпечні для життя отруйні 

рослини, ягоди, гриби та вміння реалізувати в природі набуті знання. 

6. Виховання вміння надати собі та іншим потерпілим допомогу на 

випадок травмування, свідомо виконувати правила поведінки на вулиці, під час 

зустрічі з незнайомцями, у надзвичайних ситуаціях [4, 25]. 

Крім навчання правил безпечної поведінки, вихователю потрібно навчити 

дітей бути обачними, вміти орієнтуватися та швидко реагувати в екстремальних 

ситуаціях. Також необхідно проводити роботу з батьками, адже максимальний 

ефект досягається, якщо навчально-виховна робота ведеться в трьох напрямках: 

дошкільний заклад-діти-батьки. 
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Під час проведення роботи з БЖД слід ураховувати особливості дитячої 

психіки, її підвищену вразливість. Тому неприпустимо застосовувати так звану 

«шокову» терапію з акцентуванням на страшні наслідки пожежі, повені і т.п. 

Такий підхід може травмувати психіку дитини, призвести до стресів, тривог, 

фобій, страхів і навіть стійких неврозів. Також потрібно враховувати вік дітей 

готовність дітей до сприйняття відповідної інформації [2, 18]. 

Організовуючи роботу з навчання дітей основ БЖД вихователь, на нашу 

думку, повинен дотримуватись таких ряду принципів, основним з яких є 

принципи системності, доступності, сезонності та інтегративності. 

Так, враховуючи принцип сезонності, слід звертати увагу на безпеку 

дитини у світі природи. Для цього необхідно ознайомити дітей із 

різноманітними негативними явищами природи, із факторами небезпеки в 

живій природі (отруйні ягоди, рослини, гриби, небезпеки в світі тварин) та 

найпростішими способами збереження власного здоров’я.  

Реалізовуючи принцип інтеграції, питання безпечного життєіснування 

необхідно поєднувати з усіма розділами програми (ознайомлення з довкіллям, 

ознайомлення з природою, художня література, фізичний розвиток, 

образотворча діяльність, екологічне та валеологічне виховання).  

Таким чином, організація роботи з безпеки життєдіяльності в дошкільному 

закладі є першоосновою відповідального ставлення дітей до власного здоров’я, 

базою, що забезпечує повноцінний розвиток дитини в соціумі. 
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Зміни у системі вищої освіти потребують оновлення підходів до системи 

навчання студентів, пошуку нових форм та методів навчання та виховання, які 

будуть відповідати вимогам часу. Саме тому у системі вищої освіти вже давно 

почали застосовувати інформаційні технології. Вони не лише дають можливість 

розширити можливості навчання, зацікавити студента, а й підвищують рівень 

його активності та пізнавальної діяльності. Тому, важливість використання 

таких інформаційних технологій доведена багатьма педагогами практиками. 

Компетентнісний підхід, розроблений сучасниками-дослідниками також 

зауважує важливість наявності здатності орієнтуватись в інформаційному 

просторі, володіти й оперувати інформацією відповідно до потреб ринку праці. 

Що ще раз підкреслює важливість даного виду діяльності. 

Проблему використання ІКТ у навчанні досліджують М. І. Жалдак, 

Е. І. Машбіц, Н. В. Морзе, Н. Ф. Тализіна, В. Ф. Шолохович та ін. Що 

стосується досліджень проблеми використання ІКТ у професійній підготовці 

майбутніх вчителів початкових класів, то їх зовсім обмаль (М. М. Левшин, 

Д. С. Мазоха, Л. Є. Петухова, І. М. Шапошнікова, О. І. Шиман). 

Під «інформаційними технологіями» розуміється сукупність методів, 

засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, 

подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для 

підвищення ефективності різних видів діяльності. 

Інформаційні технології навчання майбутніх педагогів – це комплекс 

сучасних інформаційних методів і засобів роботи з інформацією, технічних 

навчальних і навчально-методичних матеріалів, спрямований на удосконалення 

та оптимізацію професійної підготовки майбутніх фахівців. 
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Впровадження інформаційних технологій навчання в освітню діяльність 

майбутнього педагога повинно бути обов’язковим елементом навчання у системі 

професійної підготовки фахівця, яка буде здійснюватися на основі дієвої 

самооцінки і мотивованої активності особистості щодо самовдосконалення. 

У КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»  

використання інформаційних технологій при підготовці майбутніх вчителів 

початкових класів здійснюється у різних напрямках:  

 отримання теоретичних знань – використовуючи освітні ресурси 

Інтернету, лекції електронних курсів, студенти отримують теоретико-методичні 

знання, розширюють і уточнюють певні питання; 

 моніторинг знань, умінь і навичок – використовуючи електронні тести, 

форуми,електронні листи-відповіді, педагог об’єктивно здійснює контроль; 

 формування особистісних професійних якостей; 

 консультування – форум, електронне листування студентів між собою та 

з викладачем є складовими процесу консультування студентів з освітніх 

питань. 

Студенти коледжу мають вільний доступ до мережі інтернет, що 

забезпечує безперервність у отриманні теоретичних знань, можливості 

контролю викладачем та всебічному розвитку студентів. 

Для поглиблення знань з використання інформаційних технологій у 

навчальний план студентів спеціальності «Початкова освіта» введено  

навчальні курси «Нові інформаційні технології та ТЗН», «Методика навчання 

інформатики в початкові школі», «Практичний курс інформатики (з елементами 

програмування)» та інші. 

Таким чином, студенти коледжу мають можливість отримати не лише 

теоретичні знання, а й бути готовими до практичного використання отриманих 

знань під час професійної діяльності.  

Саме тому завдання сучасного викладача – не лише надати студенту 

знання відповідно до навчального плану та програми, але і сформувати життєво 

важливі навички збирання необхідних даних і відомостей, умінь ефективно 

взаємодіяти з колегами, зберігати та презентувати результати своєї роботи. 
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У сучасних умовах інформатизації освіти в Україні проблема створення 

оптимальних умов впровадження комп’ютера до навчального процесу 

початкової школи вимагає суттєвої уваги. Необхідність подолання зазначеної 

проблеми полягає в умінні вчителів органічно вводити комп’ютер на уроках 

початкової школи за допомогою спеціальним чином спроектованих дидактичних 

ситуацій. Під дидактичною ситуацією ми розуміємо сполучення дидактичних 

умов, які свідомо проектуються вчителем і реалізуються у навчальному процесі 

для забезпечення діяльнісного ставлення школярів до опанування знанями, 

вмінями та навичками [2, с. 29]. Різні аспекти застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах висвітлені у 

працях Є. Богомолова, А. Вітуховської, Ю. Дорошенка, Л. Івасишиної, 

А. Єршова, С. Іванової, В. Кобак, Н. Листопад, Г. Ломаковської, Й. Ривкінда, 

О. Суховірського, Н. Толяренко, С. Тур, В. Шакотько, О. Шиман та ін. 

досліджувались окремі аспекти використання комп’ютера у практиці 

початкового навчання, закладено методичні засади формування основ 

інформаційної культури учнів молодшого шкільного віку, висвітлено теоретичні 
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положення підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності [1, с. 1]. 

Аналіз стану сучасного розвитку інформаційних технологій, досвіду 

впровадження комп’ютера в освіту дозволив розкрити специфіку використання 

комп’ютера в дидактичних ситуаціях у навчанні молодших школярів: 

 надання можливості створювати ілюзію маніпулювання з об’єктом 

вивчення, що дозволяє проектувати дидактичні ситуації, які спираються на 

самостійну дослідницьку, експериментальну діяльність молодших школярів; 

 привнесення ігрової компоненти у навчальну діяльність учнів 

молодшого шкільного віку, що є однією з актуальних вікових проблем та 

забезпечує природне переростання гри у навчальну діяльність та зміну ігрових 

інтересів на пізнавальні; 

 розширення спектру наочних засобів за рахунок статичного 

ілюстративного матеріалу, динамічних та інтерактивних мультимедійних 

засобів, що дозволяє будувати дидактичні ситуації, які спираються на 

спостереження, аналіз; 

 надання своєчасної допомоги учневі, що дозволяє проектувати 

дидактичні ситуації, які спрямовані на вирівнювання знань, навчальних умінь 

молодших школярів; 

 урізноманітнення способів заохочення школярів за рахунок коментарів 

головних героїв програми, застосування різного виду підказок, додаткових 

завдань ігрового характеру, збереження і ранжування результатів [4, с. 42]. 

Застосування комп’ютера при викладанні базових дисциплін початкової 

школи ґрунтується на обов’язковому дотриманні ряду вимог. Перша група вимог 

пов’язана з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, до яких належать 

температура приміщення, вологість, швидкість руху повітря на одну людину, 

концентрація пилу, вуглекислого газу, шум і вібрація, освітленість тощо. Друга 

група вимог пов’язана з підбором педагогічно обґрунтованих електронних 

ресурсів, серед яких ми виокремлюємо: ергономічні вимоги, які стосуються 

розташування та оформлення матеріалу, використання графічних та звукових 

ефектів; вимоги до організації запропонованого матеріалу, зокрема інформація 

повинна бути чіткою, логічно зв’язаною, зрозумілою й короткою тощо. Третя 

група вимог пов’язана з організацією навчальної діяльності молодших школярів з 

використанням комп’ютера серед яких виокремлюються: вимоги до обладнання 
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комп’ютерного робочого місця; до правильної робочої пози молодших школярів 

при роботі за комп’ютером; додержанням учнями правил особистої гігієни тощо 

[3, с. 16]. Розкриття специфіки використання комп’ютера в дидактичних ситуаціях 

та дослідження вимог до застосування комп’ютера при викладанні базових 

дисциплін початкової школи дозволило обґрунтувати етапи проектування 

дидактичних ситуацій з використанням комп’ютера у навчанні молодших 

школярів. Так, на підготовчому етапі до проектування дидактичної ситуації 

вчителем формується педагогічна мета ситуації; визначаються способи 

навчальних дій, які учні мають здійснити або засвоїти; характер їх навчальної 

діяльності залежно від мети дидактичної ситуації, вікових особливостей школярів, 

їх навчальних можливостей; обґрунтовується необхідність використання 

комп’ютера в дидактичній ситуації; визначаються способи використання 

комп’ютера в дидактичних ситуаціях; підготовлюється програмне забезпечення до 

використання в межах ситуації; обираються форми організації діяльності 

школярів. На конструювальному етапі вчителем визначається етап уроку, на 

якому буде введено дидактичну ситуацію з використанням комп’ютера; 

підбирається і конкретизується змістовне наповнення дидактичної ситуації; 

передбачаються  можливі утруднення, які можуть виникнути при розв’язанні 

учнями даної ситуації; визначаються способи контролю за навчальними 

досягненнями учнів. На оцінювальному етапі спроектованої дидактичної ситуації 

вчителем визначається логічність змістовного наповнення дидактичної ситуації; 

практична значущість даної ситуації, її своєчасність; доцільність обраної форми 

організації навчальної діяльності учнів у межах дидактичної ситуації з 

використанням комп’ютера; необхідний термін роботи учнів при розв’язанні 

ситуації; відповідність програмного забезпечення меті дидактичної ситуації; 

відповідність програмного забезпечення вимогам, що висуваються до 

використання комп’ютера у навчальному процесі молодших школярів; 

доцільність обраних прийомів контролю за навчальною діяльністю школярів [3, 

с. 18]. Отже, одним з інструментів реформування початкової освіти є інформаційні 

технології, що визначаються пріоритетними в розвитку сучасної освіти й науки 

нашої країни. Особливу вікову групу становлять учні молодшого шкільного віку, 

адже перед вчителем постає нагальне завдання органічного впровадження 

інформаційних технології в практику навчання молодших школярів. Вивчення 

означеної проблеми дозволило дійти висновку, що введення комп’ютера в 
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практику навчання початкової школи є ефективним в межах дидактичної ситуації, 

що дозволяє врахувати особливості психофізіологічного розвитку учнів 

молодшого шкільного віку; особливості їх навчально-пізнавальної діяльності; 

специфіку прикладного програмного забезпечення навчального призначення, 

орієнтованого на молодших школярів. Таким чином, можна стверджувати, що 

застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє 

більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з 

математики, музики, природознавства, української та англійської мов. 

Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з 

самих сучасних засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування 

його інформаційної культури. Є підстави вважати, що комп’ютер дозволить більш 

глибоко розвинути резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, 

ініціативно, з більшою професійною майстерністю [5, с. 35]. 
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Формування особистості молодшого школяра починається у дитинстві і 

здійснюється під впливом різноманітних засобів розвитку та виховання. Одним 

із сучасних та дієвих засобів впливу на особистість дитини є мультфільми. 

Скарбниця світової мультиплікації невпинно поповнюється новими яскравими 

стрічками з використанням сучасних засобів та можливостей комп’ютерної 

анімації. Витіснення іноземними мультфільмами вітчизняних викликає роздуми 

щодо їхнього впливу на розвиток та становлення психіки підростаючого 

покоління. Викликають багато запитань нові технологіії створення 

мультфільмів (комп’ютерна графіка, різні спецефекти тощо). Якщо вітчизняні 

лялькові і мальовані мультфільми були природні, не завдавали шкоди психіці 

дитини, то сучасні мультфільми дуже часто не передбачають формування 

загальнолюдських цінностей. 

Дослідження ролі мультфільмів у розвитку та вихованні молодших 

школярів є дійсно актуальною проблемою. Так як основи формування 

особистості дитини закладаються в молодшому шкільному віці, дуже важливо 

використовувати засоби розвитку та виховання, які позитивно впливають на 

особистість молодшого школяра. Тому, потрібно ретельно підбирати 

мультфільми як для навчальної діяльності, так і для загального розвитку, бо не 

всі вони корисні і містять важливі для дитини переживання та образи.  

Головні питання, які постають при аналізі мультфільмів, полягають у тому, 

чи відповідають ті, чи інші мультиплікаційні продукти, потребам та запитам 

наймолодших глядачів, як вони впливають на навчальний процес, на 

особистість молодшого школяра та його ставлення до оточуючих. Такі питання 

і визначають необхідність виокремлення провідних особливостей та вимог, що 

повинні пред’являтися до мультиплікаційного фільму як засобу навчання та 

виховання. Багато сучасних мультиків, що транслюються по телебаченню, 
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можуть погано вплинути на розвиток дитини, сформувати у неї схильність до 

агресії, до залежностей, і навіть є випадки, коли мультики призводять до 

психічних розладів.  

Сутність мультиплікації та деякі особливості мультфільмів досліджуються у 

працях вітчизняних дослідників Н. М. Капельгородської, Б. М. Крижанівського 

та О. Б. Шупик. Прикладні аспекти застосування мультиплікаційного мистецтва 

у роботі з дітьми описано у спільних дослідженнях Ю. Красного і 

Л. Курдюкової. Проте, питання впливу мультфільмів, зокрема, на розвиток та 

формування молодшого школяра, їх доцільності у навчально-виховному процесі, 

у педагогічній науці залишається відкритим. 

Щоб встигнути переробити всю домашню роботу або трохи відпочити, 

батьки часто вмикають мультики своїм малюкам. Поки дитина з насолодою 

дивиться черговий мультиплікаційний фільм, дорослі не замислюються про те, 

що таким чином, діти звикають до перегляду мультфільмів і дуже скоро їх вже 

неможливо «відірвати» від перегляду нескінченних мультфільмів по телевізору. 

Ніхто не буде заперечувати, що мультфільми про Карлсона, про крокодила 

Гену і Чебурашку, про дядю Стьопу-велетня, про дядька Федора, про героїв з 

Простоквашино та інші, були і залишаються комфортними для дитячої психіки, 

вчать їх прекрасному і доброму [1, 29]. Однак, значна кількість сучасних 

батьків, вважають ці мультфільми занадто примітивними і застарілими. 

Сьогодні діти, в основному, люблять переглядати сучасні мультфільми, які 

часто скомпоновані швидко і дешево, без урахування можливості шкідливого 

впливу на дитину. Тому значна частина дітей дивиться анімаційну продукцію, в 

якій жорстокість уживається з поганим смаком, а герої багатьох мультфільмів є 

безликими істотами, які позбавлені будь-якої індивідуальності. Фахівці 

впевнені, що деякі мультфільми негативно впливають на комунікативну 

потребу дитини у правильному висловлюванні, його систему ціннісних виборів 

друзів, ставлення до рідних і близьких, і, саме, під їх впливом у дитини 

створюються неправильні, або негативні уявлення про систему моральних 

чеснот, про світ вцілому. Серед мультфільмів, які транслюються в засобах 

масової інформації, наявний ряд мультиплікаційних фільмів, трансляція яких є 

порушенням статті 7 Закону України «Про захист суспільної моралі», статті 10 

«Про охорону дитинства» статті 301 Кримінального кодексу України та 

Конституції України.  
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Наприклад, мультсеріал «Телепузики» має надзвичайно руйнівний вплив 

на дитячу психіку, адже він створювався під впливом важких наркотиків, про 

що свідчить заява колишнього продюсера дитячого телеканалу BBC Сари Грем. 

Серіал «Покемони» (монстри, демони) пропагує окультизм та насилля, адже 

суть мультфільму – це жорстоке знищення покемоном покемона. Шокуючим є 

випадок, коли після перегляду «Покемонів» було терміново госпіталізовано 685 

японських дітей. Епілептичні судоми були викликані червоними вогнями в очах 

одного з персонажів – Пікачу. Мультсеріал «Спанч Боб» або «Губка Боб 

Квадратні Штани» – це пропаганда примітивізму та гомосексуалізму. В 

мультфільмі показані епізоди, в яких головні персонажі Губка Боб і його друг – 

морська зірка Патрік тримаються за руки, фліртують, сплять в одному ліжку, а 

також є відверті сцени та натяки на гомосексуальні статеві відносини між ними 

та між іншими персонажами. Наприклад, один із персонажів – Сківард, 

приймає душ в смішний шапочці, захоплюється косметикою, оточує себе 

«жіночими» речами в побуті. Пропагандою гомосексуалізму є також епізод, в 

якому Патрік і Губка Боб всиновлюють маленьку устрицю і разом доглядають 

за малюком. При цьому, Губка Боб одягнутий в жіночий одяг, та є так званою 

«мамою», а Патрік – «татом». Мульсеріал «Шрек» виховує з українських дітей 

садистів і збоченців. Наприклад, заради розваги, головна героїня, вбиває 

тварин. Окрім того, висміюється традиційна сім’я, а натомість пропагується 

збочена, так звано «толерантна» сім’я, в якій осел живе з драконицею та мають 

дітей-мутантів [3, 75].  

У ході проведеного нами дослідження було опитано 10 респондентів віком 

від 6 до 8 років. На основі опитування, нами було складено список 

мультфільмів, які подобаються молодшим школярам. Серед них: «Фіксики», 

«Смішарики», «Білосніжка», «Попелюшка», «Клуб Вінкс», «Лалапупси», 

«Ніндзяго». Серед мультиплікаційних фільмів, які не подобаються дітям, 

виокремлено «Маша і ведмідь». Діти, майже одноголосно, аргументують таку 

точку зору тим, що Маша дуже знущається над Ведмедиком, і респондентам це 

не подобається. До цього списку увійшов відомий мультфільм «Том і Джері», 

через постійне знущання персонажів та «Людина-павук» через те, «що там є 

жахи». Дуже цікаво, що на запитання: «Чи любиш ти дивитись мультфільми?», 

дівчинка віком 6 років відповіла, що взагалі не дивиться мультиплікаційні 

фільми, бо у неї різнобічні інтереси і на все не вистачить часу. Вона чудово 
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вчиться, активна у школі та відвідує гурток танців. Батьки турбуються про неї, 

достатньо приділяють уваги та часу її вихованню. А ось, наприклад, школярик, 

який любить дивитися «Ніндзяго», за нашими спостереженнями, у школі на 

перервах не грає веселі ігри з товаришами, а імітує стрільбу з пістолета у 

перехожих. Тому варто замислитись над наслідками впливу цього мультфільму 

на дітей. Досліджуючи питання, чи переглядають молодші школярі радянські 

мультфільми, такі як: «Вінні-Пух», «Карлсон», «Простоквашино», ми 

використали звукові записи пісень з мультфільмів «Вінні-Пух» та «Доктор 

Айболит» на уроках основ здоров’я у 1 та 3 класах. Було виявлено, що всі учні 

3 класу знають, що це за мультфільми, і хто головні персонажі. А от, що серед 

учнів 1 класу ніхто не знав навіть персонажів цих мультфільмів. Отже, певна 

річ, теперішні діти надають перевагу сучасним мультфільмам, які не завжди 

мають виховний та повчальний характер [4, 36]. 

Досліджуючи дану проблему, ми дійшли висновку, що мультиплікаційні 

фільми мають великий вплив на розвиток дітей шкільного віку. З одного боку, – 

це яскраві, видовищні, прості, ненав’язливі, доступні дітям образи та події. 

Вони формують у них первинні уявлення про добро і зло, еталони гарного і 

поганого поводження. Через порівняння себе з улюбленими героями, школярик 

має можливість навчитися позитивно сприймати себе, справлятися зі своїми 

страхами і труднощами, шанобливо ставитися до інших. Події, що 

відбуваються в мультфільмі, дозволяють виховувати дітей, підвищувати їх 

обізнаність, розвивати мислення і уяву, формувати світогляд. З іншого боку, 

зараз особливою популярністю користуються зарубіжні мультфільми. Є велика 

різниця між вітчизняними старими мультфільмами та зарубіжними. У 

радянських мультфільмах відображається правильна для дитини картина світу. 

В основі своїй вона православна, тому що зло в цій картині світу не вічне, а 

вічне – добро. І в цій добрій картині світу існує негативний персонаж, який, як 

правило, легко перевиховується [2, 126]. У зарубіжних мультфільмах світ, фон, 

на якому відбуваються події мультфільму, безнадійно лежить у злі. І зло, як 

правило, знищується фізично. Необхідно регулювати частоту перегляду 

школярами різних західних і вітчизняних мультфільмів. Хороший мультфільм 

повинен бути нагородою, святом. Корисно використовувати мультфільми як 

інструмент заохочення і покарання. Насправді ж дитина завжди віддає перевагу 

живому спілкуванню, ніж телевізору, і якщо дорослий з нею спілкується, то 
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дитині кіно або мультфільм не так вже й потрібні, а іноді і не потрібні зовсім. 

Тому, необхідно дуже ретельно підбирати мультфільми для перегляду 

молодшими школярами, як батькам, так і вчителям у школах. Не допускати 

цілодобового перегляду мультиплікаційних фільмів, а спрямовувати роботу на 

всебічний розвиток дітей. Для цього вчителям початкових класів доцільно 

проводити роботу з батьками учнів, бо саме мультфільми мають значний вплив 

на розвиток та формування особистості молодших школярів. 
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силою удосконалення особистості загалом. Формування до мотивації у 

студентів до навчально-пізнавальної діяльності є однією із головних проблем 

сучасних вищих навчальних закладів. Її актуальність обумовлена оновленням 

змісту навчання, постановою завдань формування у студентів прийомів 

самостійного набуття знань, пізнавальних інтересів, життєвих компетенцій, 

активної життєвої позиції, здійснення в єдності ідейно-політичного, трудового, 

морального виховання студентів [1]. 

Реформування системи вищої освіти зумовлює посилення уваги 

дослідників до підвищення фахової компетентності майбутніх спеціалістів, 

забезпечення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. Один із 

принципів реалізації Державної програми «Освіта: Україна XXI століття» – це 

багатоукладність та варіантність освіти, що передбачає створення можливостей 

для широкого вибору форм освіти, навчально-виховних закладів, засобів 

навчання і виховання, які б відповідали освітнім запитам особистості, 

запровадження варіантного компонента освіти, диференціацією та 

індивідуалізацією навчально-виховного процесу. Головною метою української 

освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, 

формування покоління, здатного навчатися впродовж життя. 

Висока пізнавальна мотивація відіграє важливу роль, тому особлива увага 

приділяється її формуванню. Навіть висококваліфікований викладач не зможе 

досягнути бажаного результату, якщо його зусилля не будуть узгоджені з 

мотиваційною основою навчального процесу. Успішне вирішення проблеми 

мотивації навчальної діяльності позитивно впливає на якість підготовки 

майбутніх фахівців [2]. 

Одним із напрямів модернізації системи географічної освіти у вищих 

навчальних закладів є впровадження комп’ютерних технологій у навчальний 

процес. Сучасне життя вимагає від викладачів освоєння комп’ютерної техніки, 

тому що багатьом студентам, які вже достатньою мірою володіють 

комп’ютерною технікою, більш близькими і зрозумілими є комп’ютерні та 

мультимедійні версії з географії. 

Одними із найвідоміших та загальнодоступних засобами MS Office є: 

текстовий редактор MS Word, програми MS PowerPoint, MS Explorer, 

MS Photoshop, Intel «Навчання для майбутнього». 
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У процесі навчання вибір способів використання ІКТ залежить від 

поставлених викладачем дидактичних завдань. 

На мою думку, комп’ютери в навчанні варто використовувати лише тоді, 

коли вони забезпечують здобуття знань студентами, які не можливо або 

достатньо складно здобути за умови використання традиційного навчання. 

Дуже важливо навчальний процес організувати в такий спосіб, щоб студент 

розумів, що завдання вирішує він, а не машина, що лише він несе 

відповідальність за наслідки прийнятого рішення. Студенти втрачають інтерес 

до роботи, якщо результати їхньої праці не реалізуються в подальшому, тому 

необхідно використовувати виконану роботу на заняттях у процесі створення 

програмових продуктів або розробленні методичних матеріалів [1]. 

Основними принципами роботи викладача, як консультанта і помічника, 

стали відкритість, впевненість в можливостях у здібностях студентів, бачення 

внутрішнього світу і можливостей кожної дитини. Роль викладача стала більш 

активною. Викладачі створюють сприятливі умови для розкриття і розвитку 

студентів. Впровадження інноваційних моделей навчального процесу передбачає 

вміння викладачів-предметників користуватися засобами новітніх технологій. 

Структурна побудова заняття з використанням ІКТ змінює саму суть навчального 

процесу, занурюючи його в спілкування, де ролі викладача й студента 

врівноваженні: обидва працюють для того, щоб навчитися, ділитися своїми 

знаннями, досягненнями свого життєвого досвіду. Важливим тут є не те, як багато 

студенти знають, а як вони дізналися і що робитимуть зі своїми знаннями [3].  

Наявні комп’ютерні програми з географії можуть використовуватися як 

інформаційно-пізнавальний засіб навчання, виконувати різноманітні 

дидактичні функції у певних навчальних ситуаціях. Вони різноманітні за 

змістом, структурною побудовою, обсягом подання навчальної інформації. 

Значна частина мультимедійних програм з географії містить 

документально достовірну навчальну інформацію. Зміст і побудова програм з 

географії відповідають принципам науковості, системності, доступності, 

послідовності викладення навчального матеріалу і відповідають дидактичним 

вимогам навчання. 

Незважаючи на певні здобутки у впровадженні у навчальний процес 

новітніх технологій навчання, їх реалізація та апробація залишається 

дискусійним питанням та викликає суперечливі відгуки укладачів та 
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користувачів. Безперечно, майбутнє освіти – за електронними книгами та 

інтерактивними картами. Робота над їх виготовленням має стати пріоритетним 

напрямком у створені картографічних посібників нового покоління для 

вивчення географії у вищих навчальних закладах. 

На мою думку, використання нових інформаційних технологій у навчально-

виховному процесі значною мірою дозволяє підвищити якість навчання та 

виховання, реалізувати переорієнтацію навчання з інформативної форми на 

розвиток особистості людини, здійснити індивідуально-диференційований підхід 

у навчанні та, відповідно, забезпечити ефективність оцінювання навчальних 

досягнень студентів [1]. 

Список використаної літератури: 
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СКРАЙБІНГ – СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МИСЛЕННЯ УЧНІВ 

Комп’ютеризація починає розвиватися в освітньому просторі та набуває 

особливого значення. Усім добре відома презентація PowerPoint. Вона давно є 

допоміжним засобом візуалізації мислення та її можна віднести до більш 

стандартних. Нещодавно в освітній простір ввірвалися слова «скрайб», 

«скрайбінг», складовою частиною яких є «скрайб»-технології 

[http://sevmetodcentr.at.ua/board/ikt/uchiteljam/skrajbing_novitnja_tekhnika_prezent

aciji/4-1-0-163]. 
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Скрайбінг – новітня технологія візуалізації складного матеріалу за 

допомогою графічних символів, створена британським художником Ендрю 

Парком для британської організації наукових знань. 

Скрайбінг полягає в тому, що при розкритті певної теми вчитель 

паралельно представляє учням ілюстрації. Під час використання скрайбінгу 

одержується ніби «ефект паралельного слідування», коли ми чуємо та бачимо 

приблизно одне й те саме, при цьому графічний ряд фіксується на ключових 

моментах аудіоряду [http://autta.org.ua/ru/materials/material/Skrayb-ng-yak-

suchasna-forma-v-zual-zats-i-navchalnogo-mater-alu]. 

Скрайб-презентація відображає 

ключові поняття теми уроку. Дітям, 

дивлячись на картинки, стає цікавіше 

сприймати матеріал, вони із захватом 

слухають учителя, усвідомлюючи графічні 

малюнки. 

Проведено дослідження, у ході якого 

було доведено, що при усвідомленні 

інформації за допомогою інноваційної технології скрайбінг учні краще 

запам’ятовують  матеріал, мозок мислить образами, виокремлюючи головні 

моменти розповіді. Адже споглядати скрайб-презентацію набагато цікавіше, 

ніж відео, і тому скрайбінг використовується в багатьох галузях 

[http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/1443/349438/sitepage_101/files/skr

ayb_ng_nov_tehnolog_.pdf]. 

Пол Буш – перший, хто почав використовувати цю технологію в освіті, а 

також проривом у веб-просторі став скрайб Кена Робінсона. 

Людину, яка є фахівцем у цій сфері, називають скрайбером, а створену 

презентацію – скрайбом. 

Є два основних види скрайбінгу: фасилітація та відеоскрайбінг. 

Скрайбінг-фасилітація (від англ. facilitate – допомагати, полегшувати, 

сприяти) – це переклад зі словесної форми у візуальну та фіксування її в режимі 

реального часу. Робота вчителя на уроці під час пояснення нового матеріалу з 

крейдою в руках – приклад скрайбінгу-фасилітації. Переваги відеоскрайбінгу 

полягають у тому, що відеоролик можна використовувати безліч разів і цей вид 

http://osvita.ua/school/scribing/51803/
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діяльності викликає у виконавців особливу зацікавленість 

[http://osvita.ua/school/scribing/51803/]. 

Відеоскрайбінг буває ручний і комп’ютерний. 

Основні техніки ручного скрайбінгу: мальований, аплікаційний, 

магнітний, фланелеграфний. Аби створити презентацію в техніці ручного 

скрайбінгу, слід освоїти професію диктора, оператора та режисера монтажу. 

Комп’ютерний скрайбінг значно простіший. Таку презентацію можна 

створити за допомогою сервісу PowToon і програми VideoScribe. 

Безпосередньо під час створення скрайбінгу слід дотримуватись таких 

етапів: 

 складання плану презентації – визначення основних моментів, які 

необхідно висвітлити; 

 аналіз – аналіз основних ідей та створення візуальних образів 

презентації, що повинні бути простими та зрозумілими абсолютно всім; 

 візуалізація – використання різних малюнків, аудіо- та відеоряду; 

 таймінг – визначення необхідного часу для висвітлення своєї ідеї. Це – 

найголовніший етап, оскільки будь-яка презентація завжди обмежена в часі. 

Хронометраж повинен бути дотриманий для того, щоб розглянути всі ідеї під 

час свого виступу. Незважаючи на графічний образ презентації, аудиторія не 

повинна бути перевантажена тривалістю скрайбінгу. Головне – донести 

повідомлення, зацікавивши слухачів [http://journal.osnova.com.ua/article/51806-]. 

Під час створення презентації вчителю необхідно визначити тему та етап 

уроку, на якому слід її здійснити. Найкраще використовувати скрайбінг під час 

розглядання нової теми. Учні зацікавлюються графічними образами, що 

пов’язані з новим матеріалом, запам’ятовують основні поняття та терміни. Це 

буде чудовим початком у засвоєнні нових знань. Скрайбінг може бути 

використаний і як  домашнє завдання. Для цього необхідно забезпечити доступ 

кожного учня до презентації та скласти список 

запитань, на які учні будуть давати відповідь, 

використовуючи презентацію. На наступному 

уроці створена презентація повинна бути 

обговорена та з’ясовано, чи зрозумілі образи 

дібрав учень. Таким видом діяльності вчитель 

розвиває в учнів творчі здібності, креативне 
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мислення та асоціативну пам’ять [http://osvita.ua/school/scribing/ 51803/].  

Наприклад 

На уроці природознавства (етап засвоєння нових знань) учитель ілюструє 

свою розповідь, використовуючи одночасно мальований та магнітний 

скрайбінг: 

- Навколишнє середовище, що нас оточує (вчитель розташовує на 

магнітній дошці схематичне зображення дерев, 

кущів і трав’янистих рослин, і обводить навколо 

них коло), поділяється на дерева, кущі та 

трав’янисті рослини (проводить лінію, 

розділяючи коло на частини). Таким чином, 

учитель пояснює дітям тему. Пояснюючи, що 

жива природа поділяється на дерева, кущі та 

трав’янисті рослини, учитель розповідає учням 

про їх відмінності та особливості. Діти краще запам’ятовують і сприймають 

матеріал. 

Отже, скрайбінг – новітня техніка презентації, у якій мова оратора 

ілюструється «на льоту». Скрайбінг дає можливість дітям краще 

запам’ятовувати матеріал, мислити образами. Навіть діти, які не виявляють 

особливого потягу до навчання, за допомогою цієї технології можуть з легкістю 

усвідомити матеріал уроку.  
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

В умовах оновлення та реформування освітнього простору в Україні 

постає проблема вдосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів. 

Тому одним із провідних завдань повинно стати створення такого освітньо-

розвивального середовища, у результаті взаємодії з яким у майбутнього 

вчителя сформується готовність до роботи на основі знання сучасних 

педагогічних інновацій. Успішність інноваційної діяльності передбачає, що 

педагог усвідомлює практичну значущість різних інновацій у системі освіти не 

лише на професійному, а й на особистісному рівні. 

Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму педагогічної 

діяльності і мислення, які спрямовані на організацію нововведень в освітньому 

просторі, або як процес створення, упровадження і поширення нового в освіті. 

Інноваційні технології дозволяють: 

 Студентам: ефективно використовувати навчально-методичну літературу 

та матеріали; засвоювати професійні знання; розвивати проблемно-пошукове 

мислення; формувати професійне міркування; активувати науково-дослідницьку 

роботу; розширювати можливості самоконтролю отриманих знань. 

 Викладачам: оперативно обновлювати навчально-методичну літературу; 

впроваджувати модульні технології навчання; розширювати можливості 

контролю знань студентів; аналіз педагогічного досвіду викладачів-новаторів; 

оптимального поєднання гуманітарних, природничо-математичних та 

професійних знань. 

 У цілому: удосконалювати якість наявних технологій підготовки 

спеціалістів. 

Метою інноваційних технологій є творче виховання особистості в 

інтелектуальному та емоційному вимірах. Такими інноваційними технологіями 
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є: проектування, проблемне навчання, розвиваюче навчання, тестова система, 

ігрове навчання, занурення в іншомовну культуру, навчання в співробітництві, 

самоосвіта та автономія, інтеграція, а також дослідницькі та інформаційно-

комунікативні технології. 

При підготовці майбутніх педагогів до інноваційної діяльності взаємодія 

викладача зі студентами має відповідати таким принципам: неперервність і 

цілісність розвитку особистості, гармонізація педагогічної діяльності, 

інтеграція всіх її аспектів; особистісна зорієнтованість; професійно-практична 

спрямованість (варіативність змісту занять у зоні актуальних ціннісних 

орієнтацій майбутніх педагогів і запитів педагогічної практики); 

альтернативність, свобода вибору (спільне планування, диференційовані 

завдання тощо); усвідомленість професійно-особистісного розвитку під час 

педагогічної взаємодії (рефлексія, корекція власної діяльності); творче 

самовираження, співпраця та співтворчість [4, с. 289]. 

У роботі із студентами викладачам вищої школи доцільно 

використовувати: диспут, самоаналіз, «мозкову атаку», моделювання, 

конструювання, ситуаційні завдання, захист творчих проектів, тренінг, ділові 

ігри, евристичну бесіду, презентації, метод «круглого столу», метод «ділової 

гри», рольові ігри, тренінги, колективні розв’язування творчих задач, методи з 

використанням комп’ютерної техніки тощо. 

Переваги занять із використанням інноваційних технологій майбутніми 

фахівцями у тому, що: зростає зацікавленість; наочність результативності 

навчання; розвиваються комунікативні навички; виникає інтерес до предмета; 

стимулюється розширення світогляду; умови навчання наближаються до 

реальних умов виробництва; виявляються особливості студентів; активізуються 

їх розумова діяльність. 

Отже, потреба у нововведеннях активізує інтерес до найсвіжіших знань у 

конкретній галузі, а успішність власної педагогічної інноваційної діяльності 

допомагає долати труднощі, шукати нові способи діяльності, відстоювати 

новаторські підходи у взаємодії з тими, хто їх не сприймає. Створення та 

використання інноваційних освітніх технологій, безумовно, сприяє гуманізації 

освіти, розвитку суспільства й окремої людини, її особистісних якостей, 

формуванню її світоглядної культури, індивідуального досвіду, творчості. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА ЗАНЯТТЯХ ГЕОГРАФІЇ 

Накопичений у ході комп’ютеризації освіти України практичний досвід та 

спеціальні педагогічні дослідження є яскравим доказом того, що використання 

засобів мультимедійних комп’ютерних технологій позитивно позначаються на 

якості географічної освіти студентів КВНЗ «Олександрійський педагогічний 

коледж імені В. О. Сухомлинського». 

Активне впровадження нових технологій у навчально-виховний процес є 

одним із напрямів створення єдиного інформаційного простору нашого 

навчального закладу та вирішення завдань Програми підвищення якості 

природничо-математичної освіти [http://rozdilna-osvita.com.ua/index.php/ 

informatyzatsiia/informatsijno-komunikatsijni-tekhnologiji-na-urokakh-geografiji].  

ІКТ забезпечують: високий темп заняття; цікаве проведення позакласних 

занять; раціональне використання проблемних методів навчання; дають 

можливість викладачеві підвищувати свою педагогічну майстерність, рівень 

інтелекту, інтерес студентів до навчального матеріалу; розвиток пізнавального 

інтересу до географічних знань; ефективне використання наочних методів 

навчання; високий рівень проведення інтерактивних занять; активізування 

пізнавальної діяльності студентів. Ми пропонуємо такі алгоритми вивчення 

курсу географії шляхом використання ІКТ: 1) продемонструвати студентам 

об’єкт вивчення; 2) познайомити їх із втіленням знань про цей об’єкт у реальній 

практиці людства; 3) навчити специфічним способам діяльності; 4) 

експериментувати, спостерігати, робити висновки. Інтерактивні комп’ютерні 

технології в нашому педагогічному коледжі дають можливість: використовувати 

мережі Інтернет, застосовувати власний сайт; готувати учнів 3-4 кл. до участі в 

міській олімпіаді з природознавства; виконувати наукові дослідницькі роботи під 

час написання курсових робіт із методики навчання природознавства 
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(експериментальна частина); розробляти презентації, проекти; працювати з 

електронними книгами й атласами; розробляти анімації; виконувати практичні 

роботи; розробляти тестові завдання з географії; створювати електроні газети; 

демонструвати схеми, слайди, географічні об’єкти, карти, фотографії, графіки, 

діаграми [https://docs.google.com/presentation/d/11TYXEhEcGyJ76SEA5sWbSbogv 

XFi2wWTPmChuqgGvqY/edit?hl=uk#slide=id.p17]. 

На мою думку, найвагомішим способом комп’ютерної підтримки для 

викладача-предметника є мультимедійна презентація, тому що її використання 

доцільне на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі заняття з 

географії. Ця форма роботи дозволяє надати навчальний матеріал як систему 

яскравих опорних образів, що дозволяє полегшити запам’ятовування і 

засвоєння інформації. Подача навчального матеріалу у вигляді мультимедійної 

презентації скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров’я. Студентів 

приваблює новизна проведення таких моментів на занятті, викликає інтерес до 

вивчення нового матеріалу. 

Програма PowerPoint користується найбільшим попитом у викладацькому 

середовищі. За її допомогою текстова і числова інформація легко 

перетворюється на професійно виконані слайди, придатні для демонстрації 

навіть перед найвимогливішою аудиторією. На слайди й об’єкти можна 

накладати різні ефекти (анімацію, відео та звуки), які представлені в редакторі 

MS PowerPoint [http://www.myshared.ru/slide/778744/]. 

Застосування яскравих слайдів презентації відповідає найважливішому 

дидактичному принципу наочності. Впливаючи на зір і слух, наочні засоби 

формують цілісне уявлення образу або поняття, що сприяє міцному засвоєнню 

матеріалу. Можливості комп’ютерних технологій у викладанні географії: 

складання і використання в процесі заняття комп’ютерної розробки; показ 

студентам наочності (карт, схем, відео-фрагментів, малюнків, звукових файлів); 

поточне та тематичне тестування студентів із метою контролю за станом 

засвоєння матеріалу; використання анімаційних схем, карті т.п.; використання 

інтерактивних кросвордів; самостійний перегляд студентами презентації 

заняття. 

Використання цих можливостей надає Microsoft PowerPoint (комп’ютерні 

презентації). Наочність розвиває у студентів емоційно-оціночне ставлення до 

здобуття знань. Нами досліджено, що застосування презентацій на заняттях 
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географії може підсилювати ефект наочності за рахунок поєднання зорового і 

слухового сприйняття. Демонстровані на великому екрані слайди, які можуть 

включати анімацію, відео, звук, забезпечують відносно стійку і тривалу увагу 

студентів до навчального матеріалу. Викладачі доводять, що, завдяки 

мультимедійному супроводу занять, можна зекономити до 30% навчального часу 

в порівнянні з роботою біля дошки. Економлячи час, викладач може збільшити 

щільність заняття, збагатити його новим змістом, а також, використовуючи 

гіперпосилання, один і той же матеріал подати по-різному: докладно або 

коротко, зупинившись тільки на базових питаннях (поняттях) теми. 

Отже, у цілому презентації РР є унікальним засобом навчання, що надає 

викладачу великі можливості для управління навчально-пізнавальною 

діяльністю студентів і сприяє підвищенню ефективності заняття, а саме: 

наочному уявленню навчального матеріалу; ефективному засвоєнню 

навчального матеріалу через активізацію пізнавальної діяльності студентів і 

систематизацію знань; підвищенню інтересу до навчальної дисципліни; 

самовираженню і залученню почуттів та емоцій студентів; розвитку прийомів 

мислення: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення; розвитку умінь 

здійснювати обробку інформації та трансформувати її; формуванню у студентів 

інформаційної культури; формуванню навичок самоконтролю і самооцінки; 

естетичному вихованню за рахунок використання комп’ютерної графіки, 

технології мультимедіа; набуттю досвіду використання інформаційних 

технологій у індивідуальній та колективній навчально-пізнавальній діяльності; 

вияву та розвитку пошукової активності студентів 

[http://krasgeovil.blogspot.com/2013/11/blog-post_8214.html].  

Безсумнівним прогресом педагогічної практики географічної освіти є 

впровадження в навчальний процес мультимедійних електронних підручників. 

У роботі можна використовувати електронні версії підручників та 

енциклопедій. Наприклад, в електронних підручниках закладені цікаві відео 

сюжети, які тривають 2-3 хвилини, але відбивають зміст процесу або явища. 

Так, у мультимедійній програмі «Несприятливі фізико-географічні процеси та 

явища» курсу «Фізична географія України» презентовані відео-сюжети про 

руйнівну силу селів і лавин, очевидними стають атмосферні й тектонічні 

процеси, землетруси й цунамі. Їх доцільно використовують на заняттях із 

навчальної дисципліни «Основи початкового курсу природознавства». Одним із 
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головних і маштабних джерел інформації є мережа Інтернет. ЇЇ функції 

пов’язані з оповіщувальними, інтерактивними й пошуковими послугами, які 

активно можуть бути використані в географії. Інтернет-ресурси дозволяють 

включати в навчальний процес наукову, науково-популярну, довідкову, 

статистичну, пізнавальну й освітню інформацію. Організовуючи роботу 

студентів у мережі Інтернет, викладач виконує роль координатора, який надає 

свої рекомендації. 

 

Бондаренко Віталіна,  

студентка 1 курсу  

відділення дошкільної і початкової освіти 

Науковий керівник: Поштарук Л. І.,  

викладач вищої кваліфікаційної категорії 

Комунальний вищий навчальний заклад  

«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка» 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ БІОЛОГІЇ 

Освіта – скарб, праця – ключ до нього. 

П. Буаст 

Початок XXІ століття характеризують як постіндустріальне, 

інформаційне суспільство, в епоху глобалізації, технократичне суспільство. Усі 

ці визначення так чи інакше вказують на те, що століття яке настає – це ера 

реформування освіти [1]. 

Дослідження переконливо свідчать, що діалогічна форма спілкування 

викладача з студентами між собою в умовах колективної пошукової діяльності 

дає можливість не тільки розвивати мислення дитини, а й навчити її 

спілкуватися, оволодівати способами співпраці в процесі розв’язання 

навчальних завдань [2]. 

На сьогоднішній день у всьому світі широкого розвитку набули 

інформаційні технології. Необхідність впровадження нових інформаційних 

технологій у навчальний процес не викликає сумнівів. Сучасне суспільство 

характеризує процес активного використання інформаційного ресурсу в якості 

суспільного продукту в умовах функціонування всесвітньої інформаційної 

мережі, яка дозволяє забезпечити доступ до інформації без будь-яких істотних 

обмежень за обсягом і швидкості трансльованої інформації. 
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У вік нових інформаційних технологій, значно розширився ступінь 

впливу навколишнього світу на підростаюче покоління. Відчувається самий 

вплив інформаційних технологій на розвиток особистості, професійне 

самовизначення, важливою умовою організації навчально-виховного процесу є 

вибір викладачем раціональної системи методів і прийомів активного навчання, 

використання сучасних технологій у поєднанні з традиційними засобами. 

Персональний комп’ютер – універсальний навчальний засіб, який може 

бути з успіхом використаний на самих різних за змістом і організацією 

навчальних і поза навчальних заняттях. При цьому він вписується в рамки 

традиційного навчання із широким використанням усього арсеналу засобів 

навчання. 

Комп’ютер у навчальному процесі виконує кілька функцій: служить 

засобом спілкування, інструментом, джерелом інформації, контролює дію 

студента і надає йому нові пізнавальні можливості. Однак це зовсім не означає, 

що комп’ютер, що бере на себе частину функцій викладача, здатний витіснити 

викладача з процесу навчання. Навпаки, вміла співпраця людини і персонального 

комп’ютера в освіті дозволить зробити процес навчання більш ефективним. 

Найбільш яскраво це співробітництво проявляє себе в ході проведення 

інтерактивних занять із застосуванням мультимедіа-технології навчання. 

Поєднання коментарів викладача з відеоінформацією або анімацією 

значно активізує увагу студентів до змісту матеріалу, що викладається і 

підвищує інтерес до нової теми. Навчання стає цікавим і емоційним, приносячи 

естетичне задоволення студентами і підвищує якість викладання інформації. 

При цьому істотно змінюється його роль у навчальному процесі. Викладач 

ефективніше використовує навчальний час заняття, зосередивши увагу на 

обговоренні найбільш складних фрагментів навчального матеріалу. Поряд з 

інформаційно-пізнавальним змістом інтерактивне заняття має емоційне 

забарвлення завдяки використанню в процесі його виклад у комп’ютерних 

слайдів, так програма PowerPoint надає унікальну можливість демонстрації 

пропонованого матеріалу без перевантаження зорового простору студентів, 

фіксуючи їхню увагу лише на досліджуваному об’єкті, дозволяє розвивати і 

вдосконалювати пізнавальний інтерес і творчі здібності студентів. 

Цікавим прикладом інформаційних технологій, які можна застосувати на 

заняттях біології, може стати мультимедійна лекція. Мультимедійна лекція 
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може бути повністю автоматизована і супроводжуватися заздалегідь записаним 

дикторським текстом або може проходити у супроводі слів викладача. 

Мультимедійна програма демонструє послідовно кадри, відеоролики, які 

розкривають зміст лекції, визначають завдання студентам, дають оцінку їх дій і 

т.п. [3]. 

Тільки самий доступ в Інтернет для викладача підвищує: рівень 

підготовки самого викладача, рівень проведення занять, якість знань студентів. 

При цьому інтерес більшості студентів до комп’ютера й Інтернету підвищує 

мотивацію навчання.  

Отже, комп’ютери стають неодмінним атрибутом нашого життя, 

інформаційні технології створюють нові можливості отримання людиною 

знань. Актуальність використання інформаційних технологій в навчанні 

обумовлено тим, що в комп’ютерних технологіях закладені невичерпні 

можливості для навчання студентів на якісно новому рівні. Вони надають 

широкі можливості для розвитку особи студентів і реалізації їх здібностей, а 

використання анімації і звукового супроводу в навчальних програмах 

впливають на декілька каналів сприйняття навчаного, що дозволяє при навчанні 

враховувати особливості кожного студента. Від здатності української освіти 

дати гідну відповідь на виклики XXІ століття залежатимуть долі мільйонів 

українців та й, власне майбутнє самої України. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВЕБ-КВЕСТУ  

НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 

Квест – це пригода, як правило, ігрова, під час якої учаснику або 

учасникам потрібно пройти низку перешкод для досягнення будь-якої мети 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Квест_(змагання)]. 

Суть будь-якого квесту полягає в пошуку інформації для того, щоб 

поставлені завдання педагога виконати якомога швидше. Для цього діти 

взаємодіють один із одним, вчаться швидко аналізувати інформацію, виявляють 

кмітливість, ерудованість. 

Струкрура квесту дає зрозуміти, що саме вимагається від учасників. Таким 

чином, допомагає швидко вирішити завдання, застосовуючи набуті знання, 

уміння узагальнювати, осмислювати, аналізувати інформацію. У школярів 

формуються комунікативні здібності, дисциплінованість, зібраність 

[http://www.itlt.edu.nstu.ru/webquest.php]. 

Для того, щоб використати квест у навчальній діяльності, слід зважати на 

ряд факторів: 

 влучно обрати тему; 

 визначити мету, завдання роботи; 

 дібрати прилади для використання вчителем; 

 приготувати прилади для учнівського використання (якщо є в тому 

потреба); 

 продумати хід роботи; 

 обрати форму звіту для учасників про результати квесту; 

 обрати варіант оцінювання; 

 визначити результати квесту, продукти діяльності (для подальшого 

використання в навчально-виховному процесі); 

 мотивувати школярів для ефективного проведення квесту; 
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 вдало дібрати інформаційні джерела.  

Класифікація квестів 

Узагальнюючи різні підходи до класифікацій квестів, пропонуємо 

класифікацію за різноманітними системними та інструментально-значущими 

ознаками. Отже, квести бувають: 

1. За метою проведення: 

 медіаквести – спрямовані на пошук і аналіз медіаресурсів. До такого 

виду квестів можна віднести фото-, відеоквести; 

 квести на природі (на вулиці, у парках, скверах тощо); 

 комбіновані. 

2. За режимом проведення: у реальному режимі, віртуальному, 

комбінованому. 

3. За терміном реалізації: короткострокові, мета яких – поглиблення 

знань і їх інтеграція. Вони розраховані на одне-три заняття; довгострокові, мета 

яких – поглиблення та перетворення знань, розраховані на тривалий термін 

(семестр або навчальний рік). 

4. За формою роботи: групові; індивідуальні. 

5. За предметним змістом: моноквест, міжпредметний квест. 

6. За інформаційним освітнім середовищем: традиційне освітнє 

середовище; віртуальне освітнє середовище. 

7. За домінуючою діяльністю учнів: дослідницький квест; інформаційний 

квест; творчий квест; пошуковий квест; ігровий квест; рольовий квест. 

8. За характером контактів: учні одного класу чи школи; учні одного 

району; учні однієї країни; учні з різних країн. 

9. За типом завдань (класифікація Б. Доджа та Т. Марча): 

 переказ – демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів із 

різних джерел у новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання; 

 планування та проектування – розробка плану або проекту на основі 

заданих умов; 

 самопізнання – будь-які аспекти дослідження особистості; 

 компіляція – трансформація формату інформації, отриманої з різних 

джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули 

часу, капсули культури; 



63 

 

 творче завдання – творча робота в певному жанрі – створення п’єси, 

вірша, пісні, виготовлення відеоролика; 

 аналітична задача – пошук і систематизація інформації; 

 досягнення консенсусу – вироблення рішення з гострої проблеми; 

 оцінка – обґрунтування певної точки зору; 

 журналістське розслідування – об’єктивний виклад інформації (поділ 

думок і фактів); 

Алгоритм проведення квесту 

  

 

 

Наводимо приклад веб-квесту на уроках природознавства. 

Алгоритм розроблення квесту 

Тема. Охорона рослинного світу. Червона книга України. 

Мета: ознайомити учнів із засобами збереження й охорони тварин і 

рослин; навчати бачити красу навколишнього світу; виховувати милосердя, 

співчуття до всього живого, готовність прийти на допомогу природі, охороняти 

її скрізь і завжди. 

Вид квесту: квест на природі, короткостроковий, груповий. 

Хід виконання 

1.Вступ 2.Інструктаж 
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3.Опис етапів роботи 

4.Розподіл роботи 

5.Група філологів 

6.Група журналістів 

7.Група співробітників лісництва 

8.Група вчених-екологів 

9.Група вчених-істориків 

10.Група вчених-гарбологів 

11.Таблиця пересування 

12.Критерії оцінювання презентації 

13.Екологічна вікторина 

14.Рефлексія 

15.Творча сторінка 

16.Учительська сторінка 

17.Батьківські збори

[https://sites.google.com/site/kakpomocplanetezemla/]. 

Учнів розділяють на три команди. Кожній команді ставляться запитання по 

черзі з варіантами відповідей. Потрібно вибрати одну правильну, після чого 

учасники отримують творчі завдання. Усі конкурси потребують набутого 

учнями попереднього досвіду, кмітливості, швидкості мислення та аналізу. 

Список використаної літератури: 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 

Одним із пріоритетних напрямків реформування освіти на сучасному етапі 

є розробка і впровадження ІКТ у навчальний процес та в управління освітою. 

Це викликало зміни у сфері освіти й вимагає від усіх учасників процесу освоїти 

роль ІКТ. Урок – це логічно закінчений, цілісний, обмежений певними рамками 

відрізок навчально-виховного процесу, але сучасний урок – це далеко не 

одноманітна та єдина структурно-змістова схема. Упродовж попередніх років 

змінилося багато педагогічних цінностей. З’явилися не тільки нові завдання, а й 

нові засоби навчання [1].  

Нові інформаційні технології навчання надають потужні й універсальні 

засоби отримання, опрацювання, зберігання, передавання, подання 

різноманітної інформації, полегшують виконання рутинних, технічних, 
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нетворчих операцій, пов’язаних із дослідженням різних процесів і явищ або їх 

моделей, розкривають широкі можливості щодо істотного зменшення 

навантаження під час навчально-пізнавальної діяльності [1]. 

Біологія – це один із тих навчальних предметів, у вивчені якого 

надзвичайно важливу роль відіграє комп’ютерна підтримка й особливо 

застосування мультимедійних технологій, що забезпечує ефективне 

формування в учнів цілісного уявлення сучасної природничо-наукової картини 

світу, роль і місце людини в природі, вироблення у школярів ключових 

компетенцій, яких потребує сучасне життя [2].  

Тож вивчення біології в школі на сучасному етапі не повинне бути 

обмеженим підручником, класною дошкою та вчителем. За сучасними вимогами 

навчального стандарту традиційна форма уроку не може дати учням такого 

обсягу інформації, як урок з використанням інформаційних технологій [2].  

Технології комп’ютеризованого навчання досліджували ще вітчизняні 

вчені А. Ашеров, А. Довгялло, О. Мілобог, а також – Г. Клейман, Н. Краудер, 

В. Скінерр. Доцільність та впровадження комп’ютерних технологій у 

навчальний процес з біології в основній школі досліджували вітчизняні та 

зарубіжні вчені, а саме: О. Данилова, Ю. Дорошенко, Г. Клейман, О. Козиленко 

та інші [2].  

Розробка уроку з використання інформаційних технологій можлива тільки 

за наявності певного електронного ресурсу або педагогічного програмного 

засобу, або власної презентації, або матеріалів із мережі Інтернет, тобто 

інформацією. Найбільш зручним способом одержання й передачі різноманітної 

інформації є використання всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет, що 

поєднує між собою безліч комп’ютерних мереж, які працюють за єдиними 

правилами. Однією з переваг мережі є корисність і великий обсяг інформації. 

Інтернет – джерело «найсвіжішої» інформації, яка постійно оновлюється [3].  

Саме за допомогою мережі Інтернет вчитель має можливість самостійно 

підбирати цікавий матеріал для уроків. Так, спеціально для вчителів 

природничих наук, за електронною адресою http://www.uaportal.com.ua/ 

ukr/Science/Biology/ пропонується каталог біологічних сайтів України, де 

зазначені сучасні напрями роботи провідних наукових інститутів біологічного 

профілю, надано електронні версії наукових журналів та інформацію про 

проведення наукових конференцій [2]. Слід відзначити український біологічний 
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сайт www.biology.org.ua, на якому, крім наукових новин, розміщена інформація 

про конкурси та турніри юних біологів [2].  

Також під час підготовки до уроку вчитель може використовувати 

інформацію з різних біологічних сайтів за своїм вибором. Інтернет можуть 

застосовувати і учні для полегшення підготовки до занять, шукати нову і цікаву 

інформацію чи просто поглиблювати знання з даної теми. Звісно, в багатьох 

батьків і людей Інтернет асоціюється зі «злом», яке лише псує психіку і розумові 

здатності дітей. У певній мірі з цим я згодна, адже у підлітків на перший план 

виходять стосунки з товаришами і однокласниками, вони перебувають годинами 

у соціальних мережах, наприклад: ВКонтакті, Твітері, Фейзбуці. Діти 

безперестанку грають комп’ютерні ігри і просто поринають у світ Інтернету. Але 

з іншого боку, Інтернет ресурси підліткам допомагають прискорити і 

оптимізувати процес навчання, підвищують якість навчання завдяки 

максимальній структурованості та цікавій формі викладу навчального матеріалу. 

Діти застосовують нові цифрові технології та вчаться вільно орієнтуватися в 

інформаційному просторі, що є позитивним для їхнього всебічного розвитку. 

Звісно, вибір залишається за вчителями: обмежувати чи ні доступ до мережі 

Інтернет дітям та чи використовувати на своїх уроках Інтернет ресурси.  

Роблячи вибір, ви маєте пам’ятати, що Інтернет-технології стали 

провідною частиною життя дітей і сучасної молоді, а невміння працювати з 

комп’ютером і орієнтуватися в Інтернет просторі в сучасному суспільстві 

можна порівняти з невмінням читати і писати [4]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ 

Сучасному вчителю необхідно іти в ногу з часом, опановуючи інноваційні 

технології навчання, потрібно розвивати набутий поколіннями досвід навчання, 

трансформувати його на більш сучасному рівні з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. Сучасний розвиток науки, в тому числі і 

біологічної, неможливий без інформаційної культури особистості. Саме 

інформаційна культура виступає як предмет, приладдя та результат соціальної 

активності кожної людини. Вона відображає характер і рівень інформаційної 

взаємодії в суспільстві, тобто рівень розвитку інформаційних технологій, що 

пов’язаний із перетворенням інформації. 

Для учнів інформаційна культура сьогодні – це уміння працювати із 

прикладним програмним забезпеченням, це глибоке проникнення в суть 

процесів опрацювання інформації, це основа формування ІКТ-компетентності. 

Якщо вчитель вирішив скористатися певною комп’ютерною програмою, 

запропонованою для використання в школі, то він має пам’ятати, що до таких 

програм існують певні вимоги: 

1. Комп’ютерна програма повинна відповідати тим самим дидактичним 

вимогам, що й традиційні навчальні посібники: науковість, систематичність, 

послідовність, доступність, зв’язок із практикою, наочність. 

2. Програма повинна функціонувати в умовах класно-урочної системи. 

3. Педагогічний програмний засіб має виконувати функції інструмента, 

який допоміг би вчителеві урізноманітнити форми й методи навчання, створити 

умови для підвищення розумової активності учнів, сприяти організації певних 

форм діяльності учнів у межах уроку. 

4. Педагогічний програмний засіб має задовольняти потреби вчителів 

різної кваліфікації, зокрема, крім чіткого алгоритму навчання, програма має 
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містити підсистему конструювання власного алгоритму, так званий 

«конструктор уроків». 

5. Комп’ютерна програма повинна бути зрозумілою як педагогу, так і 

учням, а інформація, спроектована на екран, сприйматися однозначно; 

керування програмою має бути максимально простим. 

При вивченні біології в школі на сучасному етапі урок не повинен бути 

обмеженим підручником, класною дошкою та вчителем. За сучасними 

вимогами навчального стандарту традиційна форма уроку не зможе дати учням 

такого об’єму інформації, як урок з використанням інформаційних технологій. 

Яким же чином можна використовувати комп’ютерну техніку для 

проведення уроків? Звичайно, використання інформаційних технологій має 

відповідати потребам конкретного уроку, рівню володіння різними програмами 

учнями, наявності сертифікованих програм та їх можливостей.  

За допомогою комп’ютера, як засобу навчання, можна реалізувати 

програмоване і проблемне навчання. Використання комп’ютера в процесі 

навчання сприяє підвищенню інтересу й загальної мотивації навчання завдяки 

новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-

технічного прогресу; активізації навчання завдяки використанню привабливих і 

швидкозмінних форм подання інформації, змаганню учнів з машиною та самих 

із собою, прагненню отримати вищу оцінку; індивідуалізації навчання – кожен 

працює в режимі, який його задовольняє; розширенню інформаційного і 

тестового «репертуарів», доступу учнів до «банків інформації», можливості 

оперативно отримувати необхідні дані в достатньому обсязі; об’єктивності 

перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів. 

Вчитель біології повинен уміти розкрити перед учнями у вигляді сучасних 

комп’ютерних технологій закодовані наукою різні поняття та терміни, що є 

ключовими прививченні певної теми. Тому що поняття біології є досить 

складними для розуміння. Новизна презентаційних матеріалів стає більш 

зрозумілою у сучасному мобільному житті людини. 

Презентація дає можливість вчителю проявити творчість, індивідуальність, 

попередити формальний підхід до проведення уроку. Вона дозволяє 

представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, 

наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічній 

послідовності. Під час використання презентацій задіяні різні канали 
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сприйняття учнів, що дозволяє закласти інформацію не тільки у 

фактографічному, а й в асоціативному вигляді в пам’ять учнів. 

Хороший вчитель, завжди навчається сам. Навчається, працюючи над 

собою, вчиться, коли передає свої знання іншим. Це запорука успіху 

викладацької діяльності. На мою думку, серед сучасної молоді повинен бути і 

сучасний вчитель, який рухається продуманою траєкторією руху впевнено та 

наполегливо. 
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У зв’язку з активним розвитком інформаційних технологій та їх 

упровадженням у різні сфери життя все більшої актуальності набуває 

формування інформаційної культури сучасної молоді. На сучасному етапі 

інтенсивне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу 

освіти є національним пріоритетом. 

Інформаційна технологія – це сукупність методів, виробничих процесів і 

програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що 

забезпечує збір, обробку, зберігання, розповсюдження й відображення 

інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання 

інформаційного ресурсу [1, с. 20-25]. 
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Основною метою всіх інновацій у педагогічному коледжі є сприяння 

переходу від механічного засвоєння студентами знань до формування вмінь і 

навичок самостійно здобувати знання, розвивати пізнавальні інтереси, творче 

ставлення до справи, прагнення до самостійного пошуку й поглиблення знань, 

сформувати вміння, які будуть використані у майбутній практичній діяльності. 

Однією з цих інновацій є інформаційно-комунікативні технології (ІКТ). 

Механізмами для організації навчання та спілкування між викладачем і 

студентом можуть бути: електронні підручники, мережеві проекти, інтернет-

конференції тощо. 

Вважаю, що біологія – це дисципліна, яка формує різноманітні 

компетенції, адже вона включає роботу з текстами, організацію візуальних 

рядів, експериментальні задачі, задачі з молекулярної біології, задачі з генетики 

тощо. Тому на заняттях із біології в педагогічному коледжі часто 

використовують навчальні презентації, створені в програмі «MS Office 

PowePoint» на місцевому матеріалі; навчальні відео, віртуальні лабораторні 

роботи, мультимедійні проекти тощо. Також викладачі коледжу часто 

пропонують різнорівневі домашні завдання з використанням ІКТ: підготовку 

повідомлень, пошук рішення творчої або експериментальної задачі, виконання 

творчої роботи (у формі презентації, буклету, бюлетеня) або проекту. 

Наприклад, вивчаючи курс «Біологія», студенти виконують творчі роботи з 

профілактики вірусних захворювань. Вид творчої роботи обирають вони самі 

(оскільки в кожного своє «бачення проблеми» і рівень володіння ІКТ).  

Комп’ютер використовують на різних етапах заняття: 

 етап перевірки домашнього завдання: тестування студентів, створення 

кросвордів, презентація матеріалу тощо; 

 етап вивчення нового матеріалу: перегляд нового матеріалу на 

електронному носії (презентація, відеоматеріали); перегляд електронної 

наочності тощо; 

 етап закріплення знань: створення тестових завдань та їх виконання; 

первинне тестування з теми на електронному носії; презентація результатів 

діяльності індивідуальної чи групової. 

Використання занять демонстраційного типу допомагає продемонструвати 

абстрактні поняття й об’єкти, підвищити рівень наочності у процесі навчання, 

підвищити інтерес до навчання тощо [2, с. 45-52]. 
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Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість 

спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне 

сприйняття демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, аніж 

тексту, який читаємо. Саме тому, на думку викладача, наочне подання 

інформації має велике значення під час проведення лекцій, публічних виступів, 

узагальнення досвіду тощо. За умови комбінованого поєднання слухового та 

зорового каналів інформації людина спроможна швидко засвоїти до 60% 

отриманої інформації. Таким чином, використання мультимедіа сприяє 

кращому вивченню навчальної інформації на заняттях. Для обміну інформацією 

зі студентами викладач використовує соціальну мережу «ВКонтакте», яка є 

дуже популярною серед молоді. Власна сторінка викладача в мережі 

призначена для організації діалогу поза заняттям. Таке інтерактивне 

спілкування додає процесу навчання нових фарб, дозволяє вирішити багато 

проблем. Також соціальна мережа вчить відповідати на запитання, зрозуміло 

пояснювати складний матеріал, працюючи над проектами, студенти одержують 

засіб для спілкування, для обговорення разом із викладачем проблем і 

можливих шляхів їх вирішення. 

Таким чином, використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

заняттях із біології дозволяє розвивати пізнавальні навички студентів, уміння 

самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному 

просторі, формує уміння виділяти, сформулювати та розв’язувати проблему. 

Під час групової роботи над проектами створюються умови для виховання 

толерантності та уміння спілкуватися, а також формуються навички безпечного 

і здорового способу життя. Як результат – студенти володіють прийомами 

навчальної діяльності, навичками аналізу та відбору інформації. Саме це й 

формує «компетенції». 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМІ 

Індустрія туризму настільки багатогранна, що вимагає застосування 

найрізноманітніших інформаційних технологій, починаючи від розробки 

спеціалізованих програмних засобів, що забезпечують автоматизацію роботи 

окремої туристичної фірми чи готелю, до використання глобальних 

комп’ютерних мереж. На сьогоднішній день в туризмі використовується досить 

багато новітніх комп’ютерних технологій, наприклад, глобальні комп’ютерні 

системи резервування, інтегровані комунікаційні мережі, системи мультимедіа, 

смарт-картки, інформаційні системи менеджменту та ін. Найбільший вплив 

сучасні комп’ютерні технології роблять на просування туристського продукту 

(розповсюдження та продаж). Насамперед, це стосується можливості 

формування нових маркетингових каналів просування та збуту туристського 

продукту. Так, в області реклами широкого поширення набула пряма розсилка 

туристичної інформації по електронній пошті. В останні роки більшість 

туристських підприємств створюють свої власні сайти в Інтернеті [1]. 

На Заході вже зараз спостерігається електронний наступ на традиційний 

туристичний бізнес. Зокрема, на туристський ринок починає активно проникати 

і впроваджуватися електронна комерція. Вже існують електронні туристські 

офіси, наприклад, турбюро «експедитора» фірми Microsoft, що дозволяють 

будь-якому власникові кредитної картки придбати тур, забронювати місце на 

літак або в готелі, придбати квитки на видовищні заходи і замовити напрокат 

автомобіль в будь-якій точці земної кулі. 

За оцінками німецьких експертів, близько 25% всіх продажів турпродукту 

може в найближчому майбутньому реалізовуватися через електронну комерцію. 

Комп’ютерні системи резервування CRS (Computer reservations system), що 

з’явилися в середині 60-х рр.. XX ст., дозволять прискорити процес 

резервування авіаквитків і здійснити його в режимі реального часу. В 
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результаті цього підвищилася якість сервісних послуг за рахунок зменшення 

часу обслуговування клієнтів, збільшення обсягів та різноманітності 

пропонованих послуг і т.п., а також з’явилися можливість забезпечення 

оптимізації завантаження авіалайнерів, реалізації стратегії гнучкого 

ціноутворення, застосування нових управлінських методів і т.п. Висока 

надійність та зручність цих систем резервування сприяли їх швидкому і 

широкому поширенню. 

Одним з основних напрямів застосування інформаційних технологій в 

туризмі є впровадження мультимедійних технологій, зокрема довідників і 

каталогів. У даний час туристські довідники і каталоги випускаються в 

книжковому виконанні, на відеокасетах, на лазерних дисках CD-ROM, в мережі 

Інтернет. Електронні каталоги дозволяють віртуально подорожувати за 

пропонованими маршрутами, подивитися ці маршрути в активному режимі, 

отримати інформацію про країну, об’єкти трасою маршруту, дані про готелі та 

інші засоби розміщення, ознайомитися з системою пільг і знижок, а також 

законодавством у сфері туризму. Крім того, в цих каталогах звичайно наводяться 

інформація про правила оформлення туристських документів, туристські 

формальності, моделі поведінки туриста в екстремальних ситуаціях і т.п. Клієнт 

може спланувати програму туру, обрати його за заданими оптимальним 

параметрам (ціна, система пільг, система транспорту, сезон та ін.) [3]. 

На ринку програмних продуктів представлено кілька комп’ютерних 

систем, що дозволяють автоматизувати внутрішню діяльність туристської 

фірми. Як правило, ці системи забезпечують ведення довідкових баз даних по 

клієнтах, партнерах, готелях, транспорту, посольствах, а також ведення турів та 

облік платежів, прийом замовлень і роботу з клієнтами, формування вихідних 

документів і т.п. Практично всі програмні комплекси забезпечують формування 

бухгалтерської звітності та частково експорт-імпорт даних в спеціалізовані 

бухгалтерські програми, такі, як 1С та ін. 

Поряд з автоматизацією туристських фірм ведеться аналогічна розробка 

програм автоматизації діяльності готелів, ресторанів та інших підприємств 

туристського бізнесу. Застосування інформаційних систем у цій галузі 

призводить до істотних змін у менеджменті, а також підвищує якість 

обслуговування [2]. 
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Сучасні комп’ютерні інформаційні технології здатні кардинально 

змінювати методичну, інформаційну та технологічну складові управлінських 

процесів і здійснювати їх на якісно новому, більш ефективному рівні. Однак, в 

даний час все ще існує ряд об’єктивних факторів, що стримують дію на темпи 

їх впровадження в країні, до яких можна віднести наступні: економічну 

нестабільність, «прогалини» в законодавчому забезпеченні, недостатність 

освіти управлінських кадрів у сфері інформаційних технологій, дефіцит 

фахівців у галузі інформації, недостатнє державне фінансування науково-

дослідних і практичних розробок, пов’язаних з НІТ, поки що явне відставання, 

порівняно з Заходом, в області розвитку засобів обчислювальної техніки і 

зв’язку. Поряд з перерахованими проблемами, існує ще маса інших проблем, 

таких як: недостатня компетентність як керівництва всіх рівнів управління 

підприємством, так і рядових працівників управлінської сфери щодо питань 

автоматизації (впровадження нових інформаційних систем і технологій); 

прихильність традиційному підходу у сфері управління. І хоча багато 

керівників і фахівці розуміють, що час вимагає нових підходів до реалізації 

більшості завдань, але втілювати їх на практиці не квапляться. Це стосується як 

типових завдань, так і принципово нових завдань. Ще одна проблема – аналіз 

існуючої системи управління на підприємстві. 

Як показує життя, роль інформаційних технологій у туризмі велика, адже 

саме інформація є об’єктом діяльності туристської фірми. Враховуючи 

зростаючу роль комп’ютерних технологій у туризмі, створена Асоціація 

сприяння туристичним технологіям (АСТТ), покликана об’єднати провідних 

розробників і популяризаторів інформаційних технологій, щоб спільними 

зусиллями підготувати учасників турринку до впровадження та ефективного 

використання сучасних засобів ведення бізнесу [1]. 

Отже, комп’ютерні інформаційні технології будуть стрімко 

еволюціонувати і далі, даючи поштовх у розвитку науки економічних і 

управлінських інформаційних технологій і набуваючи все більшої значущості 

як найважливіший інструмент науково-технічного і соціально-економічного 

розвитку суспільства. 



75 

 

 

Список використаної літератури: 

1. Матюшина Н. Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України у 2007 

році та прогноз на 2008 рік. Експертна оцінка Всеукраїнської рекламної коаліції / 

Н. Матюшина // Маркетинг і реклама. – 2008. – № 1 (137). – С. 67-73. 

2. Новини інформаційних технологій. Інформаційні технології. 

Застосування інформаційних технологій в туризмі. Режим доступу: http://it-

tehnolog.com/informatsiyni-tehnologiyi/zastosuvannya-informatsiynih-tehnologiy-v-

turizmi. 

3. Туризм в Україні: стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2008. – 184 с. 

4. Інтернет змінить туріндустрію найближчим часом. – [Електронний 

ресурс] / Сайт Держ. служби туризму і курортів Міністерства культури і 

туризму України. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/publ.aspx. 

 

Милосердова Тетяна, 

студентка 1 курсу 

відділення дошкільної і початкової освіти 

Науковий керівник: Поліщук Н. М., 

викладач природничих дисциплін 

Комунальний вищий навчальний заклад  

«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка» 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ 

Для сучасної освіти України є важливим запровадження системних змін, 

оновлень у змісті, формах, методах освіти, зокрема загальної середньої. 

Інноваційна діяльність набирає значної сили і значення, про що йдеться у 

відповідних нормативно-правових документах, зокрема в Законах України 

«Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про інноваційну 

діяльність», у Положенні Міністерства освіти і науки України «Про порядок 

здійснення інноваційної діяльності в системі освіти України».  

Кожен викладач  замислюється над проблемою: яким має бути сучасний 

заняття, як організувати і провести його, щоб отримати максимальну 

віддачу? Ще наприкінці 50-х років академік О. Несмєянов висловив думку, яка 

й дотепер залишається надзвичайно актуальною: «Мені здається, що загальним 

http://it-tehnolog.com/informatsiyni-tehnologiyi
http://it-tehnolog.com/informatsiyni-tehnologiyi/zastosuvannya-informatsiynih-tehnologiy-v-turizmi
http://it-tehnolog.com/informatsiyni-tehnologiyi/zastosuvannya-informatsiynih-tehnologiy-v-turizmi
http://it-tehnolog.com/informatsiyni-tehnologiyi/zastosuvannya-informatsiynih-tehnologiy-v-turizmi


76 

 

недоліком нашої загальної й вищої освіти є прагнення дати студентові  

якомога більший обсяг знань без належної турботи про якість цих знань. Тим 

часом обсяг цих знань має нульову цінність. Головне значення і в житті, і в 

науці має вміння застосовувати свої знання. Ми ж переважно дбаємо про 

обсяг знань, а не про вміння їх застосовувати. Будь-яку освіту – середню чи 

вищу – слід розглядати не як певний науко-накопичувач, що дає змогу збирати 

знання, а як тренування мозку». 

Використання нових педагогічних технологій у навчально-виховному 

процесі дозволяє вчителям реалізувати свої педагогічні ідеї, а учням дає 

можливість самостійно вибирати освітню траєкторію – послідовність і темп 

вивчення тем, систему тренувальних завдань і задач, способи контролю знань. 

Так реалізується найважливіша вимога сучасної освіти – вироблення в суб’єктів 

освітнього процесу індивідуального стилю діяльності, культури 

самовизначення, відбувається їхній особистісний розвиток.  

Головним питанням сьогодення в системі нової освіти є опанування 

студентами  вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою 

досягається шляхом впровадження інноваційних технологій організації процесу 

навчання.  

При цьому можуть і повинні бути використані особистісно-зорієнтовані 

інноваційні педагогічні технології. Ефективність їх використання значною мірою 

залежить від того, як реалізується творчий потенціал особистості студента. Тому 

повинні змінитися пріоритети в діяльності викладача. Від пояснювально-

ілюстративного методу, від трансляції готового навчального змісту, від 

просвітительства учнів учитель повинен перейти до нових особистісно-

зорієнтованих методів, у яких посилено творчо-діяльнісний компонент. Це 

зумовлює появу освітніх інновацій, покликаних істотно змінити освітній процес. 

Перехід сучасного суспільства до інформаційної епохи свого розвитку 

висуває перед шкільною освітою одне з головних завдань – формування основ 

інформаційної культури майбутнього фахівця. Реалізація цього завдання 

неможлива без включення інформаційного компонента в систему освіти. 

У сучасних умовах потрібно підготувати студента до швидкого сприйняття й 

обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати. 

Кінцевим результатом впровадження інформаційних технологій у процесі 

навчання біології, є оволодіння студентами комп’ютером як засобом пізнання 

процесів і явищ, що відбуваються в природі і застосовуються у практичній 

діяльності. Цілком очевидно, що під час інтенсивного розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій відбуваються кардинальні зміни в навчальному 
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процесі середніх навчальних закладів освіти. Разом з тим, без змін лишається 

основна мета викладача, яка полягає в тому, щоб забезпечити учня знаннями, 

уміннями та навичками, тобто, компетентностями, які необхідні йому у 

подальшому житті. Але сьогоднішній світ змінюється дуже швидко, і тому не 

треба сподіватись на те, що знань, отриманих учнем за шкільною лавою, 

вистачить на все життя. Сучасна людина приречена лишатися учнем усе своє 

життя, тому вона має навчатися весь час, щоб не залишитися на його узбіччі. І 

саме від того, як відбуватиметься ця постійна адаптація учня (майбутнього 

спеціаліста) до зовнішнього середовища, яке постійно змінюється, буде залежати 

його успіх та самореалізація. Отже, завдання сучасного викладача полягає в тому, 

щоб не лише надати певну суму знань відповідно до навчального плану та 

програми, але і надати йому життєво важливих навичок збирання необхідних 

даних і відомостей, умінь ефективно взаємодіяти зберігати та презентувати 

результати своєї роботи. А ці навички можна прищепити в процесі навчання лише 

тоді, якщо вчителі самі почнуть використовувати їх у своєму повсякденному 

житті. 
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Мірою розвитку суспільства завжди була міра культури, духовної сутності 

людини. Виходячи з цього, можна стверджувати, що нічим не можна 

виправдати послаблення уваги до проблем виховання, споглядацьку позицію 

щодо духовного стану підростаючого покоління. Існує багато проблем, які не 

сприяють формуванню здорової духовності, гуманістичних, ціннісних 

орієнтацій студентської молоді. Катастрофічно знижується інтерес у студентів 

до класичної літератури, музики, театру; виявляється ілюзорність переконань та 

ідеалів, світоглядних позицій, виникає загроза знецінення моральних, 

гуманістичних вартостей, культурного зубожіння та бездуховність; загроза 

занепокоєння активізацій нерелігійних організацій, які намагаються залучити 

до себе молодь; зростає криміногенна ситуація, рівень злочинності, гостро 

постає проблема наркоманії, токсикоманії, збільшується кількість захворювань 

на СНІД. У період ідеологічної нестабільності саме молодь стає жертвою 

різноманітної екстремістської пропаганди, бо в умовах криз людина, а молода 

особливо, не здатна діяти на ґрунті власного розуміння об’єктивних 

закономірностей суспільного розвитку, відбувається актуалізація 

псевдораціональних компонентів свідомості. 

Спонукати студентів до активної протидії проявам аморальності, 

правопорушенням, антигромадській діяльності – справа, яка потребує серйозної 

підготовки і кропіткої праці всіх, хто причетний до освіти і виховання. 

У концепції виховання в національній системі освіти України 

підкреслюється, що ідеалом виховання на сучасному етапі є високоосвічена, 

професійно компетентна, всебічно розвинена особистість, яка наділена 

глибокою національною свідомістю й державницькою відповідальністю, 

здоровими інтелектуально-творчими, тілесними, духовно-моральними й 

естетичними, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, 

господарською кмітливістю, підприємливістю й ініціативою. В ній же 

визначається головна мета національного виховання – успадкування 

культурних надбань українського народу, досягнення високої культури 

міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної 

приналежності особистісних рис громадянина Української держави, розвиненої 

духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, 

трудової, екологічної культури [3]. 
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В умовах змін, що відбуваються в українському суспільстві, нестабільності 

як в економічній, так й у політичній сферах, втрати духовності надзвичайно 

важливою стає роль навчального закладу й педагогічної науки як оберегів 

культури й моралі. В цих умовах виникає гостра необхідність повернути освіту 

й педагогіку в контекст культури, тому що саме культура за думкою є 

середовищем, що виховує особистість.  

У педагогічному контексті культура розглядається з різних точок зору: як 

частина загальнолюдської культури, що має своїм змістом педагогічний досвід; 

як зміна культурних епох і відповідних культурних цивілізацій; як зміна 

освітніх парадигм. Багато педагогів вважають, що для розуміння сутності 

культури в педагогічному контексті необхідно враховувати наступні підходи: 

аксіологічний, який дозволяє визначити кінцеві цінності, на які орієнтується 

наука про виховання; діяльнісний – дає можливість досліджувати сутність й 

засоби педагогічної діяльності, що забезпечує досягнення цих цінностей; 

особистісний – допомагає виявити актуальні особистісні характеристики 

педагога як суб’єкта виховних відносин [1; 4]. 

Інший «вимір» культури становить видову розмаїтість особистісної 

культури, яка обумовлена особливостями діяльності. Система професійних і 

ділових якостей, або професійна культура особистості, переважно реалізується 

в трудовій діяльності. Система моральних якостей, або моральна культура, 

реалізується в різноманітних процесах спілкування й поведінки. Культура 

особистості формується способом і стилем життєдіяльності, одночасно 

впливаючи на її розвиток. Аналіз генезису етико-педагогічних ідей дозволяє 

відзначити, що проблема формування моральної культури залишається однією з 

найважливіших серед проблем сучасної освіти [2; 137].  

Таким чином, сьогодні перед вищою школою України стоїть завдання 

постійного пошуку форм, шляхів і засобів органічного поєднання підготовки 

спеціалістів з формуванням в них культурного потенціалу і загальнолюдських 

духовних цінностей, формування у студентів глибокого наукового світогляду, 

високої моральної культури, справжньої інтелігентності. Засвоєння культурних 

цінностей є одним із аспектів саморозвитку студентської молоді, і можливості 

культури в процесі впливу на особистісний саморозвиток значущі. Культура стає 

якісною ознакою способу життя людей у матеріальній та духовній 

життєдіяльності в умовах та обставинах, що склалися. Однак потенціал може так 
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і залишитися невикористаним, якщо не буде організовано спеціальних 

педагогічних умов для його реалізації. Врахування в освітньо-виховному процесі 

культури як одного з провідних факторів саморозвитку сприятиме усвідомленій 

інкультурації, самореалізації та самовдосконаленню студентської молоді. 
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Інформаційні технології – вимога сьогодення, що дозволяє створити 

суспільство, засноване на знаннях. 

Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації і 

держави, запорука майбутнього. Відповідно до національної доктрини розвитку 

освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, 

доступність та ефективність освіти в інформаційному суспільстві. 

Основна мета географічної освіти полягає у всебічному розвитку 

особистості з урахуванням його природних задатків, здібностей, інтересів та 

потреб через формування географічної культури як основи світосприйняття, 

світогляду та діяльності. 

Завдання викладача сьогодні – відібрати зі своїх методичних надбань усе 

прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес так, 
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щоб забезпечити його дослідницький, пошуковий характер. Такий підхід 

сприятиме розвитку мислення, розумових творчих здібностей студентів [1]. 

Двадцять перше століття – це століття нових технологій. Вступивши 

внього, ми незможемо обійтися без сучасних засобів навчання і найновіших 

методик. Такою є вимога часу, таким є соціальне замовлення суспільства. 

Поява мультимедійних систем і комплексних навчальних програм дозволила 

більш активно впроваджувати комп’ютери в освіті. Глобалізація сучасного 

інформаційного світу призвела до утвердження медіакультури практично в усіх 

галузях людського життя, в тому числі і в освітньому просторі. Якщо раніше 

спілкування з комп’ютером обмежувалось заняттями з інформатики, то нові 

сучасні технології дозволяють використовувати їх на заняттях географії. Нові 

можливості дозволяють значно поліпшити навчально-виховний процес [2]. 

Швидкий розвиток і ускладнення комп’ютерної техніки і технології, 

впровадження їх у всі сфери людської діяльності роблять проблему 

комп’ютеризації сучасної освіти однією з найбільш актуальних. Комп’ютерна 

грамотність стає сьогодні не тільки характерною рисою спеціаліста – 

професіонала, але і є важливим показником загальної культури людини. Сучасний 

викладач повинен бути ознайомлений зі способами організації і обробки 

інформації в сучасній формі. Саме тому, одним із напрямків вдосконалення 

роботи сучасного викладача географії пов’язано з активним застосуванням 

комп’ютера на заняттяхз географії. Завдяки комп’ютеру викладач отримує 

можливість більш досконалого управління процесом навчання, в якому 

зменшується ступінь інструктивного введення у навчальні ситуації і необхідність 

пасивних ілюстрацій. Виконання функції управління навчальною діяльністю – 

істотна ознака застосування комп’ютера як навчального засобу. 

Інтернет не може ні повністю, ні частково замінити підручника і 

викладача. Хибною є думка, що використання комп’ютера економить сили 

викладача, дозволяє йому витрачати менше енергії в процесі навчання.  

Інтернет на заняттях географії потрібен як найбільш сучасна і доступне 

засіб додання географічного матеріалу наочності і просторової конкретики. Він 

потрібен в тій же мірі, як глобус, карта і інші засоби моделювання і пізнання 

географічних процесів. Інтернет став одним з найважливіших атрибутів 

сучасності. Глобальна інформаційна мережа таїть в собі безліч можливостей, 

які можуть бути використані вчителем у навчальному процесі. Для цього 

педагогові потрібно навчитися самому орієнтуватися в бездонних глибинах 

мережі, тобто знаходити потрібне, відкидати зайве. Крім цього, комп’ютер, 

підключений до Інтернету або інформація, попередньо взята в мережі і 
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необхідним чином підготовлена і адаптована до навчального матеріалу, може 

бути використана при моделюванні інноваційних занять.  

Інтернет стирає кордони між країнами і народами, робить їх відкритими 

один одному. Інформація про економічні, господарські, проблеми взаємодії 

природи і людини постійно присутні в Інтернеті [3]. 

Комп’ютерна підтримка на заняттях з географії має позитивні наслідки 

тому, що реалізується особистісно-зорієнтований підхід до навчання; 

формуються уміння студентів самостійно здобувати знання, обирати 

необхідний матеріал, аналізувати, співставляти, обирати головне; розвиваються 

навички комп’ютерної грамотності. 

У сучасному світі потреба в комп’ютерних технологіях постійно зростає – 

вони необхідні і вдома і на робочому місці [4]. 
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Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом 

на нього комп’ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської 

діяльності. Невід’ємною та важливою частиною цих процесів є 

комп’ютеризація освіти. В даний час в Україні йде становлення нової системи 

освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір.  

З розвитком новітніх технологій все помітнішим став їх вплив на людину, 

суспільство в цілому. Виникають нові типи відносин між людьми, нові 

концепції щодо організації соціуму, зокрема – інформаційне суспільство, що є 

соціологічною концепцією, яка визначає головним фактором розвитку 

суспільства виробництво та використання науково-технічної та іншої 

інформації [6, с. 45]. 

Суттєвий вплив глобалізація справляє на національні системи освіти. 

Інтеграційні процеси у світі дали новий поштовх до розробки стратегії 

національного розвитку за теорією людського потенціалу, яка віддає 

беззаперечний пріоритет освіті всього населення з метою його підготовки до 

виробничої та суспільної діяльності в умовах жорсткої міжнародної конкуренції. 

Дуже гостро постає проблема поєднання національного характеру освіти з 

інтернаціоналізацією, глобалізацією навчально-наукових зв’язків [2, с. 76]. 

Використання інформаційних технологій у системі освіти сприяло 

створенню «комп’ютерної методології навчання», що орієнтована на 

застосування в навчальному процесі таких методів, як комп’ютерне 

моделювання навчально-пізнавальної діяльності, метод інформування, 

програмування навчальної діяльності, асоціативний метод, метод тестування, 

ігровий метод активного навчання, метод проектів [9, с. 7], метод 

«непоставлених задач» [8, с. 197], метод ситуаційного моделювання [8, с. 198] 

та ін. Основною метою нових інформаційних технологій є підготовка студентів 

до комфортного самопочуття в умовах інформаційного суспільства [4, с. 20]. 

На думку доктора технічних наук, професора, академіка НАПНу 

В. Ю.Бикова: «на основі поєднання традиційних педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій навчання вдається значно ефективніше розвинути і 

примножити природні задатки і здібності людини. Використання цих 

технологій у процесі навчання створює додаткові умови і спричинює появу 

нових цілей та оновлення змісту освіти, дає змогу досягти значно більших 
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результатів навчальної діяльності, забезпечити для кожного студента 

формування і розвиток їхньої власної освітньої траєкторії» [5]. 

Вибір способу використання комп’ютера у навчальному процесі, на думку 

О. Тасенко, залежить від дидактичної мети заняття [1].  

Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах навчання і виконувати 

при цьому різні функції: викладача, інструмента пізнання, об’єкта навчання, 

ігрового середовища [3]. 

Діти з особливим захопленням зустрічають всі новинки технологічного 

прогресу. Тому дуже важливо використовувати допитливість і високу 

пізнавальну активність студентів для цілеспрямованого розвитку їх 

особистості. Саме на заняттях під керівництвом педагога студенти можуть 

навчитися використовувати комп’ютерні технології в освітніх цілях, оволодіти 

способами отримання інформації для вирішення навчальних, а згодом і більш 

широкого кола завдань, придбати навички, що забезпечують можливість 

продовжувати освіту протягом усього життя [1]. 

Для реалізації нового підходу до викладання із застосуванням 

інформаційних технологій необхідно знати можливості, надані комп’ютером 

для удосконалення навчального процесу на кожному етапі заняття [13]. 

Серед усіх ІКТ саме мультимедіа є найважливішою технологією для 

системи освіти. Навчальна ефективність мультимедіа пояснюється можливістю 

комбінованого подання інформації в різних формах: текст, звук, відео-, дво- та 

тривимірна графіка та інші. Мультимедіа забезпечують можливість 

інтенсифікації навчання та підвищення мотивації навчання за рахунок 

застосування сучасних способів обробки аудіовізуальної інформації [7, с. 38; 4, 

с. 10]. 

Способи використання інформаційно-комунікаційних технологій 

різноманітні: робота всією групою чи підгрупами, парами або індивідуально. 

Це може бути зумовлено не тільки наявністю чи відсутністю достатньої 

кількості апаратних засобів, але й дидактичними цілями [11; 7]. 

Комп’ютеризація при навчанні створює особливу інформаційне 

середовище, яке стимулює інтерес і допитливість дитини. Це полегшує 

розуміння й вирішення багатьох завдань інтелектуального характеру, сприяє 

розкриттю природою закладених потенціалів і здібностей до пізнання, творчої 

ініціативи, особистісному розвитку кожного студента. 
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Використання комп’ютерної технології при вивченні хімії відкриває 

широкі можливості для створення та використання складного наочно-

демонстраційного супроводу на занятті або при виконанні лабораторної роботи. 

Цільове включення нових інформаційних технологій у навчальний процес 

сприяє постійному динамічному оновленню змісту, форм і методів навчання та 

виховання, дозволяє педагогу вирішувати проблеми, пов’язані з розробкою та 

використанням навчальних програмних продуктів якісно нового рівня. 

Отже, використання інформаційних технологій на заняттях хімії значно 

підвищує ефективність навчання, забезпечує розвиток творчої особистості, 

формування життєвих і соціальних компетенцій студентів, створює передумови 

для досягнення успіху у майбутній самостійній діяльності. Інформаційні 

технології можна і потрібно впроваджувати на різних етапах уроків: перевірка 

домашнього завдання, вивчення нового матеріалу, закріплення знань. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 

Відповідно до національної доктрини розвитку освіти України, 

пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення 

навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку 

молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві [2]. 

Географії, як жодному іншому предмету, дуже потрібен вихід у світовий 

простір. Це дозволяють зробити комп’ютерні телекомунікації. 

Головною якістю Інтернет є наявність чималої кількості інформації 

різними мовами, яку можна і потрібно використовувати в навчанні географії. 

Для географів особливо важливий доступ до статистичних даних, які широко 

використовують в економічній і соціальній географії [1]. 
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Також, глобальна мережа Інтернет забезпечує доступ до навчальних і 

наукових центрів, що створює умови для організації спільних проектів учнів 

різних країн світу, обміну досвідом між учителями. Усього за кілька хвилин 

можна опинитися у потрібній точці земної кулі, обмінятися інформацією, 

отримати сучасні та різноманітні дані про природу, населення і господарство 

тієї чи іншої країни або регіону. За допомогою сучасних інформаційних 

технологій зараз реально отримувати різноманітний ілюстративний матеріал, 

наприклад, карти, картосхеми, схеми, діаграми, графіки, а також 

відеоінформацію [1].  

Комп’ютерне навчання є ефективним під час вивчення усіх курсів 

шкільної географії. Адже воно дає змогу значно унаочнити програмний 

матеріал, краще зрозуміти та засвоїти абстрактні поняття, сформувати 

практичні вміння та навички.  

Комп’ютер є одним з таких засобів, що має унікальні можливості, тому 

його використання в школі поступово переходить на всезагальний рівень. 

Задачі використання комп’ютера під час навчання: 

 забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання; 

 забезпечення індивідуалізації навчання; 

 підвищення наочності навчального процесу; 

 пошук інформації із найрізноманітніших джерел; 

 моделювання процесів та явищ, що вивчаються; 

 організація колективної та групової роботи. 

Уроки з використанням комп’ютера проводять разом із звичайними 

заняттями, щоб учні глибше зрозуміли тему уроку і творчо проявили себе. 

Комп’ютер значно розширив можливості пред’явлення навчальної інформації. 

Використання кольору, графіки, звуку, сучасних засобів відеотехніки дозволяє 

моделювати різні ситуації і середовища. Комп’ютер дозволяє підсилити 

мотивацію учня, сприяє підвищенню інтересу до навчання. Крім того, 

комп’ютер дозволяє повністю усунути одну з найважливіших причин 

негативного ставлення до навчання – неуспіх, обумовлений нерозумінням, 

значними прогалинами в знаннях. Працюючи на комп’ютері, учень отримує 

можливість вирішити задачу, досягти результату, спираючись на необхідну 

допомогу. Одним з джерел мотивації є цікавість. Можливості комп’ютера тут 
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невичерпні, і дуже важливо, щоб ця цікавість не стала превалюючим чинником, 

щоб вона не заступала навчальні цілі [2]. 

Форми застосування комп’ютерних технологій: 

 презентації; 

 дослідження; 

 віртуальні екскурсії; 

 проектна діяльність; 

 тестування. 

Використання комп’ютерної техніки робить урок привабливим і по-

справжньому сучасним, відбувається індивідуалізація навчання, контроль і 

підбиття підсумків проходять об’єктивно і своєчасно. Таким чином, головна 

мета вчителя на уроці – створити сприятливі умови для активного розвитку 

пізнавальної діяльності, успіх якої значною мірою залежить від різноманітності 

пізнавального простору [2]. 

Практика свідчить, що кожен урок або етап навчання вимагає свого типу 

програмних засобів:  

 на уроках засвоєння навчального матеріалу можна використовувати 

демонстраційні програми, які дозволяють у доступній, яскравій наочній формі 

донести до учнів теоретичний матеріал; 

 на уроці закріплення вивченого матеріалу можна застосовувати 

програми-контролери, де учні закріплюють отримані знання і необхідні 

навички з даної теми; 

 на контрольному уроці, використовуючи комп’ютер, можемо 

досконало перевірити, наскільки учень засвоїв вивчений матеріал; 

 на уроках-практикумах учні удосконалюють свої вміння зіставляти 

карти, заповнювати таблиці, робити висновки, працювати із статистичними 

таблицями тощо [2]. 

Учитель, що опанував навички роботи в мережі Інтернет і використовує її 

можливості в освіті, стає для учнів авторитетним керівником консультантом. 

До нього звертаються не лише за посадою, але як до фахівця з 

телекомунікаційних мереж [1]. 
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НА ЗАНЯТТЯХ БІОЛОГІЇ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного 

суспільства є інформатизація освіти – упровадження засобів нових 

інформаційних технологій у систему освіти. 

Перед тим, як використовувати технології на заняттях, ми повинні 

вирішити, що можна вважати технологією. Існують різні варіанти використання 

технологій; деякі з них прості і не вимагають багато уваги. Інші, більш пізні 

форми технологій, вимагають глибшого розгляду їх використання. Загалом, 

поки технологія збалансована з викладанням соціальних і традиційних 

академічних навичок, її використання має потенціал, щоб оживити аудиторію, і 

зробити навчання більш ефективним. 

Сучасний комп’ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов 

розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Р. Вільямс і К. Маклі у своїй 

статті «Комп’ютери в школі» пишуть: «Є одна особливість комп’ютера, що 

розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як 

помічника в придбанні знань – це його бездушність. Машина може 

«дружелюбно» спілкуватися з користувачем і в якісь моменти «підтримувати» 

його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй 
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стало нудно. У цьому змісті застосування комп’ютерів є, можливо, найбільш 

корисним при індивідуалізації викладання» [5, с. 35]. 

Найпоширенішим засобом навчання можна вважати використання 

мультимедійних презентацій із біології, що доцільно на будь-якому етапі 

вивчення теми і на будь-якому етапі заняття. Мета такого подання навчальної 

інформації – формування у студентів системи уявних образів. Прикладом 

технологій, які можна відносно легко використовувати, епіроектори і 

телевізори. З іншого боку, гарячі галузі технологій, комп’ютер, вимагає 

ретельного розгляду того, як використовувати його в аудиторії. [2, с. 24-25]. 

Стандартний приклад технологій – це телебачення. Є багато чудових фільмів на 

біологічні теми, доступні для використання на заняттях: документальні фільми 

від ТБ або спеціальних програми на державному телебаченні. 

Комп’ютери можуть бути використані при поясненні тем із анатомії 

людини. Спеціальні програми, як правило, надають наочні інтерактивні 

компоненти на занятті. Є також багато веб-сайтів, які можуть бути використані 

під час заняття, щоб проілюструвати концепцію, або щоб студенти виконували 

проект, в якому вони порівнюють достовірність різних сайтів.  

Можна застосувати технологію проектного навчання, що дозволяє 

вирішувати цілу низку завдань, як-от: формування творчого мислення, 

забезпечення розвитку самостійності та ініціативи учнів, використання 

отриманих знань у розв’язуванні практичних завдань.  

Здатність відрізняти корисну інформацію від заангажованих неточною 

інформацією в Інтернеті – це дуже важлива навичка, так як дуже багато 

досліджень може бути зроблено саме в Інтернеті. Інтернет – досягнення людства, 

невичерпне джерело інформації, що допомагає отримати необхідні знання та 

вирішити складні завдання. Всесвітня павутина допоможе студентам стати 

розумнішими, ерудованішими, навчить багатьом цікавим речам. Час в інтернеті 

можна провести з користю в галузі природничих наук, переглядаючи наукові 

біологічні передачі, отримуючи нові знання, освоюючи краще рідну мову.  

Широко використовуються автоматизовані навчальні системи (АОС), які 

належать до комбінованих технічних засобів навчання. Вони призначені для 

реалізації за допомогою комп’ютера, що працює у діалоговому режимі, функцій 

ізнадання навчальної інформації в зручній для сприйняття формі, 

індивідуалізованого керівництва навчальною діяльністю в ході програмованого 
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проблемного навчання; контролю знань, а також для забезпечення доступу до 

обчислювальних, інформаційно-довідкових та інших ресурсів комп’ютера. 

Цікаве продовження цього проекту матимуть студенти, що виконають 

дослідний проект в Інтернеті, в якому вони визначають, що різні сайти від 

різних організацій мають із цієї теми. Наприклад, учні могли б порівняти те, що 

церкви, уряд, вузи, пересічні громадяни, інші професіонали говорять про теми, 

такі, як еволюція, клонування, генна інженерія, екологія, дивлячись на сайти з 

кожної із цих організацій. 

Важливим поштовхом для розвитку ІТ є: 

 створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток 

інтелектуального потенціалу того, кого навчають, на формування умінь 

самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, 

експериментально-дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної 

діяльності з обробки інформації; 

 створення і використання комп’ютерних тестуючих, діагностуючих, 

контролюючих і оціночних систем [4, с. 35-38]. 

Веб-сторінка групи може бути форумом для викладачів, студентів, батьків, 

навчального закладу, спільноти, щоб взаємодіяти. Студенти, їхні викладачі та 

батьки повинні мати можливість впливати на зміст і формат сторінки, і кожна 

група та індивід повинен знайти спосіб зробити свій внесок у її розвиток. Таким 

чином, кожен буде мати право власності у процесі створення та покращення 

сайту, і, отже, може використовувати його більш часто.  

Ще один важливий аспект веб-сторінки групи є те, що в ній можуть брати 

участь всі навчальні заклади і місцеві співтовариства. Веб-сторінка може стати 

майданчиком для інтерактивних проектів, таких як, проведення опитувань 

співтовариств або пропаганда медичних та екологічних загроз. Члени спільноти 

могли б довести місцеві проблеми в галузі біології, що студенти зможуть 

досліджувати і вчитися. Наприклад, вони могли припустити, що місцева вода 

не придатна для пиття. Тоді студенти могли б опублікувати результати свого 

дослідження, щоб інформувати громадськість. Більше того, через веб-сторінку, 

членів спільноти, які є експертами в певних галузях біології, можуть бути 

засновані нові групи або висловлена пропозиція поділитися своїми знаннями і 

досвідом із групою. 
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На різних етапах можливе використання слайд-шоу, відеофрагментів, 3D-

малюнків та моделей – створення просторового малюнка з можливістю його 

наближення або віддалення, додавання коментарю тощо, анімації, що дозволить 

показати динаміку та механізми тих чи інших бiологiчних процесів, у тому 

числi мiкросвiту та макросвіту, iнтерактивнi моделі. 

Таким чином, використання інформаційно-комунікативних технологій на 

заняттях біології сприяє активізації творчої пізнавальної діяльності студентів, 

підвищує ефективність навчально-виховного процесу. Саме за такими 

технологіями майбутнє сучасної освіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  

ДІТЯМ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

Мовленнєві дефекти порушують можливість вільного спілкування 

дитини з іншими людьми. Усвідомлення власної мовленнєвої недостатності 

зазвичай викликає негативні емоційні стани: почуття соціальної 

неповноцінності, страх мовлення, постійні переживання. Діти, навіть з 

нерізко вираженими порушеннями мовлення, які вступають до 

загальноосвітніх шкіл, становлять основний контингент невстигаючих учнів. 

Усе це ставить під загрозу соціальну значущість особистості і спричинює 

формування своєрідних психологічних і патопсихологічних особливостей, 

що потребує спеціальної роботи, спрямованої на соціальну адаптацію та 

реабілітацію дитини. 

Спеціальна допомога дітям з вадами мовлення регулюється окремими 

нормативно-правовими документами: 

 Конституцією України, якою визначаться і гарантуються права і 

свободи людини згідно із загальноприйнятими міжнародними нормами у сфері 

захисту прав людини, зокрема Конвенції  ООН про права дитини. 

 Законами України «Про освіту», «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні». 

 Концепціями «Спеціальна освіта дітей з особливостями мовленнєвого 

розвитку в Україні за найближчі роки і перспективу», «Реабілітація дітей з 

мовленнєвими вадами», Державним стандартом спеціальної освіти, 

затвердженими Колегією Міністерства освіти та науки України та Президією 

НАПН України. 
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Євгенія Соботович розробила концепцію стандарту спеціальної освіти 

дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку, в основу якої 

покладено такі принципи: 

І – гуманізація освіти, яка сприяє створенню таких умов, що допоможуть 

дітям здобути освіту відповідно до їхніх реальних можливостей. Цьому може 

посприяти наявність різних варіантів навчання та освітніх програм, а також 

різних організаційних форм навчання. 

ІІ – неперервність та наступність дошкільної та шкільної освіти, яку 

забезпечує спільність підходів до визначення варіативних освітніх програм 

навчання. 

Адаптація і соціальна інтеграція дітей з порушеннями мовленнєвого 

розвитку потребує розроблення: 

 нового механізму взаємодії структур загальної та спеціальної освіти; 

 варіативних програм загальноосвітнього навчання; 

 системи ранньої діагностики та корекції мовленнєвих порушень у 

дітей; 

 введення до змісту корекційно-компенсаторної ланки навчання 

пропедевтичного розділу, спрямованого на запобігання негативних впливів 

мовленнєвого дефекту на формування інших психічних функцій та 

профілактику шкільної неуспішності. 

Психолого-педагогічний супровід процесу навчання виявляється у 

психодіагностиці, спостереженні за індивідуальним прогресом дітей, 

рекомендаціях педагогу, для подолання труднощів у оволодінні програним 

матеріалом. 

Основна цільова установка перетворення системи спеціального 

навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення полягає в тому, щоб 

створити оптимальні умови для розвитку і реалізації потреб дітей та їхньої 

соціальної інтеграції: сформувати нові способи діяльності на основі 

звужених сенсорної, моторної, інтелектуальної та мовленнєвої функцій і 

дисгармонійного розвитку шляхом максимального використання корекційно-

компенсаторних можливостей дитини, розроблення стандарту спеціальної 

освіти й виховання, який відповідав би потенціалу дитини, забезпечував її 

подальший розвиток і можливість продовжувати навчання. Зміст 



95 

 

корекційного навчання має будуватися з урахуванням рівня сенсо-моторного, 

мовленнєвого і розумового розвитку дитини. 

Зміст навчання дітей дошкільного віку з порушенням мовлення має 

містити корекційно-розвивальний і компесаторно-адаптаційний компоненти, 

які реалізують на спеціальних логопедичних заняттях, на яких логопед під 

час колекційного виховання повинен: 

 забезпечити психологічний комфорт і розвиток емоційно-вольової сфери 

дітей під час занять; 

 підвищити мовленнєву мотивацію; 

 підвищити якість запам’ятовування і поліпшити мовленнєвий розвиток; 

 активізувати і відновити вищі психічні функції. 

Корекційне навчання має передбачати нормалізацію порушених 

контактів дитини з оточуючими, усунення у дітей вад мовлення, розвиток 

комунікативних умінь і навичок, виховання активності та товариськості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ДИЗАРТРІЄЮ 

Стратегія державної соціальної політики на сучасному етапі спрямована на 

створення необхідних умов для повноцінної реабілітації, соціальної адаптації та 

інтеграції в суспільство дітей з обмеженими психофізичними можливостями.  

Дизартрія є однією з істотних причин, що створюють несприятливі умови 

для повноцінного розвитку дитини як особистості. Формування навичок 

навчання в житті дитини набуває особливого значення, оскільки володіння або 
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не володіння ними значною мірою визначає ступінь її інвалідності й обумовлює 

подальшу інтеграцію в суспільстві. 

Однією з причин, що гальмують розвиток навички навчання, є група 

синдромів, які виникають у результаті ураження головного мозку на ранніх 

етапах онтогенезу й узагальнюються терміном «дитячий церебральний параліч» 

(ДЦП). У дітей з церебральним паралічем спостерігається затримка і якісне 

порушення всіх життєво необхідних психофізичних функцій, зокрема здатності 

до навчання. Подолання цієї вади можливе тільки під час організації 

спеціального навчання і виховання дітей з ДЦП, що передбачає створення 

необхідних умов для реалізації їхніх актуальних і потенційних можливостей. 

Аналізуючи проблему мовленнєвих розладів у дітей з церебральним 

паралічем М. В. Іпполітова, О. М. Мастюкова, К. С. Лебединська зазначають, 

що у більшості хворих, які страждають цією патологією, спостерігаються 

порушення мовлення.  

При цьому особливо підкреслюють роль недостатнього розвитку 

мовленнєвих кінестезій у структурі мовленнєвого дефекту. У зв’язку з цим 

віддають перевагу основному принципу логопедичної роботи при дизартрії – 

принципу рухо-кінестетичної стимуляції, адже в дітей з дизартрією 

спостерігаються не тільки недоліки довільних артикуляційних рухів, але й 

слабкість кінестетичних відчуттів. 

Тому основним завданням у корекційній роботі повинно бути поліпшення 

рухливості і відчуттів органів артикуляції в цілому: вдосконалення довільних 

рухів язика і губ, розвиток мовленнєво-рухових кінестезій, статичної та 

динамічної координації рухів мовленнєвих органів. Корекційна робота 

спрямована на підготовку артикуляційної, голосової та дихальної мускулатури. 

Для цього можна використати спеціальні логопедичні вправи, які підбираються 

індивідуально з урахуванням мовленнєвих і рухових порушень у дитини. На 

початкових етапах роботу краще проводити з максимальною опорою на 

збережені аналізатори (зорового, слухового, тактильного). 

Проведення диференційованого масажу сприяє тактильно-

пропріоцептивній стимуляції, розвитку статико-динамічних рухів і чітких 

артикуляційних кінестезій. На початковому етапі масаж проводить логопед. 

Згодом, з метою розвитку тактильно-кінестетичного сприйняття, а також 

моторики кистей і пальців рук, логопед поступово навчає дітей, враховуючи  їх 
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індивідуальні рухові можливості, самостійно проводити масаж. Доцільно 

поєднувати виконання масажу мускулатури обличчя з елементами мімічної 

гімнастики. Так, при масажі чола дитині пропонують підняти брови (надати 

обличчю вираз подиву) і пальцями рук допомагають активізувати м’язи чола 

для правильного виконання пози в повному об’ємі. 

Артикуляційну гімнастику проводяться диференційовано, в залежності від 

характеру мовно-рухових розладів і ступеня ураження артикуляційного апарату. 

У важких випадках початкове виконання артикуляційних рухів здійснюється 

пасивно, а потім пасивно-активно і згодом дитина виконує рух самостійно. 

Корекційно-компенсаторне навчання дітей з ДЦП, які страждають на 

дизартрію, проводиться за спеціальними програмами, спрямованими на 

формування компенсаторних способів мовленнєвої діяльності шляхом 

максимального використання збережених аналізаторних систем, опори на різні 

рівні організації мовленнєвої функції і в цілому на всю психічну сферу дитини.  

Компенсаторно-корекційна програма передбачає поглиблену роботу з 

корекції психічних функцій, рухової і сенсорної сфери, пізнавальної діяльності 

і розвитку мовлення. 
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РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Модернізація освіти в Україні, спрямована на демократизацію та 

гуманізацію, обумовлює необхідність впровадження інклюзивної моделі 

навчання людей з особливими освітніми потребами. Інклюзія є одною з 

основних тенденцій розвитку освіти в Україні. На сьогодні в Україні 

спостерігається парадоксальна, але, в цілому, типова для трансформаційного 

періоду ситуація, що характеризується наявністю законодавства, яке декларує 

права дітей з особливими потребами на розвиток, здобуття освіти, соціальну 

інтеграцію, і, водночас, не вказує практичних механізмів їх реалізації. 

Державна соціальна політика значною мірою зорієнтована на сегрегацію та 

ізоляцію осіб з особливостями психофізичного розвитку. Філософія 

інклюзивної освіти базується на переконаннях у необхідності зміни освітньої 

парадигми – реформуванні шляхом об’єднання двох традиційних систем 

(спеціальної і загальної освіти) в єдину освітню систему. 

Проблематика інклюзивної освіти розглядається в працях наступних 

вчених Д. Бішопа, Д. Гарнера, А. Дайсона, М. Кінг-Сірса, П. Міттлера, 

Д. Леско, М. Уілла, Б. Крауфа, Д. Попойнта, Д. Річлера, М. Фореста, 

Д. Фрайзена, Р. Хайкі. Вивченням окресленої проблеми на пострадянському 

науковому просторі чи мало приділяють уваги такі вчені як: В. Ардзінба, 

Т. Бут, С. Колосов, А. Колупаєва, І. Ломакова, М. Сварнік, В. Ткачук, 

О. Ярская-Смірнова та ін. 

Слід зазначити, що основоположні засади інклюзивного навчання 

викладено в Саламанкській декларації, в рамках дій щодо освіти осіб з 

особливими потребами. У цьому міжнародному документі наголошується, що 

основним принципом інклюзивного навчання є те, що всі діти мають навчатися 

разом у всіх випадках, коли це можливо, незважаючи на жодні труднощі чи 

відмінності між ними. Інклюзивні школи повинні визнавати і враховувати різні 

потреби своїх учнів шляхом приведення у відповідність методи та темп 

навчання, а також забезпечувати якісну освіту для всіх, розробляючи відповідні 

навчальні плани, організаційних заходи, стратегії викладання, використовуючи 

ресурси та партнерські зв’язки громадами, де вони проживають. 

Інклюзивне освітнє середовище змінює роль педагога звичайного 

навчального закладу, який має сприймати учнів з особливими освітніми 

потребами, як і інших дітей у класі; залучати їх до спільних видів діяльності, 
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ставлячи дещо інші завдання, залучати учнів до колективних форм навчання і 

групового вирішення завдань; використовувати різноманітні стратегії 

колективної участі – ігри, спільні проекти, лабораторні дослідження і т. ін.  

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі 

забезпечення основного права осіб на освіту та права здобувати її за місцем 

проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в 

умовах загальноосвітнього закладу [1]. Це процес, у якому заклад намагається 

відповідати на потреби всіх осіб, вносячи необхідні зміни до навчальної програми 

та ресурсів, щоб забезпечити рівність можливостей усіх осіб, незалежно від 

їхнього психофізичного стану. Інклюзивне навчання в загальноосвітніх закладах 

відображає одну з головних демократичних ідей – усі особи є цінними й 

активними членами суспільства. Інклюзія означає розкриття кожного особи за 

допомогою освітньої програми, яка єдостатньо складною, але відповідає його 

здібностям. Вона враховує потреби, атакож спеціальні умови та підтримку, яка 

забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом. 

Метою інклюзивної навчання – є розбудова інклюзивного суспільства, що 

дозволяє кожному, незалежно від віку й статі, етнічної належності, здібностей, 

наявності або відсутності особливостей у розвитку, брати участь у житті 

суспільства й робити свій внесок в його розвиток. Саме головне – дитина 

вчиться життєдіяльності в оточенні здорових дітей, що формує спрямованість 

до повноцінного життя, до усвідомлення власної спроможності, підвищення 

якості власного буття. Проте готовність до навчання у звичайних українських 

загальноосвітніх навчальних закладах осіб з особливими освітніми потребами 

ще доволі незначна, пов’язано це, насамперед, з непоінформованістю населення 

щодо суті інклюзивної освіти, її переваг. Її корисність у тому, що діти з вадами 

розвитку звикають жити в середовищі своїх здорових чи то відносно здорових 

однолітків, беруть участь у житті навчального закладу, привчаючись таким 

чином до активного життя в соціумі. Їхні ж однолітки звикають толерантно 

сприймати людей з особливими потребами і ставитися до них як до рівних [3]. 

Ефективна інтегрування можливе лише за умов постійного удосконалення 

систем загальної і спеціальної освіти. В цій галузі принципово важливою є 

продумана державна політика, яка не допускає крайнощів у вирішенні будь-

яких питань. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ КУРСУ  

«Я І УКРАЇНА» 

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології стали 

невід’ємною частиною життя людини. Вони виступають об’єднувальною 

основою для побудови світового інформаційного співтовариства, активно 

впливають на визначення вектора світового прогресу у системі шкільної освіти. 

Тому в початковій школі використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) у навчально-виховному процесі, а саме на уроках курсу «Я і 

Україна», є доцільним і перспективним [1, с. 45]. Він сприяє формуванню 

природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння інтегрованих знань 

про природу і людину, допомагає оволодіти способаминавчально-пізнавальної і 

природоохоронної діяльності, формує шляхи розвитку ціннісних суспільних 

орієнтацій у ставленні до громадськості та суспільства. 

Використання інформаційних технологій на уроках курсу «Я і Україна» 

відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують 

ефективність самостійної роботи, надають абсолютно нові можливості для 

творчості, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. 

Інформаційно-комп’ютерні технології здійснюють вплив на емоційну 

сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, 

підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної 

діяльності учнів. Інформаційні технології стають потужним 

багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в 

інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної 

культури [3, с. 69]. 

Все це дозволяє при більш низьких тимчасових витратах отримати більш 

високий результат у навчанні дітей початкової школи: 



102 

 

 застосування ІКТ на уроках підсилює позитивну мотивацію навчання, 

активізує пізнавальну діяльність учнів; 

 використання ІКТ дозволяє проводити уроки на високому естетичному 

та емоційному рівні; забезпечує наочність, залучення великої кількості 

дидактичного матеріалу; 

 підвищується обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5-2 рази; 

забезпечується високий ступінь диференціації навчання; 

 розширюється можливість самостійної діяльності; 

 забезпечується доступ до різних довідкових систем, електронних 

бібліотек, інших інформаційних ресурсів.  

Одним із головних завдань початкової школи є застосування ІКТ у процесі 

вивчення більшості навчальних предметів у рамках програми. Основним видом 

використання ІКТ є їх органічна інтеграція в певні уроки. 

Отже, з точки зору дидактики ІКТ під час вивчення курсу «Я і Україна» 

дозволяють: 

 забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання; 

 зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефективним за рахунок 

реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного 

подання навчального матеріалу; 

 підвищити унаочненість навчального процесу, забезпечити пошук 

інформації із різноманітних джерел; 

 індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними 

стилями навчання і різними можливостями сприйняття. 

 організувати колективну й групову роботи, створювати сприятливу 

атмосферу для спілкування; 

 здійснювати контроль навчальних досягнень. 

Таким чином, ІКТ у вивченні курсу «Я і Україна» сприяє підвищенню 

ефективності засвоєння матеріалу, ефективному, всебічному і гармонійному 

розвитку дитини, розкриттю талантів учнів початкової школи, суттєво впливає 

на зміст, форми, методи і засоби навчання. Використання ІКТ стимулює 

пізнавальну активність учнів, емоційну сферу та інтелектуальні почуття. За цих 

умов підвищується працездатність школярів, зацікавленість їх різними видами 

діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, 

розширюється їх світогляд. Застосування ІКТ під час вивчення курсу «Я і 
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Україна» сприяє реалізації особистісно-зорієнтованого підходу, поетапному 

засвоєнню знань, умінь та навичок, формуванню ключових компетентностей 

учнів та підвищує результативність навчання. 
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ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 

ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ 

Створення і використання в освітньому процесі навчальних комп’ютерних 

програм, які спрямовані на гармонійний розвиток особистості – одна із 

актуальних проблем сьогодення, якою зацікавлені вітчизняні та зарубіжні 

педагоги. Універсальність комп’ютерних засобів визначає тим, що вони можуть 

бути застосовані не тільки як практичний посібник на уроках інформатики, а й 

як засіб розширення можливостей освітнього процесу всіх навчальних закладів 

від дитячого садка до середньої школи і ВУЗу. 

Враховуючи сучасні процеси інформатизації суспільства і пов’язані з ним 

тенденції в освіті, педагоги зацікавлені проблемою розробки якісних 

навчальних комп’ютерних програм, що мають забезпечувати необхідні 

принципи та підходи для того, щоб дати можливість педагогам і батькам з 

оптимальним результатом використовувати дидактичні можливості 

комп’ютерних програмних засобів. 

Слід зазначити, що необхідно чітко диференціювати навчально-ігрові 

програми від власне комп’ютерних ігор. Відомий вчений Л. С. Виготський 

вважав, що дитяча гра народжується з протиріччя: дитина намагається діяти як 

дорослий, але не може в силу своїх вікових особливостей, тобто, граючи, вона 

відпрацьовує ситуації дорослого життя. Крім того, що комп’ютер поєднує в собі 

можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, універсальної 

іграшки, він здатний імітувати різноманітні ігри, є для дитини партнером, що 

може реагувати на його дії та запити, яких їй так часто не вистачає. 

Комп’ютерні ігри не замінюють, а доповнюють усі традиційні форми ігор і 

занять, природним шляхом залучають дошкільників до набуття початкових 

навичок роботи з інформаційними технологіями, до оперування знаковими 

формами мислення, якщо вони органічно включені у гру. 
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Під грою розуміється такий вид діяльності, що характеризується 

взаємодією гравців, дії яких обмежені правилами і спрямовані на досягнення 

мети. Гравцем виступає людина або група людей. Поняття навчальної 

комп’ютерної гри можна визначити, як такий програмний засіб, що надає 

можливість спрямувати діяльність дитини на досягнення певної дидактичної 

мети у ігровій формі. Особливістю комп’ютерних ігор є те, що в якості одного з 

гравців виступає комп’ютерна програма. Мета у навчальній грі має подвійний 

зміст: ігровий – одержання дитиною винагороди; навчальний – придбання 

знань, умінь і навичок за допомогою діяльності за заданими правилами. 

Головне питання, що хвилює вчених, педагогів і батьків, – це наскільки 

корисні для дитини комп’ютерні ігри, які можуть бути наслідки захоплення цими 

іграми. Останнім часом з’явилося нове покоління комп’ютерних ігор, 

розроблених спільно програмістами, педагогами і психологами, що враховують 

вікові особливості дітей, закономірності їх розвитку, виховання і навчання. Так, 

комп’ютерні ігри-заняття звичайно складаються з пояснення (визначені 

установки на гру), гри на комп’ютері (основна частина), аналізу гри, оцінки 

самих результатів і способів їхнього досягнення, зняття напруги (заключна 

частина). Згідно до ергономічних вимог тривалість завдань комп’ютерних ігор не 

повинна перебільшувати 10-15 хвилин, – це максимальний час, протягом якого 

діти можуть концентрувати увагу. Як показують педагогічні спостереження, при 

збільшенні тривалості гри можуть виявлятися ознаки стомлення, у результаті 

чого діти починають робити помилки, яких не було на початку гри. 

Серед навчальних комп’ютерних ігор можна виділити наступні: 

 Гра «У країні Логіки» – всі розвиваючі завдання цієї гри спрямовані на 

розвиток логічного мислення,просторових уявлень,пам’яті та уваги. 

 «Ігри на розвиток зв’язного мовлення» – кожне завдання  гри являє 

собою серію сюжетних малюнків, порядок яких сплутаний. Дитина повинна 

вистроїти з малюнків правильний ряд і розповісти, як розвивались події. 

«Математичні ігри – тренажери»: «Додавання і віднімання», «Таблиця 

множення», «Усний рахунок». Тренажери усного рахунку допомагають учням 

отримати важливі обчислювальні навички. 

Список використаної літератури: 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВИХ ІГОР НА УРОКАХ З ІКТ  

В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

В умовах інформаційного суспільства стає обов’язковим отримання знань 

упродовж усього життя людини. Тому перед сучасною освітою постає досить  

масштабне завдання: сформувати в учнів такі вміння, які б надали їм змогу 

вільно орієнтуватися в інформаційних потоках, здійснювати пошук та 

семантичне опрацювання даних і відомостей, самостійно конструювати 

раціональні алгоритми в роботі з інформацією, застосовувати ці алгоритми й 

прийоми в самостійній діяльності та продуктивно використовувати набуті 

знання і вміння як в особистих, так і в соціально значущих цілях [1, С. 6-13]. 

Метою навчання інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 

у школі визначається формування в учнів теоретичної бази знань з основ 

інформатики, умінь і навичок використання сучасних комп’ютерно-

інформаційних (інформатичних) технологій у своїй діяльності, що має 

забезпечити формування вучнів основ інформаційної культури та 

інформатично-комунікативної компетентності [3, С. 42- 48]. 

З компетентністю в галузі інформатики, комп’ютерної техніки та 

інформаційно-комунікаційних технологій пов’язують інформаційну культуру й 

компетентність: інформаційну, інформаційно-комунікативну, інформаційно-

комп’ютерну, інформаційно-технологічну, ІКТ-компетентність та 

інформатично-комунікативну компетентність. 

Розвиток ІКТ-компетентності учнів можливий лише при системному 

застосуванні активних методів навчання на уроках інформатики. Ефективний 
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розвиток ІКТ-компетентності учнів може забезпечуватися шляхом 

використання різних видів ділових ігор як елементів уроку або як форм 

проведення уроків інформатики.  

Значення гри у вихованні й розвитку особистості розкрито в багатьох 

дослідженнях. Зокрема, у роботах М. В. Кларіна, П. І. Підкасистого, 

Г. К. Сельовко та інших наголошується виключно на важливість дидактичних 

ігор та ігрової діяльності в навчанні. 

Сутність, призначення, теоретичні питання застосування ділових ігор 

відображені в роботах В. Г. Комарчука, Е. А. Хруцького. У дослідженнях 

Н. В. Кларіна наголошується на значних перевагах ділових ігор порівняно з 

іншими засобами навчання та на їх широкому застосуванні в різних галузях 

навчання. 

Ділова гра – це засіб розвитку професійного творчого мислення: в ході неї 

учень набуває здатності аналізувати специфічні ситуації та вирішувати нові для 

себе професійні завдання. 

За допомогою ділових ігор можна вчити і вчитися не тільки того, як і чому 

треба працювати, – можна ще й тренувати такі важливі для успішної роботи 

якості, як комунікативність, лідерські якості, уміння орієнтуватися в складній, 

швидкозмінній ситуації, які необхідні людині ХХІ-го століття Ділові ігри 

розглядаються як педагогічний засіб та відносяться до активних форм навчання, 

що інтенсифікують навчальну діяльність, моделюють управлінські, економічні, 

психологічні, педагогічні ситуації й дають можливість аналізувати їх та 

виробляти оптимальні дії надалі [2, С. 8-9]. 

Досвід педагогів практиків показує, що ділову гру можна проводити з 

метою мотивації вивчення нового матеріалу та актуалізації знань і вмінь учнів, 

що викликає додатковий інтерес до теми або надає можливість спланувати 

разом з учнями подальшу роботу з даної теми; під час вивчення нового 

матеріалу, що дозволяє ефективно опанувати навчальний матеріал; після 

вивчення теоретичного матеріалу, що дозволяє закріпити отримані знання та 

сприяє розвитку навичок роботи з прикладним програмним забезпеченням. 

Ділові ігри сприяють тому, що учні не тільки самі прагнуть виконувати 

завдання, але й спонукають до цього своїх товаришів.  

У процесі використання ділової гри слід зважати на те, що у ході її 

підготовки та проведення можуть виникнути труднощі, а саме: 
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повномасштабна ділова гра вимагає складної підготовки вчителя, коли 

необхідно врахувати всі ситуації, які можуть виникнути під час гри; ділова гра 

обмежена рамками уроку й вимагає врахування активності учнів класу, 

готовності їх до певного роду діяльності. 

Отож, ігровий супровід вивчення матеріалу дозволяє підтримувати 

постійний високий інтерес учнів до матеріалу, активізує їх самостійну 

діяльність, формує і закріплює необхідні складові ІКТ-компетентності. 

Список використаної літератури: 

1. Костенко Н. А. Розвиток творчого потенціалу учнів через 

упровадження інформаційних технологій. Науково-методичний журнал 

«Інформатика в школі». – № 1. – 2013 р. – С.6-10. 

2. Свистунова Т. М. Проблема формування інформаційної культури 

школярів в умовах становлення Інтернет-суспільства. Науково-методичний 

журнал «Інформатика в школі». – № 12. – 2014 р. – С.8-9. 

3. Селевко Г. К. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. К.: 

Просвіта, 1998. – 256 с. 

 

Вінницька Анна, 

студентка 3 курсу 

відділення дошкільної і початкової освіти 

Науковий керівник: Шимкова Ю. М., 

викладач ІІ кваліфікаційної категорії 

Комунальний вищий навчальний заклад 

«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка» 

ВИКОРИСТАННЯ КАРТ ЗНАНЬ  

В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

Майндмеппінг (mindmapping, ментальні карти) – це зручна і ефективна 

техніка візуалізації мислення і альтернативного запису.  

Карти пам’яті (англ. Mind map) – спосіб зображення процесу загального 

системного мислення за допомогою схем. Також може розглядатися як зручна 

техніка альтернативного запису.  

Карти пам’яті використовуються для створення, візуалізації, 

структуризації і класифікації ідей, а також як засіб для навчання, організації, 

вирішення завдань, ухвалення рішень, при написанні статей.  
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Карта пам’яті реалізується у вигляді діаграми, на якій зображені слова, 

ідеї, завдання або інші поняття, зв’язані гілками, що відходять від центрального 

поняття або ідеї. У основі цієї техніки лежить принцип «радіантного 

мислення», що відноситься до асоціативних розумових процесів, відправною 

крапкою або точкою дотику яких є центральний об’єкт. (Радіант – точка 

небесної сфери, з якої як би виходять видимі шляхи тіл з однаково 

направленими швидкостями, наприклад, метеоритів одного потоку). Це 

показує нескінченну різноманітність можливих асоціацій і отже, невичерпність 

можливостей мозку. Подібний спосіб запису дозволяє карті пам’яті необмежено 

рости і доповнюватися.  

 

В українських перекладах термін може звучати по-різному – «карти 

розуму», «карти пам’яті», «інтелект-карти», «майнд-мепі». 

Карти знань ідеально підходять для використання в школах і коледжах, 

можуть бути застосовані до будь-яких видів завдань, активно привертає учнів 

різного віку в творче мислення, організацію і вирішення проблем. Гнучкість 

карт знань дозволяє розглядати будь-яку тему або питання, вони можуть 

використовуватися для всього класу, групи або індивідуально. Можливості карт 

знань дозволяють:  

 поліпшити пам’ять, нагадати факти, слова і образи;  

 генерувати ідеї; 

 надихнули на пошук рішення; 

 продемонструвати концепції і діаграми; 

 аналізувати результати або події; 

http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/images/1/1d/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA2.JPG
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 структурувати курсові роботи; 

 підсумовувати інформацію; 

 організувати взаємодію між учнями в груповій роботі або рольових 

іграх.  

Крім ознайомлення своїх учнів з теорією і практикою інтелект-карт, 

вчитель може використовувати інтелект-карти у вирішенні ряду власних 

практичних завдань, роблячи викладання і, відповідно, навчальний процес 

легшим і приємнішим заняттям.  

Одним їх найефективніших застосувань, які знаходять інтелект-карти у 

викладацькій справі, є підготовка на їх основі лекцій.  

Лекцію у формі інтелект-карти набагато легше підготувати, ніж написати її 

«лінійний» варіант; крім того, вона надає як викладачеві, так і учневі велику 

перевагу, що весь зміст лекції виявляється, як мовиться, на долоні. Таку лекцію 

легко піддати ревізії з метою оновлення інформації в ній, а її хороші мнемонічні 

якості означають, що короткого проміжку часу перед самою лекцією виявляється 

достатньо, щоб відновити в пам’яті весь цей зміст. Оскільки рівень знань 

лектора, як правило, росте, одна і та ж інтелект-карта, коли використовується з 

року в рік, здатна дати народження лекції, зовсім не схожої на попередню. Лекції 

від цього тільки виграють, позбавляючись відомого свого недоліку, коли 

читаються з року в рік без яких-небудь змін, унаслідок того що викладач просто 

використовує уторовану доріжку. Вони також виграють і в тому, що стають 

цікавішими як для викладача, так і для учнів.  

Як змістовно-структурна основа лекції інтелект-карта дозволяє 

викладачеві забезпечувати ідеальний баланс між імпровізованою мовою, з 

одного боку, і ясною і добре структурованою презентацією – з іншою. Це 

забезпечує точне дотримання тимчасових рамок лекції, а також, якщо це 

викликано якою-небудь необхідністю, дозволяє змінювати тривалість лекції в 

ту або іншу сторону шляхом внесення необхідних коректив до ходу викладу 

матеріалу лекції. Ця можливість редагувати «на ходу» виявляється особливо 

корисною, коли перед самим початком лекції виявилася яка-небудь нова 

інформація, що відноситься до предмету лекції (новина з преси; інформація, 

надана попереднім лектором, і т. п.).  

Переваги викладання за допомогою інтелект-карт: 
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1. Привертають увагу аудиторії, тим самим роблячи її сприйнятливішою і 

готовою до співпраці.  

2. Роблять заняття і презентації органічнішими, такими, що приносять 

радість як вчителеві, так і учням.  

3. Лекційний матеріал на основі інтелект-карт є гнучким, його легко 

пристосовувати до умов, що змінюються. У наш час стрімких змін і розвитку 

всіх сфер життя викладач повинен легко і без значних витрат часу вносити 

корективи до своїх лекцій.  

4. Оскільки інтелект-карти ілюструють лише інформацію, що 

безпосередньо стосується предмета лекції, учні краще засвоюють матеріал.  

5. На відміну від лінійного тексту, інтелект-карти не тільки зберігають 

факти, але і демонструють взаємозв’язки між ними, тим самим забезпечуючи 

глибше розуміння предмета учнями.  

6. Фізичний об’єм лекційного матеріалу викладача значно зменшується.  

З інструментами для побудови карт знань можна ознайомитись за 

посиланням http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0% 

B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C 
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Широке й ефективне впровадження інноваційних методик в освітній 

процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості учнів і вчителів, є 
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важливою стадією процесу реформування традиційної системи освіти в 

контексті глобалізації. 

Однією з таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, 

піддавати її аналізу, систематизувати і вирішувати поставлені задачі є методика 

web-квестів. 

Quest – це цілеспрямований пошук. 

Цим словом позначається один з різновидів комп’ютерних ігор, пов’язаних 

з пригодами. Це детектив, в ході якого розгадується таємнича загадка. 

Вперше модель web-квесту була представлена викладачем університету 

Сан-Дієго Берні Доджему 1995 р. 

Сьогодні ця технологія використовується як найбільш вдалий спосіб 

використання Інтернету на уроках. А що ж таке веб-квест? 

Веб-квест – це пошукова діяльність, спрямована по одному або декількох 

маршрутах, яка веде до певних цілей. Шлях до мети повинен бути розбитий на 

кілька етапів, переходи по яких ґрунтуються на сукупності зібраної інформації. 

Веб-квест – проблемне завдання, для виконання якого використовуються 

інформаційні ресурси Інтернету. 

Веб-квест – це ситуація з чіткими ролями всіх учасників 

Веб-квест – це приклад організації інтерактивного освітнього середовища. 

Освітній веб-квест – це сайт в Інтернеті, з яким працюють і навчаються, 

виконуючи ту чи іншу навчальну задачу. 

Веб-квест – одна із найбільш ефективних моделей використання Інтернету 

в навчальному процесі. 

Веб-квест – це формат уроку орієнтований на розвиток пізнавальної, 

пошукової діяльності учнів, на якому значна частина інформації здобувається 

через ресурси Інтернету. 

Веб-квест – це дидактична структура, в рамках якої вчитель удосконалює 

пошукову діяльність учнів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час. 

Веб-квест (webquest) в педагогіці – це проблемне завдання з елементами 

рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси 

Інтернету. 

Веб-квест – це технологія орієнтована на учнів, занурених у процес 

навчання, яка розвиває їх критичне мислення. 

Завдяки конструктивному підходу до навчання, учні не лише добирають і 

упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а також скеровують свою 

діяльність на поставлене перед ними завдання. Це технологія, яка дозволяє 
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працювати в групах (від трьох до п’яти чоловік), розвиває навики командної 

гри та лідерські якості. 

Веб-квест містить такі основні елементи: 

 вступ, у якому обов’язково вказуються терміни проведення роботи і 

надається вихідна ситуація або завдання; 

 посилання на ресурси мережі, у яких міститься необхідний для веб-

квесту матеріал: електронні адреси, тематичні форуми, книги або методичні 

посібники з бібліотечних фондів; 

 поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням принципів 

обробки інформації, додатковими супровідними питаннями, причинно-

наслідковими схемами, таблицями, діаграмами, графіками та ін.; 

 висновки, які мають містити приклад оформлення результатів 

виконання завдання або їх презентації, шляхи подальшої самостійної роботи із 

зазначеної теми і галузі практичного застосування отриманих результатів і 

навичок. 

Розробник веб-квесту Берні Додж, визначив наступні види завдань для 

веб-квестів: 

Переказ – демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з 

різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання. 

Планування та проектування – розробка плану або проекту на основі 

заданих умов. 

Самопізнання – будь-які аспекти дослідження особистості. 

Компіляція – трансформація формату інформації, отриманої зрізних 

джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули 

часу, капсули культури. 

Творче завдання – творча робота у певному жанрі – створення п’єси, вірша, 

пісні, відеоролика. 

Аналітична задача – пошук і систематизація інформації. 

Детектив, головоломка, таємнича історія – висновки на основі 

суперечливих фактів. 

Досягнення консенсусу – вироблення рішення через гостру проблему. 

Оцінка – обґрунтування певної точки зору. 

Журналістське розслідування – об’єктивний виклад інформації (розподіл 

думок і фактів). 

Переконання – схиляння на свій бік опонентів або 

нейтральноналаштованих осіб. 
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Наукові дослідження – вивчення різних явищ, відкриттів, фактівна основі 

унікальних он-лайн джерел. 

Веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх 

у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд практичних 

завдань. Серед них: 

1. Учасник Веб-квесту вчиться виходити за рамки змісту та форм подання 

навчального матеріалу. 

2. Створює можливість розвитку навичок спілкування в Інтернеті, тим 

самим, реалізуючи основну функцію – комунікативну. 

3. Веб-квест підтримує навчання на рівні мислення, аналізу, синтезу та 

оцінки. 

4. Учасник квесту отримує додаткову можливість професійної експертизи 

своїх творчих здібностей та умінь. 

5. Учасник квесту вчиться використовувати інформаційний простір 

мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності. 

6. Підвищується мотивація до вивчення дисципліни, з одного боку, і до 

використання комп’ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого. 
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На сьогодні освіта відіграє важливу роль в суспільстві, але сучасному 

суспільстві необхідна якісна освіта, яка спроможна реалізувати всі потреби 

людини. Наразі, сучасна освіта постійно оновлюється і осучаснюється, вона 

вимагає інноваційного мислення. Тому, одним із головних пріоритетів України 

є прагнення побудувати інформаційне суспільство, яке орієнтоване на інтереси 

людини і відкрите для всіх. Основною метою розвитку інформаційного 

суспільства в Україні є забезпечення комп’ютерної та інформаційної 

грамотності населення та її орієнтація на створення умов для більш ефективної 

соціальної інтеграції молоді, застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій, як інструменту розвитку її соціальної активності, створення 

сприятливого середовища для реалізації соціальних проектів [1]. 

Все це створюється системою освіти, яка широко використовує новітні 

інформаційно-комунікативні технології у формуванні всебічно розвиненої 

особистості. 

На сьогодні, одним із основних напрямів модернізації сучасної освіти є 

використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комп’ютерних 

технологій та мультимедійного устаткування. 

Мультимедіа та використання ІКТ – це представлення об’єктів і процесів 

не традиційним текстовим описом, а за допомогою фото, відео, графіки, 

анімації, звуку, тобто у будь-який відомий, у наш час, спосіб. 

Використання ІКТ у процесі навчання сприяє підвищенню інтересу й 

загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності до 

науково-технічного прогресу. Слід відмітити, що за допомогою комп’ютерних 

засобів створюється сприятливе середовище для розвитку інтелекту кожної 

дитини. 

Традиційний урок поступається мультимедійному як за рівнем цікавості, 

інформаційності, так і результативності. А от за допомогою комп’ютерних 

технологій та мультимедійних презентацій можна не лише продемонструвати 

навчальний матеріал, а й розвивати у школярів творче, логічне та алгоритмічне 

мислення, наблизити дітей до життя, що дає можливість досягнути високих 

результатів навчання. 

Використання комп’ютерних засобів навчання дозволяє збільшити обсяг 

аудіовізуальної інформації для засвоєння учнями, що у свою чергу сприяє:  

 розвитку їхнього мислення; 



116 

 

 формуванню системи розумових дій, здатності до самостійної творчої 

роботи [3]. 

Характерною рисою сучасних інформаційних технологій є те, що вони 

надають практично необмежені можливості для самостійної та спільної творчої 

діяльності учнів і вчителів. 

Сучасний етап розвитку педагогічних технологій обумовлений багатьма 

чинниками, серед яких можна виділити:  

 широке розповсюдження складних професійно-орієнтованих 

інформаційних систем, що постійно удосконалюються;  

 швидке поширення та проникнення ІКТ у всі сфери діяльності.  

Ці фактори зумовлюють такі основні фундаментальні зміни в педагогічних 

технологіях:  

 індивідуалізація та активізація процесу навчання;  

 застосування ефективних інформаційних технологій, орієнтованих не 

лише, на роботу викладача з аудиторією, а й на індивідуальну роботу з учнем, 

самостійну роботу учня як у аудиторії, так і за межами.  

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології передбачають 

використання ППЗ – педагогічних програмних засобів, які можуть містити такі 

модулі:  

 електронна бібліотека; 

 електронний підручник, посібник; 

 електронний довідник; 

 тренажерний комплекс (комп’ютерні моделі, конструктори й 

тренажери); 

 електронний лабораторний практикум; 

 комп’ютерна тестуюча система тощо. 

На сучасному етапі розвитку суспільства широкого впровадження у 

навчально-виховний процес набули INTERNET-ресурси.  

Необхідність їх полягає в тому, що вони надають доступ до інформації, 

якої немає в традиційних джерелах, або кількість джерел обмежена, а також 

сприяють обміну фаховою інформацією. В процесі навчання послугами 

глобальної мережі користується як педагогічний колектив, так і учнівський [4]. 

Нове покоління, що зростає в епоху інформації, потребує принципово 

нових рішень у педагогічному вихованні. Використання комп’ютерних та 
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інформаційних технологій є необхідним інструментом для сучасного уроку, а 

також важливим кроком довиховання гармонійної особистості ХХІ століття.  

Вищесказане дозволяє зробити висновок: інформаційна технологія 

виступає як система, складовими якої є учасники педагогічного процесу 

(викладачі та учні) та система теорій, ідей, засобів і методів організації 

навчальної діяльності для ефективного вирішення проблем, що охоплюють усі 

аспекти засвоєння знань і формування практичних навичок; інформаційні 

технології спонукають до постійної самоосвіти, а сам процес навчання дає 

можливість відчути практичні результати. 

Від успішного використання ІКТ в навчальному процесі залежить розвиток 

країни та її місце у світовій спільнот. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота – це форма організації індивідуального вивчення 

студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Мета 

самостійної роботи – сприяти формуванню самостійності як особистісної риси 

та важливої професійної якості молодої людини, суть якої полягає в уміннях 

систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою діяльність без 

допомоги й контролю викладача. Завданнями самостійної роботи студента 

можуть бути засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та 

систематизація набутих знань, їхнє застосування за вирішення практичних 

завдань та виконання творчих робіт, виявлення прогалин у системі знань із 

предмета. Самостійна робота дає можливість студенту працювати без поспіху, 

не боячись негативної оцінки товаришів чи викладача, а також обирати 

оптимальний темп роботи та умови її виконання. 

Одним з інструментів для організації самостійної роботи студентів в 

навчальному закладі є один із сервісів Google – Google Сlassroom. 

Google Classroom – це освітній інструмент, який запрацював у тестовому 

режимі ще у травні 2014 року, а відтепер він доступний для користувачів 

усього світу.  

Служба дозволяє легко оранізовувати в електронній формі навчальний 

процес, створювати та перевіряти завдання, тощо. Усі дані автоматично 

структуруються у папки на диску Google. Студентам надається доступ до 

окремих сторінок, де вони можуть бачити, наприклад, нові завдання – загальні, 

чи індивідуальні і одразу ж братись за їх виконання, викладач може в 

реальному часі коментувати їх виконання, а після завершення студентами робіт 

перевірити і виставити оцінки. Окрім того, є можливість розсилати 

повідомлення студентам або групі студентів та розпочинати обговорення 
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певних питань, а діти мають можливість відповідати на запитання та 

обмінюватися навчальними матеріалами.  

Приємним є те, що сервіс тісно інтегрований з іншими безкоштовними 

Google-службами такими, як: gmail, Google-документи, Youtube.  

Google-клас доступний на 42 мовах, а також оптимізований для роботи на 

мобільних пристроях. Студенти мають змогу виконувати завдання, в даному 

освітньому інструменті, як і на стаціонарних персональних комп’ютерах та 

ноутбуках з операційною системою Windows, так і мобільних пристроях з 

операційними системами Android та iOS.  

Використання системи управління навчанням Google Classroom як 

основного елементу хмарного середовища підтримки навчальних досліджень 

дозволяє: 

1) вивільнити аудиторний час, відведений на виконання завдання, за 

рахунок виконання деяких видів робіт, що не передбачають використання 

обладнання, в мережі в будь-який зручний для студента час; 

2) покращити рівень підготовки студентів до виконання навчального 

дослідження через реалізацію системи допусків, а отже, й покращити рівень 

усвідомленості ними виконуваних під час дослідження дій; 

3) надати широкі можливості для розвитку дослідницьких 

компетентностей студентів за рахунок збільшення рівня самостійності 

виконання завдань та зменшення кількості дій, виконуваних за шаблоном; 

4) забезпечити диференційований підхід до виконання навчальних 

досліджень за рахунок варіювання складності завдань, що видаються окремо 

кожному студентові або групі студентів; 

5) забезпечити прозоре оцінювання викладачем виконаних студентами 

робіт, надати широкі можливості для контролю за виконанням робіт з боку 

викладача та батьків. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ УРОК – СУЧАСНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ 

Сьогодні однією з проблем освіти є зниження рівня пізнавального інтересу 

учнів, небажання працювати самостійно. Однією з причин, безсумнівно, є 

одноманітність уроків. Існує багато способів розвитку пізнавальної активності 

учнів. Один з них – це застосування мультимедійних технологій а саме 

мультимедійних уроків, які мають колосальні можливості [http://ukrbukva.net/ 

105720-Prezentaciya-kak-sredstvo-obucheniya.html]. 

Використання мультимедійних технологій у початковій школі – це одна з 

найбільш вдалих форм ІКТ, але треба розмежовувати поняття «мультимедійний 

урок» і «урок з мультимедійною підтримкою». Науковці наголошують, що 

мультимедійним слід вважати урок, на якому використовується 

багатосередовищне висвітлення інформації за допомогою технічних засобів, 

перш за все, комп’ютера. На уроці з мультимедійною підтримкою, на думку 

автора, мультимедіа використовується для посилення навчального ефекту. На 

такому уроці вчитель залишається одним із головних учасників освітнього 

процесу, часто й головним джерелом інформації, а мультимедійні технології 

застосовуються ним для посилення наочності, підключення одночасно 

декількох каналів висвітлення інформації [1]. 

Мультимедійний урок – це форма організації спільної діяльності вчителя й 

учнів, результативність якої досягається застосуванням декількох мультимедійних 

технологій в їхньому доцільному поєднанні на всіх етапах. У процесі підготовки й 

проведення мультимедійного уроку істотно змінюється роль учителя, який 
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виступає, перш за все, організатором, координатором пізнавальної діяльності 

учнів. Такий урок може заграти новими гранями, пройти більш емоційно, цікаво, 

динамічно [1]. 

Урок не повинен перетворюватися в спектакль, розвагу. Користь буде 

максимальною, якщо учні одержать певний результат, наприклад, унаслідок 

здійснення самостійної, проектної, дослідницької діяльності. 

Прикладом мультимедійного уроку є урок із застосуванням шкільних 

нетбуків, які дозволяють інтегрувати мультимедійні технології в освітній 

процес. Створення середовища електронної освіти «1 учень – 1 комп’ютер» 

сприятиме формуванню в учнів якостей і вмінь, таких, як критичне мислення, 

здатність до вирішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність 

працювати в команді [2, с. 9]. 

Ступінь і час мультимедійної підтримки уроку можуть бути різними: від 

декількох хвилин до повного циклу. Проте мультимедійний урок може 

виступати і як «міні-технологія», тобто як підготовлена вчителем розробка із 

заданою навчальною метою і завданнями, орієнтована на цілком певні 

результати навчання. Такий урок володіє достатнім набором інформаційної 

складової, дидактичним інструментарієм. При його проведенні істотно 

міняється роль вчителя, який в даному випадку є, перш за все, організатором, 

координатором пізнавальної діяльності учнів. Проведення уроку в режимі міні-

технології зовсім не означає, що вчитель позбавлений можливості маневру і 

імпровізації. Нічого дивовижного не буде в тому, що у досвідченішого вчителя 

подібний урок може заграти новими гранями, пройти привабливіше, цікавіше, 

динамічно, ніж у його молодого колеги. Але урок – міні-технологія припускає 

істотне зменшення «педагогічного браку» вчителем, навіть початківця 

[https://nataliszoh12.blogspot.com/2009/09/blog-post.html]. 

При проектуванні майбутнього мультимедійного уроку розробник повинен 

задуматися над тим, яку мету він ставить, яку роль цей урок грає в системі 

уроків по темі, що вивчається, або всього навчального курсу.  

Мультимедійні уроки допомагають вирішити наступні дидактичні 

завдання: 

 засвоїти базові знання з предмета;  

 систематизувати засвоєні знання; 

 сформувати навички самоконтролю;  
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 сформувати мотивацію до навчання; 

 надати навчально-методичну допомогу учням у самостійній роботі над 

навчальним матеріалом. 

Включення мультимедійних технологій, а саме мультимедійних уроків 

робить процес навчання більш технологічним і результативним. 

Щоб використання мультимедійних уроків давали необхідний результат, 

знайомтеся з роботами педагогів із впровадження інновацій у навчальний 

процес та визначайтесь зі способом застосування їх на власних уроках. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку як 

всього українського суспільства в цілому, так і освіти зокрема, вимагають 

нових підходів і принципів.  

Слід визначити, що стан застосування ІКТ в освітній, особливо у шкільній 

сфері, в Україні значною мірою залежить від процесів, що відбуваються як на 

внутрішньому освітньому ринку, так і в міжнародному освітньому просторі. 

Вплив міжнародних тенденцій на розвиток освітніх процесів в нашій країні є 

очевидним. Так, сьогодні українська освіта зробила значні кроки на шляху 

запровадження міжнародно прийнятної системи моніторингу навчальних 

досягнень закладання основ для створення стандартів ІКТ-грамотності, розробка 

http://vio.uchim.info/Vio_45/cd_site/articles/art_1_2.htm
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та впровадження інструментів дистанційного навчання та розбудова інституту 

відкритої освіти, розробка низки заходів до впровадження багатомовного 

навчання та розвитку інформаційно-комунікаційної освіченості тощо.  

Рівний доступ до інформаційних та комунікаційних технологій включає в 

себе широкий спектр аспектів, однак зупинимось ми лише на деяких, на наш 

погляд, найбільш важливих та актуальних і на які вплинули міжнародні освітні 

реформи. Сьогодні залишається невирішеною низка проблем, які потребують 

ретельної уваги освітян всіх рівнів. Серед цих проблем слід особливо виділити 

важливість раціонального використання педагогічних можливостей 

інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі; оновлення 

існуючих та розроблення нових особистісно орієнтованих дидактичних і 

методичних систем, які спрямовані на ефективне формування ключових 

компетентностей школярів; оновлення та розробку нового навчально-

методичного забезпечення навчального процесу у закладах освіти, створення 

нового покоління навчальної літератури, створення можливостей для 

навчальних закладів у їх рівному доступі до сучасних інформаційних ресурсів. 

Не менш важливим залишається розробка з даних проблем у наукові галузі, а 

саме розробка фундаментальних та прикладних досліджень в галузі 

запровадження ІКТ у навчальний та управлінські процеси.  

Слід звернути увагу на ті дослідження, що проводяться в країнах ЄС та 

інших країнах стосовно піднятих проблем. Такий огляд нам може надати 

інформацію щодо останніх тенденцій розвитку ІКТ в освіті та тих перспектив, 

що, беззаперечно, торкаються й української освіти.  

Кожного року різні країни велику увагу приділяють місцю ІКТ у 

навчальних програмах, використанню ресурсів з мережі Інтернет, частці 

дистанційного навчання, змінам рівня ІКТ оснащення та ресурсів у школах, 

ставленні до ІКТ технологій вчителів, учнів та батьків. Національні програми 

економічно стабільних країн Європи та світу проголошують впровадження 

програм розвитку ІКТ у сферу освітніх послуг як пріоритетний напрям  

Проблемна ситуація: українська освіта сьогодні відчуває нагальну потребу 

розробки та запровадження ІКТ відповідно кращим світовим зразкам, що є 

запорукою вагомого внеску у розвиток стабільності та прогресу вітчизняного 

суспільства, відповідності сучасним потребам ринку праці та мобільності.  
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Слід зазначити, що під мобільністю у країнах ЄС мається на увазі здатність 

людей до навчання, підвищення рівня знань, вмінь та компетентностей впродовж 

життя для відповідності ринку праці незалежно від країни.  

Сучасне суспільство сьогодні характеризують не тільки як інформаційне 

суспільство, а більше як мережне, де важливу роль відіграє спілкування різних 

зацікавлених кіл через інформаційні мережі за інтересами та потребами.  

Обравши шлях на кардинальні реформи, входження до європейського 

освітнього простору, поліпшення якості освіти, українська освіта потребує 

приведення всіх її компонентів до загальноприйнятих світових стандартів, що 

відповідатимуть кращим світовим зразкам, в тому числі і у галузі застосування 

комп’ютерних технологій.  

Характерним для майбутнього суспільства є широке використання 

інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), що викликає необхідність 

впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання і до 

системи освіти.  

Освіта надто повільно змінює свої пріоритети в період стрімкого розвитку 

ІКТ і все ж уміння працювати з інформацією стає одним із необхідних і 

важливих компонентів сьогодення. В умовах значного зростання кількості 

інформації традиційний навчально-методичний супровід не спроможний 

забезпечити виконання таких освітніх завдань, як своєчасне оновлення змісту 

освіти, забезпечення особистісно-орієнтованого навчання, активізації процесу 

розвитку творчих здібностей, умінь і навичок учнів та студентів, застосування 

набутих знань для розв’язування різноманітних завдань.  

Актуальність використання ІКТ обумовлена тим, що в них закладені великі 

можливості для навчання на якісно новому рівні. Проте, з одного боку, в 

технологічній діяльності учнів ІКТ поки що практично мало використовуються, 

оскільки відсутня належна навчально-матеріальна база в майстернях і немає 

спеціальних методичних розробок, а з другого звичайно, комп’ютер не може 

повністю замінити вчителя.  

Інформаційно-комунікаційні технології у процесі професійного навчання 

учнів, можна використовувати для:  

1) індивідуалізації та диференціації процесу навчання за рахунок 

можливості вивчення з індивідуальною швидкістю засвоєння матеріалу;  
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2) здійснення контролю зі зворотним зв’язком, з діагностикою помилок і 

оцінкою результатів навчальної діяльності;  

3) тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу і 

самопідготовки учнів;  

4) проведення практичних робіт в умовах імітації трудових процесів в 

комп’ютерній програмі;  

5) підготовки учасників освітнього процесу до життєдіяльності в умовах 

інформаційного суспільства та майбутньої професійної діяльності.  

Використання ІКТ у професійному навчанні, пов’язане з розв’язанням 

низки дидактичних питань, спрямованих на глибоке засвоєння змісту 

навчального матеріалу, використання наочності, організацію творчої діяльності 

учнів, формування професійних навичок, виховання учнів тощо. У сукупності 

добре організоване навчання й виховання, безумовно, позитивно впливає на 

формування творчих здібностей учнів.  

Отже, на сучасному етапі розвитку школи діяльність учителів має набути 

нових ознак, стати різноманітнішою, більш варіативною, такою, що враховує 

потреби, можливості і психологічні особливості учнів, гнучкою, адаптивною, 

здатною реагувати на зміни в освітньому просторі, неповторною, більш 

творчою за характером, спрямованою на самореалізацію та саморозвиток 

особливостей як вчителя, так і учня.  

Використання інноваційних технологій в наш час має велике значення для 

вдосконалення навчального процесу і системи освіти в цілому. Зміст і обсяг 

знань у галузі ІКТ постійно змінюється, вимоги до них увесь час зростають.  
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ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Хмарні технології – це технології розподіленної обробки даних в якій 

комп’ютерні ресурси та потужності надаються користувачу як Інтернет сервіс.  

Хмарні технології – це електронне сховище ваших даних у мережі 

інтернет, яке дозволяє зберігати, редагувати, а також ділитися цікавими 

файлами і документами з вашими друзями та колегами.  

У наш час існує багато інтернет-сервісів, які використовують хмарні 

технології. Зручність, простота використання, доступ до важливих файлів у 

будь-який час, через будь-які пристрої, від ноутбуків до смартфонів, та ряд 

інших переваг забезпечують прискорений темп розповсюдження хмарних 

технологій. 

Прикладами таких сервісів є: Microsoft OneDrive, Dropbox, Google. 

Сервіси Google у своїй роботі успішно використовують багато вчителів та 

викладачів абсолютно різних предметів і напрямів. Вражає і радує кількість і 

якість освітніх ресурсів, створені на основі сервісів Google. 

Базові сервіси, які надає Google – це пошта Gmail, робота з документами та 

збереження даних «у хмарі» GoogleDrive, сервіс календарів Gooogle, і 

платформа для створення сайтів. Навіть цей базовий набір сервісів дає в руки 

вчителеві потужний інструмент для організації спільної роботи із студентами, 

розвитку ІКТ-компетенцій, оптимізації своєї роботи. 

Але крім цих сервісів існує величезна кількість інших, доступ до яких має 

кожен зареєстрований користувач Google. Це і своєрідна соцмережа Google+, і 

популярний в даний час браузер Chrome, перекладач Google, що працює як в 

листах і ваших документах, так і на веб-сторінках в мережі, карти GoogleMaps, 

Google-чат, голосові і відеозустрічі, в яких може бути до 10 активних 

учасників, платформа для ведення індивідуальних і групових блогів Blogger, 

сервіс Книги та багато іншого. 
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Gmail – це сховище з необмеженим кожного користувача. Всі дані 

розміщуються на серверах Google. Для учнів, викладачів та адміністраторів 

використання є безкоштовним і не передбачає показу реклами. 

Календарями можна ділитися з усіма користувачами навчального закладу 

або з окремими колегами. Широкий спектр засобів управління спільним 

доступом допомагає забезпечити безпеку і конфіденційність. Календар Google 

інтегрований в Gmail і сумісний з іншими популярними програмами-

календарями. 

Google Сайт – це дуже популярна в даний час платформа, особливо тоді, 

коли йдеться про швидке створення легкого сайту, до якого необхідно 

підключити інші сервіси Google. При цьому від автора не потрібно якихось 

спеціальних знань. Сайт можна створити буквально в два кліка, обрати шаблон 

і оформлення з галереї і приступити до створення сторінок, не маючи ні 

найменшого уявлення про те, що таке HTML або CSS. Це дозволяє 

використовувати дану технологію всім бажаючим: викладачам будь-якого 

предмета і їх студентам. 

Документи Google – спільне використання документів, електронних таблиць 

і презентацій, спільна робота в межах групи або всього навчального закладу в 

режимі реального часу. Крім того, остаточні версії документів можна публікувати 

для користувачів з усього світу. Це той же самий офісний пакет, який має 

текстовий редактор, редактор таблиць, редактор презентацій, редактор малюнків. 

Форма Google – відмінний помічник вчителя. За допомогою форми можна 

проводити різні опитування, вікторини, створювати анкети, тести. При 

створенні форми автоматично створюється таблиця Google, в якій 

накопичуються результати заповнення форми. Таблиця надає зручні 

можливості зберігання і обробки зібраних даних. 

Також є можливість використання таких сервісів, як GoogleMaps (Google 

карти), GoogleSky (Google небо), колекції мистецтва та архівні матеріали з 

усього світла, Google Новини, Анатомічний атлас людини. 

В даний час конкурентна спроможність спеціаліста визначається його 

вмінням ефективно використовувати сучасні технології. Сервіси Google 

надають не лише уміння працювати з веб-додатками, а можливість 

використання даних сервісів в подальшій професійній діяльності. 
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ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Сучасний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

розкриває широкі можливості Інтернет для його використання в освітній галузі. 

Застосування Інтернет-технології започаткувало нову форму навчального 

процесу, яка отримала назву – електронне навчання (E-learning). Найбільшого 

поширення ця форма набула в галузі вищої освіти. E-learning покладено в основу 

дистанційного навчання, яке сьогодні динамічно розвивається, використовуючи 

різноманітні спеціальні програмно-інструментальні платформи. 

Однією з активних форм E-learning є мобільне навчання (M-learning), яке 

все більше набуває популярності серед сучасної молоді. M-learning 

поширюється завдяки розвитку технології мобільного зв’язку, що базується на 

застосуванні мережі Інтернет, і в майбутньому може стати потужним засобом 

підвищення успішності навчання на всіх етапах становлення особистості – від 

загальноосвітньої до вищої освіти. 

Технічним засобом, що забезпечує можливість мобільного навчання є 

смартфон («розумний телефон»). 

Застосовувати смартфон можна в будь-якому розділі навчальної програми, 

якщо проявити креативність. Але найдоречніше, мабуть, у розділах, які 

пов’язані з самостійною роботою учнів/студентів, або спрямовані на 

формування у студентів творчих задатків. 

Позитивні сторони використання «розумних телефонів» у навчально- 

виховному процесі: 
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1. Смартфон є не стільки засобом зв’язку, як потужним інтерактивним 

мультимедійним технічним засобом. Звичайно, смартфони, як і планшети, 

електронні книжки можуть застосовуватися у навчанні і мають великий 

потенціал до того аби стати найрозповсюдженішими засобами дистанційного 

навчання. Вони зручні переважно тим, шо дозволяють зробити навчальний 

процес географічно та ситуаційно незалежним, автономним. 

2. Мобільне навчання підтримує можливість проводити тестування, 

перевірку знань учнів у реальному часі. 

3. Навчання з використанням мобільних пристроїв не відокремлене від 

реального життя.  

4. Надзвичайно важливим мобільне навчання є і для людей з обмеженими 

фізичними можливостями, адже це зручний спосіб отримувати освіту у гнучкій 

формі – у різний час, та не залежно від місця розташування.  

5. За допомогою смартфона можливо обирати за своїм власним смаком 

навчальні ігри, тренажери, реєструватися на освітніх сайтах, мережах. 

Негативні сторони використання «розумних телефонів» у навчально- 

виховному процесі: 

1. Відволікання учнів від уроку. 

2. Спокуса у відведений для роботи зі смартфоном час на уроці не шукати 

інформацію, як пропонував вчитель, а займатися питаннями, не пов’язаними з 

темою уроку. 

3. Можливість списування. 

4. Вірогідність виникнення проблем з зором та слухом. 

5. Нарешті, для того, аби використовувати смартфони, необхідно щоб вони 

були у всіх учнів, аби нікому не було образливо.  

Можливості використання смартфонів у навчальному процесі: 

1. Створення фотоматеріалів та відеороликів у зручний час та будь-який 

момент, оскільки фото-, відеокамера завжди під рукою. 

2. Пошук інформації в мережі Інтернет. 

3. Робота з електронною поштою. 

4. Використання електронних версій підручників та посібників для 

читання та аудіокниг для прослуховування. 

5. Використання офісних програм для підготовки есе, рефератів, курсових 

робіт та підключення смартфона до принтера для друку документів.  

Список використаної літератури: 
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК НЕОДМІННИЙ КОМПЛЕКС НАВИЧОК  

І ЗНАНЬ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

Тривалий час нас переконували, що той, хто володіє інформацією, – 

володіє світом. Але тепер, коли цифрові та інтерактивні технології комунікації 

стрімко увірвалися в наше життя, інформацією володіють усі [1]. 

«Величезна кількість інформації, зокрема, сфальсифікованої сьогодні 

виливається на дітей і вона потребує переосмислення та критичної оцінки з 

певної ціннісної платформи», – зауважила Міністр освіти і науки України Лілія 

Гриневич та відзначила, що нині головне завдання полягає в трансформації 

української школи від такої школи, яка переважно начиняє дитину знаннями, до 

школи компетентностей, які включають знання, уміння їх застосовувати, а також 

цінності і формування певного ставлення на їх основі [4]. 

Розпізнати те, що ми дізнаємося з мас-медіа, декодувати безкінечний 

масив щоденної інформації і монтувати з неї нові для себе змісти – це велика 

майстерність, якою мало хто володіє. Доба, в яку ми живемо, називається 

інформаційною. А працювати з інформацією ще нещодавно ніде спеціально не 

вчили. 

Наталя Лигачова, голова організації «Детектор медіа» зазначає, що зараз 

медіаграмотність низька, і рівень довіри останнім часом знизився. Тож, 

напевне, треба допомогти аудиторії відрізняти якісну інформацію від неякісної, 

тоді й довіра до відповідальних ЗМІ зросте. Робота організації у своїх проектах 
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в першу чергу концентрується на дорослому населенні, але ефективніше 

розпочинати медіаосвіту з юного віку [8]. 

Діджиталізація (цифрування) назавждизмінила не лише сутність процесу 

читання, а й здобуття базових навичок, необхідних для поінформованого 

громадянина, ефективного фахівця, успішного учня чи студента, щасливого 

батька/матері та реалізованої людини, що навчається все життя. Ніхто не може 

працювати і жити, як раніше. Кожна людина має розвивати свої навички 

мислення вищого рівня, критично оцінювати та синтезувати інформацію, до 

якої відкрився безмежний доступ. 

Що таке медіаграмотність? Що це означає бути медіаграмотним?  

Медіаграмотність – найважливіший комплекс навичок і знань, необхідних 

людині в сучасному інформаційному суспільстві [1]. 

На нашу думку, сьогодні медіаграмотність – життєво необхідна навичка в 

контексті російської інформаційної агресії. Інформаційно-пропагандистська 

війна Росії проти України вже внесла істотні зміни до мотивації та змісту 

медіаосвіти, з фокусом на формуванні навичок критичного мислення та 

імунітету до маніпуляцій громадською свідомістю та пропаганди. Українське 

суспільство потребує ширшого вироблення навичок формування медійної та 

інформаційної грамотності в умовах пропагандистсько-психологічних війн. 

Освітні заклади – це саме ті інституції, що мають усі можливості для того, 

щоб долучитися до формування медіаграмотного споживача [1]. 

Як розвинути навички медіаграмотності? Ключове тут поняття критичного 

мислення – комплексу усвідомлених дій і навичок, які ми застосовуємо, коли 

оцінюємо інформацію, достовірна вона чи маніпулятивна. 

Завдання опанувати навички критичного мислення було визнане 

першочерговим у багатьох країнах світу. 2010 року Департамент освіти США 

зазначив, що незалежно від того, про який предмет йдеться, необхідні для XXI 

століття навички на кшталт критичного мислення, здатності розв’язувати 

комплексні завдання, співпраці та мультимедійної комунікації мають бути 

внесені до всіх підрозділів шкільної програми. У Навчальному плані для 

загальноосвітньої школи в Швеції зазначено: в процесі навчання учням повинна 

бути надана можливість розвинути знання про те, як можна сформувати власні 

судження і думки в різного виду текстах і на різних медіа платформах. Щороку 

учні третіх, шостих і дев’ятих класів беруть участь у тестуванні: здатності 
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виразити думки за допомогою медійного тексту; прочитати і зрозуміти текст 

(мову); сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання після одного 

прослуховування. Учні вчаться декодувати і створювати конкретні прикладні 

медіатексти. 

Медіаграмотність інтегрована у викладання суспільних дисциплін у 

багатьох країнах світу через вивчення пливу меседжів (послань медіа) на 

політику, владу, історичні події тощо. 

Освіта в Україні на сучасному етапі неможлива без розвитку навичок 

медіаграмотності в учнів, студентів. Сучасна молода людина має бути здатна 

сприймати, створювати, аналізувати, оцінювати медіатексти, розуміти їх 

соціокультурний і політичний контекст.  

У контексті медіаграмотності термін «медіа» стосується мас-медіа. 

Передовсім – це книжки, періодична преса, радіо, телебачення, інтернет-

медіа, кінематограф. А сьогодні медіа – це також мобільні телефони, інтернет, 

ай-поди або МР3-плеєри, відео та комп’ютерні ігри, інші музичні записи (н-д, 

СD або просто записи), біл-борди та інші типи реклами, а також постери та 

флаєри. Сьогодні необхідність опанування навичками пошуку, передавання, 

опрацювання та аналізу інформації особливими методами і технологіями 

ставить принципово нові завдання перед системою освіти, диктує нові вимоги і 

до вчителя, викладача та до учня, студента в контексті медіаосвіти [2, с. 3]. 

У вчителів/викладачів навчальних дисциплін мають бути сформовані 

специфічні навички роботи з медіатекстами: проводити пошук інформації в 

джерелах різного типу; критично аналізувати джерело інформації; аналізувати 

інформацію; розрізняти в медіаінформації факти і думки, маніпуляції та 

пояснення; брати участь в дискусіях, формулювати власну позицію. 

Що стосується учнів/студентів, то вони повинні: мати доступ до 

друкованих, візуальних та електронних медіа з різними цілями; володіти 

термінологією медіаосвіти; розуміти, що всі медіатексти містять 

«повідомлення» (messages); вміти «декодувати» й аналізувати медіатексти в 

історичному, соціальному та культурному контексті, розуміючи при цьому 

взаємозв’язки між аудиторією, медіатекстом і навколишньою дійсністю. 

Критичне мислення або критичнийй аналіз – це ознака тренованого 

розуму, коли він вміє враховувати думку, не поділяючи її. 
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Критичне мислення або критичний аналіз – це набір усвідомлених дій і 

навичок, завдяки яким ми можемо оцінювати чиюсь або свою інформацію на 

предмет того, чи вона достовірна, чи маніпулятивна. 

В епоху інтернету ми постійно перебуваємо в облозі масивних обсягів 

інформації, і нерідко буває важко зрозуміти, якій інформації довіряти, а якій ні. 

Тож важливо навчитися розрізняти корисну та об’єктивну інформацію від 

баласту. Звертати увагу на те, якісне це видання чи невідомий блог. Критично 

аналізуючи джерела, треба спочатку пропустити крізь «сито» автора інформації 

та джерело, звідки вона походить. Чи це інформація з поважного видання, 

компетентного у відповідній сфері, а чи від сусідського сина? Ви прочитали це 

в блозі невідомої людини чи це текст із якісного часопису, підготовлений 

фахово? Чи не на сайті приватної компанії ви читаєте цей текст? Якщо так, то 

які інтереси переслідує ця компанія? 

Первинні джерела – це оригінальні опубліковані джерела, наприклад, 

медичні дослідження з проблеми ожиріння. Вторинним джерелом може бути, 

наприклад, повідомлення в газеті, в якому йдеться про проведене медичне 

дослідження на тему ожиріння, а також передається його суть загальнішою, 

зрозумілішою для аудиторії мовою. 

Довіра до тексту вища, коли в ньому є посилання на джерело, ім’я автора, 

назву матеріалу та рік опублікування. Якщо журналіст працює з фактами, не 

посилаючись на джерела, критичний читач повинен загострити свою пильність. 

Це не обов’язково означає, що журналіст підтасовує факти, але в читача 

(наприклад, газети) має бути можливість перевірити інформацію. 

Факт (від лат. factum – зроблене) означає, як відомо, дійсність, подію, те, що 

реально відбулося. Саме на фактах ґрунтується віра в правдивість історії, вільну 

від суб’єктивних оцінок новину – в сенсі вислову, що з’явився наприкінці 19 ст. і 

вживається як догма: «факти – священні, коментарі – вільні» [5,с. 115]. 

Журналіст має в своєму матеріалі об’єднати правду і реальність шляхом 

відображення фактів. Факти надають науково-дослідні та соціологічні 

інститути, органи влади, установи статистики, архіви, пошукові інтрнет-

системи тощо. Джерелом інформації можуть стати звичайні люди (свідки події 

тощо). Мінімальну перевірку факту проводить журналіст за запитаннями: 

«Хто? Що? Коли? Де?» Лише потім «Як?» і « Чому?» 
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Думка (судження) виникла внаслідок роздумів – це продукт мислення, 

ставлення до чогось – це оцінна інформація, яку дуже важко, навіть неможливо, 

перевірити. Думка в тексті часто з’являєтьсяу вигляді коментаря, інтерпретації 

[1, с. 46]. 

Отже, одна з важливих заповідей висвітлення подій – відокремлення 

новини від власної думки. Чи можна взагалі досягти об’єктивності? Питання 

швидше риторичне. Тому медійні практики запропонували: замість 

об’єктивності – інші засади, такі як збалансованість або зваженість, тобто 

принцип, згідно з яким завжди треба вислуховувати обидві сторони. 

Відрізнити думку від фактів можна за словами-маркерами, що 

допомагають розпізнати оцінну інформацію, наприклад: «хунта», «бандерівці», 

«українські фашисти», «американські найманці», «тітушки», «ватники», 

«сепари», «терористи» тощо. 

Соцмережі, за словами Івана Омеляна, експерта з комунікацій в соціальних 

мережах Центру підтримки молодіжних ініціатив, сьогодні є найкращою 

платформою для проштовхування дезінформації: «Показовою є статистика. Як 

відомо, є дві великі групи: «Євромайдан» і «Антимайдан». Причому кількість 

користувачів інтернету, які стежать за новинами і лайкають, у першій групі 

значно більше. Винятком є лише дві області в Україні, де більшість віддає 

перевагу «Антимайдану». 

Звідси можна зробити висновок, що та інформація, яку люди отримують з 

соцмереж, тільки підтверджує одержувану з телевізора. Без соцмереж 

громадяни могли б не вірити російському телебаченню на Сході України і в 

самій Росії. Адже соціальні мережі за своєю природою – це думки наших з вами 

друзів. А ми не довіряємо державі, менше довіряємо церкві, телебачення також 

не потрапляє у перелік довіри, але своїм друзям ми віримо. Якщо мій друг пише 

мені, що в спаленій машині знайшли візитку Яроша, я в цю новину, швидше за 

все, повірю. 

Найдієвіша інформаційна війна – це маніпулювання правдою. Як не стати 

жертвою в цьому протистоянні та відрізняти інформацію від дезінформації? Як 

перевірити джерела інформації? 

Далеко не всі факти ми можемо перевірити самостійно, тому наше знання 

багато в чому ґрунтується на довірі до джерел. Намагайтесь віднайти 

першоджерело, тобто брифінги, прес-конференції, заяви, інтерв’ю, наукові 
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статті та дослідження тощо. Далі – це інформаційні агентства, не менш важливе 

джерело для споживача інформації. За шкалою авторитетності, IA разом з 

першоджерелами перебувають на першому місці. Далі йдуть «ретранслятори» – 

телеканали, журнали, газети, аналітичні видання тощо. Четверта – 

«блогосфера», тобто соціальні мережі, форуми, блоги. 

Порівнюйте джерела інформації за допомогою кількох джерел. Що більша 

кількість джерел, то гарантованіша достовірність інформації. 

Перевіряйте репутацію джерела інформації. Джерело завжди несе 

відповідальність перед своєю аудиторією за надані факти, за їх точність. 

Достовірність і повноту відомостей, на яких вони ґрунтуються, збалансованість 

різних поглядів. Ця відповідальність не лише репутаційна, а й матеріальна. 

Солідні медіа шанують свою репутацію і ніколи не стануть ризикувати, 

публікуючи тенденційну чи зумисно перекручену інформацію. 

Якщо інформація викликає сумніви, потрібно перевірити, хто автор. Якщо 

автор не зазначений, слід поставитись до тексту максимально скептично. 

Для того, щоб правильно і грамотно оцінювати інформаційний потік, ми 

повинні мати вихідні установки, наприклад, що країна йде в напрямку 

прогресу. Віра грає величезне значення для сприйняття інформації. Нам 

здається дуже дивним, що в нашому інформаційному потоці немає 

інструментів, що допомагають протистояти сприйняттю брехливої інформації. 

Потрібно особливо ретельно придивлятися до термінових новин. Якщо ви 

бачите заклик: «Терміново розмножте!», навіть, якщо новина містить чіткий 

позитивний аспект, перевірте її, перш ніж перепостити, адже нерідко така 

терміновість є прийомом для поширення дезінформації. Іноді роблять фейкову 

новину на одному сайті, щоб потім на іншому на неї ж зробити посилання. 

Нерідко використовуються популярні теги, наприклад, Євромайдан. Часто-

густо наводяться кілька джерел для більшої впевненості. Але все це можна 

перевірити. Дезінформація в соцмережах має чітку цільову аудиторію: 

журналісти, лідери думок (яким довіряють і до чиєї думки прислухаються) і 

частина обивателів, що активно поширюють інформацію. 

Для того, щоб сфабрикована інформація виглядала правдиво, не потрібно 

багато зусиль. Як це не дивно звучить, набагато важче донести до людей 

правду, якщо вона суперечить якомусь міфу або ідеалу, заснованому на 

внутрішніх переконаннях і зовнішніх орієнтирах. Де береться дезінформація? У 
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першу чергу, це боти (англ. bot, скор. від Robot), які розганяють інформацію в 

соцмережах. Тобто програми, які за одними і тими ж кодовими словами 

розмножують потрібну інформацію. 

Наведемо уривок розповіді одного відомого українського розвідника у 

відставці про те, як моделюється сучасна диверсійна робота. Так от, згідно 

останніх розробок, 95% всіх підривних зусиль по відношенню до іншої держави 

займає інформаційна війна. Тому давайте не поспішати, перш ніж «лайкнути» 

новину чи натиснути кнопку «поділитися». Давайте думати і не забувати 

аналізувати. 

Давайте і надалі: 

 впроваджувати застосування вправ, завдань з медіаосвіти та 

навчальних заняттях, виховних годинах,занять гуртків тощо з метою розвитку у 

студентів вміння аналізувати, оцінювати і передавати повідомлення (меседжі) у 

різних формах, а також «читати» медіатексти; 

 інтегрувати медіаграмотність у викладання навчальних дисциплін на 

спеціальностях «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна робота», 

«Музичне мистецтво» у КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж 

ім. Т. Г. Шевченка» з метою необхідності навчання студентів з орієнтацією на 

відповідність до майбутніх вимог розвитку суспільства та зростальні 

національні та міжнародні процеси приватизації інформації, що 

пришвидшуються. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

Інформатизація освіти є ключовою умовою підготовки фахівців, здатних 

працювати у кардинально нових, дедалі більше автоматизованих, умовах праці; 

орієнтуватися у величезних обсягах інформації, яка поступає безперервно; 

грамотно обробляти її, зберігати і передавати. Підвищення якості освіти на 

основі розвитку і використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних 

технологій є одним із важливих кроків на цьому шляху. В освіті, 

інформатизація відкриває доступ до світових інформаційних ресурсів; зменшує 

залежність викладання і навчання від місцезнаходження учасників процесу; 

прискорює глобалізацію; сприяє удосконаленню форм і змісту навчального 

процесу, підвищенню ефективності засвоєння навчального матеріалу та 

індивідуалізації навчання, інтеграції навчальної, дослідницької та виробничої 

діяльності; значно збільшує обсяг ресурсів, якими студенти можуть 

користуватися за межами класної кімнати; сприяє підвищенню мотивації до 

навчання та розвитку креативного мислення. 

Проблемам інформатизації суспільства і освіти присвячено дослідження 

багатьох науковців: досліджуються інформаційно-комунікаційні технології 

М. Жалдак, С. Зайцева, В. Іванов, А. Каленський, І. Роберт. Суть 
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інформатизації освіти складають структуризація професійних знань в заданих 

предметних областях і забезпечення вільного доступу студентів до баз даних. 

Процес навчання має бути спрямованим не на вміння працювати з певними 

програмними засобами, а на технології роботи з різною інформацією: аудіо- та 

відео-, графічною, текстовою, табличною. Особливо доцільним є використання 

інформаційних технологій для вивчення процесів і явищ, які не піддаються 

візуальному дослідженню. Сучасні студенти вже не уявляють навчання без 

комп’ютера. Він допомагає розвитку творчих здібностей, сприяє формуванню 

професійно важливих навичок і вмінь, розвитку логічного мислення. 

Удосконалюється не тільки зміст освіти, а й методики викладання та 

дидактичні підходи. Ключовими технологіями ХХІ століття у всьому світі 

визнані інформаційні та комунікаційні технології на основі систем 

телекомунікації. Інформацію нарешті визначено найважливішим стратегічним 

ресурсом суспільства. Сучасна тенденція у розвитку освіти – перехід від 

консервативної освітньої системи до випереджальної – повинна базуватися на 

випереджаючому формуванні інформаційного простору освіти і широкому 

використанні інформаційних технологій, створенні у вищих навчальних 

закладах потужної інформаційної інфраструктури з розвиненим інформаційно-

комп’ютерним навчальним середовищем, впровадження у вищу освіту 

інноваційних методів, засобів та форм професійної підготовки майбутніх 

фахівців. Одну із тенденцій впровадження інформаційних технологій в освіті 

наполегливо підкреслюють представники Майкрософт: на першому місці має 

бути навчання, і тільки потім доцільно думати про прилади й обладнання. 

Корпорація забезпечує освіту різноманітними технологіями, проте наполягає на 

тому, що прилади повинні допомагати освітянам перебудовувати освіту, а не 

змушувати їх пристосовуватися до нових технологій. 

Аналіз показує, що основними засадами розвитку інформатизації освіти в 

Україні мають бути:  

 формування та впровадження інформаційного освітнього середовища в 

системі вищої та післядипломної освіти як єдиної системи комп’ютерних 

засобів, програмного забезпечення, навчальних баз даних, електронних 

навчальних і методичних ресурсів, віртуальних освітніх середовищ та інших 

елементів, які реалізують інформаційні процеси;  

 застосування ІКТ у навчально-виховному процесі та бібліотечній 

справі у поєднанні з традиційними засобами;  
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 внесення змін в програми навчальних закладів освіти усіх рівнів 

акредитації, а саме включення в них завдань, висунутих інформаційним 

суспільством, з урахуванням національних особливостей;  

 створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу;  

 забезпечення навчальних закладів комп’ютерними комплексами та 

мультимедійним обладнанням;  

 забезпечення комп’ютерної безпеки процесу навчання;  

 розвиток мережі електронних бібліотек;  

 створення системи дистанційного навчання;  

 забезпечення доступу закладів освіти до світових інформаційних 

ресурсів;  

 створення відкритої мережі освітніх ресурсів;  

 забезпечення усіх навчальних закладів доступом до міжнародних 

науково-освітніх мереж;  

 створення національного науково-освітнього простору. 

Інформаційно-комунікаційні технології все більше застосовуються в 

загальноосвітніх установах, впроваджуються в навчальні заклади, наукові та 

науково-методичні установи, органи управління освітою, а також в інші 

організації, що надають освітні послуги. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНТЕРАКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ  

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

На сьогоднішній день у світі все більше приділяється увага якості освіти, і 

Україна не є винятком. Та освіта має бути не лише якісною, але й сучасною, 

дотримуватись міжнародних освітніх стандартів. Сучасне суспільство ставить 

високі вимоги до студентів. До нових потреб суспільства відносяться вміння 

долати конфлікти, вміння використовувати нові освітні технології та бути 

готовими до міжкультурного й міжособистісного спілкування і 

співробітництва.  

З появою можливостей використання технічних та інформаційних засобів 

на уроках, викладач розмірковує про можливості використання того чи іншого 

нового технічного засобу для вирішення дидактичних завдань. 

Розвиток глобальної комп’ютерної мережі Інтернет відкрив нові 

перспективи удосконалювання світової освітньої системи. Це відбивається як 

на технічній оснащеності освітніх установ, їх доступі до світових 

інформаційних ресурсів, так і на використанні нових видів, методів і форм 

навчання, орієнтованих на активну пізнавальну діяльність учнів, навчання у 

співпраці і т. д. Завдяки засобам нових інформаційних та комунікаційних 

технологій з’явилася нова технологія навчання, а саме – дистанційне навчання. 

Дистанційне навчання (ДН) – форма організації і реалізації навчально-

виховного процесу, за якою його учасники здійснюють навчальну взаємодію 

принципово й переважно екстериторіально (В. Биков). 

Нині найбільшого розвитку набуло дистанційне навчання з використанням 

Інтернет-технологій, що носить назву Е-ДН та надає можливість здійснювати: 

 вільний запис на дистанційні навчальні курси; (у більшості випадків 

для початку навчання або вивчення певного навчального курсу відсутні будь-

які умови та вимоги);  



141 

 

 самостійне планування навчання; (кожний має можливість вибору під 

час вивчення питань, тем і розділів, самостійне визначення послідовності їх 

вивчення, шляхом вибору можливих курсів);  

 надання свободи в часі, швидкості навчання, відсутності обмеженості у 

часі, вивчення окремих питань та тем, самостійний вибір часу вивчення 

навчального матеріалу, складання тестів, контрольних та залікових робіт; 

 свобода у виборі місця навчання. 

Як зазначає академік В. Биков, що головні проблеми створення і 

впровадження системи Е-ДН є комп’ютерно-технологічна, організаційно-

управлінська, психолого-педагогічна, фінансово-економічна, нормативно-правова. 

Поряд з усвідомленням необхідності комплексного і збалансованого вирішення 

кожної з цих проблем варто виокремити психолого-педагогічну. Теоретичне і 

практичне вирішення якої нині є завданням найбільш складним, до необхідної 

межі не визначеним і тому належним чином не розв’язаним.  

Розвиток ІКТ у навчальному процесі, їх використання надало можливість 

навчання у будь-який час, з будь-якого місця, в якому організовано доступ до 

Інтернет. 

При дистанційному навчанні учень і викладач просторово відокремлені 

один від одного, але при цьому вони можуть знаходитися в постійній взаємодії, 

організованої за допомогою особливих прийомів побудови навчального 

процесу, форм контролю, методів комунікації за допомогою електронної пошти 

та інших технологій Інтернету, а також спеціальних організаційно-

адміністративних заходів. Дистанційне навчання, засноване на використанні 

технологій Інтернету, виконує ряд нових функцій і передбачає реалізацію 

певних принципів, серед яких велике значення має принцип розподіленого 

співробітництва, інтеграції, входження у світове мережеве освітнє 

співтовариство. Зараз необхідно визначити, яким чином можливе 

вдосконалення інтерактивного спілкування слухачів засобами дистанційного 

навчання [2, с. 10]. Але для цього треба дослідити проблему мережевого 

спілкування в цілому. На передній план виходять такі якості, як: вміння швидко 

адаптуватися у мінливих умовах; добре орієнтуватися в процесах, що 

відбуваються; вміння працювати у співпраці з іншими людьми, що відносяться 

до різних соціально-культурних і професійних груп; вміння спілкуватися з 

людьми; вміння критично мислити і приймати самостійні рішення і т. д. 
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Впродовж наступних 20 років в Україні має завершитися перехід до новітньої 

форми інтелектуальної та професійної соціалізації людини, однією з 

найважливіших педагогічних технологій якого стане дистанційне навчання. Це 

відбудеться не лише тому, що дистанційне навчання є більш ефективним з 

економічної точки зору, що воно є більш інформаційним, потребує менших затрат 

фізичної енергії і часу, а й тому, що його доступність для всіх громадян вперше 

створює умови для реалізації принципу «навчання – впродовж усього життя», що 

є найважливішою складовою динамічних темпів розвитку сучасного соціуму. 

Oдин із різновидів дистанційного навчання – он-лайн навчання (через 

Skype) – набирає популярності та своїх прихильників. Перевагами такого 

навчання є те, що студент має змогу займатися у комфортних умовах. 

Skype-технологія реалізує те саме живе спілкування суб’єктів навчання, що 

знаходяться на відстані один від одного, без якого навчальний процес не може 

бути ефективним. Дана технологія дозволяє реалізувати об’єднання додаткових 

суб’єктів навчання різних навчальних закладів (учнів і кваліфікованих педагогів) 

для вивчення певної теми навчального плану. Ця технологія ефективна при 

проведенні відкритих уроків, так як на уроці немає сторонніх осіб, а всі вони 

спостерігають хід уроку або в окремому кабінеті, або на своїх робочих місцях. 

Skype-технологія дає можливість проводити методичні об’єднання, методичні або 

педагогічні ради, батьківські збори, класні години та ін. для двох і більше 

навчальних закладів за заздалегідь затвердженою проблемою. Skype- технологія є 

потужним засобом для підвищення кваліфікації педагогів: викладачі можуть 

спілкуватися один з одним на етапі підготовки до уроків, можуть обмінюватися 

ефективно використаними на уроках ресурсами, методичними знахідками і 

творчими ідеями. Дуже важливим виховним прийомом буде використання певних 

етичних правил спілкування між учасниками обговорення проблеми. У даному 

випадку необхідно використовувати послугу модератора. Наприклад, сайти, 

створені для викладачів певного профілю.  

Перспективним напрямком роботи є аналіз різних форм спілкування під 

час проведення відеоконференцій, вебінарів; розробка методичних 

рекомендацій щодо додержання правил мережевого етикету в дистанційному 

навчанні, тощо. 
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ВИКОРИСТАННЯ 3D ПРЕЗЕНТАЦІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Високі технології з кожним роком проникають все глибше і глибше в 

повсякденне життя суспільства. Мультимедійні, інтерактивні, мобільні і 3D-

технології створили Digital світ з новими видами комунікацій і для сучасних 

учнів цифрове середовище стало «рідним» і звичним. 

У навчальному процесі зараз всюди використовуються мультимедійне 

обладнання і телекомунікаційні технології. У той же час, висока швидкість 

розвитку технологій ставлять перед світом нові завдання у боротьбі за 

залучення і утримання уваги учнів до процесу навчання. Сучасним трендом в 

http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/15_4.pdf
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освітніх технологіях, що відповідаєвсім вимогам, і має величезний потенціал є 

3D-технології. Дані технології надають широкі можливості учителям і 

викладачам створювати навчальні матеріали, а саме 3D презентації. Це однин з 

різновидів мультимедіа презентацій, оформлених у тривимірній графіці (3D 

графіці, 3D анімації). Відмінною рисою даних є можливість показати об’єкт 

буквально з усіх сторін (у тривимірному зображенні), сконцентрувавши увагу 

учнів тільки на ньому. В іншому вони можуть також легко доповнюватися 

всіма елементами, властивими мультимедіа презентаціям. 

3D презентація або тривимірна презентація, відкриває значно більші 

можливості порівняно зі звичайною двомірної комп’ютерною презентацією. 

Головна відмінність полягає в тому, що 3D презентація здатна справити 

набагато більше враження на учня. Зв’язано це з тим, що вона володіє 

підвищеною наочністю. І завдяки сучасній 3D графіці з’являється можливість 

застосування більш яскравих ефектів і набагато цікавішої інтерактивності. Є 

можливість «покрутити в руках» об’єкти 3D презентацій, щоб найнаочніше 

продемонструвати їх. Створення 3D презентацій поглине більше часу, але 

виправдає себе на всі сто. Така презентація максимально наближена до 

реальності, в ній набагато легше передати інформацію учням. 

Тривимірна презентація в освіті дозволяє урізноманітнити уроки і зробити 

освітній процес ефективним і візуально-об’ємним. Застосування 3D-контента в 

класі дає можливість наочно пояснити учням шкільну програму, сприяє 

«зануренню» в тему предмета, що вивчається на уроці і дозволяє переходити 

від цілої структури до окремих її елементів, від складного до простого і 

навпаки.  

Переваги використання 3D-презентацій:  

 Озброює учителя високоякісним навчальним матеріалом, заощаджуючи, 

таким чином, час на пояснення складних понять. 

 Візуалізація «складних» тем шкільної програми допомагає учням краще 

розуміти матеріал, що вивчається. 

 Включення 3D (тривимірних моделей) процесів і об’єктів в традиційні 

способи навчання вносить інновацію у процес навчання, підвищує мотивацію 

до навчання. 

 Полегшує систематизацію знань. 



145 

 

 Сприяє засвоєнню більшого об’єму інформації, що позитивно 

позначається на результатах знань. 

3D презентації мають наступний набір можливостей: 

 створення зміни дня і ночі; 

 створення погодних явищ, таких як дощ, сніг або вітер; 

 створення різних водних ефектів (океану, 

річки, фонтанів і тому подібне); 

 додавання різних магічних ефектів (спалахи, 

сяйва, блискавки і тому подібне); 

 різні ігрові взаємодії (пограти з м’ячем, 

включити телевізор і тому подібне). 

3D-презентації створюють за допомогою 

панорамної відеотехніки і 3D-моделювання. Зараз 

практично усі проектори підтримують технологію 3D, 

на технології DLP вона реалізована дуже просто і не вимагає налаштування. 

Відмінність класу, готового до 3D-презентації від звичайного, полягає тільки в 

комплекті окулярів і DVD з портом HDMI 1.4. 

Пакетами, в яких може бути створена 3Dпрезентація є: Аurora 3D 

presentation, Quest3D, Anark, 3dsMax®, ArtofIllusion, Blender, K-3D, Ayam та 

інші програмні продукти. 

3D все глибше проникає в наше життя. 3D фільмами і мультфільмами вже 

нікого не здивуєш. І логічно, що 3D-презентації повинні з’являтися і в школах. 

3D моделювання чи 3D візуалізація дозволяє поєднати усі якості сучасної 

презентації. Але це не головна перевага 3D презентації. Основна особливість – 

включення учня в усі деталі проекту. Завдяки сучасним технологіям об’ємного 

3D моделювання ви в силах «провести» учня всією планетою, а також 

поділитися своїм уявленням про те, що можна додати чи забрати, показуючи це 

просто на моніторі. https://edugalaxy.intel.ru 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Сьогодні інформаційні технології почали активно впливати на 

повсякденну діяльність будь-якої організації і стали невід’ємною складовою 

частиною інформаційної інфраструктури цієї організації. Інформаційні 

технології дозволяють досліджувати та взаємопов’язувати складові ділянки 

діяльності організації між собою. Вони розвиваються надзвичайно швидкими 

темпами і захоплюють все ширші сфери діяльності таким чином, що будь-яка 

конкурентноспроможна діяльність в майбутньому не може бути сформована 

без детального аналізу можливостей застосування інформаційних технологій. 

Звідси і випливає, що одним з важливих компонентів будь-якої управлінської 

діяльності повинна стати інформаційна інфраструктура, яка підтримується 

сукупністю інформаційних ресурсів та програмно-апаратних засобів 

обчислювальної техніки та зв’язку. Будь-яка сучасна інформаційна система 

функціонує саме на базі певних інформаційних та предметних технологій. 

Згідно з визначенням ЮНЕСКО, інформаційні технології – це комплекс 

взаємопов’язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, основним 

предметом яких є: методи ефективної праці людей, зайнятих обробкою та 

зберіганням інформації; обчислювальна техніка і методи організації її взаємодії 

з людьми та виробничим устаткуванням, їх практична реалізація; а також 

пов’язані з цим соціальні, економічні та культурні проблеми. В сучасній 

літературі використовується спрощене поняття, коли під терміном 

інформаційні технології розуміють використання обчислювальної техніки та 

засобів зв’язку для створення, збору, передачі, зберігання, обробки інформації 

для всіх сфер суспільного життя, в тому числі і у побуті. 

В основу нової сучасної інформаційної технології, яка базується на 

широкому застосуванні персональної комп’ютерної техніки, покладені три 

основні принципи: інтегрованість, гнучкість, інтерактивність. Інтегрованість 
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забезпечує комплексний підхід до розв’язання поставлених завдань за рахунок 

об’єднання можливостей, як технічних, так і програмних засобів. Гнучкість 

дозволяє динамічно і невеликими зусиллями виконувати поставлені завдання. 

Інтерактивність в свою чергу дозволяє динамічно переналагоджувати завдання 

з врахуванням конкретних вимог. 

Особливе місце в організації нових інформаційних технологій займає 

комп’ютер, який створює широкі можливості для нагромадження необхідної 

інформації (запис в пам’ять рефератів книг, статей, доповідей, результатів 

досліджень), забезпечення аналітичної обробки великих масивів даних, 

пересилання інформації та її збереження в електронному вигляді, тощо. 

Прикладами нових інформаційних технологій можуть бути система 

електронної пошти, системи факсимільної передачі зображення і мережі 

передачі даних. Електронна пошта вже стала загальноприйнятим видом 

інформаційного обслуговування, здатним суттєво потіснити традиційну пошту. 

Іншим прикладом стали бази даних, які також зобов’язані своїм 

створенням комп’ютеру, здатному зберігати у цифровій формі значні обсяги 

інформації. Комп’ютер з допомогою відповідного програмного забезпечення 

дозволяє оперувати необхідною інформацією, яка знаходиться в його пам’яті, 

подавати її в потрібній формі та послідовності. 

Інформаційні технології проникають, як в професійну діяльність, так і в 

приватне життя, вони впливають на міжнародний торговий баланс, рівень 

зайнятості, політику. У міру становлення інформаційного суспільства виникає 

потужна індустрія інформаційних технологій, призначена для задоволення 

потреб цього суспільства. Індустрія інформаційних технологій породжує нові 

види інформаційного продукту та засоби його доставки до споживачів. Під 

інформаційним продуктом слід розуміти різноманітні аспекти знань, відомості, 

твори мистецтва, інші форми інформації та розваг, отримані, як традиційними 

шляхами, так і за допомогою електронної техніки. Особливо яскраво 

інформаційні технології проявляються в об’єднанні багаточисельних секторів 

економіки, таких, як видавнича справа, виробництво офісного обладнання, 

обчислювальної техніки, систем телезв’язку та побутової техніки, які до 

недавнього часу хоча й були взаємопов’язані, проте незначно. Інформаційні 

технології стимулюють розвиток та посилення цього зв’язку. 
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У цілому сучасні інформаційні технології спрямовані на підвищення рівня 

автоматизації всіх інформаційних процесів, що є основою для прискорення 

темпів науково-технічного прогресу. Інформаційні технології дозволяють 

ефективно поєднувати технічні можливості обчислювальної техніки, 

електрозв’язку, інформатики. Вони спрямовуються на збір, нагромадження, 

аналіз та доставку інформації споживачам (вченим, інженерам, керівникам, 

лікарям, економістам) незалежно від відстані до джерел та обсягів, на 

автоматизацію одноманітних операцій управлінського процесу і підготовку 

аналітичної інформації для прийняття рішень. 

До середини двадцятого століття людство знало лише виробничі 

(матеріально-енергетичні) технології, що з’явилися в епоху першої промислової 

революції на базі використання парових машин. У наш час людство переживає 

науково-технічну революцію, матеріальною основою якої є електронно-

обчислювальна техніка. На базі цієї техніки з’явився новий вид технологій – 

інформаційні. До них відносяться процеси, де «початковим матеріалом» і 

«продукцією» (виходом) стала інформація. Зрозуміло, що інформація пов’язана 

з визначеними матеріальними носіями і, отже, процеси її обробки охоплюють 

також переробку речовини та перетворення енергії. Але останнє не має 

істотного значення для інформаційних технологій. Головну роль тут відіграє 

інформація, а не її носій, як виробничі, так і інформаційні технології виникають 

не спонтанно, а в результаті технологізації того або іншого соціального 

процесу, тобто цілеспрямованого активного впливу людини на ту або іншу 

галузь виробництва (соціальної практики) і її перетворення на базі 

обчислювальної техніки. Чим ширше застосування знаходить обчислювальна 

техніка, чим вищий інтелектуальний рівень програмного забезпечення, тим 

більше виникає видів інформаційних технологій, до яких відносяться технології 

планування і управління, наукових досліджень і розробок, експериментів, 

проектування, грошово-касових операцій, криміналістики, медицини, навчання 

та інші. Найпоширенішою інформаційною технологією, що відіграє винятково 

важливу роль у життєдіяльності суспільства, є технологія управління. 

Для нової технології переробки інформації, що пов’язана з фіксацією даних 

на машинних носіях і активно впливає на середовище застосування, потрібно 

радикальна перебудова сформованих інформаційно-комунікаційних процесів. 

При цьому виникають такі проблеми: системно строга математично 
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регламентована і складна інженерна технологія опрацювання даних 

«вклинюється» у нетехнологізоване, слабко структуроване середовище, 

життєдіяльність якого заснована на емпірично сформованих «людино-

паперових» процедурах і операціях, дуже гнучка природа яких лише маскує 

структурні «слабкості» середовища і зайві витрати часу і ресурсів. Більше того, 

виникає протиріччя між вимогами машинізованих систем, в основі яких лежать 

алгоритми інформаційного обміну, формалізовані моделі прийняття рішень, і 

внутрішньою логікою функціонування самого середовища, природою 

конкретного соціального процесу (управління, наукові дослідження, 

виробництво або медицина). Зазначене протиріччя знімається в результаті 

технологізації інформаційно-комунікаційних процесів, що означає з одного боку 

вдосконалення і розвиток самих обчислювальних технологій (засобів 

опрацювання даних), а з іншого – раціоналізацію середовища, у якому 

впроваджуються обчислювальні технології. 
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Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дитячому садку – 

актуальна проблема сучасного дошкільного виховання. Важливість та 

необхідність впровадження таких технологій у процес освітньої діяльності 

відзначалася міжнародними експертами у «Всесвітній доповіді з комунікації та 
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інформації», підготовленому ЮНЕСКО. У нашій країні, за останні 5 років, 

стався ряд подій, які визначають прискорений розвиток інтернет-технологій у 

дошкільних установах. 

Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій відкриває для 

вихователя нові можливості в проведені будь-яких занять. Класичні та 

інтегровані заняття в супроводі мультимедійних презентацій дозволяють дітям 

поглибити знання, отримані раніше, як говориться в англійській приказці: «Я 

почув і забув, я побачив і запам’ятав». Використання сучасних технологій в 

освіті створює сприятливі умови для формування особистості вихованців і 

відповідає запитам сучасного суспільства. 

Заняття у дитячому садку мають свою специфіку, вони повинні бути 

емоційними, яскравими, із залученням великої кількості ілюстративного 

матеріалу, з використанням звуко- і відеозаписів. Все це може забезпечити нам 

комп’ютерна техніка з її мультимедійними можливостями. При цьому 

комп’ютер повинен тільки доповнювати вихователя, а не замінювати його. 

Застосування комп’ютерної техніки дозволяє зробити заняття привабливим 

і по-справжньому сучасним, розв’язувати пізнавальні та творчі завдання з 

опорою на наочність. 

На заняттях з дітьми ІКТ використовується як частина заняття, але на 

підсумкових або узагальнюючих заняттях ІКТ може бути використано 

протягом всього заняття, у відповідності з віком дітей і вимогами Санітарних 

правил. 

Системи інтерактивної графіки та анімації дозволяють у процесі аналізу 

зображень управляти їх змістом, формою, розмірами, кольором та іншими 

параметрами для досягнення найбільшої наочності. 

Одним з основних засобів розширення дитячих уявлень є презентації, 

слайд-шоу, мультимедійні фотоальбоми. Ця наочність дає можливість 

вихователю вибудувати об’єкт пояснень на заняттях логічно, науково, з 

використанням відеофрагментів. При такій організації матеріалу включаються 

три види пам’яті дітей: зорова, слухова, моторна. 

Використання мультимедійних презентацій і слайдів за допомогою 

програми PowerPoint дозволяє зробити безпосередньо освітню діяльність 

емоційно забарвленою, привабливою, викликати у дитини живий інтерес. Вони 

є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що сприяє 

хорошій результативності. Використання комп’ютерних засобів навчання 

також допомагає розвивати у дошкільнят допитливість, зібраність, 

зосередженість. 
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Презентація дає можливість роздивитися складний матеріал поетапно, 

звернутися не тільки до поточного матеріалу, але й повторити попередню тему. 

Також можна більш детально зупинитися на питаннях, що викликають 

утруднення. Використання анімаційних ефектів сприяє підвищенню інтересу 

дітей до досліджуваного матеріалу. 

Застосування слайдів з об’єктами природи, супроводжені живим звуком або 

музичною композицією, викликає позитивні емоції і переживання, робить 

багатобічний, гармонізуючий і розвиваючий вплив на дітей. Дає відчути ніжність, 

здивування і захоплення світом живої природи, а на великому екрані крупним 

планом – застигле диво. Все це викликає бажання розглядати, діяти, грати. 

Також в якості мультимедіаресурсів виступають відеофрагменти, 

інтерактивні схеми і моделі. Завдання різного роду слайд-шоу і відеофрагментів – 

показати дітям ті моменти навколишнього світу, спостереження за якими 

безпосередньо викликає труднощі. Завдання схем і моделей – наочно уявити 

процеси в неживій природі, такі як зміна пір року, кругообіг води тощо. 

Отже, залучаючи дітей безпосередньо до створення різного роду 

мультимедіаресурсів, я перетворюю їх з об’єкта моїх педагогічних зусиль в 

суб’єкт освітньої діяльності, особливо це актуально для дітей старшого 

дошкільного віку, які вже можуть майже самостійно або за допомогою батьків 

створити свою презентацію. 

Для дітей молодшого дошкільного віку актуальним є використання 

цифрових технологій у фотозйомці. Справа в тому, що, включивши в слайд-

шоу або презентацію в якості варіативної наочності об’єкт, добре знайомий 

дитині, запускаються відразу кілька психічних процесів. 

По-перше, впізнавання «рідного» предмета з оточення дитини викликає 

радість, а для малюків це немало важливо. 

По-друге, сприяє розвитку операцій узагальнення. 

По-третє, зворотний процес, коли, зустрівши в своєму оточенні предмет, 

про який уже говорили і бачили його на екрані, у дитини вибудовується 

ланцюжок відтворення решти матеріалу, пов’язаного з цим предметом 

(розвивається асоціативна пам’ять). 

Хочеться зауважити, що якщо вихователі дошкільних закладів будуть не 

тільки розвивати у дітей допитливість, прагнення щось дізнаватися, але і 

докладати зусиль для самостійного отримання необхідних знань, то жодна 

оснащена новітньою технікою установа шкільної освіти не зможе виправити 

наших помилок. 
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УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ДО СФЕРИ ОСВІТИ 

Домінуючою тенденцією розвитку сучасної цивілізації є перехід її до 

інформаційного суспільства, в якому об’єктами і результатами праці 

переважної частини населення стануть інформаційні ресурси та знання, що 

відповідно вимагає ґрунтовної підготовки всіх членів соціуму до використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності. 

Стрімкий розвиток глобальної мережі Інтернет призвів до комп’ютерної 

революції в інформаційному світі, в якому комп’ютер є основним засобом 

телекомунікації. 

Прогрес у галузі створення високошвидкісних цифрових каналів зв’язку, 

засобів цифрового подання та стискання відео/аудіо інформації, єдиних 

протоколів роботи з відео – надзвичайний. Комп’ютерна телекомунікація 

набагато швидша та дешевша (що найголовніше), набагато потужніша від таких 

звичних засобів, як телефон, телеграф, телебачення [1]. 

Вже тепер інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) становлять 

вагому частку світового виробництва, що веде до глобального перерозподілу як 

ринку праці, так і ринку освітніх послуг. Крім того, розбудова єдиного 

Європейського освітнього простору в рамках Болонського процесу істотно 

підвищує роль ІКТ в освіті, що зумовлено сучасною світовою тенденцією до 

http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18415-uprovadzhennya-suchasnix-komp-yuternix-texnologij-do-sferi-osviti.html
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18415-uprovadzhennya-suchasnix-komp-yuternix-texnologij-do-sferi-osviti.html
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створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які дозволяють, з 

одного боку, розвивати систему нагромадження і поширення наукових знань, а 

з другого – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким 

верствам населення. 

Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А це 

означає, що в сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші 

інформаційні технології. Створення добротного інформаційного середовища є 

ключовим завданням на шляху переходу до інформаційного суспільства. 

Масове впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) в 

освітню сферу висуває проблему комп’ютеризації закладів освіти в розряд 

пріоритетних. Розвиток і впровадження ІКТ спрямовані на їх комплексне 

інформаційно-ресурсне й методичне забезпечення. 

Наша країна співпрацює з різними міжнародними організаціями і отримує 

не тільки законодавчу підтримку, а і допомогу в матеріально-технічному 

забезпеченні. 

Великий внесок у розвиток системи освіти України внесла всесвітня 

добродійна програма Intel «Навчання для майбутнього», здійснювана 

корпорацією Intel з початку 2004 року спільно з МАН України, а також 

регіональними управліннями освіти на базі навчальних закладів всіх рівнів. 

У рамках впровадження соціального проекту Міністерством освіти і науки 

України та Китайською Народною Республікою була підписана угода щодо 

поставки комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів 

України. Підписання Угоди дозволило отримати безоплатну допомогу з боку 

Уряду КНР – комп’ютерне обладнання (23 500 комплектів). Дане обладнання 

буде розподілено між навчальними закладами по всій території України. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у школі і 

безпосередньо в діяльності керівництва закладу стало загальною необхідністю. 

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний 

процес школи забезпечить поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень. 

Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи 

навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби 

навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки для 

забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного 

мислення та самостійності педагогічних працівників. Для ефективної 
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модернізації освіти та оновлення технічного арсеналу засобів навчання 

необхідно оптимізувати реалізацію державних програм, спрямованих на 

інформатизацію, комп’ютеризацію та оновлення матеріально-технічної бази 

шкіл, надання всім вільного доступу до мережі Інтернет. 

Систематичне проведення занять з використанням комп’ютера, дає 

можливість вчителеві продуктивно керувати навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів, контролювати рівень засвоєння програмного матеріалу, 

вносити корективи в процес викладання, виявляти прогалини в знаннях учнів з 

метою подальшого вивчення недостатньо засвоєного матеріалу. 
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СЕРЕДОВИЩЕ SCRATCH ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ 

ПРОГРАМУВАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Скретч – інтерпретована динамічна візуальна мова програмування 

основана і реалізована на Squeak. Завдяки динамічності, вона дає змогу 

змінювати код навіть під час виконання. Мова має за мету навчити дітей 

поняттю «програмування» і дає змогу створювати ігри, анімації чи музику. 

Scratch – середовище програмування, яке дозволяє дітям створювати власні 

анімовані та інтерактивні історії, ігри і інші витвори. Ними можна 

обмінюватися всередині міжнародної спільноти, яка поступово формується у 
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мережі Інтернет. Середовище програмування можна безкоштовно завантажити і 

вільно використовувати у шкільній чи позашкільній освіті. Ось чому тема 

статті є актуальною у вивченні основ програмування в початковій школі. 

У середовищі Scratch використовується метафора цеглинок Лего, з яких 

навіть найменші діти можуть зібрати прості конструкції. Але, розпочавши з 

малого, можна далі розвивати та розширювати своє уміння будувати і 

програмувати. Scratch створювався спеціально для того, щоб підлітки 10-16 

років використовували його самостійно, в мережі позашкільного навчання на 

базі комп’ютерних клубів, у містах та регіонах з низьким рівнем доходів. Це 

нове технологічне середовище дозволяє їм виразити себе в комп’ютерній 

творчості. 

Scratch може використовуватися в різних формах: школах, музеях, центрах 

додаткового навчання, удома. Він створювався для учнів 8-16 років, але і діти 

ранішого віку можуть працювати над Scratch-проектами разом з батьками або 

старшими братами чи сестрами, та і студенти вузів можуть використовувати 

Scratch на заняттях. 

Коли учні створюють проекти в Scratch, вони опановують навички, які їм 

знадобляться для успішної самореалізації та майбутнього успіху: 

 творче мислення; 

 ясне спілкування; 

 системний аналіз; 

 використання технологій; 

 ефективна взаємодія; 

 проектування; 

 постійне навчання. 

Scratch розроблявся як нове навчальне середовище для навчання школярів 

програмуванню і позиціювався авторами як альтернатива «культурі 

PhotoShop». У Scratch можна створювати фільми, гратися з різними об’єктами, 

видозмінювати їх вигляд, переміщувати їх екраном, встановлювати форми 

взаємодії між об’єктами. Це об’єктно-орієнтоване середовище, в якому блоки 

програм збираються з різнокольорових «цеглинок» команд так само як машини 

збираються з різнокольорових блоків у конструкторах Лего. Досвід і метафори 

Лего-Лого в середовищі Scratch лежать на поверхні. 

Ми можемо взяти будь-який об’єкт і здійснити над ним дії: 

 видозмінити його зовнішній вигляд за допомогою фіолетових команд – 

блоків зовнішнього вигляду; 

 перемістити його за допомогою синіх команд блоків переміщення; 
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 помістити команди переміщення і видозміни всередину оранжевих 

блоків керування; 

 додати до керуючих блоків «цеглинки» звуків. 

У результаті виконання простих команд може складатися складна модель, 

у якій взаємодіятимуть багато об’єктів, наділених різними властивостями. 

Початковий рівень програмування такий простий і доступний, що Scratch може 

слугувати як навчальний засіб не тільки старших, але і молодших школярів. 

Причини вибору для вивчення: 

1. Платформна незалежність – Scratch можна встановлювати на 

комп’ютерах під керуванням операційних систем Microsoft Windows, Macintosh 

і Linux. 

2. Алгоритмічна повнота – Scratch підтримує концепції об’єкно-

орієнтованого програмування, а саме: 

 структуру слідування або послідовні процеси; 

 структуру повторення або циклічні процеси; 

 структуру галуження (вибору) або розгалуджені процеси; 

 змінні глобальні й локальні, надання і зміна величин змінних; 

 типи даних: символьні, числові, логічні, графічні, аудіо; 

 вирази (числові, текстові, логічні, порівняння), операції, функції, 

оператори, операнди; 

 введення й виведення даних; 

 координування, синхронізування роботи окремих частин програми; 

 паралельні процеси – одночасне виконання різних програмних блоків; 

 об’єкти (спрайти), властивості об’єктів, методи, події. 

3. Наочність створення (запису) алгоритму – відкривши потрібну 

сукупність вказівок, перетягуємо потрібну вказівку за допомогою миші у поле 

скриптів. 

4. Наявність інтерфейсів різними мовами – кнопка «Встановити мову» на 

Панелі інструментів відкриває перелік мов інтерфейсу, серед яких є українська. 

5. Безоплатність – середовище програмування можна безкоштовно 

завантажити і вільно використовувати у шкільній чи позашкільній освіті [2].  

Scratch – це мультимедійна система. Велику частину операторів мови 

спрямовано на роботу з графікою і звуком, створення анімаційних і 

відеоефектів. Маніпуляції з медіаінформацією – головна мета створення 

Scratch. Особливо важливою є комунікативна сторона Scratch. Середовище 

передбачає колективну роботу над проектами й обмін результатами через сайт 

Scratch-товариства. Scratch створювали для учнів віком від 8 до 16 років. Але й 



157 

 

діти молодшого віку можуть працювати в цьому середовищі над проектами 

разом з батьками або старшими братами і сестрами. З іншого боку, навіть 

студенти вишів можуть використовувати Scratch на заняттях в комп’ютерних 

класах. Образно кажучи, система пропонує низьку підлогу (легко почати 

роботу) й високу стелю (можливість створити складні проекти). 

Scratch – інтерактивне середовище, побудоване на інтуїтивно зрозумілих 

дитині принципах. Принципово новою є ідея щодо складання програми 

мишкою з готових блоків-цеглин подібно до того, як діти будують будиночки і 

машинки з деталей конструктора. Подібний спосіб складання програм 

унеможливлює проблему синтаксису, що для молодших школярів істотно. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО НАВЧАННЯ 

«Хто володіє інформацією, той володіє світом» 

У. Черчілль 

Реформування національної освіти в Україні здійснюється в умовах 

глибокого проникнення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) майже 

у всі сфери людської діяльності. ІКТ стають потужнім каталізатором і 

показником науково-технічного розвитку суспільства. 

Світ перебуває на тому етапі розвитку, коли неможливо обійтися без 

використання інформаційно-комунікаційних технологій. Оскільки мобільні 

технології набувають у світі дедалі більше прихильників не тільки серед учнів і 
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студентів, але й серед викладачів, тому у процесі навчання їх доцільно 

використовували водночас із традиційним. Проведені в США дослідження 

довели, що студенти й викладачі позитивно реагують на впровадження в процес 

навчання портативних комп’ютерів. Навчання стає більш умотивованим, 

студенти більше часу витрачають на навчання і спілкування у групі та з 

викладачем [1]. 

Мобільне навчання – це нова освітня парадигма, на основі якої виникає нове 

навчальне середовище, де студенти можуть отримати доступ до навчальних 

матеріалів у будь-який час та будь-де, що робить сам процес навчання 

всеосяжним і мотивує студентів до навчання протягом усього життя. 

Дане навчання набуло актуальності з початком «ери смартфонів і 

планшетів». Звичайно, система освіти України не може стояти осторонь таких 

тенденцій. Можливості мобільних пристроїв, безумовно, потрібно 

використовувати в навчальному процесі, адже вони органічно поєднуються з 

традиційними формами навчання, розширюють можливості доступу до 

навчальної інформації, сприяють залученню України до загального 

інформаційного простору [1]. 

Біологія, як предмет природничого циклу, має на меті формувати цілісний 

світогляд, екологічний спосіб мислення, здоровий спосіб життя. Тому дуже 

важливо розглядати шкільну біологію, як компонент у загальній системі освіти 

та забезпечувати на заняттях цих предметів реалізацію цілей загальної середньої 

освіти [2]. 

Одним із навчальних предметів, що дає багатий матеріал для відпрацювання 

найрізноманітніших методів і прийомів роботи є біологія. Викладання біології 

пов’язане з використанням великого обсягу інформації, що робить застосування 

комп’ютера особливо ефективним, оскільки дозволяє опрацювати матеріал дуже 

швидко і представити у вигляді таблиці, схем, малюнків, фото, відео. Це 

пояснюється значним унаочненням практичного матеріалу, що дозволяє зрозуміти 

й засвоїти абстрактні поняття, сформулювати практичні вміння та навички. 

Використання на занятті електронних навчальних посібників дозволяє розв’язати 

проблему навчання студентів з різними провідними каналами сприйняття. 

Робота з комп’ютерними програмами, інтерактивною дошкою, проектором 

сприяє створенню яскравих образів, що стимулює роботу правої півкулі, а отже 

розвиває асоціативне мислення. Це дозволяє досягти більш ґрунтовного 
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запам’ятовування навчального матеріалу через образне сприйняття, посилення 

його емоційного впливу [3]. 

Застосування прикладного програмного забезпечення дає змогу вивести 

сучасне заняття з біології на якісно новий рівень, оскільки активізує процес 

навчання шляхом використання нових привабливих форм подання навчальної 

інформації, залучає студентів до активної пізнавальної діяльності завдяки 

новизні та не традиційності викладання нового матеріалу. 

На сьогодні неможливо обійтися без мультимедійних засобів навчання. 

Заняття із застосуванням мультимедійного проектора, що допомагає ілюструвати 

теоретичний матеріал і дає можливість не тільки почути, але й побачити 

біологічні об’єкти і явища. Так, наприклад, можна на окремих частинах заняття, 

запропонувати студентам перегляд сайтів, відеофрагменту, презентацію, 

провести віртуальну лабораторну чи практичну роботу [4]. 

Як бачимо, використання комп’ютера передбачає не лише наявність 

необхідного устаткування, а і забезпечення різного програмового матеріалу. На 

сучасному етапі розвитку освіти проблема застосування комп’ютерних 

технологій на заняттях біології набуває дуже важливого значення. 

Звичайно, що комп’ютер ніяким чином не замінить «живе» спілкування з 

природою, викладачем, виходи на екскурсії, похід до музею, роботу з 

мікроскопом, гербарієм, проте за ними майбутнє. Однак, заняття з 

використанням комп’ютерних технологій стає більш наочним, цікавим, 

складний матеріал, стає зрозумілим [3]. 

Отже, використання інноваційних інформаційно-комунікативних 

технологій у професійній підготовці студентів є обов’язковою умовою 

формування компетентного фахівця на сучасному етапі розвитку 

інформаційного суспільства. 
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ЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ У ТВОРЧОМУ РОЗВИТКУ 

СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Дитяча творчість визначається як явище художньої культури, і вивчення її 

особливостей, проявів та умов формування – важлива проблема психолого-

педагогічної науки. Дитинство, передусім дошкільне, – єдиний період життя, 

коли творчість може стати універсальним і природним способом буття людини. 

Численні наукові дослідження різних часів свідчать про безмежні креативні 

можливості дошкільного дитинства, тому провідна психолого-педагогічна 

проблема виявляється у тому, щоб створити сприятливі умови для розвитку 

особистості [2, С. 25]. 

Одним із засобів вияву творчих здібностей дитини є художня праця, що 

являє собою художньо-прикладну діяльність, яка тісно пов’язана із трудовим 

процесом [4, С. 12]. 

Питання трудового виховання у процесі художньої праці дітей 

дошкільного віку як продуктивного виду діяльності, в процесі якого 

відбувається розвиток дитини, широко вивчалися Л. Артемовою, 

Н. Ветлугіною, А. Давидчук, Т. Комаровою, В. Мухіною, Б. Нєменським, 

М. Подцьяковим, Є. Фльоріною та ін. Загальним питанням трудового 

виховання дошкільнят були присвячені наукові дослідження З. Борисової, 

Т. Введенської, В. Павленчик, М. Мельничук, Г. Бєлєнької, М. Машовець. 

Художня праця – найрезультативніший вид праці, що доступний дітям 

дошкільного віку. Цей вид праці передбачає виготовлення дітьми 

різноманітних виробів з паперу, глини, тканини, рослинного та викидного 

матеріалу тощо. За допомогою ножиць, ниток і голки, клею та інших 

матеріалів, що допомагають з’єднувати окремі частини у єдиний виріб, діти 

можуть виготовляти цікаві та красиві сувеніри для своїх близьких і знайомих 
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(вітальні листівки, шкатулки, саморобні іграшки), предмети для ігор (картонні 

меблі, килимок, рушничок для ляльки), атрибути святкового оздоблення 

кімнати до свята: гірлянди, прапорці, сніжинки, ліхтарики. 

Діти дошкільного віку із задоволенням займаються ручною працею, 

оскільки їх приваблює можливість діяти з різноманітними, яскравими і 

незвичними матеріалами, досліджувати ці матеріали, змінювати й 

перетворювати за своїм бажанням. Дитина відчуває себе творцем, що стимулює 

її розумову та фізичну активність. Прагнення до результату спонукає до 

вольових зусиль, а сам результат виступає джерелом позитивних емоцій як 

самої дитини, так і людей її найближчого оточення. Адже створені дитиною 

вироби часто призначаються іншій людині – подарунок комусь із рідних, 

знайомих, використовуються у повсякденному житті, роблячи його більш 

емоційним і яскравим – прикрашають, допомагають тощо. 

Художня праця дітей старшого дошкільного віку може виявитись тим 

тлом, на якому окресляться здібності і проявляться таланти дитини. Її зміст стає 

більш різноманітним і багатим. Діти можуть вже не лише копіювати дії 

дорослих, але й здатні виявляти творчість, робити іграшки, створювати 

нескладні атрибути для ігор-драматизацій, інсценівок, свят. Окремі види ручної 

праці – вишивка, плетіння з бісеру, моделювання з паперу можуть стати 

улюбленою справою дитини на все життя [4, С. 18].  

Цікавим є той факт, що в художній праці дітей гендерні паритети не 

виявляються. Хлопчики із захопленням вишивають (досвід свідчить, що у них і 

виходить краще), дівчатка роблять моделі різних об’єктів навколишнього життя 

тощо. Найбільшого задоволення надає дитині ручна праця, якщо у ній беруть 

участь значущі для неї дорослі: мама, тато, старший брат чи сестра, вихователь.  

До художньої праці потрібно залучати усіх дітей, виховуючи в них 

прагнення і бажання працювати. Під час роботи з різними матеріалами 

розвиваються дрібні м’язи рук, діти набувають навичок роботи з простими 

інструментами; дії з різними матеріалами цікаві і дають можливість виявити 

творчість; цей вид трудової діяльності має практичний результат. 

Експериментальні дослідження педагогів-практиків свідчать про те, що є 

діти, які здатні годинами просиджувати над улюбленим заняттям, не завдаючи 

дорослим ніякого клопоту. Але, не слід залишати дошкільників на тривалий час 

на самоті навіть з улюбленим заняттям. 30-40 хвилин є максимумом для них за 
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фізіологічними показниками. Після цього увагу дитини слід переключити на 

інші види діяльності. 

Отож, художня праця є джерелом насолоди для дитини, засобом розвитку 

сенсорних відчуттів (дотикових, зорових, слухових), психічних процесів (уяви, 

мислення, мови), моторних навичок, естетичного чуття, моральних якостей. 

Проте організація художньої праці з дітьми дошкільного віку потребує уваги і 

керівництва з боку дорослих, що полягає насамперед у забезпеченні дітей 

матеріалами для праці та навчанні прийомам роботи з ними. 
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НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Природним є прагнення людини до творчості, гармонії, любові, тобто тих 

елементів, що складають естетичне виховання. Фундамент цього виховання 

закладається у початковій школі. Великий потенціал при вивченні предметів 

творчого характеру у початкових класах містить, на нашу думку, 

використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій. Це питання 

тісно пов’язане із проблемами взаємодії «дитина-комп’ютер» та використанням 

вчителем початкових класів комп’ютерів у своїй діяльності. 
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Одним із завдань вчителя є розширення навичок та можливостей за 

рахунок використання персональних комп’ютерів. Використання на уроках 

комп’ютерних програм, є ефективним, практичним та надійним інструментом, 

який є потрібним та незамінниму повсякденній роботі вчителя початкових 

класів. За допомогою комп’ютерної техніки, можна організувати виконання 

обчислювальних, графічних та науково-дослідницьких робіт.  

Можливості сучасного уроку й системи освіти загалом значно 

розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних 

технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання – 

виховати та підготувати молодь, здатну активно включатися в якісно новий 

етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформацією.  

Нині дитина опановує комп’ютер раніше, ніж навчається грамотно писати 

чи критично читати. Найпростішою й найпоширенішою на сьогодні програмою, 

яка допомагає вчителю урізноманітнити урок, є прикладна програма 

PowerPoint. Як показує практика, використовувати комп’ютерні презентації 

можна на уроках будь-якого типу (урок вивчення нового матеріалу, урок 

закріплення знань, умінь, навичок; урок контролю знань, умінь, навичок; 

нестандартний урок; інтегрований урок; комбінований урок). Головне, щоб 

поданий матеріал відповідав принципам науковості, наочності, був поданий в 

обсязі, що відповідає дидактичній меті.  

Комп’ютер, як і книгу, можна використовувати з великою користю, а 

можна і на шкоду. 

Широкого поширення здобула зараз взаємодія вчителя з учнем через 

комп’ютерні мережі – дистанційне навчання. Не зупиняючись детально на 

перевагах та недоліках цієї форми навчання, зазначимо, що існує ряд категорій 

дітей, для яких таке навчання є чи ледь не єдиною можливістю отримати 

повноцінну освіту. Для обдарованого і допитливого учня це можливість 

займатися самоосвітою. 

На уроках трудового навчання доцільне використання комп’ютера як 

учителем, так і учнями. Навчання з використанням засобів інформаційно-

комунікативних технологій дозволяє створити умови для формування 

активності, самостійності, креативності, здатності до адаптації в умовах 

інформаційного суспільства, для розвитку комунікативних здібностей і 

формування інформаційної культури особистості [1, с. 8].  
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Впровадження персональних комп’ютерів в навчання стало необхідністю, 

оскільки вони сприяють розвитку, індивідуальній неповторності особистості. 

Відомо, що навчання за допомогою персональних комп’ютерів – це принципово 

новий тип навчального процесу, який вимагає нових форм і методів навчальної 

діяльності. Їх використання змінює функції вчителя: він повинен заздалегідь 

визначити шляхи та розробити алгоритми оптимального керівництва всім 

навчальним процесом й окремим заняттям, у тому числі.  

Істотною дидактичною особливістю навчання з допомогою персональних 

комп’ютерів є встановлення діалогу між тим, хто навчається, і машиною або 

діалогічного трикутника: школяр-комп’ютер-вчитель. Такі діалоги 

допомагають виявити і зрозуміти труднощі, які виникають у процесі вивчення 

предмета при самостійному розв’язанні завдань, а вчителеві – спостерігати та 

контролювати якісний стан навчання [2, с. 16]. 

Обов’язковим компонентом навчального процесу є контроль знань, умінь 

та навичок, тобто перевірка його результативності. Комп’ютер значно полегшує 

процес перевірки знань, адже за допомогою тестових програм учні 

відповідають на запитання, а по закінченню тестування комп’ютер автоматично 

виставляє вмотивовану оцінку. Це значно полегшує роботу учителя, робить 

процес перевірки знань більш цікавим та позбавляє учнів страху перед 

тестуванням, що в свою чергу підготовляє їх до незалежного тестування при 

вступі до вищих навчальних закладів.  

Інформація, що розміщена на слайді та з’являється в потрібні моменти 

пояснення, проведення дослідів, експериментів, доказів змушує учнів пройти 

всі етапи мислення, використати різні розумові операції [3, с. 26]. 

Уроки трудового навчання у початковій школі спрямовані не лише на 

розвиток здібностей та набуття навичок, а й на пізнання навколишнього світу. 

Серед завдань таких уроків є: формування уявлень про навколишній світ, 

предмети праці та побуту; засвоєння основних мистецьких термінологій; 

формування здатності використовувати набуті навички та вміння; розвиток 

художніх здібностей, творчого потенціалу особистості; збагачення емоційно-

естетичного досвіду; виховання різнопланових інтересів, смаків. Саме на 

вирішення цих завдань спрямовані в початковій школі уроки із застосуванням 

комп’ютерних технологій [4, с. 61]. 
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Використання персонального комп’ютера у навчальному процесі дещо 

змінює функції вчителя, оскільки здійснюється їх перерозподіл між педагогом і 

ПК. При цьому машині передаються лише ті функції, з якими вона може 

справитися ефективніше, ніж вчитель. Програмна і технічна система ПК 

допомагають автору навчальної програми компонувати інформацію, планувати її 

зміни, видавати креслення, таблиці, графіки на екран дисплея. Подання інформації 

може здійснюватися в будь-якому часовому режимі, а наявність дидактичних 

засобів з виділенням інформації (наочність, підкреслювання, штрихування, 

кольорове зображення і т.п.) значно підвищує реалізацію інформаційної функції 

ПК. Особливої уваги при цьому заслуговує структурування матеріалу, який при 

навчанні краще сприймається з екрана дисплея. 

Значною перевагою ПК у порівнянні з іншими технічними засобами 

навчання є можливість індивідуального навчання. Досвід використання 

обчислювальної техніки свідчить про те, що індивідуалізацію процесу навчання 

можна здійснювати за послідовністю понять, що вивчаються; рівнем науковості 

матеріалу; засвоєння, складності і кількості пред’явлених завдань, часу 

навчання [5]. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що комп’ютер є одним із способів 

підвищення ефективності навчання дітей. За допомогою комп’ютерних програм 

можна індивідуалізувати процес навчання, що дає змогу забезпечити 

адекватний темп роботи для кожного учня. Комп’ютер відкриває широкі 

можливості в моделюванні різноманітних середовищ навчання на уроках 

трудового навчання. 

Загалом використання комп’ютера в навчально-виховному процесі дало, на 

нашу думку, позитивний результат, як для вчителя, звільнюючи його час від 

пошуку наочних посібників, методичної бази на продумування самого уроку, 

методів, прийомів для кращого подання матеріалу школярам, так і для учнів, 

для яких такі уроки були особливо цікавими, корисними та незвичними. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ  

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

Передавання знань є складовою людської діяльності, тому застосування 

новітніх інформаційних технологій у галузі освіти зумовлені двома чинниками. 

З одного боку, це необхідність підготувати учня до його майбутнього робочого 

місця, а з іншого – необхідність більш ефективної передачі знань, до швидкого 

сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і 

використовувати. 

Випускник сучасної школи, який буде жити і працювати в сучасному світі, 

повинен уміти володіти інформаційними та телекомунікаційними 

технологіями, адже нові технології мають величезний діапазон можливостей. 

Посилення розумового навантаження на уроках спонукає замислитись, як 

тривалий час утримувати інтерес учнів та їх активність протягом всього періоду 

навчання на необхідному рівні. Цілком очевидно, що, використовуючи лише 

традиційні методи навчання, розв’язати це завдання неможливо, у школі 

необхідно створити умови, які здатні забезпечити такі необхідні можливості: 

залучення кожного учня до активного пізнавального процесу; спільна робота у 

співпраці для розв’язання різноманітних проблем; широке спілкування з 

однолітками з інших шкіл, регіонів; вільний доступ до необхідної інформації в 
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інформаційних центрах усього світу з метою формування власної незалежної 

аргументованої думки [4]. 

Навчати, використовуючи прогресивні методи, – означає навчати методом 

здобуття глибоких знань. Очевидно, що сучасна проекційна техніка практично 

створена для шкіл та студентських аудиторій, як колись були створені для них 

дошка та крейда. Ефективність проведення уроку підвищується за рахунок 

зменшення ролі «класної дошки» як основного інструмента викладання. Значні 

можливості комп’ютерних технологій полягають у розвитку технічного 

мислення.  

Не секрет, що розуміння і засвоєння багатьох явищ і процесів на уроках 

трудового навчання викликає в багатьох учнів труднощі, засвоєння матеріалу, 

зазвичай, будується на простому запам’ятовуванні термінів та процесів. 

Сучасні інформаційні засоби значно полегшують процес навчання через 

реалізацію одного з фундаментальних його методів – наочність. Наочність за 

Я. А. Коменським, є «золотим правилом дидактики». 

Зміст трудового навчання значною мірою вимагає наочності з 

необхідністю використання демонстраційного матеріалу. Інтерактивна дошка – 

коштовний інструмент для навчання всього класу. Це – візуальний ресурс, який 

може допомогти вчителям зробити уроки живими і привабливими для учнів. 

Така дошка дозволяє піднести учням інформацію, використовуючи широкий 

діапазон засобів візуалізації та мультимедіа (карти, таблиці, схеми, діаграми, 

фотографії, відео, презентації і ін.). Вчителі можуть використовувати 

управління інтерактивною дошкою, аби піднести матеріал, що вивчається, 

захоплюючими і динамічними способами. В інтерактивній дошці об’єднуються 

проекційні технології з сенсорним пристроєм, тому така дошка не просто 

відображає те, що відбувається на комп’ютері, а дозволяє управляти процесом 

презентації, моделювати ідеї і поняття, не торкаючись до комп’ютера, змінити 

модель, перенести об’єкт в інше місце екрану. Вносити поправки і корективи, 

зберігати матеріали уроку для подальшого використання та редагування. Все це 

робиться в режимі реального часу [3]. 

Працюючи з інтерактивною дошкою, учитель завжди знаходиться в центрі 

уваги і підтримує постійний контакт з класом. Таким чином, інтерактивна 

дошка ще дозволяє заощадити дорогоцінний час. Використовуючи таку 

технологію, ми можемо поєднувати перевірені методи і прийоми роботи зі 

звичайною дошкою з набором інтерактивних і мультимедійних можливостей. 

Багато вчителів стверджують, що учні стають активнішими і 

зацікавленішими на уроці, де використовується інтерактивна дошка. 
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Інформація стає для них доступнішою і зрозумілішою, що покращує атмосферу 

розуміння в класі, і учні стають більш націленими на роботу. Вчителі, що 

почали працювати з інтерактивною дошкою, відзначають позитивні зміни в 

об’ємі матеріалу, що сприймається учнями. Вчителі стверджують, що з 

використанням інтерактивної дошки вони встигають подати більше інформації 

за менший час, і при цьому учні активно працюють на уроці і краще розуміють 

навіть найскладніший матеріал. 

Отже, використовуючи інтерактивну дошку на уроках трудового навчання, 

ми з легкістю зможемо зацікавити учнів самим процесом навчання, провести 

інструктажі, наочно показати та пояснити послідовність виконання завдань. 

Ефективність раціонального використання інформаційних технологій 

обумовлюється, ще й тим, що скорочується час вивчення теоретичного 

матеріалу програми. Вивільняється час для творчої практичної роботи, 

усунення прогалин у знаннях, актуалізації раніше вивченого матеріалу. 

Інтерактивна дошка стає незамінною річчю для викладання будь-якого 

предмету, особливо трудового навчання. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 

ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

З появою комп’ютерної техніки виникла і проблема ефективності 

комп’ютеризації навчання. Оскільки комп’ютер створювався як засіб 

управління технічними та іншими системами, він майже одразу знайшов 

практичне застосування в управлінні якістю освіти. 

Проникнення сучасних інформаційних технологій у сферу освіти дозволяє 

педагогам якісно змінити зміст, методи і організаційні форми навчання. 

Сучасний урок не можна уявити без використання сучасних мультимедійних 

технологій, які надають унікальні можливості для реалізації творчих ініціатив 

вчителя і учня. Доведено, що одночасний вплив на різні органи чуття людини у 

багато разів збільшує ефективність навчання. 

Отже, метою нашої статті є дослідження особливостей застосування 

інформаційних технологій на уроках трудового навчання. 

Урок, що включає слайди презентації, викликає у дітей емоційний відгук, в 

тому числі і самих інфантильних. Екран притягує увагу учнів. Мультимедіа – 

це представлення об’єктів і процесів не традиційним текстовим описом, а з 

допомогою фото, відео, графіки, анімації, звуку, тобто у всіх відомих формах. 

Тут ми маємо дві основні переваги – якісне і кількісне [2, c. 18]. 

Якісно нові можливості очевидні, якщо порівняти словесні описи з 

безпосереднім аудіовізуальним поданням. 

Кількісні переваги виражаються в тому, що мультимедійне середовище 

багато вище за інформаційну щільність. 

Основна мета застосування ІКТ полягає в підвищенні якості навчання. 

Якість навчання – це, те для чого ми працюємо. 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

здійснюється за такими напрямами: 
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 використання готових навчальних програм; 

 створення презентацій до уроків; 

 робота з ресурсами Інтернет; 

 розробка та використання власних авторських програм [4, c. 112]. 

Застосування ІКТ у процесі навчання підвищує загальний рівень 

навчального процесу, посилює пізнавальну активність учнів. 

Навчання з допомогою комп’ютера призводить до підвищення 

ефективності засвоєння, активізації розумової діяльності учнів. 

За допомогою комп’ютерних технологій можна вирішити наступні 

завдання: 

 посилення інтенсивності уроку; 

 підвищення мотивації учнів; 

 моніторинг їх досягнень [5, c. 37]. 

Застосовувати комп’ютерні програми можна на будь-якому етапі уроку: 

при вивченні нового матеріалу, закріпленні, на узагальнюючих уроках, при 

повторенні. 

Використання ІКТ на уроках трудового навчання дозволяє 

урізноманітнити форми роботи, діяльність учнів, активізувати увагу, 

підвищувати творчий потенціал особистості. 

Комп’ютер – це засіб, що дозволяє: 

 розвинути нову інформаційну культуру діяльності учнів; 

 підвищити рівень мотивації учнів; 

 розширити зону індивідуальної активності дитини; 

 знаходити джерела додаткової інформації з предмету; 

 збільшити динаміку і образність пропонованого навчального матеріалу; 

 перевірити обсяг і правильність знань, їх глибину, усвідомленість, 

гнучкість і оперативність; 

 застосувати різні способи активізації розумової діяльності учнів; 

 проводити словникову роботу, як спосіб усвідомлення навчального 

матеріалу; 

 систематизувати нові для учнів знання; 

 активізувати максимально творчу участь дітей у навчальному процесі [1, 

c. 98]. 
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Інтернет безмежно розширив можливості виявлення і демонстрації 

навчальної інформації. Ніщо так не привертає уваги і не стимулює роботу 

розуму, як ілюстративно-пояснювальний метод. Безперечно, що саме це сприяє 

отриманню позитивного результату в плані засвоєння програмного матеріалу. 

Досить часто педагоги у своїй діяльності застосовують мультимедійні 

уроки-презентації. 

Підготовка подібних уроків вимагає ще більш ретельної підготовки, ніж у 

звичайному режимі. Проектуючи майбутній мультимедійний урок, необхідно 

розробити послідовність технологічних операцій, форми і способи подачі 

інформації на великий екран. Важливим в проведенні уроку є організація 

зворотного зв’язку з учнями [3, c. 44]. 

При проектуванні майбутнього мультимедійного уроку необхідно задатися 

питанням: «Для чого буде призначений даний урок: для вивчення нового 

матеріалу або для закріплення пройденого, а, може бути, для застосування 

практичних знань, умінь, навичок?» Вже виходячи з цього, необхідно підбирати 

необхідні форми і методи проведення уроку, освітні технології, прийоми 

педагогічної техніки. Урок досягне максимального навчального ефекту, якщо 

він постане осмисленим і цілісним, а не випадковим набором слайдів. 

Необхідно прагнути перетворити перелік слайдів у навчальний епізод. 

Використання інформаційних технологій значно змінює навчальний 

процес: одночасно відбувається взаємодія дидактичного трикутника: учень-

комп’ютер-учитель. За допомогою комп’ютерних програм можна 

індивідуалізувати процес навчання, що дає змогу забезпечити  адекватний темп 

роботи для кожного учня. 

Завдяки інтерактивному супроводу занять, значно економиться навчальний 

час, ніж при роботі біля класної дошки. Економлячи час, вчитель може 

збільшити щільність уроку, збагатити його новим змістом, а при вивченні 

предмета, з’являється ще і можливість приділити більше уваги на практичну 

частину уроку. 
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства 

зумовлює необхідність перебудови всієї системи освіти, змінює освітні потреби 

щодо підготовки й розвитку сучасного спеціаліста, мобільність якого залежить 

від володіння інформацією та здатності до обміну нею, комунікативності, 

самостійного набуття необхідних для професійної діяльності знань, умінь, 

навичок [1]. 

За умов переходу України до сучасного інформаційного суспільства дедалі 

більш актуальним стає питання про інтеграцію інноваційних методик навчання, 

насамперед інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у традиційну 

шкільну методику. Особливості уроку в початковій школі створюють широкі 

можливості для використання комп’ютерних технологій. 
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Бурхливий розвиток засобів інформатизації відкриває нові можливості для 

застосування комп’ютерів у навчальному процесі. 

Нові інформаційні технології навчання – це сукупність методології та 

технології навчання, в основу якої покладено використання комп’ютерних 

навчальних програм, електронних посібників і підручників, що забезпечують 

інтерактивний програмно-методичний супровід навчального процесу і є однією 

з форм реалізації мети та змісту сучасної парадигми гуманізованої освіти. 

Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик 

(особистісно-орієнтованого, розвивального, проектного навчання) надають 

кожному школяреві, спираючись на його інтереси, здібності, особисті цінності 

й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах 

діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в 

інформаційному суспільстві [3]. 

Функції комп’ютера в системі освіти дуже різноманітні. Якщо ж говорити 

про основні функції комп’ютера в навчальному процесі, то він виступає як 

об’єкт вивчення і засіб навчання. Кожній із цих функцій відповідає свій 

напрямок комп’ютеризації навчання. Перша з них припускає засвоєння знань 

умінь і навичок, що дозволяють успішно використовувати комп’ютер при 

вирішенні різноманітних завдань. Інший напрямок бачить у комп’ютері 

потужний засіб навчання, що здатний значно підвищити його ефективність. 

Зазначені два напрямки і складають основу комп’ютеризації навчання [2]. 

Вчитель трудового навчання не може не використовувати такий 

необхідний засіб удосконалення навчального процесу. 

 Інтерактивні заняття. Цей вид роботи застосовується здебільшого 

для вивчення нового матеріалу. Ефективність цього виду роботи значно 

залежить від складеної навчальної програми. У міру того як учень навчається 

на занятті, комп’ютер аналізує його відповіді, і на основі цих даних визначає 

подальші відповідні індивідуальні види діяльності, наприклад: допоміжна 

інформація вразі виникнення труднощів у розумінні матеріалу, детальніший 

розгляд теми, що викликала зацікавленість, або можливість повторити чи 

пропустити певний розділ цього заняття. 

Так проявляється один із найважливіших критеріїв навчальної програми: 

інтерактивність, що й повинно якісно відрізняти її від книжки. Водночас досвід 
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переконує в тому, що найбільший ефект досягається тоді, коли комп’ютерний 

курс підтримується відповідним підручником. 

 Наступний вид застосування комп’ютера на уроках – це різноманітні 

комп’ютерні вправи. Цей вид діяльності спрямований на практичне 

застосування та засвоєння відповідних умінь і навичок на основі 

попередньовивченого теоретичного матеріалу. Дуже корисним є те, що вчитель 

або учень (залежно від навчальної ситуації) можуть вільно розширювати 

комплекс вправ, доповнювати його. 

 Використання мультимедійних технологій у навчанні дає змогу 

здійснити справжній технологічний прорив в організації і практичній реалізації 

навчального процесу. З’явившись спочатку як техногенне об’єднання 

різноманітних способів подання інформації (аудіо-, відео- та ін.), що й 

породило сучасну назву, поняття «мультимедіа» поступово наповнилося новим 

змістом саме завдяки змістовній частині додатків, а не технічних засобів, які їх 

реалізують. На сьогоднішній день мультимедійні програми широко 

використовуються в різноманітних галузях завдяки різноплановій 

спрямованості: довідники, енциклопедії, репетитори з різних предметів, 

навчальні, демонстраційні програми тощо. Вже існують десятки тисяч компакт-

дисків з мультимедійними навчальними програмами із різних предметів –

загальноосвітніх, загально технічних і спеціальних. За належного програмного 

й технічного забезпечення використання мультимедійних програм на уроках 

приведе до поліпшення знань учнів, розширить їх світогляд, надасть 

можливість спостерігати явища та процеси, які на звичайному уроці 

продемонструвати неможливо. Значно можуть полегшити роботу вчителя і, що 

досить суттєво, виявити реальний рівень знань учнів тестові програми [4]. 

Ще Я. А. Коменський у своїй праці «Велика дидактика» писав: «...Все, що 

тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для сприймання 

зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо 

будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони 

відразу сприймаються кількома чуттями...» [3]. 

Отже, використання комп’ютерних програм на уроках трудового навчання 

значно покращує навчальний процес. Комп’ютер відкриває широкі можливості 

в моделюванні різноманітних середовищ навчання як на уроках, так і в 

позакласній діяльності. Досвід свідчить, що комп’ютерні технології на уроках 
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трудового навчання доцільно використовувати в режимі навчання, тренування 

та контролю.  
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НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Педагогіка, як наука, перебуває в постійному розвитку. Цей розвиток 

характеризується інноваціями не лише в галузі способів, методів та 

організаційних форм навчання. В наш час інформаційні технології стали 

невід’ємною частиною життя людини. У наслідок цих змін відбувається 

інтенсивне впровадження у навчальний процес різноманітних засобів 

наочності, а також технічних засобів. Все це має не меті підвищити 

ефективність навчального процесу. 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це сукупність педагогічних 

методів і технічних засобів, спрямованих на реалізацію навчальної мети 

шляхом використання інформаційних технологій на основі комп’ютерних 

мереж, що максимально забезпечує ефективність навчального процесу [4]. 
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Державний стандарт освіти України в ХХІ ст. визначає головною метою 

освіти «створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості, як 

громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж 

життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства» [2].  

Використання ІКТ в освіті – це широке впровадження в педагогічну 

практику психолого-педагогічних розробок, що дозволяють інтенсифікувати 

навчальний процес, та створення можливості легкого доступу учнів до 

практично необмеженого обсягу інформації та її аналітичної обробки, 

підсилення інтелектуальних можливостей, створення умов для перебудови 

їхньої пізнавальної діяльності [1]. 

Найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка впливає 

на кілька органів чуття і запам’ятовується вона тим краще і міцніше, чим 

більше каналів було активізовано. 

К. Д. Ушинський стверджував: «Педагог має подбати про те, щоб якомога 

більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і, навіть, якщо 

можливо нюх та смак, взяли участь у процесі запам’ятовування... За такого 

дружного сприяння всіх органів у процесі засвоєння ви переможете 

найлінивішу пам’ять». 

Цим пояснюється роль мультимедійних засобів навчання, що виникли з 

появою якісних навчальних програм, розвинутих комп’ютерних систем 

навчання в діяльності сучасної школи. 

За певних ситуацій мультимедійні засоби навчання можуть мати різні 

дидактичні функціональні призначення: служити опорою (слуховою, зоровою) 

для подальшого засвоєння знань учнями, ілюстрацією або засобом повторення 

та узагальнення навчального матеріалу. 

Вчитель повинен врахувати конкретні умови навчального процесу, вікові 

особливості дітей, рівень знань учнів, їхній життєвий досвід та технічні 

можливості обладнання класу. 

При відборі навчального матеріалу вчитель не має забувати про основні 

дидактичні принципи навчання, яких необхідно дотримуватись: принцип 

системності та послідовності, доступності, диференційованого підходу та інші [3]. 

Трудове навчання не буде настільки продуктивним, якщо воно не буде 

певним чином пов’язане з сучасними інформаційними технологіями. Адже 
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інформаційні технології застосовуються у технічному проектуванні та 

конструюванні, дизайні, моделюванні, тощо. 

Учитель трудового навчання повинен використовувати ІКТ не лише для 

набору тексту та створення дидактичних презентацій, а й для креслення, 

моделювання, проектування тощо. При можливості залучати до такої діяльності 

учнів в індивідуальному порядку. Ще вчитель початкових класів має зауважити 

те, що використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), в 

педагогічній діяльності, відкриває все більше можливостей активізації процесів 

пізнання, індивідуальної і колективної діяльності учнів, широкої перспективи у 

вивченні трудового навчання. 

Наукові публікації, що стосуються використання інформаційно-

комунікаційних технологій, свідчать про актуальність впровадження та 

використання комп’ютера в навчальному процесі та в трудовому навчанні 

зокрема. Використання ІКТ у трудовому навчанні показано у великій кількості 

наукових досліджень Р. Гуревича, М. Кадемії, Л. Шевчук, В. Кондратюка, 

В. Борисова, Л. Остапенко, О. Ващук, І. Цідила, С. Яшанова та інших 

науковців. 

Використання ПК у трудовому навчанні пов’язане з вирішенням 

дидактичних завдань, спрямованих на підвищення рівня навчання молодших 

школярів на уроках з цієї дисципліни. Потрібно зазначити те, що інформаційно-

комунікаційні технології допомогли відкрили вчителю нові можливості при 

проведенні уроків, дозволяючи зробити їх різноманітнішими за формами, 

уникнути шаблонності, підвищити інтерес учнів до навчання.  

Актуальність використання ІКТ обумовлена тим, що в них закладені великі 

можливості для навчання на якісно новому рівні. Проте, звичайно, комп’ютер 

не може повністю замінити вчителя. По-перше, саме вчитель має можливість 

зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру; по-друге, він 

може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмета, який 

вивчається; по-третє, відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до 

навчання [2]. Таку роль вчителя в навчальному процесі учнів ПК ніколи не 

зможе взяти на себе.  

Отже, саме вчитель повинен визначити місце та роль інформаційно-

комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ  

МАЙБУТНІМИ ПЕДАГОГАМИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Використання мультимедійних технологій відкриває нові можливості в 

організації навчального процесу, а також у розвитку творчих здібностей учнів. 

Тому в умовах сьогодення впровадження інформаційних технологій навчання є 

пріоритетним напрямом реформування сучасної фізкультурної освіти в Україні 

[5]. 

Останнім часом в освітньому просторі інтенсивно відбуваються 

реформування, які однаковою мірою стосуються як педагогів, так і учнів. Адже 

в умовах навчально-пізнавальної та виховної діяльності учасники освітнього 

процесу зобов’язані створювати такі умови, які сприятимуть практичному 

оволодінню знаннями. Тому головним завданням майбутніх педагогів є пошук 

нових ефективних методіві форм навчання школярів у загальноосвітньому 

закладі, зокрема на уроках фізичної культури [2]. 

Таким чином, враховуючи специфіку уроків, слід зазначити, що головне 

завдання майбутнього вчителя фізичної культури полягає у виборі таких 

методів навчання, які дозволили б кожному учневі в повній мірі проявити свою 

активність, свою творчість, активізувати рухову та пізнавальну діяльність. Слід 

зауважити, що уроки з руховою діяльністю не дозволяють використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології в тому обсязі, у якому вони 

використовуються на інших уроках, так як основний напрямок навчання 

предмету – рухова активність. Але реалії сучасного життя такі, що учень і 

вчитель повинні не просто вміти користуватися комп’ютером, а органічно 
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вписувати роботу з ним в урок, у процес підготовки до нього або в позакласний 

захід, водночас підвищуючи рівень інформаційної культури. 

Виходячи з вище зазначеного, слід зауважити, що застосування 

інформаційних технологій у навчальному процесі майбутнім учителем фізичної 

культури сприяє не тільки його індивідуалізації та креативності, а й 

підвищенню інтелектуальних здібностей, надає можливість самостійно та 

ефективно працювати в мережі Інтернет тощо. Використання інформаційних 

технологій дозволяє створити принципово нову інформаційну освітню сферу, 

надає широкі можливості для навчальної діяльності, значно впливає на 

перерозподіл ролей між її учасниками, підвищує мотивацію, розвиває 

самостійність, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію освітнього 

процесу, сприяє модернізації традиційної системи навчання [1]. 

Богданов І. Т., Сергєєв О. В. вказують, що особливої уваги заслуговує опис 

унікальних можливостей інформаційних технологій, реалізація яких створює 

передумови для небувалої в історії дидактики інтенсифікації навчального процесу, 

а також створення методик, які мають бути орієнтовані на розвиток особистості 

школярів. Учені зазначають ці можливості: а) миттєвий зворотний зв’язок між 

користувачем та інформаційними й комунікаційними технологіями; б) 

комп’ютерна візуалізація навчальної інформації про об’єкти або закономірності 

явищ, як таких, що реально відбуваються, так і «віртуальних»; в) архівне 

зберігання великих обсягів інформації з можливістю її передачі, а також легкий 

доступ користувача до центрального банку даних; г) автоматизація процесів 

обчислювальної, інформаційно-пошукової діяльності; ґ) автоматизація процесів 

інформаційно-методичного забезпечення, організаційного керування навчально-

виховною діяльністю та контролю за результатами якості засвоєння матеріалу [2]. 

Нині розроблені та впроваджені в навчальний процес освітніх закладів 

навчальні системи з гімнастики, лижного спорту, східного єдиноборства, а 

також програми дозволяють проводити імітаційне моделювання термінових 

довгострокових адаптаційних процесів, які протікають в організмі учнів. 

Застосування кольору, графіки, мультиплікації, звуку – всіх сучасних засобів 

відеотехніки – дозволяє відтворювати реальну обстановку діяльності [6]. 

Особлива увага звертається на: 
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 подання в зручній формі різних спортивних процесів, що протікають 

насправді зі швидкістю (біг, стрибки та інші рухові дії) і важких для наочної 

демонстрації на звичайних уроках; 

 компенсації за допомогою техніки нестачі наочних посібників на уроці 

фізичної культури; 

 використання комп’ютера на формування у школяра правильного 

уявлення про техніку рухової дії. 

Проводячи уроки фізичної культури під час педагогічної практики «Пробні 

уроки та заняття», ми, як майбутні вчителі фізичної культури, маємо 

можливість практично застосовувати набуті теоретичні знання щодо 

використання деяких засобів ІКТ. 

По-перше, підготовка до уроків та заходів з фізичної культури потребує 

складання текстових документів у програмі «MS Office Word»: поурочних 

планів (конспектів) уроків, заявок, положень про змагання, протоколів змагань, 

оголошень, привітань, друкування грамот тощо. 

По-друге, робота з таблицями у програмі «MS Office Excel» дає 

можливість використовувати електронні таблиці під час проведення змагань 

різного рівня з великою кількістю учасників, значно пришвидшує підведення 

підсумків змагань. 

По-третє, використання електронних підручників з фізичної культури дає 

змогу не лише теоретично уявляти ту чи іншу вправу, а й практично й поетапно 

показувати її виконання, що значною мірою полегшує роботу вчителя. 

По-четверте, враховуючи те, що уроки фізичної культури включають 

великий обсяг теоретичного матеріалу, на який виділяється мінімальна 

кількість годин, саме застосування електронних презентацій дозволяє 

ефективно вирішувати дану проблему.  

Метою мультимедійної презентації може бути: 

 актуалізація знань; 

 супровід пояснення вчителем нового матеріалу; 

 первинне закріплення знань; 

 узагальнення та систематизація знань [4]. 

Подача навчального матеріалу у вигляді презентації скорочує час 

навчання, вивільняє ресурс на розвиток здоров’я дітей. 
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І на сам кінець, дієвою формою використання ІКТ є застосування 

тестуючих програм (тестів) на теоретичних уроках фізичної культури, яка 

акумулює в собі такі можливості: 

 здійснювати реальну індивідуалізацію та диференціацію навчання; 

 вносити обґрунтовані зміни в навчальний процес; 

 достовірно оцінювати якість навчання та керувати ним [4]. 

Отже, комп’ютерні тести можуть містити необмежену кількість розділів і 

питань, що дозволяє варіювати їх під безпосередні потреби та конкретних 

учасників тестування. Використання тестів дозволяє об’єктивно оцінити 

теоретичні знання учнів. Тестовий контроль і формування вмінь і навичок за 

допомогою ІКТ передбачає можливість швидше й об’єктивніше, ніж при 

традиційному способі, виявити в учнів знання та незнання матеріалу. 

Виходячи із вище зазначеного, можна зробити такі висновки: застосування 

нових інформаційних технологій дозволяє сформувати в учнів стійкий інтерес 

до фізичної культури, впливає на якість знань, результативність навчання, 

формує в учнів ключові компетентності. При цьому нові інформаційні 

технології самі стають інструментом пізнання, навчання, виконують 

узагальнюючу, дослідницьку, розвиваючу, виховну та контрольно-коригуючу 

функції. Нові інформаційні технології є корисним доповненням до уроку 

фізичної культури. Тож, готовність до активного застосування вказаних засобів 

ІКТ  робить майбутнього вчителя фізичної культури в сучасній фізкультурній 

освіті в Україні конкурентноспроможним на ринку праці, який здатен 

ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в 

майбутній професійній діяльності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Пріоритетами державної політики України у розвитку освіти, як 

зазначають багато дослідників [1-3], є особистісна орієнтація освіти, розвиток 

системи неперервної освіти через забезпечення наступності змісту та 

координації освітньо-виховної діяльності на різних щаблях освіти, які 

функціонують як продовження попередніх і передбачають підготовку осіб для 

можливого переходу до наступних щаблів, інтеграція освіти в міжнародний 

освітній простір, суверенність прав особи у виборі навчального закладу, форми 

та рівня здобутої освіти та кваліфікації [4]. 

Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір Європи, 

здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, 

наполегливо працює над практичним приєднанням до Болонського процесу, 

проте така інтеграція не має означати уніфікацію, адже надзвичайно важливо за 

http://lkartashova.at.ua/publ/1-1-0-7
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будь-яких інтеграційних процесів українській освіті зберегти свою національну 

ідентичність та кращі здобутки вищої школи України [3].  

До недавнього часу інформатизація освіти розглядалася управлінськими 

структурами і професійним співтовариством переважно як суто технічне 

завдання. Під нею розумілися, в першу чергу, постачання комп’ютерів, 

підключення до Інтернету, викладання курсу інформатики. Інформатизація не 

пов’язувалася безпосередньо з оновленням змісту, методів і організаційних форм 

навчання, досягненням нових навчальних результатів, модернізацією всіх сторін 

життя загальноосвітньої школи, використанням комп’ютера у викладанні 

навчальних предметів. На міжнародному просторі завдяки створенню 

освітянських мереж, засобів дистанційної освіти, діяльності відомих 

міжнародних організацій, зокрема, Європейського Союзу, Ради Європи, 

ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ОЕСР, внеску таких країн, як Велика Британія, США, 

Франція, Німеччина та ін., учні, студенти, освітяни користуються сучасними 

бібліотеками, отримують та обмінюються інформацією на міжконтинентальному 

просторі, навчаються, підвищують фахову кваліфікацію, здійснюють моніторинг 

якості освіти, та беруть участь у різноманітних програмах та проектах [5]. 

Інформаційні технології дозволяють ефективно оперувати з даними. 

Яскравим прикладом цього є спортивні змагання. При проведенні змагань рівня 

Олімпійських ігор застосування інформаційних технологій забезпечує 

оперативний збір, передачу, зберігання і обробку великої кількості інформації. 

На Олімпійських іграх використовується передача даних про результати 

змагань через Internet. Окрім роботи з великими інформаційними масивами, 

персональні комп’ютери використовуються для статистичної обробки 

результатів змагань. Це особливо важливо для тих видів спорту, в яких 

результат спортсмена оцінюється суддями-експертами. Більше того, 

інформаційні технології дозволяють якісніше прогнозувати результати 

спортивних змагань шляхом імплементації ряду складних функцій і формул, на 

розрахунок деяких з яких у людини пішли б роки [6]. 

Сучасні вимоги, які ставить суспільство перед вчителем, потребують 

створення і використання різних нових програм і форм підготовки майбутнього 

педагога, які б в повній мірі відповідали цим потребам. Інформатизація та 

бурхливий розвиток інформаційних технологій спричинили популяризацію 

комп’ютерних технологій. Тому виникає необхідність підготовки такого фахівця, 



185 

 

який би вміло і на високому рівні орієнтувався в світі інформаційних технологій. 

Поступово вчитель перестає бути головним джерелом інформації в навчанні. 

Змінюється методика традиційного навчання, сучасний спеціаліст в галузі 

фізичного виховання повинен на високому рівні володіти, користуватися і 

застосовувати новітні інформаційні технології в процесі своєї трудової діяльності.  

Але інформатизація фізичного виховання має як позитивні сторони так і 

суттєві проблеми: 

 проблема «опору вчителів»; 

 зменшення міжособистісних контактів. 

Сучасний вчитель фізичного виховання повинен знати:  

1) зміст інноваційних технологій у галузі фізичної культури і спорту;  

2) форми, методи і принципи організації інноваційного навчання; 

3) медико-біологічні, психолого-педагогічні, соціокультурні основи 

інноваційних технологій у галузі фізичної культури і спорту. 

Однією з головних вимог перед сучасним педагогом у галузі фізичного 

виховання є формування навичок користування інформаційними технологіями 

не тільки як засобу унаочнення, демонстрації навчального матеріалу, а і при 

безпосередній підготовці до занять. 

Проблема підготовки вчителя фізичної культури до застосування ІТ у 

професійній діяльності зумовлена суперечностями між зростанням ролі ІТ у галузі 

фізичного виховання і спорту та недостатнім їх застосуванням фахівцями у 

професійній діяльності; реальним та необхідним рівнем готовності до цієї 

діяльності; недостатньою теоретичною та практичною розробленістю проблеми [7]. 

Отже, аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження 

свідчить, що в сучасних умовах розвитку освітньої сфери зростає інтерес 

вчених до інформаційних технологій, їх дидактичного потенціалу та 

можливостей застосування в галузі фізичного виховання і спорту. Застосування 

інформаційних технологій у даній галузі оптимізує навчальний процес, 

діяльність вчителя й учнів, сприяє якісному засвоєнню ними навчального 

матеріалу. Інформаційні технології вимагають від фахівців даної галузі 

підвищення їх загальної комунікативної та інформаційної культури, знань та 

вмінь застосовувати ці технології в професійній діяльності.  

Напрям подальших досліджень – дидактичний аспект організації 

дистанційного навчання у системі підготовки фахівців у вищій фізкультурній освіті. 
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АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В ПРОЦЕСІ ЖИВОГО МОВЛЕННЯ 

Ідіоми або фразеологізми – це саме ті конструкції, які прикрашають будь-

яку мову, роблять її яскравою і неповторною, а головне – заплутаною і 

незрозумілою для іноземців, які намагаються її вивчити. Ідіоми – головний біль 

перекладачів, які не упускають можливості повеселити носіїв мови дослівним 

перекладом кожного слова. Уявіть, як можна пояснити іноземцю, що конкретно 

означають наші фразеологізми: «собака зарита», «зарубай собі на носі», «кіт 

наплакав», «воду варити»? Так само ми дивуємося, коли чуємо деякі ідіоми, які 

люблять вживати в мові як британці, так і американці. 

Погодьтеся, мова без ідіом було б нудною. Адже саме стійкі вирази 

додають в спілкування емоційний підтекст, гумор, оціночне ставлення. 

Згадайте, як часто ви говорите «кіт наплакав» замість «мало», «ллє, як з відра» 

замість «сильний дощ», «заснув, як убитий» замість «міцно заснув»? 

20 найпоширеніших ідіом в англійській мові, які ви зможете 

використовувати в процесі живого спілкування. 

To be hoisted by one’s own petard – За що боролися, на те й напоролися. 

That’s the way the cookie crumbles – Ось такі пироги з кошенятами. To tread on 

air – Бути на сьомому небі. Smell hell – сьорбнути горя. Bare as a bone – Хоч 

конем грай. To promise the moon – Обіцяти золоті гори. Neither here nor there – 

Ні до села ні до міста. To call a spade a spade – Називати речі своїми іменами. 

Rolling in money – Грошей кури не клюють. To fly off the handle – Вийти з себе. 

To draw the wool over someone’s eyes – Водити будь-кого за ніс. To hang by a 

thread – Висіти на волосині. Act the fool – Клеїти дурня. It’s still all up in the air – 

Вилами на воді писане. To sit twiddling one’s thumbs – Плювати в стелю. Put it 

into your pipe and smoke it – Зарубати на носі. Life is not a bed of roses – Життя 
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прожити – не поле перейти. Too much knowledge makes the head bald – Багато 

будеш знати – скоро постарієш. While it is fine weather, mend your sail. – Готуй 

сани влітку, а воза взимку. Don ‘t sell the bear’ s skin before you ‘ve caught him. – 

Не діли шкуру невбитого ведмедя. Score twice before you cut once. – Сім разів 

відміряй, один раз відріж. A green wound is soon healed – До весілля заживе.  

Ідіоми – стійкі вирази в мові, без яких складно уявити повсякденне 

спілкування. В українській мові ідіом – безліч, і дитині не складає труднощів 

використовувати їх і розуміти. В англійській мові ідіом не менше.  

Як допомогти дитині запам’ятати ідіоми? 

Про зазубрювання не може бути й мови, якщо ви не хочете відбити у дитини 

бажання вивчати мову в цілому та англійську зокрема. Спробуйте разом 

пофантазувати, чому була створена саме така ідіома. Наприклад, чому сильний 

дощ англійці називають «дощем з кішок і собак»? Нескладно припустити, що 

відносини між кішками та собаками – не завжди ружні, а вже бійка між кішкою і 

собакою – щось нестримне, гучне, галасливе, як і сильний дощ. Також можна 

попросити дитину проілюструвати ідіому – намалювати те, як вона її представляє. 

У таких випадках дитина краще запам’ятає і зрозуміє ту чи іншу ідіому. 

Використовуйте ідіоми в своєму мовленні – таким чином ви зробите його 

більш насиченим, емоційним, багатим і яскравим. 

Список використаної літератури: 

1. Хохлова Є. 30 ідіом англійською та як їх правильно використовувати. / 

Є. Хохлова. – Enduide. – 13.02. – Режим доступу: https://enguide.ua/ua/magazine/ 

30-idiom-na-angliyskom-i-kak-ih-pravilno-ispolzovat. 

2. Хохлова Є. Ідіоми в англійській мові для дітей. / Є. Хохлова. – Enduide. 

– 23.07. – Режим доступу: https://enguide.ua/ua/magazine/idiomy- dlya-detej 

 

Бойко Марина, 

студентка 4 курсу 

відділення дошкільної і початкової освіти 

Науковий керівник: Слупіцька С. М., 

викладач іноземних мов 

Комунальний вищий навчальний заклад 

«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка» 

РОЛЬ І МІСЦЕ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 



189 

 

Позакласна робота з іноземної мови є вагомою складовою всього 

освітнього процесу початкової школи. Вона розкриває низку додаткових 

можливостей як для вчителів, так і для учнів початкової школи. Грамотно 

організована і проведена позакласна робота не лише поглиблює і розширює 

знання дітей з іноземної мови, але й сприяє зацікавленню учнів у її вивченні, 

підвищенні мотивації до знайомства з її культурою. Вона систематизує та 

вдосконалює набуті знання і навички, розвиває комунікативну компетентність, 

допомагає розкрити вміння і таланти учнів. Значного прогресу можна досягти з 

упровадженням відповідних технологій, що зможуть зробити освітній процес 

більш гнучким, індивідуалізованим. 

Позакласна робота з іноземної мови має велике розвивальне, 

загальноосвітнє і виховне значення. Ця робота не тільки поглиблює і розширює 

знання мови, але і сприяє розширенню культурного кругозору, ерудиції 

молодших школярів, розвитку їх творчої активності, духовно-моральної сфери, 

естетичних смаків, і, як наслідок, підвищує мотивацію до вивчення мови та 

культури іншої країни та активного освоєння культури своєї країни. 

Позакласну роботу з іноземної мови можна визначити як «систему 

неоднорідних за змістом, призначенням, методикою проведення і форм 

освітньо-виховних позаурочних заходів, які виходять за межі навчальних 

освітніх програм» [3, С. 279]. 

Така робота будується на наступних принципах: 

 зв’язку із життям та навчальною діяльністю; 

 комунікативної активності учнів; 

 урахування рівня мовної підготовленості учнів на уроках іноземної 

мови; 

 врахування вікових особливостей учнів; 

 поєднання колективних, групових та індивідуальних форм роботи; 

 міжпредметних зв’язків у підготовці та проведенні заходів, що збагачує 

позакласну роботу з іноземної мови, сприяє підвищенню інтересу до неї та 

якості її проведення. 

С. Ю. Ніколаєва зазначає, що цілями позакласної роботи з іноземної мови 

повинні бути:  

 розширення і поглиблення знань, навичок і умінь в оволодінні 

іншомовною комунікативною діяльністю; 
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 стимулювання інтересу учнів початкової школи до вивчення предмета; 

 всебічний розвиток особистості, включаючи інтелектуальну, емоційно-

вольову та духовно-моральну сфери. 

Позакласна робота з іноземної мови вирішує такі завдання: 

 удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих на уроках іноземної 

мови; 

 допомога дитині у формуванні світогляду; 

 розвиток дитячих творчих здібностей, самостійності, естетичних 

смаків; 

 виховання любові і поваги до людей свого рідного краю і країни, мова 

якої вивчається [3]. 

У методичній літературі та у практиці початкової школи традиційно 

розрізняють три форми позакласної роботи з іноземної мови: індивідуальні, 

групові та масові. 

Індивідуальна позакласна робота проводиться з окремими учнями, під 

час якої діти розучують вірші, пісні, створюють проекти, готуються до 

олімпіади з іноземної мови. Індивідуальна робота може проводитися постійно 

або епізодично.  

Групова форма позакласної роботи має чітку організаційну структуру і 

відносно постійний склад учасників, об’єднаних спільними інтересами. До цієї 

форми належать різноманітні гуртки: розмовні, вокальні, драматичні, 

позакласного читання. Заняття в гуртках проводяться регулярно.  

Масові форми позакласної роботи не мають чіткої організаційної 

структури. Це ранки, конкурси, фестивалі; до них залучають велику кількість 

учасників.  

За змістом можна виділити такі форми позакласної роботи з іноземної 

мови в початковій школі: 1) змагальні, 2) культурно-масові. Заходи змагального 

характеру: конкурс, гра, олімпіада, вікторина. Заходи культурно-масового 

характеру: презентація роботи гуртка, ранок, драматизація казок. 

В окрему форму позакласної роботи виділяють Тиждень іноземної мови у 

школі, яка є найхарактернішою з точки зору можливого залучення учнів 

початкової школи до його проведення. 

Отож, під позакласною роботою з іноземної мови розуміють «спеціальні 

заходи, які проводяться в позаурочний час і мають зміст, який не завжди 
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передбачений навчальною програмою, специфічні форми, методи та прийоми 

проведення й організовуються на основі добровільної участі в них учнів» [1]. 

Найбільш поширеними видами позакласної роботи в початковій школі є 

ігри, ранки, свята, презентації проектів, драматизації казок. 

Позакласна робота з іноземної мови спрямована на закріплення, 

поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, 

формування їх наукового світогляду. Не менш важливим є вироблення умінь і 

навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля, 

культурного відпочинку. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕРМІНОГРАФІЇ 

Одним з перспективних напрямків комп’ютерної лексикографії та 

прикладної лінгвістики загалом є робота над електронними термінологічними 

словниками та банками даних. Побудовою спеціальних термінологічних 

словників займається термінографія – особливий розділ лексикографії. 

Водночас термінографія тісно пов’язана з термінознавством – наукою про 

терміни. Відповідно, комп’ютерна термінографія – це наука про складання 

електронних термінологічних словників. 
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Відмінності між комп’ютерною термінографією і  комп’ютерною 

лексикографією пов’язані тільки з основним об’єктом словникового опису: у 

лексикографії це звичайне слово або інші мовні одиниці (морфема, 

словосполучення, речення тощо), а в термінографії – термін. Термін – це слово 

(словосполучення) метамови науки або галузі практичної діяльності людини, 

що має чітку й однозначну дефініцію, яка вимагає спеціальних знань з 

відповідної професійної сфери. Так, слово Інтернет для звичайної людини є 

загальновживаним, а знайомство з відповідним поняттям обмежується тими 

маніпуляціями, які людина проробляє з Інтернетом (вибір провайдера послуг, 

тарифу, налаштування підключення та деякі інші). Для фахівця комп’ютерних 

мереж це слово пов’язане з величезним пластом предметних знань (історія 

появи, альтернативні Інтернету види зв’язку та ін.), відповідно, для фахівця він 

є терміном. 

З наведених тлумачень зрозуміло, що поняття терміна задано його 

властивостями, реалізованими в терміносистемі. Терміносистема загалом 

відображає відповідну галузь знання, а кожен її компонент (термін) називає або 

характеризує складові цієї галузі. Оскільки галузі знання об’єктивні, а терміни 

та терміносистеми «прив’язані» до конкретної мови або навіть до конкретної 

наукової школи, важливим завданням термінографії стає стандартизація та 

уніфікація термінів, а також їх однозначний переклад на різні мови світу. 

Для уніфікації терміносистем послуговуються термінологічними 

стандартами. Але самих стандартів з організації терміносистем у світі нині 

понад 20 тисяч; крім того, існують термінологічні стандарти різних рівнів: 

міжнародного, державного і навіть рівня окремих компаній і фірм. У зв’язку з 

цим завдання уніфікації термінів і терміносистем має бути обов’язковою 

складовою державної та місцевої мовної політики, оскільки багатозначність і 

омонімія термінів, відсутність узгодження між близькими терміносистемами, 

створення термінологічних сполучень зі складними у вимові чи 

немилозвучними абревіатурами (напр. ІКБГІ – Інститут клітинної біології та 

генетичної інженерії НАН України) є відчутною перешкодою для науково-

технічного прогресу. 

Сучасні комп’ютерні технології дозволяють обробляти і зберігати великі 

масиви термінів з різних галузей знань. Такі масиви термінів називаються 

термінологічними базами (банками) даних (ТБД). За кількістю задіяних у базі 
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даних мов розрізняють перекладні (багатомовні) та інформаційно-нормативні 

(одномовні) ТБД. Великі ТБД є в Технічному комітеті стандартизації науково-

технічної термінології (ТК СНТТ) Національного університету «Львівська 

політехніка» (http://tc.terminology.lp.edu.ua); в Міжнародній організації зі 

стандартизації (англ. ISO = International Organization for Standardization, 

www.iso.org/obp/ui). 

Крім того, терміни певної предметної галузі збирають і описують у 

словниках спеціальних термінів. Ці словники можуть бути дескриптивними і 

нормативними, загальними і частковими, тлумачними і перекладними, 

алфавітними і тезаурусними. 

Більшість електронних термінологічних словників має дескриптивний 

характер і презентує терміни окремої галузі знання. При цьому затребуваними є 

і тлумачні (одномовні), і перекладні (двомовні чи багатомовні) словники. 

Різноманітні термінологічні словники як української мови, так і перекладні 

можна знайти за адресами http://www.vesna.org.ua/txt/biletskv/enc/index.html, 

http://ukrlit.org/slovnyk, http://www.morphology.dp.ua/_dict, http://e2u.org.ua, 

http://term.in.ua та ін. 

При описі терміна важливими виявляються такі його властивості, 

співвідносні з окремими зонами словникової статті: 1) семантика – зв’язок 

терміна з позначуваним поняттям; 2) словозміна – особливості утворення 

морфологічних форм терміна; 3) словотвір – включення терміна у словотвірне 

гніздо, встановлення зв’язків між однокореневими словами (пор. прикметники 

комунікативний і комунікаційний, що належать до різних значень терміна 

комунікація); 4) синтаксичний зв’язок – керування, сполучуваність з іншими 

термінами і нетермінами; 5) парадигматичні зв’язки в терміносистемі – 

синоніми, антоніми, гіперо-гіпонімічні зв’язки, перетин значень, термінологічні 

ряди; 6) вимова; 7) приклади використання в контексті; 8) походження; 9) 

перекладні еквіваленти. 

Так, за своїм походженням терміни можуть бути запозиченими; у цьому 

випадку їх перекладають, пор.: нім. Leitung → керування або транслітерують, 

наприклад: англ. computer → комп’ютер. Крім того, терміни можуть 

утворюватися зі словотворчих елементів рідної мови (іменник) або шляхом 

зміни семантики існуючих слів (корінь → корінь (єдина обов’язкова для 

кожного слова морфема, що є носієм його лексичного значення, повторюється у 
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всіх граматичних формах і споріднених словах), поле → поле (семантичне)). 

При аналізі складових словникової статті термінологічного словника можна 

помітити, що такий словник вимагає ретельнішої роботи, ніж звичайний. 
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МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ АВТОМАТИЧНОГО 

АНАЛІЗУ ТЕКСТУ  

Автоматичний аналіз тексту включає ряд дуже складних операцій, які 

комп’ютер виконує з текстом на природній людській мові відповідно до 

алгоритму. При автоматичному аналізі текст послідовно перетвориться в його 

лексико-морфологічні, синтаксичні та семантичні уявлення, зрозумілі 

комп’ютеру. Зворотний процес перетворення лексико-морфологічних, 

синтаксичних і семантичних комп’ютерних уявлень у текст на природній мові 

називається автоматичним синтезом тексту. 

Автоматичний аналіз і синтез тексту є важливими завданнями 

комп’ютерної лінгвістики як з точки зору розвитку теорії (розробки 

лінгвістичних основ створення штучного інтелекту), так і з точки зору 

реалізації практичних потреб людини, наприклад створення ефективних систем 

машинного перекладу. 

Автоматичний аналіз тексту включає ряд етапів: а) графемний аналіз: 

виділення меж слів, речень, абзаців та інших елементів тексту (наприклад, лід 

«короткий виклад журналістського матеріалу, що розміщується після заголовку 

й перед основним текстом» у газетному тексті); б) морфологічний аналіз: 

визначення вихідної форми кожного використаного в тексті слова і набору 

морфологічних характеристик цього слова; в) синтаксичний аналіз: виявлення 

граматичної структури речень тексту; г) семантичний аналіз: визначення змісту 

фраз. Ми торкнемося тільки особливостей морфологічного аналізу. 

При морфологічному аналізі кожне використане в тексті слово зводиться 

до його вихідної форми, визначається набір морфологічних характеристик 
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текстової форми слова: частина мови; рід, число і відмінок для іменників, число 

й особа для дієслів тощо. Кожне вжите в тексті слово називається словоформою 

(або слововживанням). Для забезпечення зв’язності тексту потрібний повтор 

тих самих слів, тому нерідко різні словоформи одного або декількох речень 

тексту зводяться до однієї і тієї ж вихідної формі, пор.: 

Осінній день березами почавсь.  

Різьбить печаль свої дереворити.  

Я думаю про тебе весь мій час.  

Але про це не треба говорити.  

Ти прийдеш знов. Ми будемо на «Ви».  

Чи ж неповторне можна повторити?  

В моїх очах свій сум перепливи.  

Але про це не треба говорити.  

Хай буде так, як я собі велю.  

Свій будень серця будемо творити.  

Я Вас люблю. О як я Вас люблю!  

Але про це не треба говорити (Л. Костенко). 

Алфавітно-частотний словник словоформ цього вірша такий: осінній – 1, 

день – 1, березами – 1, почавсь – 1, різьбить – 1, печаль – 1, свої – 1, дереворити – 

1, я – 4, думаю – 1, про – 4, тебе – 1, весь – 1, мій – 1, час – 1, але – 3, це – 3, не – 

3, треба – 3, говорити – 3, ти – 1, прийдеш – 1, знов – 1, ми – 1, будемо – 2, на – 1, 

ви – 1, чи – 1, ж – 1, неповторне – 1, можна – 1, повторити – 1, в – 1, моїх – 1, 

очах – 1, свій – 2, сум – 1, перепливи – 1, хай – 1, буде – 1, так – 1, як – 2, собі – 1, 

велю – 1, будень – 1, серця – 1, творити – 1, вас – 2, люблю – 2, о – 1. Крім 

незмінних службових (але, про, не, як), повнозначних частин мови (я, це, треба, 

говорити, люблю), ужитих 2–4 рази, укажемо на присвійний займенник свій, 

ужитий у формах називного відмінка однини свій і знахідного відмінка множини 

свої; присвійний займенник мій, ужитий у формах знахідного відмінка однини 

мій та місцевому відмінку множини моїх; особовий займенник 2 особи множини 

ви, ужитий у формах називного відмінка ви і знахідного відмінка вас; дієслово 

бути, ужите у формі 1 особи множини простого майбутнього часу будемо та 3 

особи однини наказового способу хай буде.  

У словниках зазвичай перераховано не словоформи, а слова, зведені до 

певної вихідної форми. Вихідною формою використаних у тексті словоформ 
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залежно від типу мови може слугувати лема (словникова форма лексеми) або 

основа (ядерна частина слова без словозмінних морфем). Наприклад, українські 

словоформи робити, робитиму, роблю, роблячи, роблено, робивши мають одну 

лему роб. 

Флективним і аглютинативним мовам з багатою словозміною для 

збереження всіх можливих словоформ потрібні значні ресурси пам’яті. 

Наприклад, український іменник, що змінюється за числами (2 числа) і 

відмінками (7 відмінків), має 14 словоформ. Українське дієслово 

характеризується складнішим набором граматичних характеристик і, 

відповідно, має більшу кількість словоформ. У цьому випадку за вихідну 

форму, до якої зводиться слово, доцільніше брати його основу. 

Однак у морфологічному аналізі термін «основа» не завжди має зміст, 

укладений у нього в канонічній граматиці. Наприклад, якщо у слові засвідчено 

чергування (сидіти – сиджу, друг – друзі та ін.), то основою (точніше, 

квазіосновою, або машинною основою) в цих випадках виступає частина слова 

не тільки без словозмінних морфем, а й без букв на позначення звуків, що 

чергуються, тобто си# і дру#, відповідно. Такий тип виокремлення основ 

отримав назву стемінг, тобто зведення різних словоформ до однієї квазіоснови. 

Стемінг повністю задовольняє вирішення деяких автоматичних завдань, 

наприклад пошук в Інтернеті. Так, запиту користувача фотографи повній або 

неповній квазіоснові відповідають іменник фотографія і прикметник 

фотографічний. У результаті пошуку користувач отримає список документів зі 

словосполученнями фотографічний портрет, портретна фотографія. 

Для морфологічного аналізу важливе не тільки поняття машинної основи, 

яке трактують як послідовність літер від початку словоформи, спільну для всіх 

словоформ, що входять у формоутворювальну парадигму слова. Наступний 

крок – це визначення частиномовної належності слова (частиномовний тегінг) і 

його морфологічних характеристик, що найчастіше відбувається з опорою на 

словозмінні елементи слова (машинні закінчення). 

Машинні закінчення – елементи, що описують формозміну конкретної 

лексеми і подані у вигляді парадигм. Усі можливі набори машинних закінчень 

зафіксовані в типовій парадигмі лексеми. При цьому, з одного боку, можна 

спостерігати збіги типових парадигм (і, відповідно, машинних закінчень) різних 

лексем, наприклад ручка і онучка, а з іншого, збіги машинних основ лексем, що 
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мають різні типові парадигми, пор. типові парадигми машинної основи мат#, 

що належать іменнику мати і дієслову мати. 

За машинними закінченнями, що входять у певні типові парадигми, 

здійснюється повна морфологічна характеристика кожної словоформи, напр.: 

Я {я = P, ос. = Н. в., одн.}  

купив {купити = V, док. = мин., одн., дійсн., чол., перех.} 

мила {мило = S, серед., неіст. = Р. в., одн. | = S, серед., неіст. = Н. в., мн. | = 

S, серед., неіст. = Зн. в., мн. | мити = V, недок. = мин., одн., дійсн., жін., перех. | 

мила = А, жін., Н. в., одн. | = S, іст., жін., Н. в., одн.} 

щоб {щоб = С} 

моя {моя = Р, присв. = Н. в., одн.} 

мила {мила = S, іст., жін., Н. в., одн. | = А, жін., Н. в., одн. | мило = S, 

серед., неіст. = Р. в., одн. | = S, серед., неіст. = Н. в., мн. | = S, серед., неіст. = 

Зн. в., мн. | мити = V, недок. = мин., одн., дійсн., жін., перех.} 

мене {я = P, ос. = З. в., одн.} 

мила {мити = V, недок. = мин., одн., дійсн., жін., перех. | мила = А, жін., 

Н. в., одн. | = S, іст., жін., Н. в., одн. | мило = S, серед., неіст. = Р. в., одн. | = S, 

серед., неіст. = Н. в., мн. | = S, серед., неіст. = Зн. в., мн.} 

У наведеному аналізі можна побачити лексико-морфологічну 

багатозначність третього, шостого і восьмого слова. Вибір правильної форми 

здійснюється людиною з урахуванням синтаксичної ролі слова в реченні та 

його значення. Автоматичний дозвіл багатозначності або зняття омонімії – 

вибір правильної інтерпретації словоформи, що допускає кілька варіантів 

тлумачень, – відбувається шляхом ручної розмітки або автоматично, на основі 

ймовірнісних моделей (наприклад, в англійській мові найбільш імовірне 

поєднання невизначеного артикля з іменником) або на основі правил, створених 

автоматично чи людиною.  

Для автоматичного морфологічного аналізу використовують парсери – 

спеціальні комп’ютерні програми для автоматичного аналізу слів.  

Отже, для досягнення максимально повного ефекту морфологічний аналіз 

має складатися з таких етапів: 

1) нормалізація словоформ, що має вигляд лематизації, тобто зведення 

різних словоформ до єдиного представлення – до вихідної форми (леми) або 

стемінгу, тобто зведення різних словоформ до однієї квазіоснови; 
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2) частиномовний тегінг, тобто вказівка частини мови для кожної 

словоформи в тексті; 

3) повний морфологічний аналіз – приписування граматичних 

характеристик словоформі. 
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ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Включення іноземної мови в систему дошкільної освіти і виховання 

України було продиктовано рядом об’єктивних причин, викликаних змінами у 

суспільстві та насамперед потребою володіння іноземною мовою у сучасному 

глобалізованому світі. 

Метою цієї статті є визначення актуальності вивчення англійської мови, 

починаючи з дошкільного віку, беручи до уваги сприятливість даного періоду 

розвитку дитини до вивчення іноземних мов. 

Сьогодні віковий період початку навчання дітей англійської мови 

знижується. Зараз діти 4-х років вважаються цілком підготовленими до занять, 

а деякі батьки віддають у групи вивчення англійської мови навіть трирічних 

дітей. Адже, науковцями доведено, що до трьох років дитина може вивчати 

різні мови в родині, з трьох років – з гувернанткою або запрошеним вчителем. З 

чотирьох років дитина поступово починає відповідати іноземною мовою носію 

цієї мови, з п’яти – дитина розуміє, що іноземна мова відрізняється від рідної. А 

дитина старшого дошкільного віку спроможна ставитися до іноземної мови як 

до предмета вивчення.  

Саме вік до 3-х років вважається найсприятливішим для отримання та 

формування нових іншомовних навичок та умінь. Глен Доман, американський 

лікар, автор книг «Гармонійний розвиток дитини», «Як дати вашій дитині 

енциклопедичні знання», вважає, що дитина спроможна опанувати до трьох – 
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чотирьох мов, якщо ними спілкуються в родині, в якій росте малюк, і починати 

таке навчання потрібно майже з перших місяців життя [3, 53]. 

Успішне оволодіння дітьми англійською мовою стало можливим, тому що 

дітей дошкільного віку відрізняє найбільш гнучке та швидке запам’ятовування 

мовного матеріалу, наявність та природність мотивів спілкування, відсутність 

мовного бар’єру, страху гальмування, який заважає вступити у спілкування 

іноземною мовою, порівняно невеликий досвід в мовному спілкуванні рідною 

мовою. 

Головною метою у навчанні дошкільників іноземної мови є: 

 формування у дітей початкових навичок спілкування іноземною 

мовою; 

 формування у них уміння користуватися іноземною мовою для 

досягнення своїх цілей, вираження своїх думок і почуттів в реальних життєвих 

ситуаціях; 

 забезпечення позитивної мотивації для подальшого вивчення 

іноземних мов; 

 пробудження інтересу до культури інших країн; 

 створення можливостей краще пізнати світ [1, 232]. 

Вихователь дошкільного навчального закладу організовує іншомовне 

навчання дошкільників, використовуючи різноманітні технології: ігрові, 

розвивальні, проблемні, проектні, інтерактивні, комунікативні.  

Як показує досвід, для дітей дошкільного віку найбільш ефективною є 

ігрова технологія. Заняття з іноземної тоді мають певний результат, коли 

відбуваються як ситуаційні ігри, казки, подорожі, прийом гостей чи 

відвідування друзів. Будь-яку тему можна обіграти, головне – використовувати 

більше яскравої наочності, автентичних відео- та аудіо- матеріалів. 

Процес навчання – весела розвиваюча гра, де задіяні дорослий та 

розвиваюче середовище. Важливим аспектом успішного опанування 

англійської мови є створення під час спілкування ситуації успіху, радості від 

залучення до культури людей, які розмовляють іншою мовою.  

Закріплення англійської лексики з тем, пропонованих програмою, 

відбувається під час різноманітних форм спілкування у повсякденному житті. 

Під час сумісної діяльності вихователя та дітей, у самостійних іграх діти 
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залюбки використовують лексичні і граматичні форми, які вони опанували на 

заняттях з англійської мови. 

Система використання різновиду спеціальних ігор забезпечує формування 

іншомовної комунікативної компетентності дошкільників. Серед них виділяють 

дидактичні ігри, диференційовані ігри-вправи, інтерактивні ігри-вправи, 

конструктивні, ситуативні ігри-вправи. Щоб зменшити стомлюваність дітей на 

занятті та втрату інтересу до мовленнєвої діяльності, проводять рухливі ігри з 

елементами іншомовного мовлення. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що вивчення англійської мови 

починаючи з дошкільного віку, є цілком актуальним і потрібним, бо є менш 

травматичним і складним для дитини. 

Для здійснення навчання іноземної мови вихователі використовують 

різноманітні технології, що забезпечують ситуації розвитку, успіху та радості 

дітей. 
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Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, визначених 

Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ сторіччя», є 

необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов». На 

відміну від інших предметів, іноземна мова – це ціла галузь знань, оскільки 

розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. 

Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння 

іноземними мовами шляхом інноваційних технологій. Тому їх використання 

визначене як один з пріоритетних напрямів реформування освіти. 

Форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами на уроках 

іноземної мови включають: вивчення лексики; відпрацювання вимови; 

навчання діалогічного і монологічного мовлення; навчання письму; 

відпрацювання граматичних явищ. 

Можливості використання Інтернет-ресурсів величезні. Глобальна мережа 

Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної учням і вчителям 

інформації, що у будь-якій точці земної кулі: країнознавчий матеріал, новини з 

життя молоді, статті з газет і журналів тощо. 

На уроках англійської мови за допомогою Інтернету можна вирішувати 

цілий ряд дидактичних завдань: формувати навички та вміння читання, 

використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати уміння 

письмової мови школярів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати у 

школярів мотивацію до вивчення англійської мови. Крім того, робота 

спрямована на вивчення можливостей Інтернет-технологій для розширення 

кругозору школярів, налагоджувати і підтримувати ділові зв’язки і контакти зі 

своїми однолітками в англомовних країнах. Учні можуть брати участь в 

тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться через мережу 
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Інтернет, листуватися з однолітками з інших країн, брати участь в чатах, 

відеоконференціях і т.д. Учні можуть отримувати інформацію з проблеми, над 

якою працюють у даний момент у рамках проекту. 

У даний час пріоритет віддається комунікативності, інтерактивності, 

автентичності спілкування, вивченню мови в культурному контексті, 

автономності та гуманізації навчання. Дані принципи роблять можливим 

розвиток міжкультурної компетенції як компонента комунікативної здібності. 

Кінцевою метою навчання іноземним мовам є навчання вільному орієнтуванню 

в іншомовному середовищі та умінню адекватно реагувати в різних ситуаціях, 

тобто спілкуванню. Сьогодні нові методики з використанням Інтернет-ресурсів 

протиставляються традиційному навчанню іноземним мовам. Щоб навчити 

спілкуванню іноземною мовою, потрібно створити реальні, справжні життєві 

ситуації (тобто те, що називається принципом автентичності спілкування), які 

будуть стимулювати вивчення матеріалу і виробляти адекватну поведінку. Цю 

помилку намагаються виправити нові технології, зокрема Інтернет. 

Отже, навчання іноземних мов буде ефективним саме завдяки 

комплексному застосуванню засобів новітніх інноваційних технологій та 

залежить від здатності вчителя застосовувати гуманістичний підхід до 

навчання, від розуміння необхідності відмовитися від авторитарного методу 

викладання. 
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