
Вступ 

Людство неминуче вступає в інформаційну епоху. Фахівці вважають, що у світі 

розпочалося сторіччя інформатизації.  

Раніше інформацію з будь-якої теми учень мог отримати за різними каналами: 

підручник, довідкова література, лекція викладача, конспект уроку. 

Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, викладач повинен вносити в 

навчальний процес нові методи подачі інформації 

Що ж розуміють під ІКТ. 

Слайд№2Інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ — засоби, пов'язані зі 

створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації.  

Під цими технологіями розуміють комп’ютери, мережу Інтернет, радіо- та 

телепередачі, а також телефонний зв'язок. 

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що 

це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі 

навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні 

принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого 

підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює викладача, а тільки 

доповнює його. 

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так 

і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, 

повторенні, контролі. 

При цьому комп'ютер виконує такі функції: слайд №3 

1. У функції викладача комп'ютер являє собою: джерело навчальної інформації; 

наочний посібник; тренажер; засіб діагностики і контролю. 

При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні 

продукти: 

Слайд №4. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових 

програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). Використання 

комп'ютерної технології при вивченні хімії  відкриває широкі можливості для 

створення та використання складного наочно-демонстраційного супроводу на 

уроці Крім того, при повторенні пройденого матеріалу учень самостійно 

відтворює всі демонстраційні експерименти, які вчитель показував на уроці. 

При цьому він може перервати експеримент, зупинити його чи повторити ту 

частину, яка погано засвоїла. Такий підхід розвиває ініціативу і сприяє 

підвищенню інтересу учнів до досліджуваного предмета. 



3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає викладачу пакет 

Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора 

Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint. 

4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, 

але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та 

перевірки знань. 

5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний 

матеріал. 

6. Електронні презентації дають можливість викладачу при мінімальній 

підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, 

складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над 

інформацією. 

Слайд №5 Переваги використання ІКТ 

Індивідуалізація навчання; 

Інтенсифікація самостійної роботи учнів; 

Зростання обсягу виконаних на урок завдань; 

Розширення інформаційних потоків при використанні Internet; 

Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності 

форм роботи, можливості включення ігрового моменту: вирішиш вірно 

приклади - відкриєш картинку, повставляєш правильно всі букви - продвінешь 

ближче до мети казкового героя. Комп'ютер дає викладачу нові можливості, 

дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу 

пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за 

допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. 

Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче 

працюють з комп'ютером. 

Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів 

дозволить викладачу за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня 

засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. 

При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного 

учня 

Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще 

не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із 

зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні. 

Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких 

уроків, так і під час їх проведення. 



Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ: 

• відсутність комп'ютера в домашньому користуванні частини учнів і 

викладачів, час самостійних занять у комп'ютерних класах недостатній; 

• у викладачів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому 

використовуються комп'ютери; 

• недостатня комп'ютерна грамотність викладача; 

• відсутність контакту з викладачем; 

• у робочому графіку викладачів не відведено час для дослідження 

можливостей інтернет; 

• складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять; 

• не вистачає комп'ютерного часу на всіх; 

• у шкільному розкладі не передбачено час для використання інтернет на 

уроках; 

• при недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, 

музику, перевірку характеристик ПК і т.п; 

• існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, 

учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративним 

методам. 

Ще і сьогодні провідне місце у викладанні предметів займають традиційні 

засоби – дошка, крейда та друковані джерела (підручники, зошити з друкованою 

основою). Завдяки ж використанню ІКТ навчальне середовище можна 

доповнити відео, звуком, анімацією. Усе це здійснює значний вплив на 

емоційну сферу учня, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, 

підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної 

діяльності учнів.  

Слайд №6 Як показує практика, застосування комп’ютера на уроках у ПТНЗ 

має декілька режимів: 

• демонстраційний (демонстрація певної навчальної інформації); 

• індивідуальний (організація індивідуальної роботи учнів); 

• комбінований (застосування на одному уроці і демонстрації, і 

індивідуальної роботи). 

Для роботи в демонстраційному режимі викладачу достатньо мати на уроці 

один комп’ютер і мультимедійний проектор, за допомогою якого потрібна 

інформація виводиться на екран, як правило, у вигляді слайдів. 

Слайд №7Ефективність застосування нових інформаційних технологій на 

уроках обумовлена наступними факторами: 

• різноманітність форм представлення інформації; 

• висока ступінь наочності; 

• можливість моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних 

об’єктів і процесів; 



• звільнення від рутинної роботи, що відвертає увагу від засвоєння 

основного змісту; 

• можливість організації колективної та індивідуальної дослідницької 

роботи; 

• можливість диференціювати роботу учнів у залежності від рівня 

підготовки, пізнавальних інтересів та ін., використовуючи сучасні 

інформаційні технології; 

• можливість організувати комп’ютерний оперативний контроль і допомогу 

з боку викладача; 

• можливості комп’ютера дозволяють учню активно приймати участь у 

процесі пізнання. 

Слайд №8 Практична частина 

Основні напрямки використання Інтернет-технологій: 

• дистанційна освіта; 

• інтерактивне спілкування; 

• використання мережевих методичних ресурсів; 

• співробітництво. 

Всі напрямки використання Інтернет-технологій мають і переваги і недоліки. 

Дистанційна освіта має таке застосування при викладанні математики: 

• Робота з обдарованими дітьми. 

• Випереджуюче навчання. 

• Підготовка до ЗНО. 

• Тестування. 

Застосування при викладанні інтерактивного спілкування: 

• Робота з обдарованими дітьми. 

• Робота з дітьми, які обмежені в пересуванні. 

• Організація колективних заходів по схемі один до багатьох (майстер-

класів, відкритих уроків); багато до багатьох. 

Необхідно підкреслити, що впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій гальмується: слабка матеріально-технічна база; не ефективно 

використовуються вже наявні електронні інформаційні ресурси, існує проблема 

технічного обслуговування і ремонту сучасних інформаційно-комунікаційних 

засобів у навчальних закладах; використовується морально застаріла 

комп’ютерна техніка; незадовільний стан підключення до Інтернету; 

недостатній рівень підготовки викладачів з питань використання інформаційно-

комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі тощо.  

Нажаль реалізація цих рекомендацій справа не одного року. Але ІКТ значно 

полегшують процес оволодіння знаннями і це неможливо заперечити. 



Висновки 

Застосування, використання мультимедіа сприяє також формуванню в учнів 

рефлексії своєї діяльності, в учнів здійснюється розвиток творчості, технічного 

мислення, уяви, та інтересу до навчання. У процесі навчання в ПТНЗ, 

інформаційні технології можна використовувати на усіх етапах: 

- підготовці до занять; 

- формуванні мотивації; 

- проведенню занять; 

- викладення матеріалу; 

- контролю знань; 

- самостійної роботи учнів; 

- творчо-пошукових та проектних робіт. 

Маючи в наявності усе необхідні знаряддя, технічне й програмне забезпечення, 

та ретельно обдумавши й спланувавши план навчального процесу, за 

допомогою інформаційних технологій можна отримати високі показники 

результативності під час занять в ПТНЗ. 

 


