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Нудні уроки згодяться 
лишень для того, щоб 

викликати ненависть до 
того, хто їх викладає і до 

того, що викладають.

Жан-Жак Руссо



Вступ
В національній доктрині розвитку освіти в Україні
йдеться про те, що пріоритетом розвитку
сучасної освіти є впровадження ІКТ, що
забезпечує подальше удосконалення навчально-
виховного процесу. Доктрина наголошує, що
доступність та ефективність освіти забезпечує
високоякісну підготовку молодого покоління до
життя та роботи в сучасному інформаційному
суспільстві.



Що дає інформатизація?

• удосконалення форм і змісту
навчального процесу;
• удосконалення методів і засобів
навчання;
• індивідуалізація процесу навчання;
• інтенсифікація навчального
процесу;
• удосконалення контролю за
процесом навчання та його
результатами.



Коли і для чого 
використовувати ІКТ?

• При поясненні нового матеріалу;
• При повторенні;
• При перевірці та корекції знань, умінь 

та навичок учнів;
• Для підвищення мотивації учнів;
• Для активізації навчальної діяльності 

учнів;
• Для підвищення ефективності уроку;
• Для узагальнення.



Організаційні форми роботи 
з ІКТ

• Вивчення учнями теми уроку (виконання певного 
завдання) самостійно або в парах із допомогою 
певного програмного забезпечення. Роль викладача 
при цьому – спрямування роботи учнів та корекція їх 
діяльності .
• Використання мультимедійних можливостей ІКТ в 
якості наочного посібника. Це найпоширеніша форма 
організації роботи на уроці із використанням ІКТ.
• Використання можливостей комп’ютера як 
тренажера.
• Використання ІКТ для виконання лабораторно-
практичної роботи, проекту, написання реферату, 
виконання будь-якого творчого завдання.
• Проведення різноманітних опитувань, тестувань, 
різних видів контролю.



Переваги ІКТ у навчально-
виховному процесі

• Економія часу уроку;
• Зручність у проведенні уроку;
• Технологічні можливості дозволя-
ють конструювати будь-які типи
уроків;
• Можливість ширше використову-
вати різні види навчальної
діяльності учнів.



Види інформаційно-
комунікаційних 

засобів навчання

• Програмно-педагогічні засоби;
• Електронні підручники і
посібники, довідники, словники;
• Мультимедіа;
• Веб-технології.



Програмно-педагогічні засоби

ППЗ — це цілісна дидактична система, що заснована
на використанні комп’ютерних технологій і засобів
Інтернету і яка ставить за мету забезпечити
навчання за індивідуальними і оптимальними
навчальними програмами з керуванням процесу
навчання.



Електронні підручники, 
посібники, довідники, словники 

Електронний підручник, чи посібник, виконує такі ж дидактичні
завдання, як і традиційний. Їх головна перевага – застосування
мультимедіа, що дає можливість відтворювати візуальну та
аудіоінформацію. Часто вони призначені для самостійного
вивчення теоретичного матеріалу учнями та базуються на
гіпертекстовій основі, що дозволяє працювати за індивідуальною
освітнью траекторією.



Можливості сучасних 
електронних словників

Вибирати напрямок перекладу з набору мов,
словники яких містяться в програмі

Вибирати професійну галузь для пошуку  перекладу 
в спеціалізованому словнику

Знаходити переклади слів або словосполучень з однієї 
мови на іншу та їх транскрипції

Прослуховувати озвучування слів та перекладів

Доповнювати словникову базу власними варіантами 
перекладу

Встановлювати додаткові словники та ін.



Можливості сучасних 
електронних словників

Електронні словники можуть бути встановлені на комп’ютері користувача,
кишеньковому ПК, смартфоні, телефоні або розміщуватися на веб-сайтах –
онлайнові словники.



Програми-перекладачі на веб-
сайтах



Мультимедіа

Мультимедійна технологія — це технологія, яка дозволяє за
допомогою комп'ютера інтегрувати, обробляти і водночас
відтворювати різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби
і способи обміну даними, відомостями.

Мультимедіа

Аудіо

Відео

ГрафікаТекст

Анімація



Відео на уроках

Навчальний фільм – це спеціально підготовлений в методичному і
режисерському плані аудіовізуальний засіб навчання,
призначений для створення природних ситуацій мовного
спілкування і що має велику силу емоційного впливу на учнів за
рахунок синтезу основних видів наочності



Мультимедіа на уроках

Тут ви знайдете багато готових уроків, різних за рівнем складності
та призначених для різних вікових груп учнів. Багато з них містять
автентичні аудіо та відеоматеріали, які стануть вам у пригоді під
час розвитку мовленнєвої компетенції ваших учнів.

https://www.teachingenglish.org.uk/

https://www.teachingenglish.org.uk/


Мультимедіа

Переваги для викладача

Дозволяє 
демонструвати 

готові фрагменти 
уроку

Дозволяє 
збільшити обсяг 

навчального 
матеріалу

Зручно 
працювати як з 

усією групою, так і 
у малих групах



Презентації

Щоб ефективніше використовувати час уроку, можна звернутися
до електронної презентації, яка істотно полегшує роботу вчителя,
адже у презентації можна використати поєднання тематичного
тексту, пов’язаних з ним ілюстрацій, анімаційних діаграм, карт,
схем, таблиць, кінохронік, уривків з документальних та художніх
фільмів, музики та аудіокоментарів.



Веб-технології: Веб-квест

Однією з популярних сучасних освітніх Інтернет-технологій є Веб-квест.
Метод Веб квест є універсальним методом, який можна використовувати
на будь-якому предметі. Це – діяльність, спрямована на дослідження,
при цьому частина або всі джерела інформації, з якими працюють учні є
Інтернет-ресурсами. Метод Веб Квест-це формат уроку, який має в основі
проблему, подібну до тієї, яку вирішують дорослі в реальному житті. При
цьому розвиваються навички мислення високого рівня. Матеріали, з
якими працюють учні, підібрані заздалегідь вчителем та є автентичними.



Веб-технології

Завдяки інструментарію Веб 2.0 кожен має можливість стати творцем, а
не пасивним споживачем інформації у Веб. Активне включення в
навчальний процес таких інструментів Веб 2.0, як блоги, вікі,
спільноти, підкасти та mLearning, надає велику свободу і учням, і
викладачам, що дозволяє першим значно розширити можливості
самостійних занять, а іншим – застосовувати більш творчі підходи до
навчання. Найголовніша перевага Веб 2.0 в тому, що вони не потребують
від користувача спеціальних знань з програмування та дизайну.



LearningApps

LearningApps.org є сервісом Web 2.0 для підтримки процесів навчання та
викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Це
платформа для створення інтерактивних, мультимедійних, ігрових вправ.



LearningApps

Існуючі модулі можуть бути безпосередньо включені в зміст навчання, а
також їх можна змінювати або створювати в онлайновому режимі.



LearningApps

Треба всього лиш уважно
заповнити всі поля
реєстраційної форми і потім
зайти під своїм створеним
акаунтом.

Перш ніж розпочати створення власних
інтерактивних завдань з колекції шаблонів,
пропонованих сайтом, раджу познайомитися з
галереєю сервісу. Для цього натисніть «Перегляд
вправ», виберіть навчальний предмет і
ознайомтеся з роботами колег: обираємо в полі
"Категорія" необхідну предметну галузь (ці галузі
вказують автори при створенні вправи).



LearningApps

Основна ідея інтерактивних завдань полягає в тому, що учні можуть
перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє
формуванню пізнавального інтересу учнів.



LearningApps

Однією із провідних ознак сучасної освіти є актуалізація інтерактивних
методів навчання. Саме тому на уроках доцільно надавати перевагу
виконанню інтерактивних вправ, які дають викладачеві змогу
оригінально презентувати запитання і швидко перевірити відповіді учнів
на них. Такі вправи можна застосовувати як під час уроку, так і під час
позакласної роботи з учнями. Цей сайт дозволяє отримати доступ до
великої бази завдань, розроблених викладачами з різних країн.



LearningApps

Приклад завдання. 



GoogleForms

Створити онлайнові тести допоможуть форми на Google диску.
Google Форми – це зручний інструмент, за допомогою якого можна легко
і швидко планувати заходи, складати опитування та анкети, а також
збирати іншу інформацію. Форму можна підключити до електронної
таблиці Google, і тоді відповіді респондентів будуть автоматично
зберігатися в ній. Якщо ця функція не включена, ви можете відкрити
меню “Відповіді” і переглянути короткий зміст.



GoogleForms
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Online Test Pad

Онлайн конструктор тестів Online Test Pad - універсальний конструктор
тестів в режимі онлайн. З його допомогою можна створювати тести на
різні теми: тестування знань учнів, психологічне тестування та ін.



Online Test Pad

Конструктор опитувань Online Test Pad дозволяє користувачам в простому
і зручному вигляді створювати онлайн опитування, проводити
опитування респондентів і збирати статистику. У конструкторі опитувань
Online Test Pad передбачено редагування вмісту питання з
використанням вбудованого візуального редактора.



Online Test Pad

Конструктор кросвордів Online Test Pad має інтуїтивно зрозумілий
інтерфейс і дозволяє користувачам створювати онлайн кросворд. Це
може бути кросворд різного розміру і форми.



Як організувати тестування



Види освітніх блогів
1. Блог викладача-предметника;
2. Блог керівника групи;
3. Блог методичного об’єднання;
4. Блог навчального проекту;
5. Блог, присвячений конкретній темі;
6. Блог-електронний зошит учня;
7. Блог адміністрації навчального закладу.



Можливості блога
• Майданчик для дискусій;
• Консультації та можливість отримання додаткових знань;
• Анкетування;
• Дошка оголошень – інформування відвідувачів про події та заходи,

що відбуватимуться;
• Організація позакласної роботи учнів;
• Реалізація спільних проектів з батьками та учнями.



Можливості блога

Основні
напрямки 

використання
блога

Проведення уроків
за методом проектів

Закріплення
вивченого – тренінги, 
навчальні практичні

роботи

Самостійна навчальна
робота учнів –

енциклопедії, розвиваючі
програми

Система контролю й
перевірки - тестування з

оцінюванням, 
контролюючі програми

Тренування конкретних
здібностей учнів (увага, 

пам’ять, мислення)

При викладанні
нового матеріалу –
візуалізація знань



Переваги блога

Переваги
використання блога



Переваги блога

• Швидка публікація матеріалів у інформаційному просторі, 
можливість її редагування.

• Доступність інформації широкому колу читачів, незалежно 
від їх географічного розташування.

• Інформація може бути адаптована до особливостей 
навчальних програм або згідно з особистими потребами.

• Викладені на блозі матеріали не мають обмежень за 
видом та обсягом.

• Подані на блозі матеріали безкоштовні для всіх 
користувачів інформаційного простору.



Блог викладача-предметника

Так виглядає одна із сторінок мого блогу.



Блог викладача-предметника

А зараз я продемонструю вам, як використано можливості 
LearningApps та GoogleForms на моєму блозі.

http://english-zp.blogspot.com/p/lesson-2-types-of-ships.html
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Сервіси для спілкування онлайн



ВИСНОВКИ

Підсумовуючи вищевикладене, можна
зробити висновок, що застосування ІКТ при
викладанні гуманітарних дисциплін сприяє
удосконаленню форм і змісту навчального
процесу, удосконаленню методів и засобів
навчання, індивідуалізації та інтенсифікації
навчального процесу.



ДЯКУЮ
ЗА 

УВАГУ!
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