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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Сучасний, і майбутній роботодавець 
зацікавлений в такому робітникові, який уміє 
самостійно думати і вирішувати різноманітні 
проблеми, наділений критичним і творчим 
мисленням, володіє багатим словниковим 
запасом, що базується на глибокому 
розумінні гуманітарних і технічних знань.



МЕТА
 Традиційні методи навчання 

неефективні, бо переважання їх у 
навчальному процесі зумовлює 
виникнення ряду проблем: 

- низький рівень навичок 
спілкування учнів; 

- неможливість одержати детальну 
відповідь учнів з власною оцінкою 
даного питання; 

- недостатня активність учнів у 
загальному обговоренні відповідей 
та ін.



 Нові інформаційні технології мають змінити роль 
інформації в навчанні учнів, спрямувати її на 
використання з метою створення ними власного 
творчого продукту. 

 Причому, в основу впровадження у практику 
підготовки висококваліфікованого робітника 
нових інформаційних технологій має бути 
покладений особистістно орієнтований підхід до 
тих, хто навчається. 



Завдання технологій
 Застосовуючи такі технології навчання, ми 

формуємо в учнів вміння використовувати 
набуті знання для вирішення конкретних 
виробничих, в тому числі і нестандартних 
ситуацій. 

 Щоб учень був готовий до творчого пошуку 
шляхів вирішення поставленої проблеми, 
йому треба навчитися не боятися робити 
помилки, думати над проблемою, а не над 
оцінкою його діяльності. Необхідно 
показувати учням можливість аналогій для 
творчого пошуку, нових зв‘язків, асоціацій.



Незаперечним є і той факт, що 
професійно-технічна освіта повинна 
осучаснюватися на основі новітніх 
технологій через широке 
впровадження у навчально-
виробничий процес інформаційно-
комп‘ютерних технологій. Очевидним 
є те, що інформаційні технології –
важливий інструмент поліпшення 
якості освіти, оскільки дає змогу 
необмежено розширити доступ до 
інформації



Інформаційні технології 
навчання

 Сутність їх полягає в тому, що вони 
спираються не тільки на процеси
сприйняття, пам'яті, уваги, але, перш за 
все, на творче, продуктивне мислення, 
поведінку, спілкування. 

 Учні вчаться спілкуватися, взаємодіяти
один з одним і іншими людьми, вчаться
критично мислити, вирішувати складні
проблеми на основі аналізу виробничих
ситуацій, ситуаційних професійних завдань
та відповідної інформації.



Інформаційні 
технології



Мета і завдання ІКТ



Міжпредметні звязки
 Активно застосовую ІКТ і на уроках, і в 

позаурочній роботі. Навчаю учнів вміло 
використовувати нові технології для підготовки до 
інших уроків, консультую щодо формування
комп'ютерного інформаційного середовища в 
ліцеї. Намагаюся надавати допомогу кожному 
викладачу при використанні ІКТ. 



МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІКТ У 
ФОРМАХ НАВЧАННЯ:











Комп'ю терні технології
 Комп'ютерні технології навчання - це процеси 

збору, переробки, зберігання і передачі 
інформації навчають за допомогою комп'ютера. 

 Нові можливості в системі професійної освіти
відкриває гіпертекстова технологія. Гіпертекст
(від англ. Hypertext - "сверхтекст"), або
гіпертекстова система, - це сукупність
різноманітної інформації, яка може
розташовуватися не тільки в різних файлах, але і 
на різних комп'ютерах. 



Що таке Інтернет?
Інтернет - це глобальна комп’ютерна
сітка, яка зв’язує між собою як 
користувачів комп’ютерних сіток, 
так і користувачів ПК.

Комп’ютер, 
клавіатура, 
мишка… 
Зрозуміла. 
Ін- тер-нет. Не 
зрозуміла.
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