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Іванова Вікторія Анатоліївна 

ОСВІТА     - вища
ПОСАДА   - викладач
педагогічна категорія – вища
Педагогічне звання – викладач –
методист.

ПРЕДМЕТИ – технологія комп`ютерної 
обробки інформації та інформатика
СТАЖ –25 років
МІСЦЕ РОБОТИ – Бердянський 
машинобудівний професійний ліцей
АТЕСТАЦІЯ – 2016 р. 

Електронна адреса : 
ivavik64@gmail.com
ivavik-ivanova@ukr.net

Моє кредо:
Щоб бути гарним викладачем, 
треба любити те,  що
викладаєш, а також любити
тих, кого вчиш. 

mailto:ivavik64@gmail.com
mailto:ivavik-ivanova@ukr.net


У 2012 році брала участь у 
216 – годинному  курсі  
за авторською 
програмою  

Шевченка В.Л.  «Основи 
дидактичного 
проектування 
електронних програмно-
педагогічних засобів»



У 2013 році закінчила 
курси  CISCO 

Була лауреатом  
обласної педагогічної 

премії 



Літня школа “Цифрове перетворення 
освіти”













Використання
інтерактивних

методів навчання під
час занять та
позаурочній
діяльності



Метою сучасної освіти є розвиток
особистості дитини,  виявлення її
творчих можливостей, збереження
фізичного і психічного здоров`я.

Проблема активності особистості в
навчанні – одна з актуальних у
психологічній, педагогічній науці. 

Сьогодення об`єктивно вимагає
переведення освітнього процесу на
технологічний рівень, активізації
пошуку перспективних інноваційних
технологій. 



Кожен спосіб сприйняття знань та інформації 
має свої переваги та недоліки.
Тому навчання має бути пристосоване до 
індивідуальних потреб різних учнів. Це вимагає 
від викладача різноманітних підходів у 
навчанні

Активні методи навчання - це методи, які 
спонукають учнів до активної розумової і 
практичної діяльності у процесі оволодіння 
навчальним матеріалом. 









Учні швидко по черзі 
висловлюються з 
приводу проблеми, 
передаючи один 
одному уявний 
"мікрофон".













Початок створення проекту

Підручник створено в 
програмі TurboSite



Покрокова інструкція 
створення



Вибір шаблону підручника







В змісті посилання на 
сторінки підручника 



Такий вигляд має 
створений 
підручник





Презентація на 
бінарний урок по темі 

«Білки»



Довгі ланцюги білкових молекул 
завертаються в спіралі. Спіралі 
певним чином розташовуться у 
просторі утворюючи глобулу. 

Декілька глобул утворюють складну 
білкову молекулу. 



Веб-квест — це пошукова діяльність, спрямована 
по одному або декількох маршрутах, ведуча 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



Створено в програмі PowToon

https://www.powtoon.com

https://www.powtoon.com/


кейс - це не конспект або реферат, а навчальна технологія 
за особливим алгоритмом, який цілісне уявлення про явище, що 

досліджується.



Вимоги до створення кейсів (проблемних 
ситуацій):

✓навчальна проблема має бути пов'язана з 
матеріалом, що вивчається;
✓проблеми повинні представляти пізнавальну 
значущість;
✓проблемні питання повинні спиратися на колишній 
досвід і знання учнів;
✓основним своїм вмістом проблема повинна давати 
напрям пізнавальному пошуку, вказувати напрям до її 
рішення.



Хмарні технології









Особливо активно інтелект людини починає 
розвиватися при засвоєнні їм нових навичок і творчому 

їх застосуванні на ділі, тобто, здійснюючи такі дії, які 
містять в собі багатий і цінний матеріал для розвитку 

його інтелекту

Інтелектуальний
марафон













Створюємо форми у вигляді  
тестів  за допомогою простих 
онлайнових форм у Google 

Формах. А потім перевіряємо  
результати,  які акуратно 

впорядковані в 
електронній таблиці.

https://www.google.com/intl/uk/forms/about/?usp=mkt_formsdrive


Google Форми - це зручний  інструмент, за допомогою якого 
можна легко і швидко планувати заходи,  складати опитування та 
анкети, а також збирати  іншу інформацію.

Відповіді респондентів будуть автоматично зберігатися в  
таблиці.  









Форма тесту





РОЗСИЛКА 
ЗАВДАНЬ





















Тест на IQ



Обговорення 
завдань 





Відповідь на тести на 
комп`ютері



Смартфони 
в дії. 

Відповідаємо 
на тести 



Дякую за увагу!

У 21 столітті викладач повинен стати для групи 
модератором.

Навчати треба через душу, через творчість, 
через спілкування дітей та дорослих.

Щоб слідувати за інноваціями, викладач  теж 
повинен переучуватися, однак йому не варто 
викидати все ті знання і перекреслювати 
досвід, який він має. Навпаки, він повинен 
скористатися своїм багажем. Для того щоб 
реалізувати інновації, потрібно взаємодіяти з 
іншими викладачами  і самому хотіти вчитися. 
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