
Підготувала: Романій Еліна Петрівна



- створено 01.09.1972 р. як технічне училище № 5 м. Запоріжжя; 
- маємо ІІІ рівень акредитації;
- готуємо фахівців для обслуговування річкових і морських 
перевезень України; 
- маємо сертифікат відповідності системи управління якістю; 
- єдиний спеціалізований навчальний заклад у регіоні, 
зареєстрований в ІМО;
- випускники одержують дипломи міжнародного зразка.



Посада: викладач англійської мови
Стаж: 13 років
Категорія: спеціаліст І категорії
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компетенції засобами ІКТ
3.1. Мультимедіа
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3.3. Блоги як засіб навчання
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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



ПОКОЛІННЯ



Вступ
Система освіти зазнає докорінних змін у
контексті викликів ХХІ століття.
Сучасна парадигма розвитку освіти в Україні
повинна мати випереджувальний характер і
сприяти впровадженню інноваційних тенденцій
в освітню сферу.



Основні прояви ХХІ ст.
- розвиток інформаційних технологій;
- загальна комп'ютеризація та системне
програмування усіх сфер виробництва;
- широке використання лазерної техніки й
мікропроцесорів;
- застосування телекомунікацій зі зворотним
зв'язком.

Ритм і стиль суспільного й
індивідуального життя людей
змінюється у напряму їх
інтенсифікації,

зростання індивідуальної
відповідальності й творчості.



Освіта є ключовим елементом 
національної безпеки, а людина –
це найцінніший актив держави. 
Маємо перетворити освіту на чинник 
економічного зростання, джерело 
національної єдності, засіб соціального 
просування кожного громадянина.

http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/mon.pdf
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/mon.pdf


Мета освіти
професійно компетентний, 
ініціативний, творчий громадянин, 
наділений почуттям обов'язку і 
відповідальності перед суспільством, 
здатний швидко адаптуватися до 
сучасного світу.







Іншомовна підготовка учнів 
закладів П(ПТ)О

• одна з важливих складових сучасної
системи професійної (професійно-
технічної) освіти;
• ставлення до іноземної мови як 
непрофілюючої дисципліни в більшості
закладів П(ПТ)О.



Формування

Перспективним напрямом формування іншомовної
компетентності є використання можливостей інформаційних
освітніх технологій, застосування інноваційно-комунікаційних
технологій.



ІКТ як засіб формування іншомовної 
компетенції учнів 

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.



Переваги ІКТ у навчально-
виховному процесі

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



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 на уроках. TED Talks

TED (technology, entertainment, design) - американський приватний
некомерційний фонд, відомий перш за все своїми щорічними
конференціями.

tedxesl.com - сайт, який надає матеріал для мовних уроків,
заснованих на лекціях TED.



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.



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



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

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

Приклад завдання. 



Genial.ly

Це онлайн платформа, що дозволяє вам створювати красивий
інтерактивний контент для показу на вашому блозі або на веб-
сайті, а також для використання в робочих проектах в досьє або як
презентації, або навіть в поштових листівках і в персоналізованих
плакатах.



Quizizz

Quizizz представляє собою інтернет-інструмент оцінювання учнів.
Учитель може створювати свої тести, редагувати їх. Учень,
користуючись комп'ютером, ноутбуком або смартфоном вносить
ПІН-код і своє ім'я, тобто тести можуть бути відтворені на будь-
якому пристрої з доступом до Інтернету.



Kahoot

Kahoot - це порівняно новий сервіс для створення онлайн вікторин,
тестів і опитувань.
Учні можуть відповідати на створені вчителем тести з
планшетників, ноутбуків, смартфонів, тобто з будь-якого пристрою,
що має доступ до Інтернету.



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 в 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 виглядають головна сторінка та одна із тематичних 
сторінок мого блогу.



Блог викладача-предметника

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

Рис. 1

Рис. 2



Блог викладача-предметника

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5



Блог викладача-предметника

1

2

3



ВИСНОВКИ

Застосування ІКТ при викладанні іноземної
мови сприяє удосконаленню форм і змісту
освітнього процесу, удосконаленню методів і
засобів навчання, індивідуалізації та
інтенсифікації освітнього процесу, робить
уроки насиченими, цікавими та не нудними
для сучасних учнів.



Наші досягнення



ДЯКУЮ
ЗА 

УВАГУ!
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