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Інтерактивні технології 
навчання

Інтерактив – взаємодія, діалог вчителя й учня, при
якому вони рівноправні партнери

Выступающий
Заметки для презентации
Використання інтерактивних технологій навчання істотно змінює роль викладача, що складається в організації взаємодії що навчаються, створенні умов для прояву ініціативи, творчого пошуку, дотримання законів співробітництва, емоційно пофарбованого безпечного спілкування учасників. 
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Інтерактивні методи дозволяють 
різко збільшити кількість засвоєного 
матеріалу

"Скажи мені, я забуду. Покажи мені, я можу запам'ятати. Дозволь 
мені зробити це, і це стане моїм назавжди"



Інтерактивні навчальні технології 
забезпечують

активну 
участь учнів у 

процесі 
навчання

встановлення 
зворотного 

зв'язку в 
системі 

"педагог -
учень"

можливість 
застосування 

набутих 
навичок і знань 

у реальних 
життєвих та 
навчальних 

ситуаціях

розвиток 
самостійної 

творчої 
діяльності, 
роботи в 

групах 

Інтерактивні навчальні технології забезпечують

Выступающий
Заметки для презентации
Використання інтерактивних технологій навчання найбільш сприятливий метод, який формує компетентність. Інтерактивне навчання припускає відмінну від звичної логіку освітнього процесу: не від теорії до практики, а від формування нового досвіду до його теоретичного осмислення через застосування
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Технічне забезпечення 
інтерактивних технологій

Комп'ютери;

Мережі: локальна, Інтернет;

Принтер;

Сканер;

Інтерактивна дошка;

Електронне перо.
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Програмне забезпечення 
інтерактивних технологій

Операційна система Windows 7
Microsoft Office 7
Пошукові системи
Мережеві програми
NetOp School
LearningApps
Adobe Dreamweaver
Компас
MyTestPro
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Методи інтерактивних технологій

метод проектів

засоби мультимедіа

робота в малих групах

семінари у формі дискусій
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Використання 
електронних 
підручників

забезпечує практично 
миттєвий зворотний зв'язок

дозволяє швидко, але в темпі 
найбільш придатному для 

конкретного учня,   перевірити 
знання по визначеному розділі

допомагає швидко знайти 
необхідну інформацію

поряд з коротким текстом -
показує, розповідає, моделює 

(можливості і переваги 
мультімедіа - технологій)

Електроні підручники
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Програмування на Delphi
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Програмування на Delphi
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Виконання  практичних робіт з теми 
“Програмування в середовищі Delphi”

Відеоуроки
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Виконання  практичних робіт з теми 
“Програмування в середовищі Delphi”
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Спеціальне програмне 
забезпечення
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Спеціальне програмне 
забезпечення
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Метод проекту
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Інформаційна система “ Кафедри 
фізичної культури та спорту ”

Проект  учня групи 12 Скрипниченко Олександра. Використовується два роки.
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Інформаційна система “ Кафедри 
фізичної культури та спорту ”



18

Інформаційна система “Бібліотека”

Проект  учня групи 12 Цехмістренко Дмитра. На стадії апробації.
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Інформаційна система “Бібліотека”



20

Програми обробки  графічної інформації
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Програми обробки  графічної 
інформації
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Навчальні мультимедійні 
презентації
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Навчальні мультимедійні 
презентації
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Навчальні мультимедійні 
презентації
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Навчальні мультимедійні 
презентації
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Навчальні мультимедійні 
презентації
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Заохочення авторів кращих 
проектів
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Використання тестових програм

Програма MyTest працює з дев'ятьма типами завдань
Завдання до тесту добирають залежно від рівня  дослідження.

Рівень 
«знання»   

Перевіряє базові 
знання учнів -
знання фактів, 

понять, процесів 

Пригадати  основні 
закономірності, 

володіння 
термінологією, 

фактами, 
поняттями, вміння 

узагальнювати

Рівень 
«застосування

Вміння 
застосовувати 

знання і розуміння 
понять у простих 

ситуаціях

Перевірити вміння 
учнів порівнювати, 
протиставляти й 
класифікувати, 

тлумачити наукову 
інформацію

Рівень 
«обґрунтування»

Вміння  
розв'язання не 

стандартних 
проблем

Здатність аналізувати 
проблему, уміння вибрати 
та застосувати відповідні 

рівняння, формули, 
робити висновки

Створення автономного тесту - exe-файлу. Утримання  результатів по Internet



Електроні тести, як засіб 
інтерактивного 
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Аналіз результатів по питанням, 
середній бал
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Семінари  - дебати

Відео

Повністю автоматизоване 
виробництво

Робот  маніпулятор Роботи обслуговують людей
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NetOp School

Ми використовуємо програму NetOp School, яка допомагає готувати
матеріали для занять, керувати класом і оцінювати отримані знання дистанційно:

демонструвати зображення з 
комп'ютера учня всьому класу

дистанційно роздавати 
завдання кожному учню та 

контролювати його виконання

учні  легко можуть запитувати 
допомогу у викладача

вчитель може надавати 
консультацію кожному учню
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NetOp School

Режим навчання
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Інтернет-сервіс мультимедійних 
дидактичних вправ LearningApps

Запис умовного оператора



35

Результати інтерактивних методів

рішення проблеми активізації пізнавальної діяльності

освоєння знань, навичок

зниження страху оцінювання

розвиток особистості: нова, якісна оцінка себе, 
розвиток самостійності і творчості

розвиток групи: формування нової спільності на основі 
партнерських відносин

збільшення досвіду викладача, економія фізичного 
ресурсу викладача



Матеріали будуть розміщені на блог ucebni.blogspot.com з 2.10.2018
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