
Впровадження ІКТ з використанням 
компетентнісного підходу при викладанні 
спеціальних дисциплін: створення 
мультимедійних програм; створення Web-
квесту; розробка уроку-квесту



Анохіна Наталя Іванівна

Солонцова Олена Володимирівна
викладач спеціальних дисциплін
Методична тема: «Впровадження ІКТ з
використанням компетентісного підходу
при викладанні спеціальних дисциплін»

викладач спеціальних дисциплін
Методична тема: «Формування та
розвиток ключових компетентностей
учнів на уроках спеціальних дисциплін
засобами інтерактивних технологій»





Загальні принципи та умови 
використання технологій

Substitution – Підміна
роботи здаються в електронному вигляді

Augmentation – Збільшення
групова робота з Google Docs

Modification SAMR- Модифікація
Анотування тексту, коментарі учня та викладача

Redefinition – Перетворення
Створювання публічних текстів, блогів
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Планування уроку 
з використанням ІКТ 

Визначити тему, мету

Вибрати комп'ютерне 
забезпечення

Скласти тимчасову 
структуру уроку

Доцільність 
застосування 

Продумати етапи

Оцінка відібраного 
матеріалу 

Щохвилинний план уроку

Пошук в бібліотеці або 
Інтернеті

Збір презентаційної 
програми. Сценарій



Роль викладача в інформаційно-
освітньому середовищі



Планування навчальних дій 



Використання інструментарію 
дистанційного навчання



Moodle



Wix.com



Edmodo



Prezzi

Відео 1



MediaWiki

Google Docs 







Hot Potatoes



Google Docs 



1. Назва

2. Створення 
запитання

3. Оцінювання 
запитання



Надіслати 
опитування

Мобільна версія 
опитування



Sumopaint



Google Class



Easel.ly1. Шаблони 2. Об'єкти 3. Картинки

8. Переглянути

7. Зберегти

4. Фони

5. Лінії

6. Текст

9. Завантажити





Мультимедійна навчальна програми «A journey in
a passenger train»

Веб-квест «Залізничний експрес»

Бінарний квест- урок «Колісні пари  рухомого складу»



Мультимедійна навчальна 
програма  

«A journey  in a passenger  train»






Веб-квест
«Залізничний експрес»



Сучасні заклади освіти  
Міжнародна виставка



Бінарний квест- урок 
«Колісні пари  рухомого 

складу»



cooperative learning



Вивчення нового матеріалу з 
використанням ІКТ



Презентація
«Колісна пара тепловозу»



Робота з сервісом 
Hot Potatoes



Застосування навиків 
комп'ютерної грамотності



Інтерактивний модуль
«Тест самоперевірки»



Відео-тест



Творче завдання



Рефлексія



Обласний семінар- практикум 
педпрацівників з професій 

залізничного транспорту



виданий

Національна академія педагогічних наук України
Інститут професійно-технічної освіти

Директор Інституту
ПТО НАПН України В.О. Радкевич

учаснику всеукраїнського конкурсу на кращий електронний
освітній ресурс «Планета ІТ» 

Солонцовій Олені Володимирівні,
Анохіній Наталї Іванівні

Методична розробка квест-уроку "Колісні пари" 
для спеціальності "Слюсар з ремонту рухомого складу"

в номінації «Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки»



Дякуємо за співпрацю
та бажаємо успіхів 
у впроваджені ІКТ! 
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