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 ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ШКОЛІ 

 

Боярко І., Усатюк Д. 

ІІІ курс, факультет фізики, математики та інформатики 

І курс, факультет фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Паршукова Л.М. 

 старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

 

В наш час комп’ютери відіграють важливу роль в нашому житті. Людство 

активно використовує вже не тільки настільні комп’ютери та ноутбуки, а також 

телефони та планшети. Кожен з нас просто не уявляє, як прожити день без 

свого телефону або комп’ютера. Тому, на уроці по можливості можна більше 

використовувати комп’ютери або телефони для закріплення навичок, або для 

засвоєння нових знань. В цьому випадку вчителеві можуть допомогти хмарні 

технології, яких в наш час з кожним роком все більше і можливостей, які може 

використовувати викладач більше.  

Хмарні технології – це технологія, яка надає користувачам Інтернету 

доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного 

забезпечення як онлайн-сервіса. Концепція «хмарних обчислень» полягає в 

наданні користувачам віддаленого доступу до послуг, додатків та 

обчислювальних ресурсів за допомогою Інтернету. Хмарні обчислення у 

великій мірі використовується в школі, для надання школярам доступу до 

мережевих ресурсів, розміщених на сайтах. Учні можуть змінювати свій розділ, 

але не маючи доступу до інших сторінок. З одного боку, це дає можливість 

вчителю контролювати інформацію, що відправляє на оцінення учень, а з 

іншого – розвиває відповідальність і самостійність учнів. Права адміністратора 

сайту має лише класний керівник та ініціативна група батьків. Окрім цього, 
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учнів не відволікає реклама, яка переважно не пов’язана з уроком і не 

прийнятна з погляду викладача. В навчальних закладах України хмарні сервіси 

сприяють поширенню інформаційних технологій. Використання хмарних 

технологій відповідає вимогам навчального процесу, дає змогу уникнути 

основні проблеми традиційних програмних додатків, спрощує функціонування 

та зменшує витрати на програмне забезпечення. Основними перевагами 

використання хмарних обчислень в навчальному процесі: 

–  всі дії, які виконують учні та перевірки виконаного відбувається online; 

–  економія коштів при купівлі програмного забезпечення; 

 відкритість освітнього середовища для вчителів і для учнів. 

–  економія простору на жорсткому диску; 

 відсутність потреби в спеціалізованих приміщеннях; 

Найпопулярніші хмарні сервіси: 

 Microsoft SkyDrive  

 Mega  

 Dropbox  

 eDisk  

 Google Диск. 

Для вчителя-предметника хмарні технології надають доступ до своїх 

документів і матеріалів будь-коли і будь-де, використовувати аудіо та відео 

файли напряму із всесвітньої павутини. 

Отже, хмарні технології спричинили революцію в освіті та науці не 

тільки України, а й у всьому світі, хмарні сервіси спонукають вчителів та учнів 

до самовдосконалення і самоосвіти. 
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Наразі освітній процес знаходиться у стані інформатизації. Інформаційно-

комунікаційні технології входять в усі сфери життєдіяльності людини, і в освіту 

зокрема. Сучасність вимагає нових підходів до освітнього процесу, нових 

методів, форм подання навчальної інформації. Зокрема, нові підходи потрібні і 

у викладанні природничих наук. Одним із таких підходів є використання 

«хмарних технологій», що дозволяє інтенсифікувати освітній процес, 

прискорити передачу знань і досвіду, а також підвищити якість навчання й 

освіти. Зарубіжний і вітчизняний досвід інтеграції хмарних технологій в 

освітній процес закладів освіти вивчали такі дослідники, як Ю. Биков, 

М. Жалдак, С. Литвинова, Н. Морзе, О. Свириденко, Ю. Рамський, Ю. Триус, 

М. Шишкіна, Б. Ярмахов та інші.  

Можливості використання хмарних технологій у закладах загальної 

середньої освіти досить масштабні. Це:  

– Web-додатки; 

– електронні журнали і щоденники; 

– онлайн сервіси для освітнього процесу, спілкування, тестування; 

– системи дистанційної освіти, бібліотека, медіатека; 

– сховища файлів, спільний доступ; 

– спільна робота; 

– відеоконференції;  

– електронна пошта з доменом навчального закладу [1].   
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Проаналізувавши результати та можливості впровадження «хмарних 

технологій», можна зазначити ряд переваг та недоліків використання їх в 

освітньому процесі, зокрема і при викладанні природничих наук. Основною 

перевагою використання хмарних сервісів є безперервність та доступність 

навчання. Взаємодія викладачів або здобувачів освіти із хмарною платформою 

та її сервісами здійснюється за допомогою будь-якого пристрою (комп’ютер, 

планшет, мобільний телефон тощо), на якому встановлено браузер із 

можливістю підключення до глобальної мережі Інтернет. Таким чином, 

здобувачі освіти можуть почати виконувати завдання в закладі освіти, а 

продовжити роботу вдома без необхідності копіювати частину виконаного 

завдання на будь-який носій інформації, оскільки вся необхідна інформація 

зберігається у хмарі на віддаленому сервері. Хмарні технології дають 

можливість здійснювати інтерактивне онлайн-консультування здобувачів 

освіти у викладача та миттєво отримувати відповіді на свої запитання.  

Окрім очевидних переваг на користь використання хмарних технологій, 

доцільно відмітити і деякі недоліки. Основними недоліками є необхідність 

доступу до швидкісного Інтернету, питання довіри (у сучасному світі далеко не 

всі особисті дані можна довірити якомусь сторонньому провайдеру в Інтернеті) 

та ненадійність інформації, що зберігається (при втраті інформації, розміщеної 

у хмарі, дані видаляються назавжди). Разом з тим, існують певні проблеми з 

боку безпеки, коли хмарні провайдери можуть роками зберігати важливу 

інформацію на своїх серверах, а кібер – зловмисники перехоплювати її. Звісно, 

великі хмарні провайдери застосовують всі можливі засоби для забезпечення 

максимальної безпеки інформації і вкладають кошти в розробку нових, ще 

більш ефективних засобів захисту, проте поки що не варто зберігати чи 

передавати особливо важливі документи в «хмари». 

В результаті аналізу і систематизації інформації, отриманої з 

опрацьованих джерел, встановлено, що використання сучасних хмарних 

технологій є вимогою часу, а їх впровадження в освітній процес покращує 

систему освіти в цілому.
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Сьогодні, в еру інформатизації суспільства, все більшого значення 

набуває проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Одним із 

найперспективніших напрямів розвитку ІКТ є використання хмарних 

технологій.  

Хмарні технології – це технології, які надають користувачам Інтернету 

доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання программного 

забезпечення як онлайн-сервіса [9, с. 45]. 

Використання Інтернету, зокрема й хмарних технологій, у викладанні 

математики дає змогу вчителю формувати спеціальні математичні навички в 

школярів. Педагог отримує можливість широко застосовувати інформаційну 

технологію навчання, де засобом підготовки й передання даних школярам є 

комп’ютер [10]. 

Щоб організувати урок із використанням хмарних технологій, вчителю 

потрібно: визначити тип уроку; створити та дібрати навчальний матеріал 

відповідно до мети уроку; продумати спосіб організації роботи на уроці з Web-

додатками та онлайн-сервісами (колективна робота через проектор, групова 

робота за комп’ютерами, індивідуальна робота чи самостійна робота вдома); 
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створити хмаро орієнтовне навчальне середовище, до якого учні будуть мати 

доступ і де будуть зберігатися всі матеріали, необхідні для уроку; враховувати 

вікові особливості учнів та рівень їх підготовленості. 

Використання хмарних сервісів повинно розглядатися не як мета чи 

самоціль, а як засіб підвищення якості навчання, розвитку учнів та підвищення 

їх інтересу до отримання нових знань. 

Розглянемо сервіси, які частіше використовуються для створення 

дидактичного матеріалу з математики: 

LearningApps – це сервіс, який призначений для створення інтерактивних 

навчально-методичних вправ. Тематика різноманітна: від роботи з картами до 

розв’язування кросвордів і створення карт знань. Їх можна використовувати в 

роботі з інтерактивною дошкою, або як індивідуальні вправи для учнів.  

JigsawPlanet – он-лайн сервіс для генерації пазлів з вихідних графічних 

зображень (фотографій). Сервіс дає можливість створити різні за складністю та 

формою пазли. Створені роботи можна зберігати на сторінках сайтів у вигляді 

альбомів і як окремі роботи. Можна поділитися роботами в соціальних сервісах 

і за допомогою електронної пошти.  

Cacoo – це зручний он-лайн інструмент малювання, який дозволяє 

створювати «асоціативні кущі», різні діаграми, графіки.  Робота 

в Cacoo виглядає так, начебто всі працюють разом в одній кімнаті і надає нове 

значення слову «співпраця». Створенні діаграми можна зберігати у вигляді 

зображення, а також вбудовувати на сайт чи блог і організовувати спільну 

роботу учнів.  

Навчання математиці, засноване на використанні хмарних технологій, не 

вимагає від школярів фізичної присутності за місцем отримання освіти. 

Використання хмарних технологій у навчанні математиці дозволяє не тільки 

отримати доступ до навчальних матеріалів різного виду, але й виконувати 

роботу спільно з однокласниками чи вчителем. 

 

 

http://learningapps.org/
http://www.jigsawplanet.com/
https://cacoo.com/
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Раніше, коли ще не існувало хмарних сервісів педагогам важко було 

зацікавити дітей до навчання. Часто інформація за певних обставин втрачалась. 

Важко було опитати всіх учнів, знайти потрібний матеріал для уроку і подати 

його в цікавій формі. З розвитком хмарних технологій освітянам полегшується 

робота, оскільки тепер можна використовувати різні сервіси для зберігання 

інформації до якої можна дістатися з будь-якого комп’ютера чи гаджета та 

ділитися з учнями, адже не  завжди можна все занотувати.  

XXI століття відоме як Ера комп’ютерів або інформаційна епоха. У всіх 

дітей є круті гаджети, які вони використовують без користі. Тому на даний 

момент головне завдання педагога зробити це використання більш кориснішим. 

В цьому допоможуть різні онлайн-сервіси з використанням хмарних 

технологій. 

http://vuzlib.com/content/view/378/84/
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Хмарні технології (англ. Сloud Technology) – це парадигма, що 

передбачає віддалену обробку та зберігання даних. Ця технологія надає 

користувачам мережі Інтернет, доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і 

використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса [1]. Тобто якщо є 

підключення до Інтернету то можна виконувати складні обчислення, 

опрацьовувати дані та інше. До найбільш використовуваних хмарних сервісів 

входять: Google Диск, Dropbox, MEGA, OneDrive, iCloud, Microsoft Office 365, 

Prezi [2, 1]. Головні плюси цих сервісів: по-перше, здатність до відкриття файлу 

будь-де на будь-яких пристроях. По-друге всі дані можна автоматично 

синхронізувати, що знижує ризик втрати важливої синхронізації. По-третє, 

можливість працювати разом з колегами над одним документом, що підвищує 

навички для командної роботи і також прискорює роботу. Також за допомогою 

сервісів з використанням хмарних технологій можна створювати опитування, 

що дасть змогу дізнатися знання всіх учнів або анонімні опитування щодо 

різних тем (типу «Чи влаштовує Вас ваш викладач?», «Чи подобається виклад 

матеріалу?» і таке інше). Ще однією функцією деяких сервісів є створення 

різних анімацій та презентацій, які допомагають краще для засвоєння, пояснити 

матеріал. Одним з найголовніших плюсів хмарних сервісів, є те, що викладач 

може завантажити весь матеріал уроку, всі презентації в «хмару», що дасть 

змогу учневі переглянути матеріал уроку та краще все засвоїти без зайвих 

зусиль. 

Як вище було описано, хмарні технології значно полегшують життя як 

педагогові так і учню. Вони дають можливість проводити онлайн-консультації 

та швидко знайти відповіді на запитання. Дозволяють освітянину на найвищому 

рівні пояснити матеріал. Хмарні технології підвищують якість освіти в 

навчальних закладах, що сприяє в подальшому отримати висококваліфікованих 

спеціалістів. 
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Хмарні технології – це кардинально новий сервіс, який дозволяє 

віддалено використовувати засоби обробки і зберігання даних [1]. 

У науковій літературі на сьогодні накопичено значну кількість 

досліджень, пов’язаних із розробкою та застосуванням хмарних технологій в 

різних сферах застосування, зокрема і у навчанні. Питанням використання 

хмарних технологій саме в освіті присвячено багато праць таких вчених як: Е. І. 

Аблялімова, А. М. Кух, Л. М. Меджитова, З. С. Сейдаметова, С. Н. Сєйтвеліева, 

Ю. В. Триус та ін. 

Термін хмарні технології пішов від англійського словосполучення "cloud 

technology", так як дослівний переклад такого слова, як "cloud" означає "хмара", 

але в іншому розумінні цеж саме слово можна перекласти як "розсіяний" або 

"розподілений". Саме тому, можна сказати, що хмарні технології – це 

"розподілені технології", тобто дані опрацьовуються з використанням не лише 

одного комп’ютера, а опрацювання розподіляється по декількох комп’ютерах, 

які підключені до мережі Internet [1]. 

https://roman.net.ua/review/view_review.php?%20id=13
https://roman.net.ua/review/view_review.php?%20id=13
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Хмарні сервіси надають широкі можливості для створення різних 

навчальних ситуацій в яких учні можуть освоювати і відпрацьовувати необхідні 

навички: 

 інформаційна грамотність, тобто вміння шукати інформацію, 

порівнювати її з різних джерел, розпізнавати та вибираи найнеобхідніше; 

 мультимедійна грамотність – здатність розпізнавати і 

використовувати різні типи медіаресурсів як у роботі так, і в навчанні; 

 організаційна грамотність – здатність планувати свій час так, щоб 

встигнути, все що заплановано; 

 розуміння взаємозв'язків, які існують між різними людьми, групами 

та організаціями; 

 комунікативна грамотність – це навички ефективного спілкування 

та співробітництва; 

 продуктивна грамотність – здатність до створення якісних 

продуктів, можливість використання засобів планування [2]. 

Такі сервіси як Тhinglink та LearningApps.org слугують для узагальнення 

та систематизації знань учнів на уроці, використовучи інтерактивні завдання, 

які створенні у цих середовищах. Їх можна використовувати в роботі з 

інтерактивною дошкою, або як індивідуальні вправи для учнів [3]. Umaigra 

дозволяє створювати дидактичні онлайн-ігри з різних навчальних предметів для 

дітей. [4]. Завдання у вигляді інтерактивних малюнків створюються за 

допомогою сервісу Тhinglink [5]. Для створення різноманітних дидактичних 

матеріалів для учнів використовую також мережеві сервіси такі як: документи 

Goоgle, його таблиці, презентації та малюнки. Дидактичні матеріали створені за 

допомогою сервісу GoogleDocs, використовую як для різноманітних 

дистанційних заходів (олімпіад, проектів, веб-квестів, конкурсів) [6].  Для 

організації освітнього процесу використовуються сервіси Google для створення 

блогів, за допомогою яких відбувається  взаємозв'язк з учнями. 

До переваг хмаро орієнтованого навчального середовища можна 

віднести: підвищення активізації навчальної діяльності учнів та мотивація до 
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навчання; економія навчального часу ― акцент ставиться на відпрацювання 

навичок, розвиток логічного мислення, пам'яті; взаємодія з освітніми сервісами, 

що в цілому підвищують ефективність навчального процесу [7]. 
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імені Павла Тичини 

 

У сучасному світі освітні установи вже не можуть ефективно 

функціонувати без ІКТ. Все частіше освітні послуги надаються учням та 

викладачам через Інтернет. В епоху інформаційних технологій важко уявити 

людину, яка не володіє комп'ютером або не користується інтернет мережею. 

Наше життя практично нерозривно пов'язана з різними технічними пристроями 

і різноманітними гаджетами. Комп`ютерна грамотність є необхідним атрибутом 

сучасної людини, що сприяє органічній соціалізації в сучасному світі. В даний 

час практично кожен педагог використовує інформаційні технології в своїй 

роботі. Однак ще мало хто знає про можливості та переваги хмарних 

технологій. Тому виникають завдання, які вимагають нових рішень у створенні 

та оновленні організації навчання, включення новітніх технічних і 

технологічних засобів з метою підвищення ефективності та оптимізації 

навчального процесу. 

 В даний час навчальний процес в загальноосвітній школі 

характеризується використанням інформаційних технологій «комп'ютерного» 

етапу. Актуальність застосування нових інформаційних технологій 

продиктована, перш за все, педагогічними потребами в підвищенні 

ефективності навчання, зокрема, потребою формування навичок самостійної 

навчальної діяльності, дослідницького, креативного підходу в навчанні, 

формування критичного мислення. Одним з перспективних напрямків розвитку 

сучасних інформаційних технологій є хмарні технології. Під хмарними 

технологіями (англ. Cloud computing) розуміють технології розподіленої 

обробки даних, в якій комп’ютерні ресурси і потужності надаються 

користувачеві як Інтернет-сервіс.[1]  

Хмарною називається будь-яка технологія, де процес відбувається не на 

призначеному для користувача терміналі, а на сервері в мережі. Яскравим 

представником хмарної технології є робота поштового сервісу або, наприклад, 

обробка фотографій: на комп’ютері через Photoshop – це не хмара; а ось через 
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сервіс Picasa (Web-фоторедактор) – хмара. Шкільний сайт також вже є 

"хмарним" сервісом з інтерактивною інформацією, електронними журналами і 

т. п. [1] 

В цілому сервіси «хмарних» технологій це додатки, доступ до яких 

забезпечується через Інтернет за допомогою звичайного інтернет-браузера або 

інших мережевих додатків. Це можуть бути і розважальні, і службові, і 

спеціалізовані додатки. Головна відмінність від звичного методу роботи з ПО 

полягає в тому, що користувач використовує не ресурси свого ПК, а 

комп'ютерні ресурси і потужності, які надаються йому як інтернет-сервіс. При 

цьому користувач має повний доступ до власних даних і можливість роботи з 

ними, але не може управляти тією ж операційною системною, програмною 

базою, обчислювальними потужностями і т.д., за допомогою яких ця робота 

відбувається. [2] 

У самому суспільному виді, освітні сервіси, які сьогодні існують 

всередині «хмари», можна розділити на три великі категорії: зберігання, 

обробку даних і суміжну діяльність. Для освітніх установ найбільш 

відповідними є публічні і громадські хмарні системи. 

Основні переваги, які можуть дати хмарні технології школам:  

- майбутня економія коштів на придбанні ПО;  

- зниження необхідності в помешканнях;  

- виконувати багато видів навчальної роботи, контролю та оцінювання в 

інтернеті;  

- економія коштів на виплаті технічних спеціалістів у школі;  

- економічне використання дискового простору;  

- відкритість освітнього середовища для учителів та учнів. [2] 

Як приклад використання хмарних технологій в освіті, можна назвати: 

використання google-документів; електронні журнали та щоденники; онлайн-

сервіси для навчального процесу; система дистанційного навчання; зберігання 

файлів. Це і тематичні форуми, де учні зможуть здійснювати обмін 
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інформацією; і пошук інформації, де діти зможуть дізнатися про певні 

навчальні задачі, навіть під час відсутності педагога або під його керівництвом.  

Для цього можна використовувати: комп’ютерні програми, електронні 

підручники, тренажери, діагностичні, тестові та навчальні системи, прикладні 

та інструментальні програмні засоби, лабораторні комплекси, система на базі 

мультимедіа-технологій, телекомунікаційні системи (наприклад, електронну 

пошту, телеконференції), електронні бібліотеки та багато іншого. 

Хмарні технології дають альтернативу традиційним формам організації 

навчального процесу, створюючи умови для індивідуального викладання, 

інтерактивних занять і колективного навчання. Таким чином, введення хмарних 

технологій не тільки підвищить якість та ефективність освітнього процесу, а 

також підготує школяра до життя в що йде в ногу з часом інформаційному 

співтоваристві. 
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З кожним роком у все без винятку ввійдуть інноваційні технологічні 

процеси. Педагоги прагнуть застосовувати новітнє програмне надання з метою 

формування практичних та захоплюючих обставин викладання.  

Сьогодні майже усі заклади загальної середньої освіти застосовують нові 

інформаційні технології з метою виконання урізноманітнення уроків з різних 

предметів, а не лише на інформатиці, де учень може застосовувати 

персональний комп’ютер, планшет або мобільний телефон, де підсумком 

фактичної діяльності учня має бути документ (або комп’ютерні дані), у якому 

він здійснив вправу. Даний документ педагог зобов’язаний проконтролювати, 

також дати оцінку точність зробленого завдання. Також тут постає питання: так 

як отримати допуск до робіт учнів? 

Google Classroom – даний механізм об’єднує Google Docs, Google Drive, а 

також Gmail, може допомогти формувати та зберігати вправу, ставити бали за 

роботу, пояснювати та формувати результативну взаємодію з учнями в режимі 

реального часу або у режимі дистанційного викладання. 

Classroom дає можливість гарантовано швидкої інтеграції до Google 

Drive, надає практичний інтерфейс з метою формування та управління 

тренувальними курсами – це розкриває нові можливості у викладанні освітніх 

предметів, які потрібні вчителям. 

Список головних особливостей Google Classroom: 

• комфортне доповнення; 

• колективне навчання; 

• розмежований аспект – ймовірність формувати персональні завдання з 

метою для будь-якого учня; 

• налагодження питань – ймовірність доповнювати терміни здачі, 

змінювати шкалу оцінок; 

• підготовча організація – ймовірність формувати чернетки записів та 

питань , або адаптувати дату та період їх механічної публікації; 
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• налаштування цілі предмету – імовірність змінювати кольорове 

забарвлення тем за замовчуванням. 

• спостереження за виконанням завдань учнів – група формує для будь-

якого напрямку Google Календар та оновлює у ньому завдання та їх терміни.  

• переміщення оцінок – ймовірність поставити остаточні бали в Google 

Таблиці або CSV-документ, що можливо використовувати під інші додатки; 

• крім того Група доступна у мережі Інтернет та за допомогою додатку 

Google Клас для Android та Ios.[2] 

Застосування мережі інтернет та хмарних технологій, у викладанні 

освітніх предметів надає можливість педагогу створювати спеціалізовані 

вміння учнів. Вчитель отримує можливість широко застосовувати інформаційні 

ноу-хау викладання, в якому є ресурси підготовки та передачі відомостей через 

персональний комп’ютер.  

Застосовуючи хмарні сервіси, будь-який викладач здатний безпосередньо, 

без будь-якої підтримки і в будь-якому місці, сформувати власну сторінку у 

мережі Інтернет, оприлюднити власні методичні дослідження уроків, замітки, 

проекти викладання, способи діяльності.  

Ще є така цікава платформа як Google Apps. Вона дає змогу формування 

поштової скриньки з допомогою текстового та голосового Google Talk та 

відеочату; діяльність з Google Календарем. Google Drive -сховище файлів; 

Google Docs – є приладом з метою формування паперів, таблиць, демонстрацій, 

конфігурацій також малюнків будь-якої складності [1]. 

Підсумовуючи вищесказане можна сказати, що хмарні технології 

спричинили революцію в освіті та науці в усьому світі, хмарні сервіси 

спонукають вчителів та учнів до самовдосконалення і самоосвіти. 
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Хмарні сервіси (publiccloudservices) – це новітній вид мережевих послуг 

у вигляді програм та платформ,  які містяться на серверах хмарних провайдерів 

і забезпечують інформаційним засобам віртуального середовища розширювати 

програмно-технічні ресурси комп’ютерних пристроїв користувачів.  

На рисунку 1 наведені найпопулярніші хмарні сервіси. 

 

Рис.1 Найпопулярніші хмарні сервіси 

У наш час все більшого значення набуває використання хмарних сервісів 

під час підготовки майбутніх вчителів інформатики у вищих навчальних 

закладах. Перш за все це пояснюється новими можливостями програмного 
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забезпечення, яке базується на хмарних сервісах, а також це перспективи в 

інновації системи освіти, адже, крім зниження витрат на інформаційну 

інфраструктуру, дані технології дозволяють створювати, поширювати і 

використовувати в освітньому середовищі сервіси, які забезпечують 

підвищення рівня якості освіти. 

Основні переваги використання хмарних  сервісів в освітньому процесі: 

- безкоштовне використання; 

-  носії з великим обсягом даних;  

- доступ до сервісів cloud звідусіль,  де є підключення до Інтернету; 

- викладач може простежити весь процес розробки документів 

кожним з користувачів;  

- викладач має доступ до необхідних документів за допомогою 

технології cloud у будь-якому місці, де є доступ до Інтернету; 

- відомості не залежать від конкретного носія даних або конкретного 

гаджета.  

Основні недоліки використання хмарних сервісів:  

- потрібно стабільне й швидкісне підключення до Інтернет: немає 

Інтернету – немає доступу до сервісів cloud;  

- іноді функціональні можливості програм з cloud обмежені у 

порівнянні з функціональними можливостями відповідних ліцензійних 

програм. 

Для використання хмарних технологій важливими є такі характеристики: 

тип хмари; форми використання хмарних технологій; види діяльності, що 

підтримуються у хмарі тощо. 

У магістерській роботі  я розглядаю використання хмарних сервісів як 

продуктів,  що полегшують організацію навчально-пізнавальної  діяльності 

студентів, а також застосовування ними набутих знань під час створення 

власних інформаційних ресурсів. 
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В кожній сучасній сім’ї є комп’ютер. Розвиток технологій не стоїть на 

місці, тому ще маленькі діти вже вміють користуватись комп’ютером. Діти 

яким ще немає 7 років проводять майже рік за комп’ютером, телефоном чи 

іншим гаджетом. Підлітки проводять сім годин в день за ком’ютером. 

Школярам необхідно писати конспекти та реферати за комп'ютером та 

шукати інформацію в інтернеті. Багато професій тісно пов'язані з 

комп'ютерними технологіями. Комп’ютери це цікава іграшка для дітей та 

дорослих. Діти шукають собі друзів в Інтернеті, а про реальних друзів 

забувають. Така дитина стає замкнутою від соціального життя. 

Відеоігри – це спроба дитини підпорядкувати собі реальність. У 

віртуальному світі, діти надягають маску певного персонажу і асоціюють його з 

собою і хочуть бути на його місці. Такою реальністю дуже легко навчитися 

керувати. Деякі психологи стверджують, що діти проходячи черговий рівень в 

відеогрі , отримують відчуття ейфорії. Для дорослої людини комп’ютерна гра 

може стати другим життям. Що ще можна сказати про дитячу психіку. 

Дитина в комп'ютерній грі сама все вирішує і тому відчуває певну силу і 

розум. Діти яким не дають батьки самореалізуватися частіше стають залежними 

від ігор. Тому, якщо дитина не має змоги знайти себе в реальному житті вона 

шукає самореалізацію в віртуальному світі . 



28 
 

В ігровій індустрії є багато жанрів ігор серед яких можна виділити 

рольові. В рольових іграх дитина відіграє роль певного героя. Саме в рольових 

комп'ютерних іграх відбувається найвищий рівень входження в відео гру . В 

деяких випадках у дитини втрачається індивідуальність, тому із-за цього 

дитина представляє себе в вигляді ігрового персонажа. Діти порівнюють свої дії 

з діями ігрового персонажа. Комп’ютерна залежність може виникати і від 

Інтернету, а не тільки від відеоігор. 

Наслідки ігрової залежності: 

- Дитині стає важче спілкуватись; 

- Невиправдане хвилювання; 

- Усіма силами намагається залишитись в віртуальному світі 

незважаючи на вказівки батьків; 

- Вираження поведінки; 

- Агресія до оточуючих; 

- Розвиток мови на низькому рівні ; 

- Надмірна емоційність; 

- Розлад сну; 

- Проблеми з знаходження дитини в соціумі; 

- Порушення концентрації дитини. 

Відеоігри порушують сон дитини. Це негативно впливає на самопочуття 

дитини. 

Інтерес дитини до комп’ютера можна направити в інше русло, наприклад 

до створення певних програм , що в майбутньому може бути його роботою. 

Щоб не дати стати дитині ігроманом батькам потрібно приділяти більше їй 

уваги, наприклад пограти в якусь гру. 

Деякі відеоігри є корисними для дітей. Це: ігри на логіку, увагу, пам'ять, 

інтелект і інші якості. До них відносяться різні ребуси і головоломки, ігри – 

стратегії не всі вимагають швидкої реакції і уважності. 

Існують розвиваючі та корисні ігри для дітей дошкільного та шкільного 

віку, які познайомлять дитину з рослинним і тваринним світами, так само 



29 
 

навчать цифрам, буквам і зроблять вплив на розвиток моторики рук, пам'яті, 

логіки, уваги, музичного слуху чи спілкування. 

Якщо підібрати правильну гру і обмежити час перебування дитини за 

комп'ютером, то результатом комп’ютерної гри стане вироблення уміння 

правильно та швидко приймати рішення. Завдання батьків полягає в тому, щоб 

дитині підібрати розвиваючі і корисні для неї ігри. 

Отже, батькам слід звертати увагу на якість і кількість комп'ютерних ігор 

в які грає дитина, зацікавити дитину повчальними і розвиваючими іграми, та 

старатися не допускати використання ігор, які не впливають на розвиток і 

стежити за часом, який дитина проводить за комп’ютером. 
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З розвитком мережі Інтернет та онлайнових середовищ організації 

навчальної діяльності збільшується кількість сервісів для проведення 

онлайнового тестування [2, с.127]. Нині є велика кількість таких сервісів, проте 

у своїй роботі ми зосередили увагу на тих, які використовуються найчастіше: 

Google-форми, Kahoot!, Plickers, LearninApps.org. 

Розглянемо детальніше ці середовища та проаналізуємо їх особливості. 

Google-форми. Дане середовище давно засвідчило свою ефективність 

завдяки простоті та швидкості проведення онлайн-тестування, а його 

http://dnz140.edu.kh.ua/psihologichna_sluzhba/zahodi_psihologichnoi_sluzhbi/psihologichna_prosvita/vpliv_virtualjnogo_prostoru_na_psihiku_ditini/
http://dnz140.edu.kh.ua/psihologichna_sluzhba/zahodi_psihologichnoi_sluzhbi/psihologichna_prosvita/vpliv_virtualjnogo_prostoru_na_psihiku_ditini/
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безкоштовність приваблює велику кількість користувачів. Звісно, робота в 

даному середовищі потребує наявності облікового запису в Google.  

Google-форми надають можливість створювати завдання різних типів: з 

однією відповіддю, з декількома, вибір зі списку тощо. Крім того, в тестах 

можуть бути зображення, відео з сервісу Youtube, посилання тощо. Тести 

зберігаються на Google-диску та доступні за посиланням. 

LearninApps.org. Основна ідея даного сервісу – це створення 

інтерактивних вправ, які подаються у незвичній, грайливій формі. Під час 

виконання вправи учень може пересувати об’єкти у правильному напрямку, 

сортувати їх, складати тощо. Така нетрадиційна організація завдань дуже 

приваблює учня та мотивує його до подальшої навчальної діяльності. 

Сьогодні на сервісі можна знайти безліч вправ розроблених різними 

учителями для підтримки своїх предметів. Кожен користувач може 

скористатись будь-якими вправами для навчання або перевірки своїх знань. 

 

Рис.1. Фрагмент сервісу LearninApps.org з переліком предметів 

Кожен зареєстрований учасник може створити власний клас на сервісі, 

приєднати учнів, розробити вправи та організовувати різні види тестувань для 

поточного або підсумкового контролю.  

Plickers. Дане онлайн опитування характеризується тим, що проводиться 

безпосередньо на уроці. Учні отримують бланки з варіантами відповідей, які 

піднімають після того як учитель задасть (покаже) запитання. Учитель сканує 

відповіді учнів своїм телефоном і результати одразу доступні для перегляду. 
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Рис.2. Фрагмент проведення тестування засобами середовища Plickers 

Створення тестів у Plickers не складне, оскільки інтерфейс інтуїтивно 

зрозумілий та простий. В системі також можна створити клас та приєднати до 

нього учнів, щоб вони могли бачити свою статистику також. 

Kahoot!. Сервіс також передбачає проходження тесту в класі. 

Особливість цього середовища в тому, що в ньому можна формувати не тільки 

тести, але й проводити вікторини, створювати навчальні ігри, використовуючи 

мобільні телефони учнів.  Учні можуть використовувати як мобільну версію 

додатку, так і працювати за комп’ютером на сайті. Така можливість 

пояснюється тим, що не у кожного учня на телефоні достатньо якісне з’єднання 

з мережею, в деяких випадках вона взагалі відсутня. Тому можливість 

працювати за комп’ютером забезпечує участь всіх учасників у тестуванні.  

Аналіз усіх сервісів для проведення онлайного тестування свідчить про 

те, що кожне середовище можна ефективно використати в навчальному 

процесі, проте слід звертати увагу на особливості проведення такого тестування 

і особливості самої системи. Тут важливі не тільки такі показники як наявність 

мережі Інтернет та мобільних пристроїв, але й кількість учасників, типи 

завдань, які потрібно розробити, мету проведення тестування тощо. 
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Булінг (від англ. to bull – переслідувати) – це агресивна свідома поведінка 

однієї дитини (або групи) стосовно іншої, що супроводжується регулярним 

фізичним і психологічним тиском та є гострою проблемою сучасності [1]. 

Поведінка булера часто повторюється і стає йому звична. Однією 

важливою умовою є сприйняття (з боку хулігана чи інших) дисбалансу фізичної 

чи соціальної сили. Цей дисбаланс відрізняє знущання від конфлікту [2]. 

Виходячи з визначення, виділимо основні ознаки булінгу: 

 здійснюється навмисно; 

 не має характеру самозахисту; 

 є не окремим актом, а тривалим процесом; 

 спричиняє фізичну чи психологічну шкоду жертві; 

 булер – той, хто вчиняє булінг, – має певні переваги; 

 відбувається переважно в організованих колективах; 

 здійснюється з певною метою; 

 порушує права і свободи. 

Булінг є різновидом насильства і у свою чергу, теж може виражатися по 

різному, тобто має свої види. 

Поділим булінг на основні види: 

 булінг у школі; 
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 кібербулінг  

 булінг на робочому місці; 

Шкільний булінг – це навмисне, що не має характеру самозахисту і не є 

санкціонованим нормативно-правовими актами держави, довготривале фізичне 

чи психологічне насильство з боку індивіда чи групи, які мають певні переваги 

(фізичні, психологічні адміністративні, тощо) перед індивідом, і яке 

відбувається у шкільному середовищі або у зв’язку з ним з певною особистою 

метою яке відбувається в будь-яких навчальних закладах. 

Щоб діяння вважалося знущанням, воно повинно відповідати певним 

критеріям. Сюди входить ворожий намір, дисбаланс сил, повторення та 

провокація. Залякування може мати широкий спектр впливу на учня, 

включаючи гнів, депресію, стрес та самогубство. Крім того, хуліган може 

розвинути різні соціальні розлади або мати більший шанс вчинити злочинну 

діяльність. 

Якщо є підозра, що над дитиною знущають то в її поведінці є 

попереджувальні знаки. По всьому світу існує багато програм та організацій, 

які надають послуги з профілактики знущань та інформацію про те, як діти 

можуть впоратися, якщо їх знущають. На даний час найпоширенішим видом 

булінгу є кібербулінг. 

Кібербулінг – це форма знущань чи цькування за допомогою електронних 

засобів. Кібер-знущання та кібер-цькування також відомі як онлайн-знущання. 

Це стає все більш поширеним, особливо серед підлітків, оскільки цифрова 

сфера розширилася і технології розвинулися.  

Кібербулінг –  це коли хтось, як правило, підліток, знущається або цькує 

інших в Інтернеті та в інших цифрових просторах, особливо на сайтах 

соціальних медіа. Згубна поведінка жорстокого поводження може включати 

розміщення чуток, погроз, сексуальних зауважень, особистої інформації жертв 

або порушень ярликів (тобто ненависті). Знущання чи домагання можуть бути 

виявлені повторною поведінкою та наміром заподіяти шкоду. Жертви 

кібербулінгу можуть відчувати нижчу самооцінку, підвищену самогубство та 
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різні негативні емоційні реакції, включаючи страх, розлад, гнів чи депресію. 

Також одним з поширених видів булінгу є булінг на робочому місці. 

Булінг на робочому місці – це стійкий зразок жорстокого поводження з 

іншими на робочому місці, який завдає фізичної чи емоційної шкоди. Він може 

включати таку тактику, як вербальне, невербальне, психологічне, фізичне 

насильство та приниження. Цей тип агресії на робочому місці особливо важкий, 

оскільки, на відміну від типового шкільного хулігана, хулігани на робочому 

місці часто діють у межах встановлених правил та політики їх організації та 

їхнього суспільства. У більшості випадків про знущання на робочому місці 

повідомляється як про вчинення особою, яка має владу над жертвою. Однак 

хулігани можуть бути однолітками, а іноді й підлеглими. 

Також досліджували вплив ширшого організаційного контексту на 

знущання, а також процеси на рівні групи, які впливають на випадки та 

підтримку поведінки знущань. Знущання можуть бути прихованими або 

відвертими. Негативні наслідки не обмежуються лише цілеспрямованими 

особами і можуть призвести до зниження моралі працівників та зміни 

організаційної культури.  Це також може відбуватися як непосильний нагляд, 

постійна критика та блокування рекламних акцій. 

Що стосується статі, стверджується, що жінки піддаються більшому 

ризику стати ціллю знущань, оскільки 57 % тих, хто повідомив, що були 

націлені на зловживання, жінки. Чоловіки частіше беруть участь в агресивному 

знущанні (60 %), проте, коли хуліган – жінка, її ціль, швидше за все, буде і 

жінкою (71 %). 

У 2015 році в Національному опитуванні з питань охорони здоров’я було 

виявлено більшу кількість жінок (8%), яким загрожували, знущалися або 

зазнавали цькування, ніж чоловіки [3]. 
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Технологія – система взаємозв’язаних способів опрацювання матеріалів 

та прийомів виготовлення продукції у виробничому процесі. 

Інформація є одним із видів ресурсів, що використовуються людиною в 

трудовій діяльності і побуті. Інформаційний ресурс – особливий вид ресурсу, 

який ґрунтується на ідеях і знаннях, накопичених у результаті науково- 

технологічної діяльності людей у певній області, у тому числі в економіці, і 

поданий у формі, придатній для накопичення, реалізації та відтворення. 

Інформаційний ресурс має низку характерних особливостей, зокрема, на 

відміну від інших, матеріальних ресурсів, він практично невичерпний; з 

розвитком суспільства і зростанням використання знань, обсяги 

інформаційного ресурсу зростають. 

З поняттям інформаційного ресурсу пов’язане поняття інформаційної 

технології. 

Інформаційна технологія – технологія опрацювання інформації, яка 

складається з сукупності технологічних елементів: збирання, накопичення, 

пошуку, передавання інформації користувачам на основі сучасних технічних 

засобів. 

Технологія як строго наукове поняття означає визначений комплекс 

наукових і інженерних знань, втілений у способах, прийомах праці, наборах 

виробничо-речовинних факторів виробництва. 
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Під інформаційними технологіями розуміється переробка інформації на 

базі комп'ютерних обчислювальних систем. 

У наш час людство переживає науково-технічну революцію, в якості 

матеріальної основи якої служить електронно-обчислювальна техніка. На базі 

цієї техніки з'являється новий вид технологій - інформаційні. Головну роль тут 

грає інформація, а не її носій. Як виробничі, так і інформаційні технології 

виникають не спонтанно, а в результаті технологізації того чи іншого 

соціального процесу, тобто цілеспрямованого активного впливу людини на ту 

чи іншу область виробництва і перетворення її на базі машинної техніки.  

Інформаційній технології притаманні наступні властивості: 

 високий ступінь розчленованості процесу на стадії, що відкриває 

нові можливості для його раціоналізації і перекладу на виконання за 

допомогою машин. Це - найважливіша характеристика машинного 

технологічного процесу; 

 системна повнота (цілісність) процесу, що повинний включати весь 

набір елементів, що забезпечують необхідну завершеність дій людини при 

досягненні поставленої мети; 

 регулярність процесу й однозначність його фаз, що дозволяють 

застосовувати середні величини при їхній характеристиці, і, отже, що 

допускають їхню стандартизацію й уніфікацію. У результаті з'являється 

можливість обліку, планування, диспетчеризації інформаційних процесів. 

У такій розвитий формі, що має усі відзначені ознаки, інформаційно- 

комунікативні процеси присутні в машинних кібернетичних системах.  

Інакше кажучи, інформаційні технології визначають способи, методи і 

засоби збирання, реєстрації, передачі, зберігання, оброблення і видачі 

(розповсюдження або публікації) інформації в інформаційних системах.  

Функціональна технологія – предметна технологія, яка використовує для 

вирішення завдань як загальноприйняті, так і спеціальні технічні та програмні 

засоби – текстові і табличні процесори, системи управління базами даних, 

експертні системи тощо. 
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Її завданням є опрацювання інформації, розташованої в різних місцях, 

комп’ютерами, з’єднаними в мережу. Звичайно це є найефективнішим 

використанням ресурсів сукупності комп’ютерів, тому що кожний з них 

виконує чітко окреслене завдання. Мережеві інформаційні технології 

реалізуються в локальних та глобальних обчислювальних мережах – ЛОИ та 

ГОМ. 

Ознаками сучасних інформаційних технологій є: 

 робота користувача в режимі маніпуляції даними, а не 

програмування. Користувач має можливість переглядати інформацію за 

допомогою засобів виведення – екран, принтер і діяти шляхом введення даних з 

клавіатури, сканеру тощо; 

 інтерактивний режим розв’язування завдань з можливостями для 

користувачів впливати на цей процес; 

 можливість колективної співпраці для підготовки рішення за 

допомогою декількох персональних комп’ютерів, об’єднаних засобами 

комунікації; 

 можливість гнучкої й адаптивної перебудови форм і способів 

надання інформації тощо. 

Технічною базою застосування сучасних інформаційних технологій є 

комп’ютери та комп’ютерні мережі, офісне обладнання. 

Оскільки інформаційна технологія є поєднанням процедур, що реалізують 

функції збирання, накопичення, зберігання, оброблення і передачі даних із 

застосуванням технічних засобів, тому інформаційна технологія невід’ємно 

пов’язана з технічним і програмним середовищем, в якому її реалізовано. 

На нашу думку саме такі означення будуть найефективнішими  для 

визначення інформаційних технологій. 
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Інклюзія – це процес, який передбачає підхід до різних потреб учнів, 

збільшення участі в навчальних процесах і скорочення винятків за межами й у 

межах освіти. В самому ж терміні «Інклюзивна освіта» лежить соціальна 

модель навчання, яка виключає будь-яку дискримінацію учнів, але в той же час 

створює відповідні умови для отримання якісної освіти для таких дітей. 

Відповідно до оновленого Закону України «Про освіту» інклюзивне 

навчання визначається як система освітніх послуг, гарантованих державою, що 

базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, 

ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його 

учасників. 

Групами осіб, які мають отримати підтримку в рамках інклюзивних 

стратегій, є наступні: 

1. Суб’єкти гендерної дискримінації; 

2. Етнічні та релігійні меншини; 

3. Емігранти, ті, хто для навчання змушений опановувати нову мову; 

4. Особи з соціальними труднощами; 

5. Особи, які потребують особливих умов навчання через стан 

здоров’я; 
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6. Діти з соціально неблагополучних сімей, діти-сироти, вихованці 

дитячих будинків; 

7. Обдаровані та талановиті діти. 

Завдяки використанню ІКТ, ці люди здатні подолати бар’єри на шляху до 

навчання, оскільки отримують доступ до різноманітних матеріалів у 

доступному прийнятному форматі. Серед переваг ІКТ підтримки інклюзивного 

навчання варто відзначити такі: сприяють розширенню учнівської 

(студентської) автономії, дозволяють подолати бар’єри та комунікаційні 

труднощі, можливість виконувати навчальні завдання у власному темпі, 

незалежний доступ до навчальних матеріалів. 

Серед основних напрямів, за якими доцільно здійснювати ІКТ підтримку 

інклюзивного навчання, варто відзначити такі: 

1. Визначення початкового рівня особистісного розвитку учня 

(студента), тобто вихідного рівня, з яким він/вона розпочинає навчання; 

2. Підтримка особистісного розвитку шляхом формування нових 

навичок або розвитку вже набутих; 

3. Покращення доступу до освітніх ресурсів; 

4. Подолання географічної чи соціальної шляхом комунікаційної та 

мережної підтримки; 
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Освіта є інформаційним процесом і тому використання сучасних 

технологій навчання із застосуванням комп’ютера особливо важливе. 

З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), світ 

науково-технічного прогресу вимагає від сучасної молоді вміння користуватись 

комп’ютерною технікою, володіти певними знаннями новітніх інформаційних 

технологій і застосовувати їх у різних сферах життєдіяльності. 

Використання ІКТ на уроках фізики сприяє кращому сприйняттю 

матеріалу, особливо в тих ситуаціях коли школа не має відповідного 

забезпечення приладами. Тобто для демонстрації певних фізичних явищ  тощо. 

А також для створення сучасних уроків фізики, яких вимагають новітні 

досягнення науки та техніки [1]. 

Поєднання традиційних методів та інформаційно-комунікаційних 

технологій дають вищий результат засвоєння матеріалу з фізики та його 

практичне застосування. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі 

навчання створюють сприятливі умови для: задоволення освітніх потреб в 

поглибленому вивченні предмета; широкого вибору змісту, форм, темпів і рівня 

їх загальноосвітньої підготовки; розкритті творчого потенціалу учнів: участь у 

конкурсах, олімпіадах, навчальних конференціях; індивідуальних навчальних 

можливостей і потреб; активного самостійного пошуку та засвоєння знань. 

Напрямки використання інформаційних технологій при вивченні фізики 

можна розділити на кілька блоків: створення мультимедійних уроків чи 

фрагментів уроків; створення наукових проектів; використання Інтернет мережі 
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для індивідуальної роботи з учнями; використання комп’ютерних моделей 

фізичних дослідів; використання комп’ютерних тренажерів для контролю 

знань; використання комп’ютера для підготовки до ЗНО; використання 

комп’ютера для позаурочної діяльності [2]. 

Використання ІКТ на уроках фізики досить актуальне у зв’язку із 

сучасним розвитком новітніх інформаційних технологій. Це також поліпшує 

засвоєння матеріалу оскільки учні можуть спостерігати перебіг певних явищ, 

шукати додаткову інформацію, поглиблюючи знання з фізики, готуватись до 

ЗНО та закріплювати набуті знання на уроках інформатики. ІКТ дещо 

спрощують роботу вчителя, адже учні можуть працювати як на уроці так і 

дистанційно. 

ІКТ навчання надають можливість реалізувати принципово нові форми і 

методи навчання, застосовувати як окремі види навчальної роботи, так і будь-

який їхній набір. Інструментальні засоби (програми конструкторів уроків) 

дозволяють оперативно поновлювати зміст навчальних і контролюючих 

програм відповідно до появи нових знань і технологій, використовувати 

дидактичні можливості відео і аудіо інформації, імітувати експеримент, дають 

новий імпульс системі дистанційного навчання. 

Оскільки нові інформаційно-комунікаційних засоби є більш ефективними 

у поданні та сприйманні інформації, тобто є продуктивніші, а також простіші у 

пошуку та зручніші у використанні. То їх роль у поширенні та втіленні ідей 

сталого розвитку у повсякденну практику нашого життя значно зросла. 
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На даний момент існує величезна кількість математичних програмних 

засобів та онлайн-сервісів, які можна використовувати при вивченні 

математики. Потужним та зручним навчальним інструментом при вивченні 

математики є GeoGebra. GeoGebra – це програма динамічної математики для 

всіх рівнів освіти, яка об'єднує геометрію, алгебру, таблиці, графіки, статистику 

та обчислення в одному простому у використанні пакеті. 

Розглянемо декілька прикладів використання динамічних моделей 

GeoGebra на уроках математики в поєднанні із продуктивними методами 

навчання (проблемний, евристичний, дослідницький). 

Одна з перших теорем, яка зустрічається в курсі геометрії: «Сума 

суміжних кутів дорівнює 180°».  

На рис. 1 скріншоти екранів смартфонів із динамічною 

експериментальною моделлю. Змінюючи положення точки D, учні 

спостерігають зміну величин кутів. Кожен учень отримує на екрані різні 

числові значення, але сума їх залишається незмінною – 180°. Таким чином, всі 

учні дійдуть одного й того самого висновку. В той самий час, ідентичну модель 

вчитель може демонструвати за допомогою проектора чи інтерактивної дошки. 
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Рис. 1. Динамічна модель в мобільному додатку GeoGebra 

В процесі вивчення лінійної функції, корисно розглядати з учнями задачі 

фізичного, біологічного, економічного змісту. Наприклад: «Турист рухається з 

постійною швидкістю 4 км/год. Змоделюйте графік його руху в програмі 

GeoGebra»; «На власні витрати в учня є 600 грн на 1 місяць (30 днів). Якщо 

щодня він витрачатиме по 25 грн, то чи вистачить йому цих коштів? Як 

повинен розподілити свої витрати учень? Змоделюйте графік витрат в 

GeoGebra». 

З ускладненням навчального матеріалу у старших класах, можливостей 

використання комп’ютерного моделювання стає дедалі більше. Середовище 

GeoGebra має всі необхідні інструменти для методичного супроводу шкільного 

курсу математики, зокрема і таких складних для засвоєння учнями тем як: 

розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем; розв’язування рівнянь та 

нерівностей з параметрами; поняття похідної, її геометричний та фізичний 

зміст; поняття визначеного інтегралу та його геометричний зміст; побудова 

перерізів многогранників; побудова комбінацій многогранників та тіл 

обертання тощо. 

Розглянемо приклад задачі з теми «Похідна та її застосування», які 

демонструють використання GeoGebra. 

Задача 1. Знайти дотичну до функції у заданій точці 

М . Похідна функції має вид , тоді дотична функції в заданій 

точці має рівняння: . Перевірити правильність отриманого розв’язку 

засобами GeoGebra можна наступним чином: за допомогою команди 

«Касательная(a,f)» (де a – абсциса заданої точки М, f – дана функція), яка 

знайде і побудує дотичну, або ввівши рівняння даної функції та знайденої 

дотичної і дослідивши кількість їх спільних точок. 
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Рис. 2. Побудова дотичної до графіка функції 

На рисунку 2 скористались двома запропонованими способами перевірки: 

дотична, яка була визначена аналітично і та, яка була знайдена програмою, 

співпали, що свідчить про правильність розв’язку. Доцільність даного методу 

обумовлена насамперед тим, що на перевірку витрачається невелика кількість 

часу, що прискорює швидкість виконання задачі та підвищує впевненість учня 

у власних навчальних діях. 

Моделювання математичних об’єктів та спостереження за процесом їх 

динамічних змін за допомогою інтерактивних креслень програми GeoGebra 

дозволяють формувати в учнів вміння виділяти характерні ознаки, 

встановлювати закономірності, робити узагальнення та висувати гіпотези. 

Такий методичний підхід при викладанні математики дозволяє: оптимізувати 

навчальний процес, використовуючи час більш раціонально на різних етапах 

уроку; здійснювати диференційований підхід у навчанні; проводити 

індивідуальну роботу, використовуючи мобільні пристрої; знизити емоційне 

напруження на уроці, вносячи в нього елементи гри та ситуації успіху; сприяти 

розвитку пізнавальної активності учнів; реалізовувати міжпредметну 

інтеграцію. 
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Моделювання широко використовується в різних галузях науки та 

техніки. При навчанні учнів моделюванню важливо не тільки допомогти їм 

набути практичний досвід розв’язання різних задач, але й сформувати 

теоретичне підґрунтя для розуміння самого поняття моделювання та його видів. 

При дослідженні даної теми, були визначені поняття «моделювання», 

«тривимірна графіка» та види моделювання такі, як: полігональне, сплайнове, 

NURBS-моделювання, 3d скульптинг. Ці поняття корисно розтлумачити учням 

з метою виявлення здібностей до роботи з графікою та визначення учнями 

майбутньої професії. 

Потужні програми комп'ютерної графіки реалізують втілення ідеї в 

готовий, видимий результат, дозволяють створювати об'ємні моделі будь-якого 

об'єкта з фотографічною точністю. Зараз, щоб оцінити переваги та недоліки 

програми, потрібно лише створити в ній об'ємну модель реального об'єкта. 

Комп'ютерне моделювання широко поширене в різних сферах діяльності людей 

та заробляє величезну популярність. А особливо велике значення і перспективи 

має створення комп'ютерних моделей і їх застосування. 

Тривимірна графіка або 3d-моделювання – комп’ютерна графіка, що 

поєднує в собі прийоми і інструменти, необхідні для створення об'ємних 

об'єктів в тривимірному просторі [1]. 

Під прийомами варто розуміти способи формування тривимірного 

графічного об’єкту – розрахунок його параметрів, креслення «скелету» або 
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об'ємної, не деталізованої, форми; витискання, нарощування і вирізання 

деталей. 

Тривимірне моделювання дає дуже точну модель, максимально 

наближену до реальності. Сучасні програми допомагають досягти високої 

деталізації. При цьому значно збільшується наочність проекту. Висловити 

тривимірний об'єкт у двомірної площини не просто, тоді як 3d візуалізації дає 

можливість ретельно опрацювати і що саме головне, проглянути всі деталі. Це 

більш природний спосіб візуалізації [2]. 

Різні науки досліджують об’єкти і процеси під різним кутом зору і 

будують різні типи моделей. У фізиці вивчаються процеси взаємодії і руху 

об’єктів, в хімії- їх внутрішню будову, в біології - поведінка живих організмів і 

т.д. 

Основними цілями моделювання є: 

 Зрозуміти сутність досліджуваного об’єкта 

 Навчитися управляти об’єктом і визначати найкращі способи 

управління 

 Прогнозувати прямі або непрямі наслідк 

 Вирішувати прикладні завдання [1]. 

Моделювання - це процес побудови моделі об'єкта і дослідження його 

властивостей шляхом дослідження моделі. 

Для того, щоб краще розібратися з особливостями тримірного 

моделювання, треба розглянути найбільш популярні види моделювання. 

Полігональне моделювання – це вид 3d моделювання, яке з’явилося в 

той час, коли для визначення місцезнаходження точки необхідно було вручну 

вводити її координати по осях X, Y, Z. Якщо три точки координат задати як 

вершини і з’єднати їх ребрами, то вийде трикутник, який в 3d моделюванні 

називають полігоном [3]. 

Сплайнове моделювання - це вид 3d моделювання, при якому модель 

створюється за допомогою сплайнів (тривимірна крива). Лінії сплайнів 

задаються тривимірним набором контрольних точок в просторі, які і 



47 
 

визначають гладкість кривої. Всі сплайни зводяться до каркасу сплайна, на 

основі якого вже буде створюватися огинаюча тривимірна геометрична 

поверхня [3]. 

Полігональне і сплайнове моделювання можна порівняти за допомогою 

растрового і векторного зображень: векторне зображення можна масштабувати 

в будь-яких межах і його якість не буде губитися, а при збільшенні растрового 

зображення буде губитися якість ліній.  

NURBS моделювання або технологія Non-Uniform Rational B-Spline - це 

технологія неоднорідних раціональних В-сплайнів, створення плавних форм і 

моделей, у яких немає гострих країв, як у полігональних моделей. Саме через 

цю відмінною риси технологію NURBS застосовують для побудови органічних 

моделей і об'єктів (рослин, тварин, людей) [4]. 

3d-скульптинг він же «цифрова скульптура» являє собою імітацію 

процесу «ліплення» 3d моделі, тобто деформування її полігональної сітки 

спеціальними інструментами – пензликами. Можна провести аналогію з 

ліпленням фігур руками з пластиліну або глини. Тільки в програмах 3d 

моделювання пальці замінені на інструмент «пензлик», а «пластиліном» є 

полигональная сітка. 

3d-скульптинг справив великий вплив на такі ключові сфери 3d-

моделювання: 

 Безпосередньо саме моделювання.  

 Текстурування. 

 Низькополігональних моделювання [2]. 

Програмами-представниками даного виду моделювання є «ZBrush», 

«Sculptris», «Autodesk Mudbox» і ін. 

Таким чином, можна зробити наступний висновок. При створенні 

моделей не складної форми краще використовувати полігональне моделювання. 

Для отримання гладкої форми нескладних об'єктів - сплайнова або NURBS 

моделювання, або полігональне з використанням інструментів згладжування. 
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При створенні складних біологічних організмів зручніше 

використовувати 3d- скульптинг. Коли ж необхідно створити точну модель з 

необхідними зазорами і урахуванням фізичних властивостей матеріалу, то тут 

найбільш підходять методи промислового моделювання. 
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Знання мов програмування – це ключ до успіху у сучасному світі, що дає 

можливість можливість талановитим розробникам створювати реально 

необхідні програмні продукти та шанс отримати престижну роботу. Мотивація 

для вивчення програмування більша, ніж здається на перший погляд. З 

розвитком інформаційних систем і технологій світ все більше потребує високо 

кваліфікованих фахівців в галузі програмування. Питання появи та виховання 
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нових професіоналів є на даний момент актуальним. Для прикладу, за кордоном 

вивчення комп’ютерних наук в школах починається з молодших класів. Процес 

програмування навчає дитину ретельніше перевіряти власну роботу, підходити 

логічно до завдань, працювати в команді. 

Інтерес до вивчення мов програмування в нас час стрімко зростає, проте 

не всі мають можливість отримувати ті знання, які дійсно будуть на користь. 

Сучасна школа має пропонувати вивчення програмування з першого класу, 

аналогічно до англійської мови. Адже за конкретною мовою програмування 

стоїть певний поріг входження у відповідний рівень володіння мовами 

програмування. Це не повинна бути занадто важка мова програмування 

високого рівня, і водночас буде неправильно запропонувати легку для 

вивчення, але вже стару і безперспективну мову. 

В Японіі, країнах Європи та Північної Америки дітям з трьох років 

викладають основи візуального програмування за допомогою мов 

програмування Scratch, HTML+CSS, JavaScript, Python. З шести років діти 

отримують базові знання цих мов, але тепер до них входять: ігри, анімації, 

сайти, додатки. Знаючи найпростіші мови програмування, діти можуть 

цілеспрямовано продовжити вивчення мови (наприклад, JavaScript) або почати 

вивчати іншу [1]. 

Проте, процес вивчення може бути складним в реалізації, з тих причин, 

що для такі локації, як віддалені села не завжди мають можливість отримати 

кваліфікованого викладача. І найкращою із альтернатив вивчення мов 

програмування – є віддалене навчання на спеціалізованому сайті. Сучасні 

технології з’являються вже в кожному куточку віддалених населених пунктів. 

Телефони, комп’ютери, та й навіть провідний інтернет вже не є чимось 

нездійсненним для більшості сіл. У більшості випадків можна використовувати 

навіть мобільний інтернет. Або ж створити offline-версію сайта чи програмне 

забезпечення, яку можна завантажити один раз і не звертатися в навчанні 

постійно до мережі Інтернет.  
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Основною метою роботи була розробка інформаційної технології, яка 

буде спеціалізована на створенні сайтів для навчання програмування, які б 

змогли надати в доступній для школяра формі корисні знання. Ознайомити 

його з азами, допомогти зрозуміти алгоритми і структури певних програм. 

Пояснити для чого потрібні: змінні, масиви, об’єкти, цикли, функції і т.д. 

Поетапно пояснити кожну частину наданого матеріалу, щоб це було зрозуміло і 

цікаво. Обов’язковим є перевірка знань в кінці кожного наданого теоретичного 

блоку матеріалу. Це може бути реалізовано за допомогою тестів, чи певних 

задач, вирішення яких надає бали за правильно виконану роботу. 

Розробку оформлено у вигляді системи для створення інтернет-сайтів, що 

є спеціалізованими саме для навчання мов програмування. Школярі зможуть 

самостійно вивчати програмування маючи лише доступ в Інтернет. Поширення 

матеріалу сайту є повністю безкоштовним, тому доступне для кожного 

бажаючого. Також мотиваційним пунктом, для викладачів, які мають бажання, 

щоб їхні учні ретельно вивчали програмування – є заохочення додатковими 

балами до оцінок загальної освіти.  

Програмне ж забезпечення має навчити користувача мовам 

програмування шляхом постійної практики. Створенні сайти, курси, 

лабораторні роботи, тести і т.д., можна буде в використовувати і в подальшому 

для самостійного вивчення програмування. 
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Однією з найважливіших завдань інформатизації сучасного суспільства є 

використання інформаційних технологій в освіті. Процес інформатизації і 

комп’ютеризації всіх сфер діяльності людини створює передумови для 

широкого впровадження в педагогічну практику інформаційних технологій. З 

огляду на сучасні тенденції в розвитку інформаційних комп’ютерних 

технологій, викладачі повинні ставити перед собою мету підвищити рівень 

інформатизації занять [1]. 

Прагнення використовувати комп’ютерні технології на заняттях 

продиктовано соціальними, педагогічними і технологічними причинами: 

- сформоване соціальне замовлення на включення такої діяльності в 

систему освіти; 

- педагогічні причини обумовлені необхідністю пошуку нових засобів для 

підвищення ефективності навчання; 

- комп’ютер значно розширює можливості передачі навчальної 

інформації, дозволяє підсилити мотивацію навчання і активно залучити учнів та 

студентів до освітнього процесу. 

З комп’ютеризацією навчання пов’язують перспективи підвищення 

ефективності освітнього процесу, зменшення розриву між вимогами, які 

суспільство висуває до підростаючого покоління, і практичної шкільною та 

університетською підготовкою. 

Загальновідомо, що фізика є невід’ємною частиною людського життя. 

Сучасна наука пронизана фізикою, її методами та ідеями, які виконують 

величезну роль в повсякденному житті мільйонів людей. Сказане знаходить 

відображення в навчальному предметі «Фізика», який стає все більш насиченим 

і застосовується для вирішення проблем в різних областях науки. Тому в 

процесі викладання фізики виникає ряд протиріч. 
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Протиріччя між необхідністю використання індивідуального підходу та 

диференціації в навчанні учнів і великою наповнюваністю класів, коли 

викладач не встигає приділити увагу всім студентам. 

Навчання з використанням інформаційних комп’ютерних технологій 

дозволяє здійснити рівневу диференціацію, так як в умовах цієї технології 

учень має право на вибір змісту свого навчання, рівня засвоєння необхідних 

знань в залежності від того, які він має здібності, і від зацікавленості певним 

питанням. При цьому діяльність вчителя повинна забезпечити можливість  

кожному школяреві опанувати знання на обов’язковому або більш високому 

рівні, який учень вибирає особисто [2]. 

Протиріччя між великим обсягом матеріалу, необхідного для засвоєння 

учнями, і скороченням кількості годин по предмету. 

У зв’язку з гострою проблемою економії часу в ході освітнього процесу, 

скороченням кількості годин на вивчення предметів перед сучасною школою 

ставиться завдання використання прийомів навчання, що дозволяють 

максимально економити час на уроці. На наш погляд, використання комп’ютера 

на уроках і є одним з таких засобів: 

 Протиріччя між необхідністю створення оптимальних умов для 

самоосвіти учнів і відсутністю потрібних інформаційних засобів. 

 Протиріччя між необхідністю об’єктивної оцінки знань учнів і 

суб’єктивністю перевірки знань учителем. 

 Протиріччя між жорстко визначених програмою змістом навчального 

матеріалу і прагненням досвідченого вчителя вийти за межі підручника. 

 Протиріччя між подачею готових знань учням і використанням 

інноваційних методів навчання, які дозволяють брати активну участь в 

пізнавальному процесі. 

 Протиріччя між використанням колективної навчальної роботи і 

урахуванням індивідуальних особливостей навченості школярів. 

Рішення даних протиріч може бути здійснено шляхом впровадження 

інформаційних технологій в освітній процес. Бурхливий розвиток 
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інформаційних технологій і комп’ютерної техніки відкриває нові можливості 

вдосконалення педагогічних технологій і методик навчання. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних 

засобів навчання в освітньому процесі направлено на підвищення ефективності 

та якості навчання учнів.  

Під інформаційними технологіями в даному випадку розуміємо такі 

педагогічні технології, які використовують для реалізації освітньої діяльності 

сукупність електронних засобів і способів їх функціонування. 

Однак інформатизація освіти – це не тільки установка комп’ютерів в 

школах і підключення до мережі Інтернет, але, перш за все, і процес зміни 

змісту, методів і організаційних форм навчання школярів. 
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На 1-му курсі коледжів вивчають предмет Інформатика, який є 

продовженням шкільної програми. На 1 - й курс вступають студенти з різним 

рівнем компетенцій з предмету Інформатика. Тому, у процесі навчання у 

студентів часто відбуваються «прогалини» у знаннях або взагалі повне 

нерозуміння нового матеріалу,  в силу різних причин невдалого сприйняття 

нової теми. В подальшому такі «прогалини» у знаннях можуть накопичуватись 
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і мотивація та інтерес до предмету взагалі може зникнути. Існує багато 

методик, які допомагають вирішити ці проблеми. І одним з таких методів є - 

Комп’ютерний Тренажер.  

У широкому сенсі, Тренажер -  це комплекс, система моделювання та 

симуляції, комп'ютерної або фізичної моделі. Тренажери використовують, з 

метою сформувати у студентів навички дій моторно-рефлекторного і 

когнітивного типу в складних ситуаціях, зрозуміти сутність процесів 

протікають та  їх взаємну залежність.  

Відомо, що для формування у студентів нових компетенцій, викладачу 

потрібно надати дуже багато нового матеріалу. Але все одно цей матеріал 

студент зрозуміє не одразу, а поступово і порціонально. При вивченні нових 

тем викладачі у Машинобудівного коледжу використовують пояснювальні 

електронні додатки у вигляді презентаційних лекцій та безпосередньо 

електронне середовище, яке вивчається (Microsoft Offiss, Visual Basic). Для 

більш стійкого засвоєння знань усі елементи тем потрібно закріплювати, 

перевіряти, поглиблювати.  Саме тому, студентам у допомогу надається 

програмний додаток, який імітує та прискорює розуміння нових систем, що 

вивчаються. На прикладі програми Microsoft Excel розглянемо прості методи 

створення Комп’ютерного  тренажеру, який може створювати викладач 

самостійно, протягом всього курсу та вносити до нього зміни за необхідністю і 

які самі розробляють та користуються викладачі інформатики 

Машинобудівного коледжу Рис.1,2. Цей тренажер розроблений у середовищі 

Microsoft Excel до теми «Програмування на мові Visual Basic». Дуже часто 

студенти стикаються з зовсім новими для них програмними продуктами, які 

вони не вивчали раніше. Так, програмне середовище Visual Basic  6.0, як і 

взагалі тема «Програмування», можуть саме виявитись таким незнайомими для 

них системами. Для вивчення даної теми, обов’язково необхідно спочатку 

зрозуміти методику будови алгоритмів, а більша частина студентів їх взагалі не 

вивчала раніше. Надалі, зв’язати цей алгоритм з мовою програмування, яку 

вони вивчають. Покажемо, як спростити цей складний перехід студенту між 
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«алгоритмом та програмою» за допомогою нескладних електронних додатків, 

що може розробити сам викладач, корегуючи уміння студента у потрібному 

напрямку.  

Програмний додаток вміє розраховувати математичну формулу, що 

показує зміну результатів введених даних на моделі «Форма» ( таку саму яка 

створюється у середовищі Visual Basic). До додатку додається готовий приклад 

алгоритму до створеної програми, також надається визначене місце для 

графічного алгоритму, коду програми, для внесення самим студентом. В цьому 

додатку студент зразу бачить і свій алгоритм і програму, яку він порівнює з 

алгоритмом. Кожний такий додаток поступово ускладнюється викладачем. 

Ускладнюється тема – ускладнюється алгоритм і сам код програми. Розрахунки 

програми Microsoft Excel заховані під заливкою. Формули виглядають як 

Логічна формула програми Microsoft Excel «Якщо». Програма розраховує 

результати формул як варіативність алгоритму з «Розгалудженням». Для 

циклічних алгоритмів використовується не тільки варіант з Логічною 

формулою «Якщо», але і з автоматичним копіюванням формул, особливо це 

зручно для того, щоб показати як працює «масив» у програмуванні.  

Цей тренажер можна використовувати на лекційному занятті, на 

начальному етапі вивчення нових тем та на позаудиторних заняттях студентами 

для стійкого розуміння теми. Комп’ютерними Тренажерами можна 

користуватись як самостійно, так і з консультативною присутністю викладача. 
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Отже, Комп’ютерний тренажер призначений вирішити необхідні 

завдання: ознайомити з будовою об’єктів і їх елементами; сформувати стійкі 

навички виконання, як окремих операцій, так і повного їх циклу. Тренажер 

дозволяє тим хто навчається: усувати прогалини при вивченні предмету 

Інформатика і закріплювати отримані знання; самостійно готуватися до 

залікової роботи (контрольної роботи, тестування і т. п.); самостійно визначати 

рівень підготовки та оцінювати свої результати; отримувати необхідні 

теоретичні відомості, та практичні навики в процесі роботи з тренажером. 

Успішність у процесі вивчання даних тем значно покращується при 

використанні комп’ютерного тренажеру.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Поляк В.Е. Комп’ютерні тренажери та інтерактивні електронні 

технічні посібники: як їх використовувати в навчальному процесі. 

[Електронний ресурс] // nito.rsvpu.ru/files/nito2013/presentations/Поляк.pps   
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Проблема якісної підготовки підростаючого покоління до самостійного 

життя існує на всіх етапах розвитку суспільства. Практичне вирішення її 

пов‘язане зі значними труднощами, зокрема, коли йдеться про дітей з 

проблемами в розвитку. За розв‘язання проблеми взялася держава, 

Рис. 1 Приклад готового 

завдання для студента 
 

Рис.2 Заготовка для вирішення 

завдання для студента 
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запровадивши інклюзивну освіту, за якої діти з типовим розвитком та діти з 

особливими освітніми потребами (проблемами в розвитку) можуть навчатися в 

одному класі закладу загальної середньої освіти. 

Нині ідея інклюзивної освіти реалізується в багатьох масових школах 

України, у структурі яких функціонують інклюзивні класи. Але як здійснювати 

інклюзивне навчання? Як правильно організувати самостійну роботу учнів 

класу, щоб учитель міг працювати з вказаними двома групами учнів, адже не в 

кожному інклюзивному класі є асистент учителя, особливо в сільських школах, 

де інклюзивна освіта впроваджується переважно стихійно. 

Важким періодом успішного організаційного етапу навчання дітей в 

одному класі є те, що дві категорії дітей (учні з типовим розвитком – УТР і діти 

з особливими освітніми потребами – УООП) мають різний психофізичний 

розвиток, оскільки в інклюзивному класі можуть навчатися діти з типовим 

розвитком та переважно лише 1 – 3 учні з особливими освітніми потребами: з 

вадами опорно-рухового апарату, зору, слуху, із вадами психічного розвитку чи 

з межовими порушеннями між затримкою психічного розвитку і розумовою 

відсталістю. Учні внаслідок певних порушень психофізичного розвитку не в 

змозі реалізувати власні потенційні можливості з тим успіхом, що й учні з 

типовим розвитком. Діапазон відхилень буває значним і суперечність не 

знімається навіть шляхом застосування інтенсивного індивідуального підходу, 

котрий застосує учитель. 

Ученими (І. Єременко, Г. Дульнєв, В. Воронкова, Є. Білевич, Н. 

Королько, Н. Кравець, В. Лубовський, В. Петрова, В. Синьов, Т. Сак та ін.) 

доведено, що діти з особливими освітніми потребами (затримка психічного 

розвитку, легка розумова відсталість) зі значними труднощами оволодівають 

освітнім матеріалом, і особливо тоді, коли працюють самостійно. В умовах 

інклюзивної освіти таким учням приходиться працювати на уроці певний етап  

самостійно, так як з недосконалістю системи фінансування, посаду асистента 

вчителя введено лише в окремих школах з інклюзивним навчанням. Зокрема, у 
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дітей із вадами психічного розвитку навіть у 5-6 класах будуть помітні деякі 

недоліки у мові, аграматизми, обмеженість словникового запасу. 

Керуючись дослідженнями відомих психологів (П.Гальперін, Н.Тализіна, 

В.Шабельников та ін.) про освітню діяльність як складну структуру, що 

включає три основні фази: орієнтувальну, виконавчу і контрольно-

коректувальну; учитель інклюзивного класу організовує формування структури 

самостійної освітньої діяльності в учнів з особливими освітніми потребами, 

поклавши в основу зміст її складових дій (умінь). З цією метою використовує 

систему спеціальних вправ, що являють собою моделі самостійної діяльності 

школярів, враховуючи загальну методичну вимогу при їх доборі: не 

перетворювати вправи у механічні операції. Вказана вимога допоможе 

врахувати схильність дітей з особливими освітніми потребами до механічного й 

необдуманого характеру діяльності внаслідок стереотипності й некритичності 

мислення. Серед учнів з типовим розвитком також є школярі, які не володіють 

на достатньому рівні уміннями самостійної навчальної діяльності. Формування 

умінь самостійно працювати передбачає кілька етапів: підготовчий, 

орієнтувальний, виконавчий. 

Зважаючи на це, на підготовчому – першому етапі дітей спеціально 

навчають готуватися до майбутньої діяльності. Підготовка охоплює вміння 

добирати для майбутньої роботи необхідні матеріали й приладдя, готувати своє 

робоче місце. Спочатку діти вправляються виконувати необхідні дії за 

наслідуванням, потім – за зразком і словесною інструкцією, і, нарешті, лише за 

словесною інструкцією. Організуючим початком при цьому є мовлення 

учителя, а формою перевірки засвоєння необхідних дій – якість їх виконання та 

словесний звіт учня. Освітній діяльності школярів учитель надає ігрового 

характеру, оскільки саме гра сприяє швидшому й точнішому засвоєнню 

необхідних дій. Зокрема учитель може запропонувати дітям гру «Хто 

вправніший і уважніший», метою якої буде підготовка до виконання різних 

завдань. 
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Мета другого – орієнтувального етапу полягає у формуванні в учнів умінь 

орієнтуватися у майбутній діяльності, що передбачає уяву про результат праці, 

усвідомленість мети праці та способів її досягнення. Для цього учитель 

використовує кілька видів вправ. Виконання вправ першого виду передбачає 

застосування ілюстративно-інтерпретаційної методики навчання, в якій 

поєднано словесну інструкцію, наочний і практичний показ послідовності 

виконуваних дій та елементи поетапного планування. Інструкція учителя 

включає навідні запитання, що акцентують увагу учнів на можливих помилках, 

сприяє уточненню послідовності дій у процесі виконання завдань. 

На третьому – виконавчому етапі – учитель формує уміння виконавчої 

діяльності. Завдання полягає в тому, що учні повинні не лише засвоїти зміст 

виконуваної діяльності, а й навчитися правильно виконувати дії. З цією метою 

учитель спочатку навчає школярів регулювати дії відповідно до плану та 

інструкції, поетапно оцінювати виконувану роботу і виправляти допущені 

помилки й неточності. Завершальний момент – навчання учнів оцінювати 

результат виконаної праці в цілому. 

Отже, успішне навчання учнів з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного класу забезпечується завдяки: врахуванні пізнавальних, 

вікових та індивідуально-типологічних особливостей учнів класу, формування 

у школярів структури самостійної освітньої діяльності, застосування учителем 

на уроках різноманітних традиційних методів і прийомів навчання та 

інноваційних технологій, забезпечення з боку персоналу школи (педагогічного і 

технічного) толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами 

і їхніх рідних, формування у дітей з типовим розвитком та їхніх батьків 

толерантного ставлення до дітей з особливим освітніми потребами і їхніх 

рідних, дотримання охоронно-педагогічного режиму стосовно учнів з 

особливими освітніми потребами. 

 

SPARKOL VIDEOSCRIBE – СУЧАСНИЙ ПРОГРАМНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ СТВОРЕННЯ МАЛЬОВАНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 
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Динамізм, притаманний сучасному XXI століттю, зростання соціальної 

ролі особистості, гуманізація, демократизація освіти, інтелектуалізація, 

інформатизація та швидка зміна техніки і технологій, пов’язана з цими 

процесами, вимагає досить стрімкого та невпинного розвитку комп’ютерних 

наук. Не стоїть осторонь таких змін і педагогічна галузь, яка забезпечує 

запровадження в освітній процес сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій та науково-методичних досягнень. 

Повсякчас, педагогічні працівники на уроках застосовують різні наочні, 

дидактичні матеріали, розробки та проектні роботи, виконані комп’ютерними 

засобами. Як систему яскравих опорних образів досить часто використовують 

презентації, розроблені у програмі PowerPoint (корпорації Microsoft).  

Новою формою подання навчальної інформації є також скрайбінг або 

використання замальовок та їх компонування за допомогою різноманітних 

програмних засобів. У перекладі з англійської мови «скрайбінг» означає 

«розмітка». Виникнення даного стилю ведення презентацій пов’язують з 

американськими дизайнерськими компаніями, які використовували у своїх 

виступах спрощені ілюстрації і схеми, замінюючи ними багатослівні описи 

діяльності компанії. Фахівця, який виконує роботу в даній області прийнято 

називати скрайбером, а презентацію, яку він створює – скрайбом. Для 

вітчизняних інформаційних технологій скрайб є новим і поки ще не всім 

зрозумілим презентаційним інструментом, однак зацікавленість такою 

технікою виконання презентацій зростає.  
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Головна функція даного способу подачі інформації – швидко і якісно 

донести її до аудиторії. Вагомою перевагою у використанні скрайбінга є те, що 

всі ілюстрації можна підготувати заздалегідь, і це дозволить уникнути 

непотрібного хвилювання під час проведення самого заходу, де відбудеться 

показ презентації. При її створенні можуть використовуватися готові картинки, 

графіки, аудіо- та відеоряд.  

На сьогодні існує безліч програм для створення мальованих презентацій, 

тобто відеоскрайбу. Так, одна з них, програма Sparkol VideoScribe забезпечує 

виконання роботи на одному великому полотні, а не на кожному слайді окремо, 

як це відбувається у PowerPoint.  

Розробити презентацію у такому середовищі зовсім не складно і часу 

багато витрачати не потрібно. Створення ролика відбувається шляхом 

додавання на таймлайн вбудованих або створених користувачем зображень. 

Поява фрагменту презентації емулюється комп'ютерною рукою. Для кожного 

кадру можна виставити час програвання – рука автоматично прискориться або 

сповільниться. Підготовлену послідовність кадрів можна озвучити власним 

голосом або накласти буь-який інший звуковий супровід. Для коректної 

озвучки необхідний план розкадровки за певним сценарієм, для того, аби 

тривалість відтворення кожного зображення було рівномірним.  

Перевагами сервісу є: 

1. Вбудована і регулярно оновлювана бібліотека зображень. 

2. Додавання власних картинок в SVG. 

3. Всі елементи (картинки чи текст) можна переміщати по екрану, 

регулювати розмір, прозорість, обертання. 

4. Додавання кириличних шрифтів. 

5. Кілька типів ліній відтворення об'єкта. 

6. User-friendly інтерфейс (все просто і інтуїтивно зрозуміло). 

Недоліки: 

1. Для створення унікального ролика необхідно малювати власні 

картинки та додавати їх в програму. 
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2. Потрібно мати базові уявлення про відео-монтаж і вміти працювати 

з таймлайном. 

3. Короткий trial (безкоштовний) період використання - 7 днів. 

Отже, Sparkol VideoScribe – додаток, що дозволяє створювати короткі 

анімовані відео, які будуть ефективними у якості вступу до відеоролика чи 

повністю презентації.  

 

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО 

НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ІНФОРМАТИКИ 

 

Кобчик С. 

I курс магістратури, факультет інформатики 

Науковий керівник: Кузьміна Н. М.,  

Кандидат фізико-математичних наук,  

професор кафедри теоретичних основ інформатики 

Національній педагогічний університет 

 імені М. П. Драгоманова 

 

Змішане навчання – це різновид гібридної методики, за якої здійснюється 

поєднання онлайн-навчання, традиційного та самостійного навчання. Це не 

просто використання сучасних інтерактивних технологій на додаток до 

традиційних,  а якісно новий підхід до навчання – різновид «перевернутого» 

навчання. У даній освітній концепції поєднуються також індивідуальне онлайн-

навчання із заняттями в групах з викладачем. Це можливість ознайомитися з 

необхідним для уроку матеріалом за допомогою інтернету та гаджетів перед 

заняттям – продивитися відео з необхідним матеріалом та набути тих знань, які 

знадобляться під час наступного заняття, а переглянувши вправи, можна 

попрактикувати набуті знання [1]. 

До того ж учень сам вирішує, скільки часу присвятити перегляду відео та 

виконанню завдань, скільки разів йому необхідно прослухати матеріал. Така 

система дає змогу навчатися у власному темпі, у зручний для учня час і в 

зручному місці. А на заняттях можна займатися найнеобхіднішим – 
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застосовувати ці знання під контролем викладача, а не витрачати час на 

«теорію»! Вчитель не є єдиним носієм знань, а лише модератором у 

навчальному процесі. 

 На своїх уроках я використовую безоплатний онлайн-сервіс Kahoot, за 

допомогою якого створюють інтерактивні навчальні ігри: вікторини, 

обговорення, опитування. Найчастіше я використовую гру «обговорення»: 

додаю всіх учасників,  створюю тему для обговорення, про яку заздалегідь 

повідомляю учнів, всі учасники відповідно можуть написати свої думки або ж 

запитання, які їх турбують. Після обговорення і вирішення усіх питань, я 

створюю вікторину, за допомогою якої визначається рівень ознайомленості 

учасників або ж  рівень їхнього розуміння тієї чи іншої теми.  

Використовуючи технологію змішаного навчання у своїй роботі, я можу 

зробити такі висновки. Використання технології змішанного навчання  

- надає  більшу свободу учням – де і коли скористатися онлайн-сервісом – 

особистий вибір кожного (наприклад, три рази на день по 10 хвилин чи 30 

хвилин за один раз); 

- виховує самостійність та відповідальність студента; 

- розвиває в учнів відчуття впевненості у собі через попередню 

підготовку, а отже знімає страх перед публічним вивченням нового матеріалу; 

- скорочує час на перевірку домашніх вправ, тож з’являється більше часу 

для групових та парних комунікативних завдань, де викладач лише виконує 

роль фасилітатора (помічника); 

- підвищує емоційний інтелект за допомогою постійної взаємодії 

студентів у групі, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу; 

- персоналізує процес навчання через залучення технологій; 

- підвищує особисту мотивацію за допомогою комунікативної діяльності 

в групах.  

У ході написання магістерської роботи я розробляю Web-сайт «Технології 

змішаного навчання» (рис.1)  для  спеціалістів –  майбутніх учителів 

інформатики, який містить такі пункти:  
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 Змішане навчання. Основні поняття.  

 Основні компетентності викладача в застосуванні змішаного 

навчання. 

 Моделі змішаного навчання. 

 Методичні рекомендації для підготовки вчителів в умовах 

змішаного навчання. 

 Організаційно-педагогічні передумови впровадження змішаного 

навчання. 

 Приклади розробки уроків з використанням змішаного навчання, 

які можна буде використовувати на інших заняттях. 

 

Рис.1 Сайт «Технології змішаного навчання» 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Змішане навчання [Електронний ресурс]. Режим доступу:  

https://osvitoria.media/experience/shho-take-zmishane-navchannya-ta-yak-jogo-

vykorystovuyut-u-shkoli/ 

 

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЗАРАЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРА 
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https://osvitoria.media/experience/shho-take-zmishane-navchannya-ta-yak-jogo-vykorystovuyut-u-shkoli/
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Основна проблема сучасного користувача комп’ютером це – власна 

некомпетентність адже комп’ютерний вірус він не є таким страшним як його 

описують, але може стати таким, якщо не знати певних правил та порушувати 

їх, тим самим збільшувати вірогідність втрати:інформації, конфіденційності, і 

можливо навіть грошей. 

Основні шляхи зараження комп’ютера: 

 Вразливості у самій системі (вірус потрапляє автоматично без 

участі користувача). 

 Людський фактор (людина є слабкою частиною у роботі 

комп’ютера оскільки може обійти та вимкнути будь яку систему комп’ютера). 

 Автоматичний перехід на сайт після відкриття повідомлення (часто від 

фейкових сторінок друзів, колег, відомих людей). 

Будьте уважні, остерігайтесь невідомих листів які спонукають до 

переходу за посиланням натисканням на фото і вводу власних даних, які 

пропонують щось завантажити. Не використовуйте носії інформації які ви 

вперше бачите. 

Знаючи мінімальну інформацію про захист від комп’ютерних вірусів 

користувач стає уважнішим і обережнішим в тому числі при роботі в інтернеті, 

ці знання зменшують ваш ризик і дають розуміння важливості 

медіаграмотніостіта самоосвіти загалом. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Курс на навчальній платформі prometheus – «Основи інформаційної 

безпеки». 

 

https://prometheus.org.ua/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/KPI/IS101/2014_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/KPI/IS101/2014_T1/about
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Сучасний розвиток освітньої галузі характеризується складним періодом 

трансформаційних змін, які спонукають до пошуку та впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. 

Інноваційні шляхи розвитку передбачають поступовий перехід від простого та 

звичного програмного забезпечення до нових сервісів інформаційного 

середовища. Візуалізація навчального матеріалу, творче й ефективне його 

використання розкривають чималий спектр можливостей для оптимізації 

навчального процесу не лише у середньоосвітній ланці шкільництва, а й у 

вищих закладах освіти. Педагог сьогодення повинен знати та вміло 

використовувати інформаційні технології, презентувати навчальні матеріали в 

зрозумілій формі, що легко та надовго запам’ятовується. Тому, вивчення, 

розробка і поширення досвіду використання різноманітних форм представлення 

контенту є виправданими і доцільними. 

Скрайбінг – це інноваційна технологія презентування інформації. Її 

винайшов художник Ендрю Парк спеціально для британської організації 

наукових знань. Сам термін «скрайбінг» походить від англійського «scribe», що 

означає робити замальовки, ескізи або малюнки. Тобто, під час представлення 

інформації мова виступаючого ілюструється малюнками «на льоту», які 

виконуються фломастером на білій дошці або аркуші паперу. Під час такого 

відтворення створюється певний «ефект паралельного проходження», коли 

користувач і чує, і бачить приблизно одне й те ж саме. При цьому, графічний 

ряд фокусується на ключових моментах аудіоряду.  
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Скрайбінг працює за тим самим принцип, що й дудл-заставка (від англ. 

doodle, що означає «каракулі» або «недбалий рисунок») тобто малюються 

ескізи від руки. Таке «живе малювання» інтригує глядачів, змушує з цікавістю 

очікувати, що ж буде далі, спонукає ефективно засвоювати навчальний 

матеріал. 

При розробці скрайб-презентації зазвичай використовують умовно 

безкоштовні, хмарні сервіси, такі як: Sparcol Video Scribe (www.sparcol.com), 

Pow Toon (www.powtoon.com), Go Animate (www.goanimate.com), Plotagon 

(www.plotagon.com), тощо. 

Особливим в скрайбінгу є те, що в процесі пізнання інформаційного 

матеріалу беруть участь різні органи чуття, а саме: слух, зір, уява. Це сприяє 

кращому засвоєнню та запам’ятовуванню викладеного матеріалу, адже при 

цьому візуалізується складний зміст у простій та доступній формі.  

Зважаючи на особливості процесу навчання і враховуючи його складові 

частини, інформаційний матеріал, підготовлений за допомогою технології 

«скрайбінг» варто використовувати під час таких уроків як: засвоєння нових 

знань, формування умінь і навичок, під час узагальнення, систематизації, 

корекції навчального матеріалу.  

Як засіб навчання «скрайб-презентації» використовують для підсилення 

інтерактивних методів таких як «мозковий штурм», «ділові ігри», «зигзаг», 

тощо. 

Як інтеграційний компонент презентаційну скрайб-технологію 

застосовують:  

 на уроках літератури (для ілюстрацій віршів, оповідань, казок); 

 на уроках біології (показ схем, ілюстрацій); 

 на уроках фізики (для ілюстрацій фізичних явищ, показ діаграм, 

схем), тощо.  

Процес створення відео скрайбінгу не складний, але вимагає підготовки 

та творчих ідей для його реалізації. Найскладніша і значуща річ в скрайбінгу – 

http://www.sparcol.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.goanimate.com/
http://www.plotagon.com/
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це стисло але гранично зрозуміло та просто передати об'ємний масив 

інформації.  

Для того, щоб почати роботу в програмі необхідно створити обліковий 

запис на офіційному сайті та вибрати безкоштовну (пробну) чи платну версію 

користування програмним засобам. Програма пропонує на вибір дві мови 

користування сервісом: англійську та іспанську. Створюється презентація на 

єдиному білому слайді з масштабом у 100%. VideoScribe пропонує багату 

бібліотеку зображень різних категорій: люди, будівлі, спорт, освіта, їжа, 

транспорт, є функція додавання таблиць і графіків.  

Всі елементи, задіяні в реалізації відеоролика, можна налаштувати в 

залежності від сюжету розгортання подій: положення на екрані, анімація, час, 

протягом якого зображення буде намальовано або відображено на полотні, 

розмір. Одним з найяскравіших ефектів появи елемента на екрані є ефект 

«Morph», під час виконання якого певне зображення з галереї перетворюється в 

інше. У програмі, крім великої колекції ілюстрацій, є велика кількість 

композицій для музичного супроводу, а також функція запису голосу. Команда 

додавання власного логотипу з заданими параметрами ширини і висоти 

доступна лише в платній версії.  

Переваги використання VideoScribe: 

 користувач може експортувати готові проекти на YouTube, на 

власний комп'ютер, зберігати окремі сторінки у форматі PDF, а також 

завантажувати як презентацію MS PowerPoint; 

 доступний і простий інтерфейс, будь-який користувач може освоїти 

програму без певних навичок у створенні відео-скрйбінга; 

 при роботі зі скрайбом не використовується великий обсяг ресурсів 

ПК, програма не займає великої кількості пам'яті на жорсткому диску. 

Отже, скрайбінг – це сучасна техніка презентації навчальної інформації, 

яку педагоги використовують для забезпечення ефективного представлення 

наочності в освітній діяльності. Успіх і ефективність скрайбінга пояснюється 

тим, що людський мозок, схильний малювати картинки, мислить образами, а 
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мова малюнка – універсальна мова, яка якнайкраще сприймається, особливо 

дітьми шкільного віку.  
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На сьогоднішній день невід’ємною частиною нашого життя стали 

інформаційно-комунікаційні технології. Науково-технічний прогрес не стоїть 

на місці, розвивається фактично погодинно, розповсюджується і, безумовно, 

впливає на усі сфери життєдіяльності людини. Окремі аспекти впровадження 

ІКТ в галузь освіти розглядали ряд педагогів, серед яких О. Замулко,   

Н. Шумська, Л. Боднар, О. Тасенко, Н. Кононенко, І. Родигіна. 

Задля повноцінної підготовки учнів до життя в сучасному суспільстві, 

необхідно їх залучати до вивчення ІКТ та практичного використання 

отриманих знань.  

http://journal.osnova.com.ua/article/51806
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Потребам сучасного процесу навчання відповідає така організація 

діяльності учнів, яка формує власний досвід пізнання, виробляє життєво 

важливі компетентності й спонукає до активного самостійного набуття нових 

знань на основі раніше засвоєних [1, с. 4]. ІКТ дозволяють здійснювати 

самостійне опрацювання матеріалу, не затрачаючи багато часу на пошуки в 

паперових підручниках потрібного матеріалу.  

Л. Боднар вважає важливим для шкільної хімічної освіти використання 

нових інформаційних технологій навчання, які дають змогу розв’язувати такі 

дидактичні завдання:  

− вивчення явищ та процесів у мікро- та макросвіті, у складних технічних 

і біологічних системах на основі використання засобів комп’ютерної графіки та 

комп’ютерного моделювання;  

− подача в зручному для вивчення масштабі перебігу різних хімічних та 

фізичних процесів, які реально протікають із дуже великою або дуже малою 

швидкістю [2, с. 10]. 

До комп’ютерних технологій відноситься використання сучасних баз 

інформації, гіпертекст, мультимедіа, тобто комп’ютерні засоби навчання. 

Комп’ютерні засоби навчання Н. Шумська називає інтерактивними, оскільки 

вони реагують на дії як учителя, так і учня. Комп’ютер – це джерело інформації 

і наочний посібник; індивідуальний інформаційний простір і тренажер; засіб 

діагностики, контролю та моделювання [3, с. 5; 5, с. 24]. 

Ще Констянтин Дмитрович Ушинський – один із засновників 

педагогічної науки, відмітив, що дитяча природа вимагає наочності. Тому 

засоби комп’ютерної графіки ефективно можна використовувати для 

візуалізації лекції. Також за допомогою спеціалізованих програм можна 

проводити небезпечні досліди, заміняючи їх віртуальними.  

Серед усіх ІКТ  мультимедіа є найважливішою технологією для системи 

шкільної освіти. [4, с. 38]  Ефективність використання мультимедіа полягає у 

використанні комбінування інформації в різних формах: текст, звук, відео-, дво- 
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та тривимірна графіка і тому подібне. Мультимедіа – ключ до підвищення уваги 

учнів, забезпечення підвищення мотивації, зацікавленості до навчання.  

На сьогодні існує дві форми застосування комп’ютерів у навчанні:  

1. Навчання, підкріплене комп’ютером.  

2. Навчання за допомогою комп’ютера. За санітарно-медичними нормами 

старшокласники можуть працювати на комп’ютері 20–25 хв. на день, тому 

доцільнішим, як вважає Н. Шумська, буде навчання, підкріплене комп’ютером 

[3, с. 5]. 

 Отже, використання комп’ютера у навчальному процесі на даному етапі 

розвитку суспільства – це гостра необхідність удосконалення, сприйняття та 

засвоєння матеріалу. Відповідно до освітнього стандарту застосування ІКТ на 

уроках хімії – це необхідний чинник реалізації дидактичних цілей і завдань. 

Впровадження ІКТ відкриває нові, практично необмежені можливості для 

творчого розвитку учнів та учителів, дає можливість підвищити рівень 

індивідуалізації навчання.  
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На сьогодні інформаційні технології займають велике місце в нашому 

житті. Застосування ЕОМ стало буденною справою, хоча ще зовсім недавно 

робоче місце, обладнане комп'ютером, було великою рідкістю. Інформаційні 

технології дали нові можливості для роботи і відпочинку,багато в чому 

полегшили працю і просто життя кожної сучасної людини. Теперішнє 

суспільство навряд чи можна уявити без інформаційних технологій.  

Виробництво і транспорт, банки та біржі, засоби масової інформації і 

видавництва, оборонні системи, соціальні та правоохоронні бази даних, сервіс і 

охорона здоров’я, навчальні процеси, офіси для переробки наукової та ділової 

інформації, нарешті, Інтернет – усюди інформаційні технології [3]. 

Також не оминуло стороною освіту, де широко впроваджуються у 

навчальних закладах інформаційні технології. Вони мають великі можливості 

застосування в навчальному процесі. Насамперед, як засіб доступу до 

інформації та індивідуалізації навчання. До того ж нові інформаційні технології 

навчання виводять дитину за межі школи, відкривають їй двері до світових 

знань. 

Одним із предметів, де найбільш виправдано використання комп’ютера – 

математика. 

Говорячи про уроки в школах з математики, то використовувати можна 

електронні підручники та посібники, різноманітну кількість математичних 

пакетів, які полегшують роботу на уроках, мультимедійні засоби. Особливістю 

програмових  засобів є акцент на викладання основних теоретичних відомостей 

по темах . В електронному підручнику пропонуються різнорівневі завдання і 

вправи по даних темах, тестові завдання на перевірку якості засвоєння теми. 
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Але для вивчення деяких тем з математики не існує спеціально розроблених 

програмних засобів. Тому в якості надання матеріалу учитель розробляє 

комп’ютерні презентації, залучає до роботи учнів, розробляє та складає 

завдання для учнів. Такі навчальні презентації, завдяки своїй наочності та 

яскравості, полегшують сприйняття учнями навчального матеріалу, їх можна 

використовувати в самоосвітній діяльності учнів. 

Такі презентації дозволяють учням не тільки набути практичних навичок 

з певної теми, а й виправити помилки при їх виникненні, а також отримати 

певну оцінку за свою роботу [4]. 

Також для викладачів і для всіх бажаючих є безкоштовні онлайн-курси 

для покращення свого рівня знань, які називаються Prometheus. 

Prometheus – український громадський проєкт масових відкритих онлайн-

курсів. Головною метою проєкту є безкоштовне надання онлайн-доступу до 

курсів університетського рівня всім бажаючим, а також надання можливості 

публікувати та розповсюджувати такі курси провідним викладачам, 

університетам та компаніям [2]. 

Не можливо оцінити важливість застосування інформаційних технологій  

у сфері освіти та науковій сфері. Зараз важко уявити собі школу, в якій би не 

було комп’ютерного класу, існує багато електронних бібліотек, користуватися  

якими можна не виходячи з дому, що значно полегшує процес навчання і 

самоосвіти. І при цьому інформаційні технології сприяють розвитку наукових 

знань [1]. 

Сучасне суспільство навряд чи можна уявити без інформаційних 

технологій. Перспективи їх розвитку сьогодні складно уявити навіть фахівцям. 

Проте, ясно, що в майбутньому нас чекає щось грандіозне. І якщо темпи 

розвитку інформаційних технологій не скоротяться (а в цьому немає ніяких 

сумнівів), то це відбудеться дуже скоро. 
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Одним із основних принципів дидактики є унаочнення навчання, оскільки 

воно забезпечує вищий рівень усвідомленості учнями отриманих знань. 

Важливу роль даний принцип відіграє у навчанні фізики, яке неможливе без 

виконання демонстраційного і лабораторного експерименту, використання 

модельних пристроїв, перегляду графіків, відеофільмів, фото тощо. 

Спектр сучасних засобів унаочнення навчання є дуже багатим. Серед них 

слід окремо виділити програмні засоби комп’ютерної підтримки навчального 

процесу. Їх перевагою в умовах активної інформатизації закладів освіти є 

загальна доступність та ефективність використання.  

http://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/kitmd/Internet_conf_17.05.18/s1/1_Zhyvohliad.pdf
http://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/kitmd/Internet_conf_17.05.18/s1/1_Zhyvohliad.pdf
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Впровадження інформатизації навчання фізики передбачає використання 

вчителем не лише готових, але й розробку авторських педагогічних програмних 

засобів. Одним із засобів реалізації цього завдання є математичний пакет 

MathCad, який володіє багатим набором функціональних можливостей та 

простотою  розв'язування різноманітних задач [1].  

Однією з можливостей  MathCad є анімація графічних об’єктів, 

отриманих програмою, з її збереженням у вигляді окремого відеофайла, 

доступного для перегляду незалежними від MathCad програмними засобами 

Windows. Це особливо актуально для навчання фізики, в якому значну частину 

складає  вивчення динамічних процесів.  

Основний принцип анімації в Mathcad – покадрова анімація. Ролик 

анімації – це просто послідовність кадрів, що є деякою ділянкою документу, 

який виділяється користувачем. Розрахунки виконуються окремо для кожного 

кадру, причому формули і графіки, які в ньому містяться, мають бути функцією 

від номера кадру, заданого системною змінною FRAME, яка може набувати 

лише натуральних значень. 

Як приклад застосування програми MathCad розглянемо підготовку 

анімаційних ілюстрацій зіткнення двох солітонів – одиничних хвиль, що 

описуються динамічними розв'язками рівняння Коревега  – де Фріза [2] і при 

при проходженні друг через друга рухаються без взаємодії. На рис. 1 подано  

фрагмент програми розрахунку законів руху першого (u1(x,t)), другого (u2(x,t)) 

солітонів, разом з відкритими вікнами запису і відтворення анімації їхнього 

руху та руху результуючої хвилі (u1(x,t)+u2(x,t)). 
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Рис. 1. Фрагмент програми MathCad розрахунку законів руху солітонів 

Алгоритм дій для створення анімації є достатньо простим. 

Запрограмувавши закони руху солітонів u1(x,t), u2(x,t) відповідно до розв’язку 

рівняння Коревега  – де Фріза, будуємо графік початкової форми хвиль, 

оскільки за замовчанням часова змінна FRAME=0. Потім у стрічці меню 

викликається команда "Инструменты" → "Запись анимации" та у вікні, що 

з’являється, вводяться номери початкового і кінцевого кадрів (0 і 100 у даному 

прикладі) та швидкість їх програвання (1 кадр в секунду). При натиснутій лівій 

клавіші комп’ютерної мишки виділяємо побудований графік (написи функцій 

можна обрізати) і у вікні "Запись анимации" натискаємо кнопку 

"Анимировать". З’являється вікно "Воспроизвести анимацию", в якому 

почергово у динаміці відображаються графіки форм солітонів. Кнопка 

"Сохранить как …" дозволяє зберегти створену анімацію як відеофайл у 

форматі avi, що може бути відтворений будь-яким програвачем відео на 

комп’ютері, планшеті чи смартфоні без використання програми MathCad. 

Таким чином, достатня простота створення динамічних анімацій за 

допомогою програми MathCad і легка відтворюваність готового відеофайлу на 

наявних сучасних гаджетах робить описану технологію перспективною для 

підготовки і використання демонстраційного супроводу навчального процесу з 

фізики  
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Актуальність теми зумовлена тим, що професія проживає момент великих 

змін. Технічні можливості розвиваються з кожним днем, і кожен журналіст має 

перед собою кілька шляхів подальшого розвитку себе в професії. Він може 

зробити вигляд, що нічого не відбувається і продовжувати працювати по-

старому. В цьому випадку є ймовірність стати нецікавим аудиторії і 

незатребуваним роботодавцем. Інший журналіст може кинути весь свій 

потенціал на вивчення нових технологій. У такій ситуації видно небезпека 

стати технологом, який виконує сухі дані, і перестати бути мислячим, які 

аналізують професіоналом. Але, якщо журналіст з розумом скористається 

пропонованими йому плюсами інформаційної епохи, це допоможе йому 

розвинутися в своїй справі. 

Питання професійного рівня журналіста порушували у своїх працях 

відомі журналістикознавці: Олександр Власенко, керівник групи з розробки 

професійних стандартів за напрямком «Журналістика», керівник проектів за 

напрямком «Освіта» Благодійного фонду «Розвиток України»; Cергій 

Андрушко, спеціальний кореспондент телеканалу СТБ; Олена Губар, 
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кореспондент видання «Коммерсант-Украина». Значний вклад зробили і Галина 

Титиш, головний редактор сайту «Українська правда. Життя» та Дмитро 

Горюнов, головний редактор видання «Экономические известия».  

Український дослідник журналістики Степан Сірополко ще перед ІІ 

Світовою війною систематизував вимоги, яким повинен відповідати журналіст. 

Працівник газети мусить бути обдарованою людиною і мати технічний вишкіл 

із журналістського фаху. Працюючи в пресі, є потреба у постійному 

поглибленні своєї загальної освіти. 

Кожен журналіст повинен перейнятися ідеєю служіння рідному 

народові: працівник обдарований, але хиткий у своїх патріотичних почуваннях, 

не є придбанням для часопису. 

Третя вимога – дотримання граничної правдивості, тобто шукання 

об’єктивної правди, вільної від суб’єктивного упередження і тенденційності. 

Важливо для газетяра вміти спостерігати, швидко думати і негайно діяти. 

Готовність до праці, яку виділив Е. Довіфат слід розуміти як здатність 

працювати і вдень, і вночі, і за несприятливих погодних умов, і в надзвичайних 

ситуаціях катастроф, природних катаклізмів, терактів, війни і т.д. 

Журналіст мусить бути людиною спритною, тобто уміти зорієнтуватися 

в кожній ситуації – дати собі раду, щоб досягти бажаної мети. Професія 

вимагає від працівника преси бути чуйним, тобто співпереживати разом із 

героями публікацій і вміти передавати ці почуття читацькій аудиторії.  

Вимога пам’ятливості означає – втримати у пам’яті перебіг події, 

подробиці розмов, навіть жести, безмовну реакцію, чого не запише жоден 

диктофон. 

І, нарешті, журналіст повинен заслужити довір’я до себе як у 

співрозмовників, так і в широкого читацького загалу. 

Ці вимоги, незважаючи на давність їх систематизації, є актуальним і в 

нинішніх складних умовах розвитку української журналістики. Журналіст 

повинен вміти сам проаналізувати особливості свого характеру і співставити 

себе з низкою систематизованих вище вимог. За всіх умов він повинен 
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відчувати велику соціальну відповідальність перед суспільством і аудиторією, 

бути справедливим і об’єктивним. 

Своє трактування професії журналіста і вимоги до неї дає Сергій 

Рахманін: 

1.Журналісти – люди, які є професійними дилетантами. Сьогодні ти 

пишеш про морозиво, завтра про екологію, потім про те, як продавати 

хустинки. Це важко для журналіста, але це дає необхідний досвід. 

2.Журналіст має вміти писати – це обов’язково. Тому що я знаю 

багатьох фахових телевізійних журналістів, які б не змогли написати навіть 

замітку. Газетна журналістика живить всю журналістику. Людина, що вміє 

писати, зможе писати і для інформаційних агентств, і для друкованих медій, і 

для телебачення та реклами. 

3.Журналіст має вміти працювати з людьми. Без знання людської 

природи і власного досвіду журналіст не зможе спілкуватися з людьми так, щоб 

добре їх розуміти і щоб між ними встановлювалась взаємодовіра. Чим більше 

людей ви знаєте – тим глибшими будуть ваші матеріали. 4.Головне між 

споживачем і журналістом – це довіра. Для того не достатньо бути чесним – 

вам мають повірити. 

5. Вміння працювати з інформацією важливе для журналіста, в якій би 

галузі він не писав. Робота журналіста – це робота розвідника. А в будь-якій 

розвідці чи контррозвідці 80% інформації береться з доступних джерел 

інформації. Вміння аналізувати, шукати, співставляти інформацію є дуже 

важливим для журналіста. 

Слід однозначно сказати в підсумку, що журналістика, як ніяка інша 

сфера, надає індивідові можливість стати особистістю, реалізувати себе цілком, 

виявити усі природні таланти, якими б розмаїтими вони не були. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ 

 

Литвинова С., 

 доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Інститут інформаційних технологій 

 і засобів навчання НАПН України 

 

Одним із завдань підготовки майбутніх вчителів інформатики є володіння 

сучасними інформаційно-комунікаційними технологіях, що є основою для 

професійного зростання і ефективного використання в професійній діяльності. 

В сучасних умовах розвитку і широкого застосування комп’ютерної техніки 

випускники закладів вищої освіти (ЗВО), зокрема викладачі інформатики, 

мають бути здатними самостійно добирати засоби для вирішення професійних 

проблем за допомогою сучасних цифрових технологій. 

Стрімкий розвиток  цифрових технологій спонукає викладача ЗВО 

включати в курс навчання технології, що можуть стати  у пригоді сучасному 

випускнику. Так в останні роки набули широкого розповсюдження хмарні 

сервіси Google і Office 365 які знайшли своє місце в системі освіти для 

організації групової роботи, співпраці, реалізації проєктів, виконання 

практичних завдань. Ці сервіси забезпечують низку організаційних заходів, 

зокрема реалізацію електронних журналів, мережного спілкування, підтримки 

дистанційного навчання тощо. 

Для підтримки професійного рівня вчитель інформатики має постійно 

ознайомлюватися і вивчати нові  програмні продукти, що можуть у 

майбутньому стати складовою змісту навчання в закладі загальної середньої 

освіти. Наприклад використання і створення об’єктів доповненої реальності 

(AR). Серед основних переваг впровадження в професійну підготовку 

доповненої реальності можна зазначити  
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1. Підвищення рівня підготовки фахівців з використання програм для 

викладання тем: 

 «Комп’ютерна графіка» (створення 3D зображень і об’єктів); 

 «Опрацювання мультимедійних об’єктів» (робота зі звуком, відео-

фрагментами); 

 «Служби Інтернету» (використання web-орієнтованих засобів 

програмування (створення додатків)); 

 «Мобільні додатки» (ввести тему в освітній процес про доступні та 

актуальні засоби навчання та комунікації). 

2. Підвищення якості освітнього контенту:  

 представлення основних цифрових засобів, що вивчаються у 

вигляді 3D-обєктів; 

 насичення змісту підручників відео-фрагментами (інтерв’ю, 

демонстраціями, екскурсіями); 

 підтримка системи формуючого оцінювання на засадах 

використання тестів, розроблених засобами AR. 

3. Реалізація діяльнісного підходу в навчанні. 

4. Підвищення якості навчання за рахунок активізації пізнавальної 

діяльності здобувачів освіти. 

Використання AR у підготовці майбутніх вчителів інформатики включає 

такі етапи навчання: створення 3D-об’єкту; вибір та розміщення на платформі 

AR; надання об’єкту додаткових властивостей (звук, відео, зображення, текст); 

перевірка якості створеного об’єкта; збереження QR-коду (або маркерів); 

розміщення QR-коду в мережі Інтернет (блог, сайт) для використання в 

мобільному додатку. 
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Навчання школярів стає ефективнішим, якщо вчитель володіє Інтернет-

технологіями і використовує ресурси і можливості Інтернету в своїй практичній 

діяльності. 

Протягом останніх десятиліть відбувається поступове зниження інтересу 

школярів до природничих предметів. 

Перед вчителем ставиться завдання – зацікавити, а не відлякувати учнів 

важкістю предмета, особливо на начальному етапі вивчення курсу фізики. 

Використання сучасних освітніх технологій дозволяє швидко і правильно 

організувати процес навчання, добиватися гарних результатів 

Комп’ютерні технології на уроках фізики передбачають: 

 використання мультимедіа-технологій при вивченні навчального 

матеріалу; 

 інтенсивне використання комп’ютерів як інструмент повсякденної 

навчальної роботи учнів і вчителів; 

 реалізація міжпредметних зв’язків фізики з іншими предметами в 

школі; 

 розробку методів самостійної та дослідницької роботи учнів у ході 

виконання навчальних проектів; 

 залучення учнів до колективного рішення проблем; 

http://ceur-ws.org/Vol-2547/paper14.pdf


83 
 

 використання електронних таблиць, графіків, діаграм для 

вирішення завдань; 

 проведення віртуальних занять і лабораторних робіт; 

 дає зможу вчителям якісно підготувати урок з новим змістом, 

новими методами і організаційними моментами навчання. 

Комп’ютер дозволяє отримати доступ до практично необмежених 

ресурсів інформації. Це дає можливість при організації навчального процесу 

спиратися на знання які доступні жителю “інформаційного суспільства”. 

Абсолютно нові можливості для діалогу дитини з наукою, інтерактивне 

спілкування надає Всесвітня комп’ютерна мережа – INTERNET. 

Інформаційні технології підвищують інформативність уроку, 

ефективність навчання, надають уроку динамізм і виразність. 

Відомо, що в середньому за допомогою органів слуху засвоюється лише 

15% інформації,  а наприклад за допомогою органів зору 25%. А якщо 

поєднувати то засвоєними виявляться близько 65% інформації. 

Завдяки використанню інформаційних технологій на уроці можна 

показувати фрагменти відео, незвичні фотографії, графіки, формули, анімацію 

досліджуваних процесів і явищ, роботу технічних пристроїв і 

експериментальних установок. 

За допомогою комп’ютера можна показати такі явища і експерименти, які 

недоступні безпосередньому спостереженню, наприклад, еволюцію зірок, 

ядерні перетворення, і т.п. За допомогою моделей з віртуальної лабораторії, 

можна змоделювати будь-які фізичні процеси. Демонстрація дослідів, 

мікропроцесів, які не можна виконати в школі, можлива без показу реальних 

експериментів. 

З’являється можливість виконати роботу в віртуальної лабораторії 

шляхом вибору різних початкових параметрів. 

Наявність в школі комп’ютерів і підключення до мережі Інтернет 

дозволяє організувати дистанційне навчання учнів, які не мають можливості 

відвідувати школу. 
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Комп’ютерні моделі легко вписуються в традиційний урок і дозволяють 

організовувати нові види навчальної діяльності. 

В результаті, на етапі закріплення знань багато учнів починають 

придумувати свої завдання, вирішувати їх, а потім перевіряти правильність 

своїх міркувань, використовуючи комп’ютер. 

Складені школярами завдання можна використовувати в класній роботі 

або запропонувати іншим учням для самостійного опрацювання у вигляді 

домашнього завдання. 

До найбільш ефективним і інноваційним формам подання матеріалу слід 

віднести мультимедійні презентації. Використання мультимедійних 

презентацій доцільно на будь-якому етапі уроку, що дозволяє оперативно 

поєднувати різноманітні засоби навчання, які сприяють більш глибокому і 

усвідомленому засвоєнню матеріалу, що вивчається, економії часу на уроці, 

насиченню його інформацією.  

Презентація дає можливість проявити творчість і індивідуальність. Діти і 

самі охоче складають презентації і використовують їх у своїх відповідях на 

уроці.  

Особистість дитини формується в процесі його власної діяльності. Через 

спілкування лежить шлях до спорідненості душ. 45 хвилин уроку – це не тільки 

інтелектуальна напруга, а й просте людське спілкування. 

У новій, реформованій школі школяреві повинно бути цікаво і комфортно 

навчатися, в таку школу дитина буде приходити з задоволенням, смакуючи 

радість від зустрічі з однолітками і вчителями. 
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Інформаційно-комунікаційні технології використовуються учителями 

різних дисциплін. Для кожного предмету, зараз є багато різних цікавих 

програми, які можуть допомогти педагогу в навчанні своїх вихованців. Вчителі 

хімії також не залишилися осторонь, і однією з таких «помічниць» є віртуальна 

хімічна лабораторія «СhemLab»  виробництва «Model Science Software». 

Віртуальна лабораторія надає змогу безпечно проводити різні експериментальні 

роботи з даного предмету. Це середовище для інтерактивного імітаційного 

моделювання в хімічній лабораторії. Лабораторне обладнання і послідовність 

виконання експерименту максимально наближені до реальних умов. Кожна 

лабораторна робота представлена у вигляді окремого блоку, що дає можливість 

виконувати різні операції в одному робочому полі.  

У кожному блоці є такі ресурси: реактиви, індикатори, можливі операції 

для певних експериментів.  

Віртуальна лабораторія «СhemLab» має два вікна: лабораторне та 

текстове, і панель інструментів, які необхідні для роботи в обох вікнах. 

Текстове вікно, в свою чергу складається з трьох вкладок:  

1. Вступна частина, в якій описано теоретичний матеріал відповідної 

роботи. 

2. Порядок виконання роботи. 
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3. Спостереження, куди учень записує результати виконаної роботи. 

Віртуальна хімічна лабораторія «СhemLab» має свої переваги та недоліки. 

До переваг цієї програми можна віднести: 

1) Наближення до реальних умов. 

2) Можливість виконання важливих робіт, які в шкільних умовах 

провести не можливо, за тих чи інших чинників. 

3) 100% безпека, на відміну від реальної лабораторії. 

4) Простота та доступність програми. 

5) Не вимагає додаткового обладнання чи матеріалів. 

Недоліками програми є: 

1) Обов’язкове знання англійської мови, або використання 

перекладачів. 

2) Невелика кількість базових блоків. 

Недоліки водночас є гарним мотивом для особистого розвитку вчителі 

хімії. Варто зауважити, що використання будь-яких середовищ вимагає від 

вчителя уміння та готовності: 

- опановувати функції та досліджувати особливості роботи з 

середовищем; 

- методично правильно визначати тривалість роботи з віртуальною 

лабораторією, місце на уроці та цілі використання такого роду засобів 

навчання; 

- при застосуванні для практичної роботи правильно розробляти 

критерії оцінювання дій учня; 

- обґрунтовувати доцільність заміщення практичних дій 

віртуальними. 

Отже, віртуальна хімічна лабораторія «СhemLab» є не тільки ефективним 

інструментом для зацікавлення учнів вчителем хімії, але й поштовхом для 

вдосконалення методичних компетентностей самого вчителя.  
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На сьогоднішній день багато людей шукають інформацію в мережі 

Інтернет. Активні користувачі Інтернет висловлюють єдину думку, що епоха 

«бібліотек» пройшла і більшість учасників освітнього процесу просто 

перестали використовувати їхні ресурси. Особливо це стосується учнів, 

оскільки зараз спостерігається активне використання електронних книг. 

Студенти, які пишуть наукові роботи чи створюють проекти також 

використовують більшість ресурсів саме в мережі, а не в бібліотеці.  

Інформаційно-комунікаційні технології є тим засобом, використання 

якого надає можливість одночасно і поліпшити освіту, і забезпечити освітнє 

середовище навчального закладу новими інструментами. 

Питання створення та організації відкритих освітніх ресурсів для 

навчальних закладів на основі вікі-технологій розглядаються у роботах 

багатьох дослідників [1-3], зокрема доцільно відмітити праці С. Р. Бабушко, 
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Л. О. Варченко-Троценко, Г. Є. Гапиченко, Н. В. Герасименко, Г. В. Ткачук, 

Н. В. Морзе, В. В. Копотій, В. О. Болілого та інших. 

Розбудову відкритих освітніх ресурсів реалізують на різноманітних 

платформах. Успішність проекту вільної енциклопедії «Вікіпедії» сприяла 

розповсюдженню та широкому використанню вікі-сайтів для різноманітних 

інтернет-проектів. Нині функціонує багато вікі-сайтів, що супроводжують 

освітній процес закладів вищої освіти України. 

Більшість з цих ресурсів іменують енциклопедією або вікі-

енциклопедією. З аналізу джерел відомо, що вікі-енциклопедія – це сайт 

довідкового характеру, наповнення якого здійснюється спільними зусиллями 

великої кількості учасників. Сайт функціонує за спеціальною технологією, яка 

називається «вікі» (від гавайського «wiki-wiki» означає «швидко») [1, с.18]. 

Метою таких проєктів є збір і впорядкування енциклопедичних 

відомостей в певній галузі на єдиній платформі, яка допоможе зробити знання 

більш доступними та відкритими.  

В межах даної платформи можна отримати знання з відповідних 

навчальних дисциплін, працювати в межах освітніх проєктів, ділитись 

досвідом, створювати власну базу знань, редагувати існуючі відомості, 

обговорювати спірні ідеї та твердження тощо. 

З цією метою нами було організовано вікі-енциклопедію «Вікі-клік» для 

кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, яка доступна за 

адресою: http://wikifizmat.udpu.edu.ua.  

Робота над проєктом передбачала виконання певних етапів: 

1. На першому етапі роботи нами розроблено структуру вікі-енциклопедії 

(рис.1), яка згодом може змінюватись залежно від наповнення. 

http://wikifizmat.udpu.edu.ua/
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Рис.1. Структура вікі-енциклопедії «Вікі-клік» 

2. На другому етапі здійснено її встановлення та налаштування (цей етап 

детально описано в роботі Строкової Марини «Технічні особливості 

встановлення та налаштування системи mediawiki для організації вікі-сайту» в 

тезах цієї ж конференції). 

3. На третьому етапі – використання (пошук, використання, виправлення, 

обговорення, створення). 

Щодо використання, то варто зазначити, що цей процес функціонально є 

дуже простим (рис.2). Користувачу потрібно просто почати шукати інформацію 

на сайті, виділити та скопіювати потрібні дані і додати їх до свого документу. 

Для виправлення інформації на сайті потрібно бути зареєстрованим 

користувачем і просто натиснути кнопку «Редагувати». Кожна створена 

сторінка чи категорія може бути обговорена, тобто якщо хтось не згоден з тим, 

що написано на сторінці, то можна створити дискусію з цього приводу і дійти 

до спільної думки. Якщо ж користувач не знайшов потрібної інформації, він 

може долучитись до спільноти вікі і створити її. 

 

Рис.2. Використання вікі-енциклопедії «Вікі-клік» 

Організація та використання електронної вікі-енциклопедії в закладі 

вищої освіти дає змогу розширити спектр освітніх інструментів, які позитивно 

впливають на освітній процес, підвищують рівень знань студентів, мотивують 
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їх до навчання. Наявність такого ресурсу в закладі вищої освіти є важливим 

етапом у розвитку та розширенні освітнього середовища. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Стеценко Г. В. Практичне використання вікі-енциклопедії в 

навчально-виховному процесі. Комп’ютер в школі та сім’ї, 2009. №6. С.18-21. 

2. Ткачук Г. В. Технології розробки веб-додатків : навч.-метод. посібн. 

/ укладачі Г. В. Ткачук, Н.М.Стеценко, В.П.Стеценко. Умань : ФОП Жовтий 

О.О., 2017. 150 с. 

3. Болілий В.О., Копотій В.В. Інформаційно-комунікаційний простір 

Кіровоградського державного педагогічного університету. Науковий часопис 

НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи 

навчання, 2015. № 15 (22). C. 126-130.  

 

КОРИСНІ ГАДЖЕТИ 

 

Мельник Р., Максимчук Д. 

IV курс, факультет фізики математики та інформатики 

I курс, факультет фізики математики та інформатики 

Науковий керівник: Троян С.О.,  

старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет 

 імені Павла Тичини 

 

Студент, менеджер великого підприємства, офісний працівник, 

спортсмен, пенсіонер. Що об'єднує цих людей? Необхідність піклуватися про 

здоров'я і контролювати життєво важливі показники. Сьогодні мало яка людина 

може похвалитися дотриманням режиму дня, достатньою активністю, 

помірними навантаженнями і дотриманням раціону харчування, 

рекомендованого дієтологами. На це банально не вистачає часу. Саме тому на 

заміну класичним пульсометра і крокомірам прийшли більш функціональні і 

зручні винаходи – фітнес-браслети. Вони поєднують в собі можливості відразу 

декількох пристроїв для безперервного моніторингу біологічних показників. 
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Фітнес-браслет – корисний гаджет з численним функціоналом, який, як 

зрозуміло з назви, носиться на руці. Він має вбудовані датчики, завдяки яким на 

екрані пристрою висвічуються показники здоров'я: число пройдених кроків, 

ритм серця, витрачені калорії, тиск.  

В смарт-браслети вбудовані датчики, кожен з яких реєструє певний 

показник. Найбільш популярною опцією в фітнес-трекер є крокомір. 

Вбудований датчик фіксує пройдені кроки, відміряє пройдену відстань, 

визначає час рухової активності. Також цю функцію цінують ті, хто стежить за 

фігурою, так як прилад показує приблизну кількість спалених калорій. 

Пристрій стимулює. Наступною опцією, яку оцінить користувач, є контроль 

сну. Прилад фіксує тривалість сну, його фази. Аксесуар визначає оптимальний 

час для пробудження і починає вібрувати. Контроль серцевого ритму - заради 

цієї опції браслет часто купують люди старшого покоління. Більшість приладів 

має вбудований пульсометр. Як тільки показник перетинає критичну «межу», 

аксесуар дає знати власнику за допомогою вібрації.  Контроль харчування - 

корисна функція. Пристрій дозволяє вести щоденник харчування, рахує калорії 

по введеним даним, малює графік споживання і спалювання енергії. 

Крім основних можливостей у приладу є додатковий опціон. Вибирати 

гаджет потрібно з урахуванням того, що стане в нагоді саме вам. 

 Обладнання грає роль звичайного годинника, показуючи час, 

календар. 

 При синхронізації зі смартфоном аксесуар повідомляє користувача 

про СМС та дзвінки. 

 Вбудований GPS-модуль визначає геопозицію. 

Причин відвідати магазин годинників і купити корисний пристрій безліч. 

А якщо врахувати, що гаджет ергономічно розташовується на зап'ясті, 

відрізняється малою вагою, володіє водонепроникними властивостями, то 

постійне носіння його на руці не доставляє дискомфорту. 

Ціни на фітнес браслети різняться. Можна купити оригінальну продукцію 

відомого бренду або недорогий аналог. Це робить продукцію доступною для 
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широких верств населення. Також вироби пропонуються в асортименті 

дизайну, що дає можливість підібрати прилад з урахуванням особистих 

естетичних уподобань. 
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Одним з головних завдань шкільної освіти сьогодні є підготовка учнів до 

швидкого сприймання і опрацювання великої кількості інформації, озброєння їх 

сучасними засобами й технологіями, формування в них інформаційної 

культури, життєвих компетентностей. Упровадженню ІКТ у процес вивчення 

математики в Україні, починаючи з середини 90-х років минулого сторіччя, 

приділялась значна увага. Результатом чого стала розробка таких інноваційних 
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засобів, як Gran1, Gran2D, Gran3D, DG, GeoGebra та відповідного науково-

методичного забезпечення [1]. 

GeoGebra – педагогічний програмний продукт, який поєднує динамічну 

геометрію, алгебру, математичний аналіз і статистику. За допомогою GeoGebra  

можна швидко створювати високоякісні графічні зображення математичних 

об’єктів (графіки функцій, рівнянь, геометричні фігури, формули, тощо) і потім 

їх зберігати у файлі графічних форматів (png; svg) або експортувати до буфера 

обміну, а також в цій програмі можна обчислювати (дії з матрицями: 

додавання, множення; транспонування, інвертування. обчислення визначника; 

обчислення з комплексними числами). Створена з цілю вдосконалення сервісу 

для зберігання, перегляду, використання та обміну електронними відкритими 

дидактичними файлами, виготовленими за допомогою GeoGebra: Платформа 

GeoGebraTube [3]. 

Використання системи динамічної математики GeoGebra сприяє 

формуванню алгоритмічного рівня мислення, наочно демонструючи 

формальний, алгоритмічний характер щодо розв’язування прикладних задач, 

опановуванню сучасних інформаційно-комунікаційні технології [1]. 

Особливості щодо використання теорії розв’язування дослідницьких 

задач ґрунтуються на формулюваннях структури проблем, редукуванні їх щодо 

продуманих та спрощених форм у вигляді бінарних розбіжностей, що 

зумовлюється діагностикою проблем, виявленням їх дійсної сутності; 

формулюванні ідеальних цілей, моделюванням необхідних функцій, яким 

відповідатиме шуканий розв’язок, що стимулює відсторонення від 

стереотипного впливу звичних рішень в об’єктах навколишнього середовища; 

використанні досвіду застосуванні законів розвитку пропонованих систем задля 

стратегічного добору напрямку відшаровування доцільних ідей розв’язування, 

послуговуючись окремими компонентами комп’ютерною орієнтовною 

системою навчання та методики покрокового аналізу прикладних проблем й 

синтезу ідеї розв’язування з використанням пропонованих алгоритмів 

розв'язування проектно-дослідницьких завдань [2]. 
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Використання програми GeoGebra на уроках математики дозволяє: 

· оптимізувати навчальний процес, більш раціонально 

використовуючи час на різних етапах уроку; 

· здійснювати диференційований підхід у навчанні; 

· проводити індивідуальну роботу, використовуючи персональні 

комп’ютери; 

· знизити емоційну напругу на уроці, вносячи в нього елемент гри; 

· розширювати кругозір учнів; 

· сприяє розвитку пізнавальної активності учнів [1]. 

Після застосування даної технології на своїх заняттях, в слабо успішних 

учнів підвищився інтерес до предмета, рівень самооцінки. Уроки математики з 

використанням програми GeoGebra спонукали дітей до відкриття і вивчення 

нового у сфері ІКТ, бажанням поділитися з товаришами своїми знаннями [3]. 

Використання системи GeoGebra при вивченім математики дозволяє 

оптимізувати освітній процес, проводити індивідуальну роботу, 

використовуючи портативні гаджети учнів, сприяє високій ефективності 

навчання, активізує пізнавальну діяльність та сприяє формуванню 

алгоритмічного стилю мислення, створює можливість наочно демонструвати 

результати своєї навчальної діяльності, створення інтерактивної моделі, 

інтерактивні завдання з моделювання різних явищ, і головне, посилює інтерес 

учнів до фундаментальної науки через можливість візуалізації застосування 

математичного апарату до розв’язування прикладних задач [2]. 

Таким чином, використання в освітньому процесі системи динамічної 

математики GeoGebra є одним із перспективних напрямків підвищення 

ефективності навчання математики учнів старшої школи. Кожен вчитель 

математики повинен спробувати включити у свій арсенал додаток «GeoGebra» 

та допомогти учням йти до чогось нового.  
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Інформатика в школі – це навчальний предмет завданням якого є набуття 

учнями знань і навичок використання сучасної обчислювальної техніки. 

Знання операційних систем (ОС) є дуже важливим для розуміння роботи 

та отримання практичних навичок в користуванні комп’ютерами, мобільними 

засобами, мультимедійними пристроями та інше. Знання, отримані в школі 

повинні стати міцним фундаментом для подальшої освіти і постійного освоєння 

нових інформаційних технологій та комп’ютерної техніки. 

Операційна система (ОС) – це єдина програма, яка виконується на 

комп’ютері з моменту його ввімкнення і до завершення роботи. Всі інші 

програми виконуються за допомогою операційної системи, звертаючись за 

ресурсами до ОС, керуються ОС або людиною (оператором, користувачем) та 

завершують роботу з допомогою ОС. Розповсюдженість ОС є одним з критеріїв 

прийняття рішення, що саме вивчати по цій темі на уроках інформатики в ЗОШ. 

Розповсюдженість сучасних операційних систем в світі за 2019 рік: 
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Android - 40.60%; Windows - 36.05%; iOS - 17.63%; Mac OS - 4.20%; Linux 

- 0.80%; Інші ОС – 0,72 % 

В пояснювальній записці до Навчальної програми інформатики (рівень 

стандарту) [1] вказано перелік завдань інформатичної освіти: вільно, 

відповідально й безпечно використовувати сучасні інформаційні технології та 

цифрові пристрої, а також самостійно опановувати нові; створювати 

інформаційні продукти, працюючи індивідуально або в команді.  

Школа готує дітей до подальшого навчання (опанування професії) або/та 

працевлаштування. Згідно з ст. 193 Кодексу Законів про Працю України, мають 

право на працевлаштування особи починаючи з 14 років, а це вік учнів 9-10 

класу. Отже в разі відсутності певних важливих знань, цей недолік може 

вплинути на успішність підлітка, як в опануванні майбутньої професії, так і 

знизити його шанси при працевлаштуванні. 

Розглянемо розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми 

"Інформатика" 5-9 класи: 
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Рис 1. Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми 

"Інформатика" 5-9 класи (всього 245 годин) 

Як бачимо на вивчення ОС відводиться всього 1% часу з навчальної 

програми 5-9 класи. Хоча для освоєння інших 99% навчального матеріалу з 

інформатики, учневі необхідно ввімкнути комп’ютер і в першу чергу він 

матиме справу з ОС. Тобто базові знання і розуміння принципів роботи ОС 

необхідні для подальшої роботи за комп’ютером, як учню так і майбутньому 

працівнику.  

Аналізуючи шкільний курс інформатики з погляду підготовки майбутніх 

спеціалістів з різних галузей, наприклад «Економіка та підприємництво» або 

«Економічна теорія» можна зрозуміти наскільки необхідне вивчення ОС . Для 

сучасного фахівця з сучасними ERP (Entreprise Resourse Planning) системами 

управління підприємством, такими як 1С Підприємство, Microsoft Dynamics, та 

інші, глибокі знання ОС необхідні для роботи та конфігурування самих цих 

систем. Наприклад, через регулярні зміни в законодавстві у фінансовій, 

податковій та інших сферах економічної діяльності, відбувається зміна 

конфігурації ERP-системи, такі як, оновлення і доповнення конфігурації «1С 

Підприємство», тож знання ОС є важливими, базовими і обов’язковими для 

вивчення. 

Інформаційні технології стрімко розвиваються, необхідно гнучко 

коригувати навчальні програми для збереження актуальності знань і навичок, 

набутих учнями.  

З теми Операційні системи пропонується доповнити діючі навчальні 

програми уроками з наступними темами: Архітектура ОС; Інтерфейс ОС; 

Налаштування ОС. Дані теми можуть бути включені в навчальну програму за 

рахунок скорочення інших тем або як теми додаткових занять (факультатив з 

інформатики). Також підготовлений матеріал може бути запропонований для 

самостійного вивчення учнями. На основі аналізу особливостей розвитку 

сучасних операційних мереж, статистики їх поширення, рекомендовано ОС 

Windows і Android, як базові для практичного вивчення в школі.  
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Приділяючи більше часу вивченню теми «Операційні системи» можна 

суттєво поглибити знання з питань, які необхідні в майбутній професійній 

діяльності. Поглибивши знання не тільки про інтерфейс, а й про можливості 

налаштування ОС ми закладаємо надійний фундамент для підготовки 

майбутніх спеціалістів з багатьох видів діяльності. 
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На сьогоднішній день навчальний процес в середній школі передбачає 

поетапне і послідовне оволодіння кожним учнем знаннями на теоретичному і 

практичному рівні з обов'язковою реалізацією таких функцій, як формування 

особистості і, звичайно ж, розвиток інтелектуальних здібностей, що визначають 

індивідуальний спосіб мислення та сприяють саморозвитку особистості. В 

останнє десятиліття в навчальних закладах широко використовуються різні 

інноваційні технології. Зокрема, інновації в освіті проявляються в тенденціях 

накопичення і видозміни ініціатив і нововведень в освітньому просторі (нові 

методики і прийоми навчання), які обумовлюють зміни в сфері освіти і 

трансформацію його змісту і якості на більш високий рівень [1]. 

Інформатизація освіти розглядається як частина процесу інформатизації 

суспільства в цілому і як один з визначальних факторів переходу до 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
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високоорганізованої форми існування цивілізації, коли поряд з розвитком 

інформаційних структур відбувається процес комп'ютеризації всіх сфер 

життєдіяльності людини. Поява різноманітних електронних ресурсів 

навчального призначення забезпечує полі компонентне інформаційне поле як 

специфічне оточення людини у вигляді графічних зображень, текстових, 

звукових, аудіовізуальних та інших повідомлень. Впровадження мультимедіа 

технологій в освітній процес як найбільш динамічно розвинений і 

перспективний напрямок є одним з найважливіших моментів інформатизації 

освіти. 

Таким чином, використання мультимедійних матеріалів у навчальному 

процесі середньої школи є актуальною задачею, вирішення якої приводить до 

більш ефективного і успішного викладання матеріалу. 

Одним із перспективних способів підвищення ефективності процесу 

навчання є його автоматизація, тобто використання в якості засобу навчання 

сучасних педагогічних програмних засобів, зокрема – електронних курсів [2]. 

Основними перевагами використання електронних курсів є: 

 індивідуалізація процесу навчання; 

 розширення можливостей контролю зі зворотним зв'язком і 

діагностикою; 

 здійснення самоконтролю і самокорекції; 

 здійснення самопідготовки і тренажу; 

 покращення наочності; 

 моделювання реальних процесів; 

 посилення мотивації навчання. 

У ході написання магістерської роботи було розроблено електронний 

курс «Мультимедіа технології», за допомогою якого учні зможуть слідкувати за 

процесом створення 3D-моделей та анімації з методичними поясненнями та 

рекомендаціями – тим самим навчаючись створювати їх власноруч. 
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З кожним роком ІТ-технології все більше проникають у життя людей і в 

усі сфери її діяльності. На сьогоднішній день майже кожен учень має домашній 

ПК, ноутбук, планшет чи смартфон. Стає все важче зацікавити учня без 

використання сучасних технологій таких, наприклад, як Google Форми. 

Однією з умов створення ефективного освітнього середовища у 

навчальному процесі є застосування Google-сервісів. Сьогодні хочу поділитися 

досвідом створення Google Форм. Google Форми – це безкоштовний 

інструмент, за допомогою якого можна створювати тести і використовувати їх 

на своїх уроках. Він також підходить для організації засобів діагностики і 

моніторингу виконання домашнього завдання та самостійної роботи учнів на 

уроках [2]. 

Google Форми – це один з безлічі безкоштовних додатків від компанії 

Google. Інструмент форм можна використовувати для опитування, збору 

контактної інформації, проведення екзамену, прийому замовлень, надсилання 

файлів та багато іншого [1]. 

Google Форми легко створювати. Для створення форми потрібно 

виконати такі дії:  

· натиснути червону кнопку Створити і вибрати пункт Форма; 

· обрати шаблон Форми та дати їй назву; 

· додати питання тесту. 
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Питання у тесті можуть мати різні форми: з одним або кількома 

варіантами відповіді чи з вибором відповіді зі спадного списку. Також можна 

додавати зображення та відео YouTube або скористатися такими функціями, як 

розгалуження чи пропуск запитань. Різноманітність типів запитань допоможе 

зацікавити учнів. 

У Google Формі також можна легко змінити кольорову палітру дизайну. 

За допомогою кількох налаштувань можна налаштувати доступ до неї та те, як 

форма працюватиме. Ці налаштування охоплюють можливість введення 

декількох відповідей від одного користувача, порядок відображення запитань, 

обов’язковість авторизації користувача та повідомлення про підтвердження [1]. 

Зручність використання Google Форми також полягає у тому, що учитель 

може її створювати на будь якому пристрої: ноутбукові, планшеті чи смартфоні 

тощо. А також те, що тестування учень може також провести на будь якому 

пристроєві. 

Відповіді користувачів автоматично зберігаються у Формах, а статистику 

відповідей, зокрема у вигляді діаграми, можна переглянути просто у формі. 

Дані також можна відкривати в Таблицях [3]. 

Отже, Google Форми це зручний у використані легкий у роботі сервіс. 

Який надає масу можливостей зацікавити учня. А також у якому легко можна 

переглядати результати тестування у вигляді: діаграм або таблиці. 
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В дослідженні розглядаються деякі методичні аспекти навчання 

програмуванню учнів 5-6 класів у середовищі «Scratch» з власного досвіду 

автора – вчителя інформатики Віньковецького ліцею Хмельницької області. 

Не дивлячись на те, що засоби Scratch є нескладними у застосуванні, їх 

використання надає учням різні можливості щодо роботи з мультимедійними 

продуктами, які в свою чергу викликають зацікавленість у дітей та спонукають 

їх  до активних видів діяльності під час вивчення курсу інформатики.  

Головною ідеєю використання мови програмування Scratch під час 

навчання інформатики є можливість створення і реалізації учнями власних 

проектів і розробок, починаючи від постановки задачі до остаточного 

програмного продукту.  

Для цього в середовищі «Scratch» є всі  необхідні засоби: 

- стандартні засоби процедурного типу: типи даних, змінні, 

псевдовипадкові числа, організації основних алгоритмічних структур - 

лінійних, розгалуження, повторення тощо; 

- об'єктно-орієнтовані засоби: об'єкти (поля, методи), передавання 

повідомлень і опрацювання подій; 

- інтерактивні засоби: опрацювання «взаємодії» об'єктів один з одним та з 

користувачем; 

- засоби паралельного виконання: введення в дію об'єктів у паралельних 

потоках з можливістю їх координації та синхронізації; 

- побудова зручного інтерфейсу для користувача. 
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У проектах діти задають певну поведінку своїм героям, вивчаючи основні 

фундаментальні поняття основ алгоритмізації. 

 На малюнках наведено приклади реалізації учнями основних 

базових алгоритмічних структур у середовищі програмування «Scratch». Даний 

матеріал був використаний автором при підготовці до власних уроків. 

1. Проект алгоритму з розгалуженням; 

2. Проект лінійного алгоритму «Розмова»; 

3. Проект циклічного 

алгоритму. 

  

 

Такий підхід сприяє засвоєнню учнями основ алгоритмізації та 

подальшому вивченню ними подійно- орієнтованого та об’єктно-орієнтованого 

підходів до програмування. 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА CMS СИСТЕМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ВЕБ-САЙТІВ (НА ПРИКЛАДІ WORDPRESS ТА JOOMLA) 
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Мережа Інтернет надає користувачу необмежені можливості щодо 

пошуку інформації, знайомства з цікавими людьми, організації власної 

професійної чи навчальної діяльності, розваг, відпочинку тощо. Широкий вибір 

засобів для організації діяльності зробив веб-простір та веб-сайти зокрема 

невід'ємною частиною життя переважної більшості людей. Ще донедавна 

людство не знало такого поняття як «сайтобудування», а самі сайти були 

рідкістю і представляли собою прості статичні сторінки, які не мали навіть 

натяку на стильове оформлення. Нині ми бачимо приклади потужних 

інформаційних порталів з мільйонами сторінок вмісту, присвячених тій чи 

іншій тематиці, в тому числі освітній. 

Проблемою використання CMS-систем в сфері освіти займалися такі 

дослідники як М. І. Бєляєва, О. О. Гриб’юк, А. М. Гуржій, С. Г. Литвинова, 

Г. В .Ткачук, М. П. Шишкіна та інші.  

CMS система (англ. Content management system) – система управління 

вмістом, інформаційна система або комп'ютерна програма, яка 

використовується для забезпечення і організації спільного процесу створення, 

редагування і управління вмістом, інакше кажучи  контентом. 

Основні функції систем управління вмістом: 

 надання інструментів для створення вмісту, організація спільної 

роботи над вмістом; 

 обробка вмісту: зберігання, контроль версій, дотримання режиму 

доступу, управління потоком документів; 

 публікація вмісту; 

 подання інформації у вигляді, зручному для навігації, пошуку [1]. 

Метою нашої роботи є порівняння таких CMS-систем як WordPress та 

Joomla!, оскільки в більшості випадків саме такі системи використовуються для 

створення освітніх ресурсів у вигляді веб-сайтів. 
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Якщо порівнювати популярність обох систем засобом GoogleTrends 

(рис. 1), то на даний час спостерігаємо більшу популярність WordPress. Проте, 

також бачимо, що у 2009-2010 роках Joomla! була популярнішою. Це дає 

підстави стверджувати, що на даній системі сьогодні все ж таки функціонують 

освітні сайти. 

 

Рис 1. Порівняння систем WordPress та Joomla засобами Google Trends 

WordPress є найбільш популярною і безкоштовною системою управління 

вмістом. Дана система спочатку розроблялася як CMS для створення блогів, але 

з часом функціональні можливості значно зросли.  Joomla! також безкоштовна 

CMS, проте з самого початку розроблялась як система для підтримки 

інформаційних порталів.  

Порівняємо основні характеристики цих двох систем та проаналізуємо їх. 

Основними критеріями порівняння таких систем є популярність, зручність і 

простота використання (юзабіліті), Seo-оптимізація, безпека, швидкість 

завантаження, привабливість інтерфейсу, функціональність, розвиток і 

масштабованість. До цих критеріїв додамо ще й безкоштовність, що особливо 

актуально для сфери освіти і типи сайтів, які зазвичай можуть бути розроблені 

такою системою. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика WordPress та Joomla! 

 WordPress Joomla! 

Популярність +  

Зручність і простота 

використання (юзабіліті) 

+  

Безкоштовність + + 

Seo-оптимізація + + 

Безпека  + 
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Швидкість завантаження + + 

Привабливість інтерфейсу +  

Функціональність, розвиток і 

масштабованість 

+ + 

Типи сайтів 

сайт-

візитка, блог, 

корпоративний 

сайт, промо-

сайт, портал з 

нескладним 

функціоналом 

блог, сайт-

візитка, 

корпоративний сайт 

з нескладним 

функціоналом, 

промо-сайт, 

інтернет-магазин з 

нескладним 

функціоналом 

Аналіз даних критеріїв дав змогу зробити висновок, що WordPress 

завдяки своїй простоті, привабливості та зручності використання має більше 

шансів на подальший розвиток. Проте, не варто нехтувати тим фактом, що 

Joomla! є більш гнучкою системою та дає змогу реалізувати сайт будь-якого 

типу, в тому числі і освітній, тоді як WordPress надає можливості переважно 

для створення персонального сайту чи блогу. 
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Якщо не зважати на те, що Глобальна мережа має багато плюсів, в цій 

технології є і свої мінуси. Завдяки Інтернету робота користувачів значно 

спростилось, при цьому не потрібно забувати про іншу, негативну сторону з 

якою зустрічається більша частина користувачів. Нижче я розповім про 

проблеми та переваги з якими може зустрітися користувач мережі Інтернет. 

Досить таки значний негативний вплив Інтернет має на сімейне 

спілкування. Користування Інтернету може бути дуже шкідливим, якщо 

спілкування та будь-які інші дії в мережі Інтернет будуть замінювати живе 

спілкування в сімейному колі. Вченими проведено безліч дослідів та опитувань 

які показали, що проведений користувачем в Інтернет мережі пов’язаний зі 

зменшуванням спілкування вдома та зменшенням кількості знайомих та друзів, 

у колі сім’ї іноді через це взагалі можуть виникнути суперечки. Користуватись 

Інтернетом потрібно розумно, не потрібно ним замінювати справжнє 

спілкування. 

Ще одна проблема Інтернет мережі це – спам. Зі спамом в мережі 

Інтернет зустрічається чи не кожен користувач. До спаму відносяться масова 

розсилка електронною поштою, яка засмічує поштові скриньки мільйонів якщо 

не мільярдів користувачів. Спам також є у месенджерах та соціальних мережах. 

Більша частина спаму є комерційною рекламою, або поширення шкідливого 

програмного забезпечення. 

Одна з важливих проблем – це персональна інформація, яка потрапляє в 

Інтернет від користувача. Це можуть бути – електронні повідомлення 

відправлені через Інтернет в будь-яких системах листування, які можуть легко 

відстежити професійні зловмисники, тобто хакери та використати це для 

компромату. Якщо хтось користується Інтернетом, то його персональні дані 

такі як ім’я чи адреса, номери кредитних карток і так далі, до цієї інформації 

можуть отримати доступ інші люди. Тому що не має ідеально захищених 

систем. 
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Проблема комп’ютерних вірусів з появою Інтернету стала досить 

поширеною. Якщо раніше для зараження комп’ютерів вірусом зловмиснику 

потрібен був майже прямий доступ до комп’ютера, то зараз це відбувається 

віддалено, і досить швидко. Комп’ютери, які мають майже цілодобове 

підключення до мережі, то вони найбільше розташовані до вірусних атак, це 

можуть бути як сервери великих компаній, які можуть зазнати збитків, так і 

комп’ютери звичайних користувачів, які можуть стати частиною бот-мережі 

хакерів для їх злочинів навіть не підозрюючи про це. 

Наступна проблема – це залежність від Інтернету. Багато досліджень 

доводять, що досить велика кількість людей, які нібито ховаються від своїх 

реальних проблем в Інтернеті, але деякі дослідники говорять, що це не можна 

розглядати як залежність. Я вважаю інакше, це одна з причин виникнення 

залежності. Багато психологів говорять, що у залежних від Інтернету 

спостерігаються розлади психіки зі своїми симптомами. Ці симптоми на мою 

думку можна порівняти залежністю наприклад від наркотиків або алкоголю, це 

втрата зв’язків з рідними та знайомими, втрата роботи та значних витрат часу. 

І останній важливий недолік – небезпека в Інтернеті – це легкий доступ 

до порнографічних матеріалів. Це досить серйозна і важлива проблема в 

Інтернеті особливо це стосується дітей. Існують тисячі сайтів з 

порнографічними матеріалами, на які досить легко можуть потрапити діти. 

Нещодавно Міністерство цифрової трансформації України проводило онлайн 

опитування серед дітей, і 67% дітей сказали, що бачили в Інтернеті інформацію, 

яка їх засмутила. За дослідженнями батьків дуже турбує безпека їх дітей в 

Інтернеті. Але лише 15% батьків знають що робити, і до кого звертатись при 

виникненні проблем в мережі. Це має бути однією з головних причин держави 

та батьків. Я вважаю, що держава повинна надати безкоштовну цифрову освіту 

батькам та дітям про безпеку в Інтернеті. Та працювати над тим, щоб доступ до 

такої інформації був не таким легким та доступним. Тепер поговоримо про 

переваги Інтернету. 
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Перша перевага Інтернету це – комунікація. Першою та головною метою 

створення Інтернету був зв’язок. І Інтернет у цьому досяг успіху, технології 

розвиваються та покращують якість та швидкість зв’язку роблячи його 

надійнішим. З появою мережі Інтернет, листування стало миттєвим, а бо ж 

завдяки такій технології як відео дзвінок взагалі розмовляти з кимось, хто за 

тисячі кілометрів від тебе так ніби він знаходиться поруч. Також у цьому плані 

стає популярним онлайн навчання. 

Наступна перевага це – інформація. Можливо це найбільша перевага 

мережі Інтернет. Інтернет став так би мовити найбільшою, спільною 

бібліотекою. В мережі Інтернет можна знайти майже будь-яку інформацію, яка 

цікавить користувача. Для цього потрібно мати лише підключення до Інтернету 

та будь-яку пошукову систему. Нині мережа Інтернет стала необхідною для 

студентів, які використовують мережу Інтернет для збору різного роду 

інформації, статистики та іншої для підготовки проєктів.  

І ще однією перевагою про яку я розповім це – онлайн торгівля. Онлайн 

торгівля стала великим поштовхом розвитку бізнесу. Продавці завдяки цьому 

значно збільшили межі продажу товарів на увесь світ, майже будь-який товар з 

будь-якої точки світу всього за декілька хвилин, знову таки не виходячи с дому.  

Хоч Інтернет і має багато небезпек, переваг значно більше. Багато 

компаній працюють над тим, щоб Інтернет став доступнішим та безпечнішім 

для користувачів. Інтернет мережа – це дивовижна та неймовірна важлива 

технологія, яку створило людство. Можливо саме тому ним варто 

користуватись. 
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Усім, мабуть, зараз відома така наука, як інформатика. Уявити життя 

людини без цієї науки важко, так як вона вже встигла зайняти провідне місце в 

нашому суспільстві. Давайте ж визначимо, який вплив інформатики на життя 

людини. 

Відомо, що слово інформатика («Informatique») уперше було введено в 

наукову термінологію французькими вченими на початку 1970-х років. В 

англомовних країнах паралельно використовується термін «computer Science» –  

комп'ютерна наука. Дедалі більшу роль у житті суспільства відіграє 

інформатика. Термін, що поєднав у собі два слова «інформація» і «автоматики». 

Тому сучасний етап науково-технічного прогресу можна назвати комп’ютерно-

інформаційним. 

У наші часи людина потребує постійного спілкування і в цьому їй 

допомагає  технічний прогрес, який забезпечує їй спілкуватися необмежено за 

допомогою інформаційних технологій та комп’ютеризації. Тобто, інформаційні 

технології грають надзвичайно важливу роль в житті людини, так як вони 

розвивають життєдіяльність людини. 

Не можу не виділити те, що завдяки інформатиці з’явилося багато 

професій: фахівець з інформаційної системи, сценарист комп’ютерних ігор, 

редактор сайту, контент-менеджер, адміністратор сайту, WEB дизайнер, 

технічний редактор, системний аналітик, програміст 1С, консультант по ERP-

системі, адміністратор бази даних, HTML-верстальник, тестувальник ПЗ, 

системний адміністратор, програміст, WEB-програміст, ERP-програміст, 

менеджер інтернет-проектів, WEB-програміст, учитель інформатики. 

Далі пропоную розглянути значення мережевого комп’ютера. Зараз дуже 

важко уявити, як наші дідусі і бабусі виконували завдання в школі, 

університеті, на роботі без якихось інформаційних засобів. Зараз же все 

навпаки: людина зрідка звертається по допомогу до книги і все дедалі більше 

приходить до комп’ютера.  

Хотілося б наголосити на «плюсах» цього інформаційного пристрою, це:  
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1) Пошук інформації, дійсно, ви можете знайти будь-яку інформацію 

не виходячи з дому і отримати відповідь за лічені секунди. Зрідка хто 

звертається по допомогу до книжки, і все дедалі більше затребуваним стає 

комп’ютер. Це швидко і зручно. 

2) Спілкування. Погодьтеся, що про паперові листи зараз мало хто 

згадує. В наш час людина може спілкуватися зі своїми близькими за допомогою 

соціальних мереж, навіть з іншого кінця світу. Мало того, ви ще можете 

побачити цих людей. Звичайно, що це набагато краще, ніж листівки. 

3) Робота. Зараз можна працювати не виходячи з дому, це дуже 

корисно для студентів, батьків, хворих людей. Також, ви можете обрати якусь 

інтернет-професію і співпрацювати хоч із цілим світом. 

4) Розваги. Не потрібно бігти в крамницю, стояти у черзі три години за 

диском для вашого DVD. Зараз все набагато легше. На комп’ютері ви можете 

подивитися фільм/мультфільм/серіал, пограти в різноманітні ігри, слухати 

музику на ваш смак. 

5) Навчання. Дистанційне навчання дуже зручне і відкриває перед 

людиною великі можливості в отриманні нових знань. 

Що я можу сказати у висновку? Інформаційні технології є важливим 

компонентом нашого життя і розвиток їх – піде нам на користь. 
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Зараз Інтернет проникає в наше життя дуже стрімко, ми підключаємо 

його в наші смартфони, телевізори, комп’ютери, ноутбуки та й багато інших 

пристроїв. Тому дуже важливо розуміти й знати про безпеку в Інтернеті. Хтось 

думає що небезпека у Всесвітній павутині це ілюзія, і він завжди захищений. 

На мою думку є дві можливості що ваш комп’ютер стане жертвою атаки 

на ваші дані. Перше це сам користувач може мандрувати по різним сайтам або 

завантажувати неперевірене програмне забезпечення. Друге коли зловмисник 

навмисно атакує ваш ПК, через трояньскі програми, віруси.  

Після цього всього інколи навіть таємно від користувача комп’ютер 

виконує розсилку спаму, краде паролі. 

Навіщо ваш комп’ютер потрібен зловмисникам? Звичайний користувач 

думає, що його комп’ютер нікому не потрібен. Раніше хакери писали віруси 

через інтерес. В наш час це робиться завжди з вигодою матеріальною. Хакери 

застосовують ряд способів що подолати захист комп’ютера. 

Метод соціальної інженерії. Цей метод характеризується психологічним 

прийомам і на довірливості користувача, зловмисники надсилають під 

виглядом безпечного файлу або лист і користувач сам запускає троян. 

Метод номер 2 це різний безкоштовний софт, піратьскі диски де заховані 

віруси. 

Метод 3 це «фішинг». Фішинг це створені підробні сайти які схожі за 

зовнішнім виглядом на орігінальні сайти.  

Щоб захистити свій ПК користувачу потрібно виконати ряд операцій. 

Операційна система windows має свій файервол, але краще встановити 

більш надійний, тому що наявний далеко не не найкращий. 

Для наступного кроку потрібно встановити антивірусне ПЗ, потрібно 

спочатку його налаштувати та налаштувати оновлення. Антивірус повинен 

запускатися разом з операційною системою і  працювати в фоновому режимі. І 

обов’язково перевіряти встановлювану програму. Потрібно відключати всі не 

потрібні служби які працюють в фоновому режимі. 

Тепер правила користування Інтернету. 
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Потрібно видаляти відразу підозрілі листи, не можна відкривати з 

невідомих джерел. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Використовуйте 

складні паролі які містять великі літери та малі також не буде лишнім 

використовувати символи, які не заборонені сайтом в паролі. 

Якщо ви входите в мережу з місця загального користування будьте 

обережними та не проводьте ніяких банківських операцій з цих місць. 

Використовуйте банківські операції з через власні банківські програми. 

Також потрібно слідкувати за Інтернет-трафіком, навіть якщо він 

безобмежень. 

Якщо він в одну мить збільшився це може бути причиною зараження 

вірусом. 

Короткі уроки безпеки при роботі з банківськими операціями. 

Якщо вам приходить смс-повідомлення з банку з перевірки та  проханням  

Паролю, не відправляйте його. Банки ніколи самі не будуть відправляти 

такі запити. Якщо ви отримали листа з привітанням про виграш джекпоту 

видаляйте їх відразу.  

Користуйтеся переважно платними версіями. Так як всі популярні 

браузери мають найбільше вірусів під їх версії. Не користуйтеся неліцензійним 

ПЗ так як в ньому може бути встановлене шпигуньске ПЗ. 

Якщо ви робите покупки  в онлайн-магазинах, то користуйтеся тільки 

перевіреними магазинами. Це також відноситься до будь якого іншого онлайн-

сервісу. 
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Scratch – середовище програмування дає можливість учням молодшого й 

середнього шкільного віку створювати ігри, фільми, анімовані ролики і багато 

іншого. Програма Scratch в об’єктно-орієнтованному середовищі складається з 

різнобарвних блоків команд. Створення програм, у Scratch відбувається шляхом 

суміщення графічних блоків в стеках. При правильному поєднанні блоків 

відбувається виконання запрограмованих дій. Різні типи даних мають різні 

форми блоків, підкреслюючи сумісність / несумісність об'єктів між собою. Є 

можливість змін - у програмі дозволяється експериментувати з новими діями у 

процесі виконання завдання. Допускається виконання складних команд - 

створюється модель з великою кількістю об'єктів. Створений проект Scratch 

можна розмістити на платформі scratch.mit.edu. 

Дослідженню даного питання присвячена велика кількість наукових та 

науково-популярних публікацій. Методичним особливостям вивчення 

програмного середовища Scratch учнями різних ланок приділяли увагу 

Каймина В. А. [1], Еремин Е. А [2], Саган О. В. [3], Кащеев Л. Б., 

Коваленко С. В., Коваленко С. Н.[5] та інші. 

Однією з принципових переваг даного середовища є вільне поширення 

програмного продукту. Сама ідеологія Scratch дозволяє реалізувати під час 

навчання сучасні методи і технології навчання такі, як проблемний підхід і 

метод проектів. Після вивчення основних конструкцій та можливостей 

середовища вчитель ставить завдання створити й розробити проект за зразком, 

а потім надає змогу учням виявити творчість та спробувати змінити за власним 

бажанням готовий проект [4].  

Завдання мають бути різні за змістом та рівнем складності. Аналіз роботи 

у Scratch демонструє, що програма є простою і легко опановується. Також 

важливою особливістю проекту Scratch є постійно діюче співтовариство 
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користувачів. Власні розробки можна викладати до спільноти і переглядати 

пропоновані. Учні швидко і з задоволенням починають працювати у вказаному 

середовищі, а можливість змінювати спрайти ще більше їх зацікавлює та 

спонукає до вивчення різних дій з ними. В цьому випадку репродуктивне 

навчання слугує для набуття досвіду та реалізації індуктивного підходу у 

навчанні. Після ознайомлення та первинного закріплення учнів варто навчити 

виконувати роботи за зразком. Корисно продемонструвати спільноту сервісу з 

готовими розробками. Пропонуємо учням обрати розробки, що сподобалися, та 

повторити їх. Потім пропонуємо учню пояснити іншим той проект, у якому він 

найкраще розібрався та готовий пояснити його самотужки. Після цього 

пропонуємо участь у конкурсі робіт у Scratch, що проводиться як позакласний 

захід.  

Таким чином учень формує у себе окремі елементи ключових 

компетентностей: 

- набуває конкретних практичних навичок; 

- формує уміння публічних виступів; 

- вчиться аргументовано відповідати на питання; 

- розуміє краще наскільки вчителю складно керувати великою 

кількістю дітей, що мають різний темп; 

- краще засвоює сам матеріал, навчається розбиратися у окремих 

аспектах середовища та його функціях. 

Також можна відмітити, що відбувається розвиток пізнавальної 

діяльності учня; при зацікавленні йому більш легко мотивувати себе на 

діяльність; формується правильне відношення до раціональності при пошуку 

рішень; учень оволодіває проектною діяльністю тощо [6]. 

Програмне середовище Scratch створювалося для творчості дітей та 

опанування в ігровій формі основ алгоритмізації. Проте швидко завоювало і 

продовжує залучати прихильників і на даний час. З огляду на простоту, вільну 

поширюваність та зрозумілість була введена в школи для вивчення в молодших 

класах. Тому, не дивлячись на велику кількість публікацій уже на даний час, 
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залишається актуальною темою та полем для створення нових розробок та 

рекомендацій. 
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Одним з найважливіших стратегічних завдань модернізації сучасної 

системи освіти є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних 

стандартів. Процес формування освіти передбачає застосування нових засобів 
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та форм в межах традиційної системи. Адже сьогодні учасник освітнього 

процесу має навчатися самостійно, а вчитель – надавати йому матеріали для 

навчання, керувати навчальним процесом. Розв’язування цього завдання 

можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних 

технологій навчання. 

Застосування інновацій в освіті є закономірним явищем, динамічним за 

характером і розвивальним за результатами, їх впровадження дозволяє 

вирішувати суперечності між традиційною системою і потребами в якісно новій 

освіті. Значною ознакою використання інновації є її здатність впливати на 

загальний рівень професійної діяльності педагога, розширювати інноваційне 

поле освітнього середовища в закладі освіти [1]. 

Інноваційна освітня діяльність – це складний процес, використання якої 

потребує вмілого, конструктивного керування [4]. Впровадження інноваційних 

педагогічних технологій суттєво змінює освітній процес, що дозволяє 

вирішувати проблеми розвивального, особистісно-орієнтованого навчання, 

формування індивідуальної освітньої перспективи. 

Нині відбуваються процеси нововведень, що стосуються 

найрізноманітніших аспектів навчального процесу, починаючи зі зміни 

організації простору в аудиторіях, оснащенням навчальних аудиторій 

сучасними технічними засобами і закінчуючи апробацією нових освітніх 

технологій на практичних заняттях і під час самостійної підготовки студентів з 

використанням значної кількості онлайн компонентів та Інтернет ресурсів. 

Студенти, навчання яких відбувається з використанням e-learning, 

одержують мультимедійні послуги, матеріали лекцій, лабораторні роботи, 

мають доступ до електронної бібліотеки, беруть участь у web-конференціях, 

здійсненні моніторингу.  

Е-learning (Electronic Learning) – система електронного навчання, 

дистанційне навчання, навчання з використанням комп’ютерів, мережеве 

навчання, віртуальне навчання за допомогою інформаційних електронних 

технологій [2]. Використання e-learning дозволяє обирати зручне місце і час для 
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навчання, можливості постійного контакту з викладачами, індивідуальний 

графік навчання, шляхи економії часу та засобів. 

Розвиток мобільного зв’язку та пристроїв зумовили появу мобільного 

навчання. Мобільне навчання (m-learning) – це передавання знань на мобільні 

пристрої з використанням WAP і GPRS технологій [2].  

Основною метою m-learning – є зробити процес навчання гнучким, 

доступним і персоніфікованим, в якому реалізується головний принцип 

мобільного навчання – навчання в будь-якому місці, в зручний час. Важливим є 

створення середовища мобільного навчання, що потребує розроблення 

інтерактивних програмно-педагогічних продуктів та їх методичного 

забезпечення. 

Розвиток технологій зв’язку зумовили заміну технологій е-learning на 

технології u-learning (ubiguitous learning) – всепроникаюче навчання технологій 

неперервного одержання освіти з використанням інформаційно- 

комунікаційних засобів у всіх сферах життя суспільства [3]. 

Найбільш використовуваною в одержанні освіти є технологія змішаного 

навчання (blended learning) [2], оскільки її застосування дозволяє максимально 

продуктивно організувати час викладача і окремо взятого студента та робить 

процес захоплюючим і доступним. 

Для організації самостійного навчання студентів створюються комплексні 

мультимедійні системи електронного навчання е-learning або learning 

management system (система управління навчанням), в яких як студенти, так і 

викладачі мають можливість ефективно рухатися вперед на шляху до 

пізнавальної мети. Робота цих систем може бути в режимі реального часу, 

характеризується високим рівнем інтерактивності, містить величезну кількість 

індивідуальних і групових завдань. 

Використання інновацій в навчальному процесі в закладах освіти 

пов’язані з використанням нових методик, з використанням електронного, 

змішаного навчання, нових способів організації занять на основі модульного 

навчання, що передбачають розвиток індивідуальних освітніх напрямів, 
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самостійного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій та методів оцінювання освітнього результату в сучасних умовах.  
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Бурхливий розвиток комп’ютерно-технічних засобів створення, 

збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації 

сучасного суспільства. Входження комп’ютерних технологій у різні сфери 

діяльності людини не оминає і галузь освіти. 

За допомогою комп’ютера школярі навчаються пошуку нової інформації 

та практичним способам роботи з нею, опановують комп’ютерну технологію, в 
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результаті чого підвищується мотивація засвоєння знань у навчальному 

процесі, вміння використовувати інформацію на практиці. Дитина стає 

активним суб’єктом навчальної діяльності, в неї з’являється реальна 

можливість для самореалізації. Змінюється і роль вчителя в інформаційному 

середовищі – йому відводиться роль координатора інформаційного потоку. Тож 

вчителю необхідно оволодіти сучасними методиками й новими освітніми 

технологіями, щоб спілкуватися однією мовою з дитиною. 

Початкова освіта – це перший освітній рівень, який закладає фундамент 

загальноосвітньої підготовки школярів. Тому пріоритетне завдання навчання у 

початковій школі на сучасному етапі має бути не лише сформувати в учнів 

певну кількість знань, загально навчальних умінь та навичок, а забезпечити 

подальше становлення особистості дитини, розвиток її розумових здібностей, і 

в першу чергу навчати дітей самостійно і творчо мислити.  Сформувати «учня-

мислителя», на думку В. О. Сухомлинського, означає навчити дитину 

здобувати знання, тобто «відкрити істину, відповідати на запитання». 

Комп’ютерні технології здійснюють вплив на емоційну сферу молодшого 

школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу 

до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів. 

В роботі вчителі використовують готові мультимедійні презентації, 

діаграми, схеми, створюють власні мультимедійні навчальні програми та 

презентації, проекти, довідники, для цього вони  використовують засоби мережі 

Інтернет у навчальній та позакласній роботі. 

 Під час проведення yроків  комп’ютерні технології використовують на 

різниx його етaпax: виcвiтлeння нового матеріалу, закріплення засвoєниx знань, 

у позакласній виxoвнiй рoбoтi, пiд чac організації наукової та проектної роботи 

учнів.  

Уроки з використанням комп’ютерних технологій є одним з найбільш 

важливих результатів інноваційної роботи в школі. Таким чином, комп’ютерні 

технології істотно допомагають педагогу в його роботі. Це і підбір додаткового 

текстового та ілюстративного матеріалу, створення карток з індивідуальними 
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завданнями та додатковими пізнавальними текстами, створення електронної 

бази моніторингу, систематизація і збереження особистих методичних 

напрацювань, підготовка звітної документації, оформлення навчальних стендів. 

Все це дозволяє при більш низьких тимчасових витратах отримати більш 

високий результат в навчанні дітей: застосування комп’ютерних технологій на 

уроках підсилює позитивну мотивацію навчання, активізує пізнавальну 

діяльність учнів; використання технологій дозволяє проводити уроки на 

високому естетичному та емоційному рівні, забезпечує наочність, залучення 

великої кількості дидактичного матеріалу, підвищується обсяг виконуваної 

роботи на уроці в 1,5-2 рази, забезпечується високий ступінь диференціації 

навчання, розширюється можливість самостійної діяльності, забезпечується 

доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших 

інформаційних ресурсів. 

Отже, навчально-виховний процес початкової ланки з використанням 

комп’ютерних технологій характеризується: індивідуалізацією навчання та  

самореалізацією учнів, зростанням обсягу виконаних на уроці завдань, 

можливістю отримання різних матеріалів через мережу Інтернет та 

використання спеціальних дисків (мультимедійна система електронного 

підручника дозволяє наповнити програму звуком природних процесів, 

продублювати текст голосом диктора, створити необхідний музичний фон для 

роботи,  включити будь-яке відео,  «оживити» мультиплікацією будь-який етап 

уроку, що сприяє зацікавленості учнів),  підвищенням пізнавальної активності 

та мотивації засвоєння знань на основі різноманітності форм роботи. 
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Платформа MediaWiki є популярною та безкоштовною системою з 

відкритим вихідним кодом, яка написана мовою веб-програмування PHP. 

Спочатку система була розроблена для проектів Фонду Вікімедіа, але згодом 

стала застосовуватися в багатьох вікі-проектах і вікі-хостингах як окреме 

середовище [1]. 

Прикладами таких вікі-проектів можуть бути: 

 http://wiki.kubg.edu.ua  Вікі Київського університету імені Бориса 

Грінченка; 

 https://wiki.cuspu.edu.ua  Вікі Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету; 

 https://wiki.tntu.edu.ua  Wiki Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя; 

 https://wiki.kname.edu.ua  WiKi Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М.Бекетова; 

https://myvchytel.dp.ua/index.php/uchytelska/94-vykorystannia-ikt-v-pochatkovykh-klasakh
https://myvchytel.dp.ua/index.php/uchytelska/94-vykorystannia-ikt-v-pochatkovykh-klasakh
https://myvchytel.dp.ua/index.php/uchytelska/94-vykorystannia-ikt-v-pochatkovykh-klasakh
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 https://wiki.eenu.edu.ua  електронна енциклопедія 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; 

 http://wiki.lp.edu.ua  енциклопедія Національного університету 

«Львівська політехніка»; 

 https://wiki.donntu.edu.ua  електронна енциклопедія ДВНЗ 

"Донецький національний технічний університет"; 

 http://wek.kiev.ua  веб-енциклопедія Києва; 

 https://uk.rodovid.org  багатомовне генеалогічне дерево. 

Засобами платформи MediaWiki нами організовано вікі-енциклопедію 

кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій (рис.1), яку 

можна переглянути за адресою http://wikifizmat.udpu.edu.ua. 

 

Рис.1 Фрагмент головної сторінки вікі-енциклопедії 

Процес організації вікі-енциклопедії процес трудомісткий та передбачає 

ряд заходів, серед яких важливим є аналіз технічних вимог до системи [3]. На 

офіційному сайті MediaWiki зазначено наступні технічні параметри 

встановлення системи: 

 Програмне забезпечення MediaWiki версії 1.33.1. 

 Веб-сервер (Apache або IIS). 

 PHP версії 7.0.13. 

 Сервер бази даних (MySQL 5.5.8+, MariaDB, PostgreSQL 9.2+,SQLite 

3.3.7+). 

Після того як технічні параметри вивчені та узгоджені на сервері, де 

планується розмістити вікі-середовища, відбувається наступний етап – 
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встановлення. Як і встановлення будь-якого програмного забезпечення система 

пропонує пройти декілька кроків з налаштування, які передбачають: 

1. Завантаження MediaWiki відповідної версії. 

2. Розпакування та розміщення каталогу на сервері. 

3. Встановлення та налаштування основних параметрів Wiki. 

Зокрема, під час налаштування потрібно вказати: 

 назву Wiki (після встановлення її можна змінити); 

 робочу електронну адресу; 

 мову інтерфейсу; 

 ім’я користувача та пароль адміністратора; 

 хост бази даних;  

 назва бази даних;  

 ім'я користувача бази даних та пароль; 

Після встановлення Wiki на сервері є лише один обліковий запис 

адміністратора. Адміністратор повинен налаштувати доступ до вікі-

енциклопедії. На освітньому сайті з метою безпеки доцільно відмінити ручну 

реєстрацію користувачів, тому реєстрація на сайті відбувається за допомогою 

Google-форми. Користувач наповнює форму своїми даними, яка надходить на 

пошту адміністратора. Саме він розглядає кандидатуру та дані користувача і 

приймає рішення чи реєструвати його в середовищі чи ні. Адміністратор видає 

користувачеві логін та тимчасовий пароль, який потім можна змінити на свій 

постійний. 

Аналіз всіх технічних параметрів та особливостей MediaWiki дає змогу 

зробити висновок, що вона є потужним інструментом для створення освітнього 

ресурсу довідкового характеру в закладі вищої освіти. Її зручність та простота 

дає змогу використовувати її в освітньому процесі без затрат часу та зусиль. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Офіційний сайт MediaWiki. URL: https://www.mediawiki.org. 

https://www.mediawiki.org/


125 
 

2. Стеценко Г. В. Практичне використання вікі-енциклопедії в 

навчально-виховному процесі. Комп’ютер в школі та сім’ї, 2009. №6. С.18-21. 

3. Ткачук Г. В. Технології розробки веб-додатків : навч.-метод. посібн. 

/ укладачі Г. В. Ткачук, Н.М.Стеценко, В.П.Стеценко. Умань : ФОП Жовтий 

О.О., 2017. 150 с. 

 

ГРАФІЧНІ ПЛАНШЕТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

Строкова М., Снігур М. 

IV курс, факультет фізики математики та інформатики 

Науковий керівник: Троян С. О.,  

старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет 

 імені Павла Тичини 

 

Технології дуже стрімко розвиваються: постійно з’являється щось нове, і 

хоч графічний планшет – не останнє слово техніки, багатьом і сьогодні цікаво 

що це таке, та для чого і кому потрібний такий девайс. 

Дигитайзер або графічний планшет – девайс з сенсорним екраном, 

призначений для роботи з графікою. Пристрій створений для введення 

малюнків, виконаних від руки, в ПК або лептоп. Синхронізується дігітайзер з 

комп'ютером по USB або блютуз. Такий інструмент – відмінне підмога 

дизайнерам, фотографам і художникам. 

Більшість моделей графічних планшетів підтримують мультитач, а тому 

ними можна керувати пальцями. Втім, будь-який такий гаджет комплектується 

пером-стилусом, який зовні схожий на товстий олівець. Малюнок виконується 

на сенсорній області планшета і в реальному часі відображається на моніторі 

ноутбука або ж комп'ютера. Крім безпосередньо малювання, стилусом можна 

«чіпляти» об'єкти, натискати на клавіші інтерфейсу софта. Простіше кажучи, 

використовувати в якості маніпулятора. 

Графічні планшети бувають різними. Умовно такі гаджети ділять на три 

типи, кожен з яких створений для певних цілей. Щоб зрозуміти, який варіант 
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краще вибрати, треба розібратися в видах девайсів і зрозуміти, для чого вони 

використовуються. 

Настільний графічний планшет 

Настільні графічні планшетники відносяться до напівпрофесійних 

пристроїв. Вони підходять як для введення текстових заміток, так і для 

малювання. За розміром такі пристрої збігаються з форматом аркушів А4 / А5. 

Але є і мініатюрні гаджети на зразок One by Wacom small - цей володіє 

форматом А6. Подібний тип вважається одним з кращих варіантів для 

початківців. 

Інтерактивний графічний планшет 

Моделі типу Cintiq22HD відносяться до пристроїв професійного плану. 

Вони володіють високим показником розшерення, а також зазвичай 

оснащуються високочутливим стилусом. Розмір апарату може варіюватися аж 

до А3. Широко застосовуються в роботі дизайнерів, фотографів, художників, 

архітекторів-проектувальників. 

Планшети для підпису 

Найпростіший і доступний варіант, призначений для введення інформації. 

Це так званий цифровий блокнот, який дозволяє ставити підпис на електронних 

документах. Невеликі замітки, стенограми девайсу теж по плечу, а ось для 

малювання він не підходить. 

В будь-якій роботі важливий комфорт, і в деяких випадках графічний 

планшет просто незамінний. Багато хто недооцінює його можливості і користь 

від придбання, поки немає досвіду використання, але варто раз спробувати - і 

розлучатися з ним вже не захочеться. 

Отже, для чого потрібен графічний планшет, для чого його 

використовують? За допомогою цього гаджета можна: 

 обробляти фотографії; 

 малювати; 

 робити замітки; 

 ставити від руки підпис на важливих електронних документах; 
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 створювати дизайнерські, архітектурні проекти, креслити - загалом, 

робити всю ту роботу, де високий рівень деталізації принципово важливий. 

При вирішенні будь-яких подібних завдань такий гаджет стане 

незамінним допоміжним інструментом. 

Цей гаджет стане в нагоді художникам, а також веб-дизайнерам, 

фотографам і архітекторам. Це пристрій підходить для креслення, малювання і 

обробки фотографій.  
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Інформатизація суспільства – це перспективний шлях до економічного, 

соціального та освітнього розвитку. Інформатизація освіти спрямовується на 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80&oldid=26195656
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80&oldid=26195656
http://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle
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формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення 

форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів 

навчання та тестування, що надає можливість вирішувати проблеми освіти на 

вищому рівні з урахуванням світових вимог. 

Прискорення науково-технічного прогресу, засноване на впровадженні у 

виробництво гнучких автоматизованих систем, мікропроцесорних засобів і 

пристроїв програмного управління, роботів і обробних центрів, поставило 

перед сучасною педагогічною наукою важливе завдання – виховати та 

підготувати підростаюче покоління, здатне активно включитися в якісно новий 

етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформатизацією. 

Рішення вищезгаданого завдання – виконання соціального замовлення 

суспільства – докорінно залежить як від технічної оснащеності навчальних 

закладів електронно-обчислювальною технікою з відповідним периферійним 

обладнанням, так і від інформаційно-комунікаційного програмного 

забезпечення. 

Як приклад, розглянемо програмну реалізацію інформаційної технології, 

систем дистанційного навчання Moodle. Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment, вимовляється «Мудл») – це модульне об’єктно-

орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою 

управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), 

віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для 

навчання, яка надає викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий 

набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі 

дистанційного. Moodle можна використовувати в навчанні школярів, студентів, 

при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні, як в комп'ютерних класах 

навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома. 

Moodle – це найбільш досконала і поширена в Україні і в світі система 

такого призначення. На даний момент Moodle вже має 129 мільйонів 

користувачів в усьому світі й продовжує розвиватися темпами, значно 

швидшими, ніж її конкуренти.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle
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Використовуючи це динамічне навчальне середовище, викладачі можуть 

надавати доступ до навчальних матеріалів (методичних рекомендацій, 

конспектів лекцій, питань для самоконтролю, лабораторних та практичних 

робіт, презентацій та ін.), надсилати повідомлення студентам, розподіляти, 

збирати й перевіряти завдання, вести електронні журнали оцінок та 

присутності. Аби полегшити контакт між викладачем і слухачем дистанційного 

курсу, існує низка так званих ресурсів: форуми, чати, опитування, тестування, 

блоги та ін. Усе це називають динамічними ресурсами. Робота студента з ними 

може бути оцінена викладачем вручну чи автоматично комп’ютером 

(наприклад, при роботі з тестами). Тести в системі Moodle можна виконувати як 

під час пари, так і вдома у вільний від навчання час. Навчальна інформація та 

названі інтерактивні ресурси в Moodle організовані у вигляді курсів, для яких, 

окрім автора, може бути призначено менеджера (редактора, який наповнює 

курс навчальною інформацією) та асистента (вони допоможуть організовувати 

процес контролю знань). Поступово навчальний курс можна перетворити та 

розвинути до окремого інноваційного типу підручника, що постійно 

вдосконалюються та доповнюється за рахунок роботи з ним слухачів. 

Наприклад, деколи запитання студентів на форумі можуть краще розкрити 

певне питання з курсу, ніж текст автора. 

Робота в такій системі є інтуїтивною для кожного користувача мережі 

Інтернет – наповнення матеріалів та доступ до них не потребують особливих 

знань у сфері інформаційних технологій. 

Одним із способів вирішення  проблеми, виховати та підготувати 

підростаюче покоління, є застосування в освіті інформаційних технологій. 

Значення інформаційної технології величезне – вона формує передній край 

науково-технічного прогресу, створює інформаційний фундамент розвитку 

науки і всіх інших технологій. Середовище Moodle є одним із інструментів 

вирішення цієї проблеми.  
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Проектне навчання є різновидом інтерактивних технологій, що 

характеризується прагматичною спрямованістю на результат, який можна 

осмислити і застосувати у практичній діяльності. Проектна технологія поєднує 

сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, які розвивають 

творчу самостійну діяльність учнів [2].  

При використанні даного методу проекти можна класифікувати на різних 

підставах:  

 за критерієм провідної діяльності (дослідницькі, пошукові, творчі, 

рольові, прикладні та інформаційні);  

 за предметно-змістовою галуззю знань (міжпредметні та моно 

предметні);  

 за ступенем складності (прості, складні, надскладні);  

 за тривалістю виконання  (короткочасні, тривалі, довготривалі); за 

формою організації (індивідуальні, парні, групові). 

Цикл реалізації проекту передбачає фазу проектування (визначення мети, 

розробка плану виконання), технологічну фазу (реалізація проекту та 

оформлення його результатів), рефлексивну фазу (презентація проекту, аналіз 

та оцінка результатів) [1].  

На нашу думку, реалізація проектної діяльності може відбуватися або під 

час проведення уроків або за рахунок самостійної роботи учнів. А підготовлені 

проекти повинні обговорюватися, аналізуватися, коригуватися та 

доповнюватися на заняттях під керівництвом вчителя.  
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Робота над проектом у ЗЗСО може реалізовуватися як індивідуально, так і 

у творчих групах до 5-ти осіб, між якими за взаємною згодою розподіляються 

обов’язки, визначається обсяг і характер участі кожного. Реалізація проекту 

передбачає такі етапи:  

- обґрунтування актуальності проекту, постановка мети і завдань; 

- теоретичний аналіз і узагальнення інформації щодо заданої тематики 

проекту; 

- дослідження особливостей тематики, реалізація ідей тощо; 

- унаочнення обраного проекту, що дозволить яскраво представити 

його до захисту. 

Основними критеріями оцінювання проекту можуть бути:  

1) якість обґрунтування актуальності проекту;  

2) чіткість постановки мети і завдань;  

3) практична значущість одержаних результатів;  

4) творчий підхід і новизна реалізованих ідей;  

5) якість доповіді та захисту проекту, аргументоване відстоювання своєї 

позиції;  

6) якість оформлення презентації. 

У процесі презентації і захисту проектів повинне відбуватися фронтальне 

обговорення й оцінювання результатів проектної діяльності, висловлюватися 

пропозиції щодо внесення коректив та ін. Оцінювання результатів проектної 

діяльності здійснюється експертною групою, до складу якої можна залучити по 

одному учню з творчих груп та вчителя в ролі голови експертної групи.  

Застосування проектних технологій у освітньому процесі ЗЗСО ілюструє 

особливості реалізації творчого підходу. Застосування проектної діяльності 

дозволяє активізувати пізнавальну, творчу і навчальну активність учнів, 

поглибити знання та практичні навички з предмету, інтегрувати зміст 

теоретичної і практичної підготовки, сформувати цікавість до предмету. 

 

 



133 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология. Москва : СИНТЕГ. 

663 с. 

2. Сисоєва С. О. Особистісно орієнтовані технології: метод 

проектів.Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2002. Вип. 1. С. 73-

80. 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ В ІНТЕРАКТИВНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ PLIKERS 

 

Тютя М. 

ІІ курс магістратури, факультет початкової освіти  

Науковий керівник: Ткачук Г. В.,  

доктор педагогічних наук, доцент  

Уманський державний педагогічний університет 

 імені Павла Тичини 

 

Останніми роками інформаційні і телекомунікаційні технології посіли 

важливе місце в освітньому просторі. Комп’ютер у навчанні – це особливе 

джерело подання інформації, що дає змогу більш глибоко освоювати різний 

матеріал. Комп’ютерне навчання набуло сьогодні широкого розповсюдження, й 

інтерес до нього весь час зростає. Науковий прогрес вплинув на саме 

сприйняття процесу навчання тому кожен елемент освітнього процесу потребує 

змін.  

Проблема перевірки чи актуалізації опорних знань, використання тієї чи 

іншої методики тестування завжди залишається актуальною, особливо в період 

розвитку інформаційних технологій [3, c.127]. Сьогодні існує ряд ефективних 

засобів для організації тестування знань учнів, одним з таких засобів є сервіс 

Plickers [1]. Основна ідея такого сервісу – простота проведення тестування, 

максимальна інтерактивність, швидке оцінювання. Від учня вимагається подати 

правильну відповідь просто перевернувши картку, а учителю потрібно оцінити 

результати, натиснувши декілька посилань в браузері.  
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Особливістю створення та організації тестів в межах цього сервісу є 

потреба в реєстрації, яка виконується дуже швидко, особливо якщо у 

користувача є обліковий запис в системі сервісів Google.  

Другою особливістю сервісу є можливість створення класу або мережі 

класів (рис.1). Це виконується через запис у відповідному вікні «Додати класи». 

За один раз можна додати до восьми класів. Кожен клас в Plickers можна 

формувати довільно, і їх компонування залежить від мети тестування. 

 

Рис.1 Фрагмент сервісу Plickers на етапі створення класів 

До класу потрібно додати учнів. Це можна зробити вручну або ж 

скопіювати список з будь якого документа, що суттєво спрощує роботу і для 

кожного з них буде власний QR-код [2].  

Після створення мережі класів можна створювати бібліотеку питань і для 

зручності в розділі Your Library доцільно створити папку з назвою теми 

опитування, тоді при тривалій роботі буде простіше обрати відповідні питання. 

Окрім створення папок з питаннями є можливість створення груп з тестами, які 

вже будуть груповані в один базис, проте в безкоштовній версії ця можливість 

обмежується 5 питаннями.  

Для створення питань тесту існує три способи. В першому ви можете 

скористатися доступними питаннями з розділу Public, в іншому випадку є нова 

можливість додати питання просто скопіювавши з файлу чи сайту, або 

заповнити форму власноруч. Для того щоб заповнити форму питання потрібно 

обрати тип питання, а саме правильна відповідь чи формат типу «так/ні», потім 
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заповнити поля питання та відповідей, обравши правильну. Також до питання 

можна додати фото з вашого сховища і далі натиснути «Додати питання» чи 

«Створити нове». Маючи перелік питань чи групу його потрібно прикріпити до 

раніше створеного класу.  

Далі необхідно завантажити програму на смартфон, яка доступна з 

офіційного магазину додатків операційних систем Android чи IOS та 

авторизуватись в ньому. Після цього роздрукувати картки і роздати їх 

респондентам. Головне кожну картку з номером дати відповідній людині, щоб 

результат був об’єктивним. Вибір правильної відповіді виконується поворотом 

картки, де варіант, що обирає учень встановлюють згори. 

Для початку тестування комп’ютер потрібно перевести в режим показу 

питань, що виконується натисканням кнопки Now Playing і смартфоном 

просканувати карти. Результат вибору відповіді учасників показується вже при 

скануванні, але потрібно звернути увагу на те, що відповідь можна змінити 

декілька разів впродовж перевірки. Підсумок результатів у відсотках 

знаходиться в розділі Scoresheet, на основі яких можна виставляти оцінку чи 

робити висновки. 

Загалом на розробку пакету десяти питань витрачається менше години, а 

з достатніми навичками і наявними тестами у будь-якому текстовому редакторі 

– декілька хвилин. З власного досвіду можемо сказати, що учасники освітнього 

процесу мали відчуття ніби грають в гру, а саме опитування триває декілька 

хвилин, що дає можливість приділити більше часу на інші форми роботи.  

Отже, сервіс Plickers є зручною платформою для проведення тестувань, 

що дозволяє за короткий проміжок часу опитати велику кількість респондентів, 

але все ж таки на нашу думку повністю замінити всі інші форми він не зможе.  
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В епоху розвитку інформаційних технологій сучасний педагог не може 

проходити стороною повз інтерактивних методів навчання, які забезпечують не 

лише високе зацікавлення учнів, а й краще засвоєння матеріалу учнями. Хоча і 

досі багато педагогів надають перевагу колишнім способам навчання з яких ми 

і досі черпаємо знання і досвід, та все ж епоха старих методів освіти відходить 

далеко у небуття, замінюючи їх новітніми засобами навчання. Адже для 

молодих педагогів набагато легше використовувати сучасні технології в 

освітньому процесі, на відміну від старшого покоління, яке має більший досвід 

користування підручниками.  

Сучасна система освіти орієнтована на повсюдне впровадження 

технологічних підходів для забезпечення цікавості учнів до навчального 

матеріалу. Завдання вчителя полягає в тому, щоб включити учня в активну 

діяльність на уроці, і в цьому педагогу допомагають інтерактивні методи 

навчання. 

Активне використання інформативно-комунікаційних технологій 

дозволяє вчителю застосовувати в тому числі і інтерактивні можливості 

комп’ютерних програм. З розвитком цієї сфери в освітньому процесі 

використовуються інтерактивні дошки, технологія Mouse Mischief («Кілька 
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мишей»), інтернет технології, різноманітне програмне забезпечення та інші. 

Найбільш доступною і часто використовуваною, як в освітньому процесі, так і в 

багатьох інших сферах є програма Microsoft Office – PowerPoint, за допомогою 

якої ми можемо створювати презентації [1]. 

Управлінням презентацією, в тому числі і за допомогою спеціального 

пульта, і додаванням мультимедійних елементів педагоги активно 

користуються при створенні навчальних презентацій. А ось про можливості 

управління об’єктами на слайді знають далеко не всі, а тим часом саме 

використання тригерів і макросів дозволяє створити програмне середовище, 

аналогічне використання дорогої інтерактивної дошки. Проте створення 

макросу займає багато часу  сил, які можна було б направити в інше русло. До 

того ж всього для чого заново «придумувати велосипед», адже в Інтернеті є 

безліч доступних шаблонів із застосуванням тригерів і макросів. Серед них 

найбільш актуальні в педагогічній діяльності макрос переміщення Drag and 

Drop, конструктор тестів TestKit, а також шаблони на основі макросів, 

запропоновані німецькими педагогами. Перевага використання таких шаблонів 

в швидкості створення власних завдань на основі готових – досить замінити 

текст і зображення в завданні відповідно до теми і цілі учителя.  

Мультимедійні засоби навчання допомагають чітко будувати структуру 

уроку, естетично оформляти, допомагають економити час, адже створивши, 

наприклад, презентацію ви можете ії застосовувати будь-коли, а також, що саме 

головне, мультимедійні засоби сприяють кращому засвоєнню матеріалу. Ще 

одним плюсом може бути емоційний вплив та підвищення мотивації до 

навчання в учнів. Цінність таких уроків в тому, що на слайдах ми можемо 

розміщувати все – від тексту навіть до пізнавального відео. Об’єкти можна 

заставити рухатися, видавати звуки, появлятися чи щезати. 

Макрос Drag and Drop, який створив Ганс Вернер Гоффтман, це слайд, на 

якому записана програма для переміщення, обертання, збільшення і зменшення 

об'єктів, а також для створення написів і гіперпосилань в режимі слайд-шоу, 

виконаних в програмі Power Point. І ще одна функція – робота в режимі 
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мікрокалькулятора. За допомогою макросу Drag and Drop зручно створювати 

тренажери, тести, ігрові завдання та інше. 

За допомогою цього засобу можна виконувати завдання на відновлення 

послідовності з можливістю переміщення. Це наприклад, може бути кросворд, 

або карта а якій потрібно розмістити умовні позначення, корисні копалини, 

зображення звірів, прапорів та інше. Також, можна створювати завдання на 

відповідність, таких, як: «Знайти автора твору», «Співвіднеси дату з подією», 

«Закінчи прислів’я» і подібні. Завдання спрямовані на розставлення 

послідовності, або в хронологічному порядку. Наприклад: «Розвиток рослини», 

«Етапи розвитку метелика», «хронологія Революції Гідності» тощо. Завдання 

таких типів можуть застосовувати вчителі середніх і старших класів 

використовуючи вже готовий макрос, просто замінюючи своїм матеріалом 

презентацію[2]. 

Застосування макроса Drag And Drop, який з англійської перекладається 

як «перетягнути і кинути» дуже активно обговорюється на різних освітніх 

форумах, адже він допомагає значно розширити освітні можливості офісного 

додатку PowerPoint. Найбільш ефективніше ми можемо застосовувати його до 

діток меншого шкільного і дошкільного віку, адже зацікавити дитину якоюсь 

дисципліною або якимось видом діяльності ми можемо в такому віці, що в 

подальшому не забудеться і збереже зацікавлення в подальшому вивченні того 

чи іншого предмету. Гарним прикладом може стати складання пазлів або 

розставляння об’єктів за якоюсь ознакою. 

Використання інтерактивних засобів дуже урізноманітнює процес 

навчання і не вимагає високих навиків і знань від педагога. Всі можливості 

застосування макроса Drag And Drop залежать лише від бажання і фантазії 

вчителя. 
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У сучасному світі все частіше піднімається питання про застосування 

інформаційних технологій в освіті, тому що з’являються нові методи 

викладання, нові технічні засоби. І сьогодні хочу Вас познайомити із 

безкоштовним веб-сервісом Classroom, який є корисним для студентів. 

Google Classroom  – це інструмент, що зв'язує Google Docs, Google Drive і 

Gmail, допомагає  створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, 

коментувати і організовувати ефективне спілкування з студентами в режимі 

реального часу. Основним елементом  Google Classroom є групи. 

Функціонально групи нагадують структурою форуми, оскільки вони 

дозволяють користувачам з легкістю відправляти повідомлення іншим 

користувачам, з якими вони часто спілкуються в межах цієї групи. 

http://gymnasium-7.ru/zolotoy-fond-gimnazii/nmo/metodicheskaya-kopilka/%20nmo-mat-fiz-inf/interaktivnyie-vozmozhnosti-powerpoint-v-pedagogicheskoy-deya%20telnosti/
http://gymnasium-7.ru/zolotoy-fond-gimnazii/nmo/metodicheskaya-kopilka/%20nmo-mat-fiz-inf/interaktivnyie-vozmozhnosti-powerpoint-v-pedagogicheskoy-deya%20telnosti/
https://educontest.net/ru/249584/%25%20D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B-%D0%B8%D1%81%25D%200%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0
https://educontest.net/ru/249584/%25%20D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B-%D0%B8%D1%81%25D%200%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0
https://educontest.net/ru/249584/%25%20D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B-%D0%B8%D1%81%25D%200%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0
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Основна мета даного сервісу прискорити процес поширення файлів між 

викладачами і студентами, але також його можна використовувати вчителями 

та учнями у школах. 

Google Classroom об'єднує в собі: Google Drive для створення і обміну 

завданнями, Google Docs, Sheets and Slides для написання, Gmail для 

спілкування і Google Calendar для розкладу. Студенти можуть бути запрошені 

до класу через приватний код, чи автоматично імпортуватися з шкільного 

сайту. Кожен клас створює окрему папку на Google диску відповідного 

користувача Google Drive, куди студент може подати роботу, яку оцінює 

викладач. Мобільні додатки, доступні на iOS і Android, дозволяють 

користувачам робити фото та прикріпляти їх до завдань, ділитися файлами з 

інших додатків та мати оффлайн доступ до інформації.  

Google Клас підтримує різні схеми оцінювання. Викладачі мають 

можливість додавати файли до завдання, які студенти можуть переглядати, 

редагувати або отримувати окремі копії. Студенти можуть створювати власні 

файли, а потім прикріплювати їх до завдання, якщо це не було зроблено 

викладачем. Викладачі мають можливість стежити за прогресом кожного 

студента у завданні, а також коментувати та редагувати хід роботи. Вказані 

завдання можуть бути оцінені викладачем і повернуті з коментарями, щоб 

дозволити студенту перевірити завдання, виправити помилки і відправити на 

повторне оцінювання. Після того як завдання оцінено, тільки викладач може 

редагувати його, якщо тільки викладач не поверне завдання в загальний доступ. 

  

Для продуктивної праці, завдання зберігаються та оцінюються в наборі 

програм Google, які дозволяють співпрацювати викладачу із студентом, чи 

студенту із студентом. Замість обміну документами між студентом та 

викладачем безпосередньо, файли розміщуються на Google диску студента, а 

потім передаються для оцінки. Викладачі можуть обрати файл, який потім 

можна розглядати як шаблон, для того, щоб кожен студент міг відредагувати 

свою власну копію, а потім повертати його назад для оцінки, замість того, щоб 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Drive#Docs,_Sheets_and_Slides
https://uk.wikipedia.org/wiki/Gmail
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar
https://uk.wikipedia.org/wiki/IOS
https://uk.wikipedia.org/wiki/Android
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кожен студент переглядав, копіював або редагувати один і той самий документ. 

Студенти також можуть приєднати додаткові документи із свого Google диску 

до завдання. 

Отже, Classroom є чудовим сервісом для навчання, який дає змогу 

отримати інформація легко та доступно від викладача, та старанно 

підготуватися студенту до пари. 
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Суть медіаграмотності – надати людині, як споживачу 

інформаціїпотрібно володіти певними навичками роботи в мережі та 

медіапросторі. Перш ніж отримувати інформацію, потрібно перш за все 

потрібно проаналізувати її. Хоча, більшість авторитетних видань стараються 

використовувати достовірну інформацію, але можуть траплятися випадки з її 

некоректністю та брехливістю. 

В основі медіаграмотності – модель поведінки, що непримусово заохочує 

людину замислюватись над інформацією, яку вони отримують. Водночас, 

медіаосвіта э частиною освітнього процесу і спрямована на формування в 

суспільстві медіакультури. Також підготовку особистості до безпечної та 

ефективної взаємодії із сучасною системою масової інформації, включаючи як 

традиційні (газети, книги, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (ІКТ, інтернет, 

мобільна телефонія). Основні принципи медіаосвіти базуються на актуальних 

медіа-потребах споживачів інформації з урахуванням їхніх вікових, 

індивідуальних та соціально-психологічних особливостей та уподобань і рівня 

сформованості культури особистості та її соціального оточення. Зміст постійно 

оновлюється відповідно з розвитком технологій, а також його зміни у системі 

мас-медіа і стану медіакультури суспільства та окремих його верств. 

Використовуються актуальні інформаційні прецеденти, поточні новини, сучасні 

комплексні феномени, що популярні в молодіжному середовищі. Базуючись на 
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культурних традиціях народу, медіаосвіта та медіаграмотність враховують 

національну та етнологічну специфіку потреб людей, забезпечуючи 

паритетність їхньої взаємодії і конструктивність діалогу. Завдання 

медіаграмотності –  трансформувати споживання в активний і критичний 

процес, допомагаючи людям краще усвідомити потенційну маніпуляцію, це 

особливо бачиться в рекламі, а також допомогти зрозуміти роль мас-медіа і 

громадянських Засобів Масової Інформації (ЗМІ) у формуванні громадської 

думки. У межах медіаосвіти, поєднуються акценти на творче сприймання медіа 

і розвиток здатності того, хто вчиться створювати власну медіапродукцію. 

Виробництво в медіаосвітньому процесі медіапродукту з метою його 

подальшого використання в спільноті, на фестивалях, конкурсах тощо сприяє 

формуванню продуктивної мотивації учасників медіаосвітнього процесу. 

Медіаосвіта в сучасному світі розглядається як процес розвитку і 

саморозвитку особистості за допомогою тих матеріальних засобів масової 

комунікації, які з метою формування культури спілкування з медіа сприяють 

розвитку творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, умінь 

повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу й оцінки медіатекстів, 

навчання різних форм самовираження. 

Отже, з вищеперерахованого можна сказати, що медіаграмотність – це 

результат медіаосвіти, що допомагає людині активно використовувати 

можливості інформаційного поля телебачення, радіо, відео, кінематографа, 

преси, Інтернету, критично ставитись і споживати тільки ту інформацію, що 

потрібна споживачу. Її ціль є підготувати людей до життя в сучасних 

інформаційних умовах, до сприйняття різної інформації, навчити людину 

розуміти її та аналізувати. 
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Нині маніпулювання інформацією – найсильніша зброя, яку можна собі 

уявити. А простори Інтернету роблять її ще й доступною для всіх. Сучасна 

освіта немислима без використання засобів масової комунікації й 

інформаційних технологій. Засоби масової комунікації виконують безліч 

функцій: інформаційну, виховну, просвітницьку, розважальну та ін. 

Для вдосконалення якості сучасної освіти, забезпечення її доступності та 

ефективності, підготовки молоді до життя і діяльності в інформаційному 

суспільстві сьогодні доцільно враховувати процеси стрімкого інформаційно-

технологічного розвитку різних галузей. Незважаючи на те, що більшість 

учителів позитивно ставляться до медіаосвіти, насправді є ряд проблем, що 

стають на заваді активному застосовуванню нових технологій в навчальному 

https://web.archive.org/web/20130730163651/http:/www.edu.of.ru/mediaeducation/default.asp?ob_no=30060
https://web.archive.org/web/20130730163651/http:/www.edu.of.ru/mediaeducation/default.asp?ob_no=30060
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процесі. Серед них відсутність належного оснащення навчальних закладів 

технологічними засобами, непідготовленість педагогів і т. ін. З іншого боку, 

відзначається досить великий відсоток учителів, що працюють по традиційній 

системі, яка не враховує потребу сучасного суспільства у формуванні 

самостійного критичного мислення учнів [1]. 

Медіаосвіта – це частина освітнього процесу, яка спрямована на 

формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної 

та ефективної взаємодії з сучасною системою мас-медіа, як традиційними, так і 

новітніми медіа, з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій [2]. 

Медіаграмотність у першу чергу необхідна школярам, що пов'язано з 

особливостями сучасної соціокультурної ситуації, зокрема із широкими 

контактами учнів з медіа. 

Необхідність розвитку медіаграмотності саме в підлітковому віці 

обумовлена такими факторами: 

 По-перше, підлітковий вік є важливим періодом для 

інтелектуального, фізичного і психоемоційного розвитку дитини. 

 По-друге, сучасний школяр має, як правило, досить значний 

аудіовізуальний досвід: активно спілкується з телевізійною, комп'ютерною, 

відео – і звукозаписною технікою, володіє навичками поводження з мобільною 

телефонією і т. ін. 

 По-третє, учні, що стикаються з постійно зростаючим потоком 

інформації (навчальної, медійної), мають значні труднощі, коли їм необхідно 

самостійно критично оцінити отриману інформацію, виявити не тільки 

інтелектуальну і пізнавальну активність, але й особистісну, суб'єктивну 

позицію, творчу індивідуальність[3]. 

Саме система освіти має давати учням необхідні знання про інформаційне 

середовище, формувати медіакультуру і новий інформаційний світогляд, 

заснований на розумінні визначальної ролі інформації в житті людини. Навчити 

нове покоління "читати" аудіовізуальний текст як друкований, познайомити з 
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закономірностями й особливостями різних засобів масової інформації, тобто 

допомогти учням стати медіаграмотними і медіакомпетентними [4].  

Сучасне юне покоління все частіше називають «медійним». І це факт, бо 

молоді подобається мати справу з новими технологіями. Але зловживання 

медіа завдає шкоди як фізичному здоров’ю, так і емоційному. Тому, важливим 

завданням для батьків і педагогів є потреба в допомозі дітям при роботі з 

медійною інформацією. Медіазасоби допомагають в розкритті професійного і 

творчого потенціалу молодого покоління. Таким чином, разом з нашими дітьми 

ми повинні читати, критично осмислювати медіатексти, разом створювати 

медіапродукти. Це значно урізноманітнить навчальну діяльність і сприятиме 

всебічно розвиненої особистості. 
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Мобільне навчання дуже схоже на електронне та дистанційне, але 

відрізняється тим, що можна користуватися мобільними пристроями у зручний 
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час. Пройти навчання можна будь-де, маючи при собі тільки персональний 

мобільний пристрій. Якщо говорити іншими словами, медіаосвіта зменшує 

обмеженість в учнів, студентів та в цілому всіх людей у процесі отримання та 

опрацювання навчальних матеріалів.  

Можна зробити декілька різних визначень поняття «мобільна освіта». 

Отже: 

 Електронне навчання з використанням мобільних пристроїв, яке 

допомагає отримувати знання та навички.  

 Відноситься до використання портативних та мобільних пристроїв 

(кишенькові ноутбуки, телефони, ноутбуки, планшети) в освітеьому процесі. 

 Саме така освіта дозволяє студентам стати більш продуктивними, 

спілкуючись, отримуючи та створюючи інформацію. 

 Можливість отримувати або надавати навчальну інформацію на 

персональні мобільні пристрої. 

 Оскільки студент під час розробки нових навчальних мобільних 

матеріалів припускає використання інноваційних підходів, це веде до змін у 

поведінці та менталітеті студента. 

Коли викладач використовує можливості освітнього середовища, що 

реалізується за допомогою комплексу програмних засобів, він може саме так 

проводити навчальний процес:  

 Проводити консультації, семінарські заняття та заняття в режимі 

форуму або чату  

 Оцінювати учнів 

 Розробляти інтерактивні завдання та тести. 

 Змінювати зміст навчально-методичних комплексів. 

Отже, можна зробити висновок, що з розширенням різних гаджетів 

з’являється все більше можливостей їх застосування в якості технічних засобів 

навчання, які відкривають великі перспективи мобільного навчання у вищих 

закладах освіти України. Навчальним закладам, які ще не використовують цей 
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метод  навчання слід замислитися над впровадженням. Головними перевагами є 

свобода пересування учнів і доступність навчальних матеріалів будь-де. Після 

створення базової програмно-апаратної інфраструктури в навчанні можна 

використовувати сучасні цифрові матеріали та сервіси, які поліпшать спосіб 

викладання предметів.  
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Теперішнє медіасуспільство – це медіаграмотне суспільство. Тобто 

інформаційне суспільство, яке спілкується, ділиться інформацією, отримує нові 

знання, влаштовує соціальні акції та флешмоби у віртуальному просторі. 

В основі медіаграмотності перебуває модель, яка заохочує людей 

замислюватися над тим, що вони дивляться, бачать, читають. Завдання 

медіаграмотності полягає у трансформації медіаспоживання в активний та 

критичний процес, допомагаючи людям краще усвідомити потенційну 

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/%20handle/123456789/1471
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маніпуляцію, а також допомогти зрозуміти роль мас-медіа і ЗМІ у формуванні 

громадської думки.[1] 

Медіаграмотність – це набір компетентностей, необхідних для активної й 

усвідомленої  участі в житті медійного суспільства. Експерти визначили  які це 

мають бути компетентності. На основі їхніх відповідей було створено модель, у 

яку щороку будуть вноситися зміни – й незначні, й ґрунтовні. Остаточним 

результатом є одна всеохопна модель, яка включає десять компетентностей із 

медіаграмотності.[4] 

Розуміння.  Розуміння все більшого впливу ЗМІ на суспільство. Наше 

повсякденне життя все більше зазнає впливу засобів масової інформації. Цей 

процес, у ході якого широкий спектр засобів масової інформації проникає в 

наш світ усе глибше, і є все більшим упливом ЗМІ на суспільство. 

Медіаграмотність починається з усвідомлення цього процесу та його наслідків. 

Розуміння того, як побудовані ЗМІ. Велика частина медіаконтенту 

приходить до нас повністю сформованою. Газети, фільми й рекламні ролики 

«завершуються» після того, як ви їх побачили. Остаточна форма включає 

технічні, економічні та стратегічні рішення. Бути медіаграмотним означає 

розуміти, як засоби масової інформації, які ви споживаєте, набувають своєї 

форми. 

Розуміння того, як медіа забарвлюють реальність. Засоби масової 

інформації завжди представляють реальність із певного погляду. Цей погляд 

часто виділяється, як-от у рекламі певного продукту чи у викритті 

несправедливості в документальному форматі. 

Використання. Використання обладнання, програмного забезпечення й 

додатків. Активна участь у житті медійного суспільства починається з 

технічних навичок використання медіа. Вони варіюються від простих завдань, 

як-от використовувати мишку або відкривати вкладення, до складніших 

навичок, як-от налаштувати інтернет на мобільному телефоні або створити 

презентацію, й до дуже складних вмінь, таких як редагування відео або 

створення веб-сайтів. 
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Орієнтація в медіасередовищі. Багато працівників проводять у 

середньому чотири години свого робочого дня в Інтернеті. Бути 

медіаграмотним означає розбиратися в медіасередовищі. 

Комунікація. Пошук та обробка інформації. У сучасному 

інформаційному суспільстві ми завалені інформацією. Громадські та 

комерційні медіаканали ведуть мовлення 24/7. Щоденно друкуються три 

мільйони газет. Незліченна кількість книг щорічно береться з бібліотек. Цифри 

щодо отримання інформації в інтернеті – ще більш астрономічні. 

Створення контенту. Громадяни еволюціонували від споживачів 

(consumers) до споживачів-виробників (prosumers). Ми не просто дивимося 

телевізор пасивно, але реагуємо на те, що ми бачимо, у Twitter. Ми не просто 

йдемо в кіно, а й виставляємо свої власні відео на YouTube. Ми дізнаємося про 

світ не з книжок та енциклопедій, але й пишемо про нього у блогах та робимо 

свої внески у Вікіпедію. 

Використання соціальних мереж. Теперішнє медіасуспільство – це 

мережеве суспільство. Ми перебуваємо в контакті з іншими в режимі 24/7 через 

електронну пошту, смартфони, онлайн-ігри й соціальні медіа. 

Стратегія. Розмірковування про власне використання медіа. Розуміння, 

Використання і Комунікація, в кінцевому рахунку, є лише умовами для 

останньої групи компетентностей: Стратегії. Як випливає зі значення слова, 

здебільшого «ЗМІ» завжди є засобом для реалізації особистих, соціальних, 

професійних або суспільних цілей. 

Досягнення цілей за допомогою засобів масової інформації. У сучасному 

медіасуспільстві практично неможливо досягнути особистих, соціальних, 

професійних або суспільних цілей без використання медіа хоча б у якийсь 

спосіб.[4] 

Тому виходячи з цих положень, ми можемо зробити висновок, що бути 

медіаграмотним дуже важливо, це дасть нам навички, за допомогою яких ми 

зможемо відрізнити правдиву інформацію від неправдивої, знайти ряд 



151 
 

необхідної нам фнормації з перевіреного джерела, та навіть нові змоги до 

заробітку. 
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Людство постійно розвивається. До того ж темп змін невпинно 

пришвидшується. І для людини, і для країни стає дедалі важливіше вміти 

реагувати на ці зміни, щоб не залишитися осторонь прогресу. Один з 

дослідників вдало зазначив, що середньовічний англійський селянин зустрічав 

протягом життя менше людей, аніж сучасна людина за один день. Але це 

стосується міжособистісного спілкування. Коли ж мова йде про масове, то тут 

зміни ще разючіші. Ми спостерігаємо появу нових і нових медіа, які 

використовують технології, що ще вчора здавалися казковими. 

https://nv.ua/ukr/opinion/mediahramotnist-tse-ne-mahichna-injektsija-2504545.html
https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/chomu-vazhlyvo-buty-mediagramotnym
https://izbirkom.org.ua/news/medialiteracy/2018/mediagramotnist-iak-suchasna-potreba-informatsiinogo-suspilstva/
https://izbirkom.org.ua/news/medialiteracy/2018/mediagramotnist-iak-suchasna-potreba-informatsiinogo-suspilstva/
https://ms.detector.media/mediaosvita/post/18961/2017-05-24-buti-mediagramotnim-desyat-neobkhidnikh-kompetentnostei/
https://ms.detector.media/mediaosvita/post/18961/2017-05-24-buti-mediagramotnim-desyat-neobkhidnikh-kompetentnostei/
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Медіаграмотність включає в себе практику, яка дозволяє людям 

отримувати доступ до засобів масової інформації, критично оцінювати їх і 

створювати або маніпулювати ними. Медіаграмотність не обмежується одним 

носієм інформації. Національна асоціація освіти в галузі медіаграмотності, що 

базується в США, визначає його, як здатність отримувати доступ, аналізувати, 

оцінювати, створювати і діяти з використанням усіх форм комунікації. 

Навчання медіаграмотності спрямоване на підвищення обізнаності про 

вплив ЗМІ та формування активної позиції по відношенню як до споживання, 

так і до створення медіа. Навчання медіаграмотності є частиною навчальної 

програми в Сполучених Штатах і деяких країнах Європейського Союзу, і 

міждисциплінарне глобальне співтовариство вчених і педагогів з 

медіаграмотності займається обміном знаннями через наукові та професійні 

журнали і національні асоціації членів 

Навчання медіаграмотності часто використовує педагогічну модель, 

засновану на опитуванні, яка спонукає людей задавати питання про те, що вони 

дивляться, чують і читають. Освіта в галузі медіаграмотності надає 

інструменти, які допомагають людям критично аналізувати повідомлення, 

надає учням можливості розширити свій досвід роботи з медіа і допомагає їм 

розвивати творчі навички у створенні власних медійних повідомлень. 

критичний аналіз може включати визначення автора, цілі та точки зору, 

вивчення методів побудови та жанрів, вивчення моделей репрезентації ЗМІ, а 

також виявлення пропаганди, цензури та упередженості в новинах та програмах 

зі зв'язків з громадськістю (і причин цього). Освіта в галузі медіаграмотності 

може дослідити, як структурні особливості - такі як володіння ЗМІ або його 

модель фінансування - впливають на представлену інформацію. 

Відповідно до основних принципів освіти в галузі медіаграмотності, 

"мета освіти в цій галузі полягає в тому, щоб допомогти людям різного віку 

розвинути навички дослідження і навички самовираження, необхідні їм для 

того, щоб бути критичними мислителями, ефективними комунікаторами і 

активними громадянами в сучасному світі." 
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Прихильники навчання медіаграмотності стверджують, що включення 

медіаграмотності в шкільні програми сприяє громадянській активності, 

підвищує обізнаність про владні структури, властивих популярним ЗМІ, і 

допомагає учням набути необхідних навичок критики і дослідження. Все 

більше число досліджень було присвячено впливу медіаграмотності на молодь. 

В ході важливого мета-аналізу понад 50 досліджень, опублікованих в журналі 

Journal of Communication, було встановлено, що медіаграмотність позитивно 

впливає на знання, критику, сприйманий реалізм, вплив, поведінкові 

переконання, установки, самоефективність і поведінку. 

Теоретичні основи медіаграмотності були запропоновані різними 

вченими. Рене Хоббс виділяє три рамки для впровадження медіаграмотності 

серед учнів: автори і аудиторія, повідомлення і смисли і репрезентація і 

реальність. Синтезуючи літературу з медіаграмотності, інформаційної 

грамотності, візуальної грамотності та Нової грамотності, вона виділяє ці 

ключові ідеї, які формують теоретичний контекст медіаграмотності. 

Девід Букінгем висунув чотири ключові концепції, які "забезпечують 

теоретичну основу, яка може бути застосована до всього спектру сучасних 

медіа, а також до "старих" медіа: виробництво, мова, репрезентація і 

аудиторія.Розвиваючи концепції, представлені Девідом Бекінгемом, Генрі 

Дженкінс обговорює виникнення культури участі та підкреслює важливість 

"нової медіаграмотності" –  

набору культурних компетенцій та соціальних навичок, необхідних 

молодим людям у новому медіа-ландшафті. 
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В теперішній час неможливо уявити своє життя без сучасних технологій. 

Надзвичайно швидко розвиваються різні технології, які впливають на наше 

життя. Однією з таких технологій є мобільне навчання, що активно впливає на 

наше життя та набагато покращує його. 

Мобільність є однією з характерних  рис сучасного суспільства. 

Одночасно з розвитком технології вдосконалюється і розвивається в швидкому 

темпі система освіти. Одним із перспективних напрямів досліджень у галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій є впровадження мобільного навчання 

в освітній процес. Розвиток мобільних технологій призводить до того, що 

мобільні пристрої стають зручнішими та більш багатофункціональними. 

Поняття «мобільне навчання» з’явилося в англомовній літературі 

приблизно десять років тому, однак все частіше зустрічається в науковій 

літературі в нашій країні. За цей період зацікавленість науковців зросла від 

незначного інтересу до досліджень до істотних проектів в освіті. Мобільне 

навчання – це передавання знань на мобільні пристрої, головний його принцип 

– навчання в будь-якому місці, в зручний час, що є надзвичайно важливим для 

сучасної молоді. 

Можливості мобільного навчання: 

1. Учні та студенти шкіл та університетів використовують ноутбуки 

або мобільні телефони в класній кімнаті або кімнаті лекції. 
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2. Студенти, які користуються мобільними телефонами і ноутбуками в 

аудиторії або класі, підвищують співпрацю між студентами та учнями і 

викладачами. 

3. У виробничому навчанні учні та студенти ті, які мають мають 

доступ до навчання на мобільному телефоні отримують знання завжди вчасно, 

щоб знайти рішення проблеми, що виникає. 

4. Навчання можна проводити на відкритому повітрі, наприклад на 

практиці.  

5. Підвищення рівня письменності, розвиток мислення і участь у 

навчанні серед підростаючого покоління. 

6. Надання відео та звукової підтримки, для того, щоб збільшити 

рівень навчання, що забезпечують у корпоративному середовищі або в іншій 

класній кімнаті. 

 Мобільне навчання має деякі недоліки: 

1. Малий розмір екрана, клавіш; 

2. Бувають труднощі з доступом до Інтернету; 

3. Малий рівень захисту особистої інформації; 

4. Велика вартість організації мобільного навчання; 

Отже, мобільне навчання дає нам можливість користувачам отримувати 

набагато більше інформації з різних джерел із допомогою мобільних пристроїв, 

це є дуже зручно та позитивно сприяє ефективній організації навчального 

процесу 

Також мобільне навчання – це доступність і збереження завдань, що  

значно спрощує витрати часу на їх створення, редагування, відстеження, сприяє 

творчому підходу до їх виконання, а також дає змогу формувати навички 

самостійного навчання впродовж усього життя. 
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Сучасний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

розкриває широкі можливості Інтернет для його використання в освітній галузі, 

зокрема в процесі навчання математики. Застосування Інтернет-технології 

започаткувало нову форму освітнього процесу, яка отримала назву – 

електронне навчання (E-learning). Однією з активних форм E-learning є 

мобільне навчання (M-learning), яке все більше набуває популярності серед 

сучасної молоді. M-learning поширюється завдяки розвитку технології 

мобільного зв’язку, що базується на застосуванні мережі Інтернет, і в 

майбутньому може стати потужним засобом підвищення успішності навчання 

на всіх етапах становлення особистості. 

В.О. Куклєв [1] розглядає мобільне навчання як навчання за допомогою 

мобільних засобів, незалежно від часу та місця, з використанням спеціального 

програмного забезпечення на педагогічній основі міждисциплінарного та 

модульного підходів. С.О. Семеріков визначає мобільне навчання як підхід до 

навчання, за якого на основі мобільних електронних пристроїв створюється 

мобільне освітнє середовище, де здобувачі освіти можуть використовувати їх у 

якості засобу доступу до навчальних матеріалів, що містяться в Інтернеті, будь-

де та будь-коли [3].  

Таким чином, мобільне навчання є, з одного боку, різновидом 

дистанційного навчання, а з іншого – комп’ютеризованого. Основне його 

призначення все-таки полягає в тому, щоб покращити знання учнів в тій темі, в 

якій вони бажають, і в той момент, коли їм це потрібно. 
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Навчання за технологією М-learning висуває на передній план такі 

дидактичні принципи:  

– індивідуального підходу. Використовуючи М-learning можна через 

мобільний пристрій надати навчальному процесу індивідуальності. Учні мають 

можливість вибору змісту навчання з урахуванням їх інтересів, у результаті 

чого мобільне навчання стає орієнтованим та індивідуалізованим;  

– активності і самостійності. Використовуючи М-learning, учні мають 

можливість пройти навчання самостійно в зручний для них час, створюються 

умови для підвищення активності, прояву ініціативи в процесі групового 

навчання у взаємодії з іншими учнями;  

– цілеспрямованості та системності [2].  

В процесі навчання за моделлю мобільного навчання учень має 

можливість спілкуватись з вчителем постійно за допомогою послуг мережі 

Інтернет – на відміну від традиційного навчання, де таке спілкування можливе 

лише в межах навчального закладу. Учитель відіграє роль консультуючого 

керівника, який спрямовує діяльність учня. 

В порівнянні з традиційним мобільне навчання надає можливість 

моніторингу навчання в реальному часі та високу насиченість контенту, що 

дозволяє розглядати його не лише як засіб навчання, а й як інструмент спільної 

роботи, спрямованої на підвищення якості навчання. Впровадження елементів 

мобільного навчання в освітній процес середньої школи дозволить уникнути 

негативних наслідків неконтрольованого використання мобільних пристроїв 

через їх активне залучення до процесу навчання замість адміністративних 

заборон. 
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В сучасному суспільстві способи сумісної роботи постійно змінюються у 

відповідності з демографічним портретом професіонала: колективи стають 

глобальнішими, люди – мобільнішими, а нові інструменти докорінно 

перетворюють вигляд робочого місця. Люди прагнуть вступати в контакт і 

взаємодіяти, не виходячи зі свого житла чи робочого місця. Для організації 

взаємодії використовують різні типи комп’ютерних пристроїв і додатків. 

Найпопулярнішим в останні роки стало використання мобільних пристроїв. 

З кожним днем все збільшується використання мобільного інтернету і 

кількість користувачів мобільних пристроїв. Такі зміни цілком обумовлені, 

зараз всі прагнуть до зручності і мобільності у всіх сферах життя. З появою 

комунікаторів і планшетів, вже немає необхідності брати з собою ноутбуки та 

інші пристрої в дорогу, в відрядження, на зустрічі і для інших цілей. 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/927
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У ХХ ст. виникає мобільне навчання як новий напрям розвитку 

електронного навчання, що передбачає активне застосування мобільних 

технологій для забезпечення рівного доступу до засобів ІКТ [1].  

У наш час, було б доцільно використовувати мобільні технології на 

уроках. Адже мобільні пристрої надавали б учителям інструменти для 

персоналізації навчання від одного учня до іншого.  

Наприклад, під час уроку географії учень, який навчається, може залучати 

матеріал за допомогою інтерактивної карти на планшеті. Ще один учень, який 

віддає перевагу читанню, може вчитися з онлайн-підручником. 

Окрім того, щоб зробити заняття більш цікавими, вчителі можуть 

використовувати головний планшет або подібні мобільні пристрої для 

спостереження за виконанням учнями певного завдання. Якщо один учень 

відстає, а інший мчить попереду, учитель, зможе регулювати навантаження та 

допомагати всім процвітати одночасно. Часто під час занять викладачеві 

необхідно не тільки відповісти на питання, а й наочно продемонструвати 

відповіді, які можуть містити фото, відео та аудіо. Учні під час виконання 

практичних і лабораторних робіт можуть отримати доступ до довідкової 

інформації, необхідної для виконання завдань. Мобільні системи, оснащені 

спеціальним додатком, здатним передати питання і отримати короткий 

однозначну відповідь в режимі реального часу, дозволять посилити зворотний 

зв'язок в навчальному процесі.  

Таким чином наявність мобільних пристроїв у класах дасть змогу учням 

отримувати індивідуалізоване навчання. А теперішні учні потребують 

індивідуальної уваги. 

Технології на уроці усувають потребу учнів та вчителів виконувати 

втомлювальні завдання вручну. Викладачі можуть використовувати мобільні 

програми для автоматичного впорядкування уроків або завдань, а учні можуть 

використовувати мобільний, щоб полегшити співпрацю над груповою роботою 

чи дослідженнями. Доступність та простота мобільних технологій породили 

потребу в автоматизації як всередині, так і зовні класу [1]. 
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Одне з найбільш унікальних розширень для мобільних пристроїв - це 

можливість навчатися поза класом. 

Отже, гармонійне поєднання сучасної освіти з мобільними технологіями, 

дає учням можливість безперервного доступу до навчальних матеріалів будь-

де, будь-коли не залежно від географічного положення, ситуації та часового 

простору. Це забезпечує їх мобільність у навчанні та створює передумови бути 

конкурентоспроможними на всесвітньому ринку праці. 
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Актуальність дослідження. Сучасний учень має орієнтуватися в 

сучасному медіапросторі, розуміти основні принципи функціонування різних 

медіа, виявляти вплив інформації на особистість, аналізувати й оцінювати 

медіаповідомлення, знати правила культури спілкування в інформаційному 

суспільстві та методи захисту від можливих негативних впливів; збирати, 

обробляти, зберігати та передавати інформацію з навчальною метою. 

Медіаграмотність допомагає учню активно використовувати можливості 

інтернету, телебачення, радіо, преси, допомагає йому краще зрозуміти мову 

мистецтва. 

Протягом значного періоду українськими науковцями значна увага 

приділялася дослідженню  медійного простору, у якому живе дитина 

інформаційного сьогодення( Волошенюк О. В, Ганик О.В., Голощапова В. В, 
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Дегтярьова Г.А, Іванова І. Б., Кожанова А. Ю., Пиза Г. Ю., Шкребець О.О, 

Янкович О. І.). Вони вважають, що медіапростір є невіддільною частиною 

життя сучасної людини. При цьому, він є не лише її цивілізаційним здобутком, 

а й потужною зброєю, яка здатна керувати свідомістю кожного. У таких реаліях 

виховання медіаграмотності є не лише турботою кожної конкретної особи, а й 

необхідною умовою виховного процесу молодого покоління українців [1]. 

Метою даної статті є обґрунтувати необхідність та особливості навчання 

медіаграмотного учня, який спроможний перетворювати інформацію в знання; - 

медіакомпетентного члена сучасного соціуму, який здатен не піддаватися 

медіаагресії та маніпуляціям. 

Розвиток сучасних мас-медіа, соціальних мереж  потребує 

цілеспрямованої підготовки учнів  до вмілого й безпечного користування 

інформаційно-комунікаційними технологіями та мас-медіа. Відтак виникає 

гостра  необхідність у розвитку медіаосвіти, адже сучасний учень школи не 

завжди готовий аналізувати вплив медіа й пов’язані з їхньою діяльністю 

маніпуляції, а також протистояти небезпекам, які можуть чекати на дітей в 

інтернеті. 

Під медіаосвітою ми розуміємо процес розвитку особистості на матеріалі 

й за допомогою медіа з метою формування культури спілкування, творчих, 

комунікативних здібностей, критичного мислення, умінь повноцінного 

сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки медіатекстів. Базовими цілями 

медіаосвіти вважаємо розвиток комунікативних здібностей учнів; формування 

критичного мислення; навчання сприймання інформації; оцінювання якості 

інформації; підвищення загальнокультурного рівня [2].  

У світі постправди та жорстких реалій українського інформаційного 

простору медіаграмотність є необхідним інструментом для кожного, 

починаючи з пелюшок і аж до старості. Критичне ставлення до інформації 

вимагає, проте, зусиль і постійної роботи над собою. Саме тому Академією 

української преси був розроблений ряд навчальних програм з медіаграмотності 
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та може бути використаний в роботі педагогами загальноосвітніх шкіл, вищих 

навчальних закладів, а також курсів підвищення кваліфікації: 

Навчальна програма «Сходинки до медіаграмотності» для 2–4 класів; 

Навчальна програма з основ медіаграмотності для 8–9 класів 2013р. 

і 2017 р. ; 

Навчальна програма з основ медіаграмотності для 10–11 класів. 

На мою думку, інтеграція медіаграмотності у шкільні предмети є 

ефективнішою. Вона охопить учнів із 1 по 11 класи. На жаль, ми не можемо, 

маючи такий навчальний план, запровадити окремі предмети в усіх класах. На 

сьогодні є програми в 10-х класах із медіакультури. І я вважаю, що це вже 

запізно. Першокласники вже володіють ґаджетами й можуть заходити до 

інтернету. Вони вже є споживачами інтернет-контенту. Тому треба інтегрувати 

медіаграмотність із першого класу в усі навчальні предмети. Дітей треба вчити, 

як працювати з інформацією і, що навіть важливіше, зберегти їхнє психологічне 

здоров’я. Аби вони вміли отримати інформацію й не реактивно на неї 

реагувати, а зрозуміти, що з неї потрібне, а що ні, проактивно реагувати на 

отриману інформацію від будь-якого медіа. 

Важливо, що елементи медіаосвіти увійдуть у весь освітній процес, згідно 

з оновленою Концепцією. Методи критичного мислення залишаються 

основними в Концепції медіаосвіти. Світ розвивається, тож ані методологія, ані 

технологія впровадження критичного мислення не може залишатися на тому ж 

рівні, що й у 2011 році. Дуже багато чого змінилося. Навіть коли ми 

відстежували наших дітей сім років тому, не в усіх були комп’ютери, а тепер 

усі мають ґаджети, всі члени родини. Зрозуміло, що медіаосвіта має бути на 

різних етапах життя людини й вона теж має змінюватися. Самі технології дуже 

швидко змінюються в останні роки. 

Отже, зарадити суспільному дефіциту медіаграмотності може, перш за 

все, медіаосвіта, впроваджена на обов’язковому загальноукраїнському рівні у 

школах та вищих навчальних закладах. 

 

http://www.aup.com.ua/ml/progr_2_4.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/Program_8_class.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/Program_8_9_2017.pdf
http://www.aup.com.ua/ml/Program_10_11.pdf


163 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Основи медіаграмотності. – Навчально-методичний посібник / Троян С. 

О., Ткачук А. В. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – 162с 

2. Різун В. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник/ Ред.-упор. В. Ф. 

Іванов, О. В. Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. — Київ: 

Центр Вільної Преси, 2013. — 352 с 

 

 

 




