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Зміст конференції 
«Наукові технології є інструментом цивілізації, розвиток яких забезпечуватиме 

добробут суспільства. Виходячи з цього, "інструментом" розвитку 

інформаційного суспільства або інформаційного етапу цивілізації є інформаційні 

технології» 

                                                                                            Фукідзава Юкітіо   

Блог «Best time» в роботі класного керівника            Некіга Л.М.. 

 Вступ. ІКТ в сучасній школі.                                       Панасюк В.У.  
1 

2 

3 
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Предметний сайт в роботі із старшокласниками      Кочева Л.М.                                    

Використання сервісу «Padlet» в професійній  

діяльності вчителя                                                     Чуйко М.В. 

Блог як зсіб підвищення пізнавальної активності учнів НУШ. 

                                            Корнієнко Т.С., Третяк Н.Є, Похілько 

А.В.  

Використання сервісу PLIKERS в освітньому процесі. 

                                                                                              Крикунова О.В.  

 Використання ІКТ на уроках мистецтва та літератури. 
                                                                                                 Волкова Ю.В.  

 Інтерактивний лепбук – як один із прийомів навчання в НУШ. 

                                                                  Дудка А.О. 

Використання інтерактивної дошки під час організації 

інклюзивного освітнього простору.           Бородіна К.Ж., Сомова А. А.                                 
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Основні завдання конференції: 
 

 сформувати знання: 

• про технологію створення та використання інтерактивних онлайнових 

вправ та ігор у навчанні;  

• щодо використання, класифікації та створення персональних освітніх 

веб-ресурсів, зокрема навчального сайту вчителя; 

• щодо поняття «інтерактивний плакат», його місця в освітньому 

процесі; 

 удосконалити:  

• вміння роботи з онлайн-інструментами для створення інтерактивних 

онлайнових вправ та ігор у навчанні;  

• вміння роботи з онлайн-інструментами для створення інтерактивного 

зображення;  

• створювати персональний освітній  веб-ресурс засобами інструментів 

Google;  

• створювати та використовувати в освітньому процесі інтерактивні 

плакати за допомогою різних онлайн-інструментів; 

  розвинути:   установки до професійного самовдосконалення 

педагогічних працівників 
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• створення єдиного освітнього простору;  
 

• активне запровадження нових засобів і методів навчання, що орієнтовані на 
використання інформаційних технологій; 
 

• синтез засобів і методів традиційного та комп’ютерного навчання; 
 

• створення системи випереджальної освіти; 
 

• виникнення нового напрямку діяльності викладача – розробка 
інформаційних технологій навчання та програмно-методичних комплексів; 
зміна змісту діяльності викладача: з передавача знань до розробника нової 
технології (що, з одного боку, підвищує його творчу активність, а з іншого 
 

• потребує високого рівня технологічної та методичної підготовки); 
 

• формування системи безперервного навчання як універсальної форми 
діяльності, що спрямована на постійний розвиток особистості протягом 
усього життя 

 

Сучасними світовими тенденціями 
інформатизації освіти є: 
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•  оснащення освітніх закладів засобами інформаційних 

технологій та їх використання в якості нового педагогічного 

інструменту та підтримки процесу навчання; 

 

•  зміна змісту освіти внаслідок розвитку інформатизації 

суспільства, а також об’єднання переваг традиційної освіти з 

можливостями інформаційних технологій; 

 

•  створення єдиного інформаційного освітнього простору, який 

забезпечує доступність якісної інформації. 

 

Сьогодні дослідники  виділяють різні 
тенденції сучасного етапу інформатизації 

освіти, з яких найбільш важливими є: 
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1. Навчання для всіх, всюди та завжди 

• Мобільне навчання (дистанційне навчання) 

• Трансляція з одного на кілька пристроїв 

• Інтерактивні підручники 

 

2. Динамічні матеріали 

• Матеріали, створені вчителем, учнем, та ін. 

• Персоналізоване навчання (персоналізація) 

• Навчаючі ігри та навчання в грі (гейміфікація) 

• Віртуальне репетиторство, коучинг (вебінари) 

 

3. Спільна робота у реальному часі  

• За  допомогою хмарних технологій 

• Доступ до матеріалів за принципом «в будь який час» 

• Оцінка в режимі реального часу 

• Можливості управління та покращений захист 

• Освітні сервіси 

 

Глобальні тенденції ІТ в освіті 
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Основні тенденції ІТ в освіті 
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Ресурси ІКТ 
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• комп’ютерна програма повинна відповідати тим же 
дидактичним вимогам, що і традиційні навчальні посібники, 
таким як: науковість, систематичність, послідовність, 
доступність, зв’язок з практикою, наочність; 
 

• програма повинна функціонувати в умовах класно-урочної 
системи; 
 

• педагогічний програмний засіб має виконувати функції 
інструмента, який допоміг би вчителю урізноманітнити 
форми і методи навчання, створити умови для підвищення 
розумової активності учнів, сприяти організації певних 
форм діяльності учнів у межах уроку; 
 

• комп’ютерна програма повинна повністю відповідати 
державній навчальній програмі; 

 

 
Вимоги до програмних 

продуктів  
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Ефективність використання засобів 
навчання 

 

книга  

вчитель 

підручник  

коп'ютер 

 

«Будь-яка думка варта на увагу» 
                                                         Платон 
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Продажи 

Книга 

Вчитель 

Підручник 

Комп'ютер 

Ефективність використання засобів 
навчання 
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Переваги ІКТ 
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• недостатній рівень забезпечення навчальних закладів сучасним комп’ютерним 

обладнанням та відповідними меблями ; 

• застаріле матеріально-технічне обладнання більшості кабінетів інформатики; 

• недостатні обсяги фінансування навчальних закладів; 

• відсутність (або дороговізна) ліцензійного базового та навчального програмного 

забезпечення; 

•  недосконалість використання Інтернет-мережі, зокрема; 

• якість підготовки та перепідготовки фахівців з інформаційнокомп’ютерного 

забезпечення, вчителів ЗНЗ ; 

• побудова(розробка) нової системи навчання: учень – система ІКТ – вчитель; 

• сертифіковані педагогічні програмні засоби навчання ( є досить багато авторського 

ППЗ та програм які не сертифіковані та не мають відповідного рекомендаційного 

грифу Міністерства освіти) 

• брак багатьох державних стандартів в інформаційній сфері; 

• невпорядкованісь інформаційних відносин; 

Інформатизація освітнього процесу в сучасній школі 
– це комплексна проблема, розв’язання якої 

потребує одночасного вирішення,  
зокрема, таких завдань: 
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