
22 березня 2018 року в рамках  методичного тижня  комісії викладачів 

загальнотехнічних та спеціальних дисциплін  було проведено науково-

практичну конференцію "Інформаційні технології у професійній діяльності", 

що зібрала студентів та викладачів для обміну знаннями і досвідом. 

Відкрила конференцію завідувач відділення "Технологічна освіта та 

фізичне виховання" Корзун О.В. Вона наголосила на важливості проведення 

цього наукового форуму для підвищення освітнього та наукового рівня 

студентів, викладачів, реалізації їх творчого потенціалу. 

 

 

Особливу увагу в доповідях було приділено науковим та прикладним 

аспектам використання інформаційних технологій. За результатами 

конференції видано збірник тез доповідей.  



1. Інновації в професійній та технологічній освіті - секція конференції, яка 

включила розгляд чотирьох питань. 

Використання інформаційних технологій для розвитку творчих 

здібностей учнів. З таким повідомленням виступив Невмержицький О.П., який 

звернув увагу на інформатизацію освіти 

як один з основних напрямів процесу 

інформатизації, продиктований потребами 

сучасного суспільства, у якому головним 

рушієм прогресу є індивідуальний 

розвиток особистості. Вона має 

забезпечити впровадження в практику 

програмно-педагогічних розробок, 

спрямованих на інтенсифікацію 

навчального процесу, вдосконалення 

форм і методів організації навчання. 

 

 

 

 



Використання інноваційних технологій з метою підвищення якості 

засвоєння навчального матеріалу на уроках. Доповідач студент 241 групи 

Пожарський А.С. Студент наголосив, що часто у роботі вчителі надмірно 

захоплюються використанням якоїсь однієї педагогічної технології, не 

помічаючи її "мінусів", не 

враховуючи індивідуальні 

особливості своїх учнів, їх готовність 

до роботи за певною технологією. 

Експеримент не приносить бажаних 

результатів, і вчитель розчаровується 

у всіх нововведеннях, продовжує 

працювати за "старою системою". 

Артем вважає, що сучасному 

педагогові необхідно вибрати те "зерно", що дасть змогу створити свою міні-

методику. А у творчого вчителя і учні прагнутимуть до творчості. 

 
 



Особливості використання інноваційних методів на уроках трудового 

навчання. Студент 221 групи Кобилинський Олександр розповів, творчі 

здібності пов’язуються з створенням нового, оригінального продукту, з 

пошуком нових засобів, методів отримання інформації та реалізації її у 

практичній діяльності. 

Найбільш ефективно ці 

завдання можуть бути 

вирішені шляхом 

використання в навчанні 

сучасних педагогічних 

технологій у поєднанні з 

інформаційними засобами, 

які забезпечують цілісний 

розвиток особистості, 

становлення її творчого потенціалу. 

Інформаційні технології забезпечують інтерактивність навчання, що 

сприяє врахуванню 

індивідуальних 

особливостей учня під 

час формування творчих 

здібностей. В умовах 

інтерактивного навчання 

є можливість 

організувати 

диференційоване 

навчання, котре 

максимально враховує 

умови  формування творчих здібностей учнів. 

 

 

 



Виховний аспект уроку як джерело формування ціннісних орієнтацій 

учнів. (Бородавка Назарій). Студент 221 групи у своїй доповіді наголосив, що в 

цілому, існує три основні види трудового виховання: групові, масові, 

індивідуальні. Водночас, до методів трудового виховання можна віднести такі: 

стимулювання поведінки і діяльності школярів, організація діяльності і 

формування досвіду суспільної поведінки, формування свідомості особистості. 

Разом з цим, ефективними формами 

роботи з трудового виховання учнів 

(відповідно і з профорієнтації) можна 

вважати такі: профорієнтаційні 

уроки, гуртки, екскурсії, 

професіографічні дослідження. 

Було зазначено, що уроки 

трудового навчання у майстернях 

дають змогу ознайомити учнів з багатьма професіями, виховати інтерес до них. 

Цінність уроків трудового навчання для профорієнтації полягає в тому, що 

школярі у навчальних 

майстернях не лише 

одержують певні 

знання, але в процесі 

створення конкретних 

об'єктів праці, які 

мають корисну 

значущість, 

здобувають спеціальні 

вміння й навички, 

пробують свої сили в 

практичній діяльності, 

розвивають професійні інтереси й здібності. Тому, перед кожним уроком 

потрібно ставити завдання профорієнтаційного змісту. 

 



Використання інформаційних технологій на уроках трудового навчання. 

(Шаповалова А.С.). Студентка 241 групи розповіла, що комп’ютер, завдяки 

своїм унікальним можливостям використовується у різних галузях людської 

діяльності. Не стоїть осторонь 

і навчально-виховний процес 

у закладах освіти. Нині 

елементарна комп’ютерна 

грамотність – складова 

частина професійної 

підготовки педагогів. 

Можливості інформаційно-

комунікаційних технологій 

(ІКТ) роблять комп’ютер 

привабливим засобом реалізації самого процесу навчання. З самого початку 

впровадження комп’ютерів у навчальні заклади ключовим питанням було їхнє 

використання  в  усьому  освітньому  процесі.  

Трудове навчання не буде мати перспективи, якщо не буде тим чи іншим 

чином пов’язане з сучасними інформаційними технологіями. Адже 

інформаційні технології застосовуються у технічному проектуванні та 

конструюванні, дизайні, моделюванні та деяких технологічних процесах тощо. 

Використовувати інформаційні 

технології учитель трудового 

навчання повинен у своїй 

професійній діяльності не лише для 

набору тексту та створення 

дидактичних презентацій, а й 

для  креслення, моделювання, 

проектування тощо. Якщо є 

можливість (а така можливість з кожним роком покращується, бо все більше 

учнів мають удома комп’ютери) залучати до такої діяльності  учнів в 

індивідуальному порядку. 



Використання інформаційних та мережних технологій у навчальному 

процесі. (Шлапак Т.А.). Студентка 231 групи, під час виступу, наголосила, що 

на сьогоднішній день вже накопичено певний досвід застосування 

інформаційних та мережних технологій у навчальному процесі, викладачі 

активно користуються сервісами мережі Інтернет у професійній діяльності. 

Тетяна ознайомила присутніх з Web 2.0 — методикою проектування 

систем, які шляхом обліку мережевих взаємодій, стають краще та повніше, чим 

більше людей ними користуються. Особливістю веб-сервера 2.0 є принцип 

залучення користувачів до 

наповнення і багаторазового 

вивіряння контента. За 

допомогою Веб 2.0 можна 

організувати наступну 

колективну діяльність: 

• спільний пошук та 

зберігання інформації; 

• спільне використання 

фотоматеріалів; 

• створення і спільне використання медіа-матеріалів; 

• спільне створення та редагування гіпертекстів;  

• спільне редагування і використання в мережі текстових документів, 

електронних таблиць, презентацій та інших документів; 

• спільне редагування і використання карт і схем.  

• Інтерактивна дошка OnLine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сучасні освітні орієнтири запровадження інформаційних технологій в 

педагогічний процес вищих навчальних закладів. (Добрянський В.В.). 

Викладач наголосив, що визначальним критерієм діяльності вищого 

навчального закладу має бути стан і якість наукових досліджень, залучення до 

них студентської молоді, збереження діючих та становлення нових наукових 

шкіл, впровадження інноваційних підходів у процес підготовки майбутніх 

фахівців та створення на основі даних чинників професійного інформаційного 

простору вищої школи. Побудова інформаційного освітнього простору – це 

побудова моделі організації та управління освітнім простором. Освітній простір 

вищої школи – це креативне поле, що створюється між тими, хто навчає, і тими, 

хто навчається, та відіграє продуктивну роль у механізмі соціалізації, це 

частина соціокультурного середовища, в якому засвоюються цінності й вимоги 

даного суспільства та 

створюються умови 

для оволодіння 

культурою; це 

складний комплекс 

різнохарактерних умов 

освітнього процесу. У 

процесі фахової 

підготовки студентів у 

вищій школі 

відбувається їхня 

повторна, професійно-орієнтована соціалізація, до механізмів якої відносять: 

традиційний (засвоєння соціально-статутних, професійно-орієнтованих норм та 

еталонів тощо), стилізований (оволодіння комплексом цінностей та норм 

морально-поведінкових проявлень), міжособистісний (побудова взаємодії на 

основі психологічних механізмів емпатії та ідентифікації), рефлексивний 

(формування механізму взаєморозуміння, осмислення засобів, умов, причинних 

детермінант того враження, що справив на інших людей). 

 

  



Використання інформаційних технологій в вищих навчальних закладах. 

(Матюшенко М.В.). Студент 211 групи розповів, що інформаційні та 

телекомунікаційні технології впевнено входять у всі сфери діяльності людини. 

Впровадження інформаційних технологій відбувається практично у всіх 

галузях, але найбільш гостро вирішення цього питання вимагає система освіти, 

зокрема організація управління навчальним закладом. Від якості побудови 

інтегрованої інформаційної автоматизованої системи управління ВНЗ залежить 

динаміка розвитку навчального закладу. Проблема інформатизації – це 

стрижень, навколо якого 

будується вся система 

роботи вищого 

навчального закладу. 

Розвязання цієї 

проблеми дозволяє 

вирішити замовлення 

інформаційного 

суспільства, готувати 

спеціалістів, які 

спроможні на сучасному 

рівні застосовувати інформаційні технології у професійній діяльності, у 

повсякденному житті. Важко уявити ВНЗ, діяльність якого здійснювалась би 

без розвитку сфер використання компютерної техніки, інформаційних 

технологій. 

Тому в умовах суспільства, що інтенсивно входить в інформаційну епоху 

ефективне використання ІКТ в освіті є не лише вимогою часу, а й логічним 

проникненням інформаційних технологій в педагогічний процес. 

 

 

  



Використання інформаційних технологій як засіб ефективного 

накопичення навчальної інформації. (Сулковський А.В.). Викладач 

поділився досвідом використання інформаційних технологій на заняттях 

технічного креслення та нарисної геометрії.  

Під час проведення занять викладач широко використовує програмні 

засоби навчання та мультимедіа : 

презентації, відеоролики, 

компютерні програми тощо. 

Комп'ютерна презентація, як 

яскрава обгортка, викликає 

бажання скуштувати «цукерку» 

під назвою  «урок». Мотивація 

учбової діяльності зростає в 

декілька разів. Презентація 

звільняє учителя від 

традиційного використання дошки. Етапи уроку, основні тези і весь необхідний 

ілюстративний матеріал чітко і наочно виконані на слайдах сприяють 

концентрації уваги учнів і активізації їх діяльності. 

Наприклад при 

проведенні консультації 

перед екзаменом з 

нарисної геометрії та 

технічного креслення всі 

питання  розробив у 

вигляді слайд шоу – це 

дало можливість якісно і 

за короткий термін часу 

опрацювати всі питання, 

що раніше традиційним методом пояснення зробити це було дуже складно.  

 

 

 



 

 
 

 

         Підсумки роботи конференції дозволяють констатувати, що можливості 

вдосконалення розвитку інформатизації освітнього процесу далеко не 

вичерпані. Є низка питань, що вимагають глибшого і серйознішого вивчення. 

Такими є аспекти, що визначають прогноз та стратегічні питання управління 

процесом інформатизації освіти в умовах зовнішнього середовища 

інформаційного суспільства, що постійно формується і змінюється, а також 

розвиток ІКТ і поява нових інформаційних технологій. 


