
"Наочність - стежка пізнання, 

і світло, що осяває цю стежку" (з 

книги Василя Сухомлинського 

"Сто порад учителеві") 

 

З метою якомога повнішого використання нових можливостей унаочнення 

навчального матеріалу, які 

з’являються внаслідок 

застосування у навчально-

виховному процесі засобів 

навчання нового покоління, 

було створено творчу 

лабораторію викладачів 

«Сучасні засоби унаочнення».  

Для того, щоб  визначити і конкретизувати вимоги до засобів унаочнення 

нового покоління було проведено 7 листопада 2018 року перше засідання на 

тему "Навчальне середовище нового покоління та його складові". 

Керівник групи ознайомив присутніх із планом роботи, завданнями та 

очікуваними результатами. З виступу «Комп'ютерно-орієнтоване навчальне 

середовище та вимоги до його реалізації» присутні зробили висновки, що 

сьогодні в Україні кількість навчальних закладів, які мають доступ до нових 

засобів навчання, вже є достатньою для того, щоб говорити про існування 

нового типу навчального середовища.  На основі комп’ютерно-орієнтованого 

навчального середовища, 

яке виникає на цьому 

етапі, можна забезпечити 

учасникам освітнього 

процесу нові, недоступні 

на попередньому етапі 

розвитку технічних 

засобів навчання, форми 



подання навчального матеріалу, нові засоби діяльності суб’єктів навчання, 

засоби, за допомогою яких підтримують новий рівень спілкування і взаємодії 

між учасниками навчально-виховного процесу. 

Викладач Марченко Т.В. розповіла у своїй доповіді «Комплекс 

педагогічних вимог до 

програмних засобів 

навчального призначення 

з дотриманням принципів 

дидактики» про те що 

основою педагогічної 

праці є професійне 

педагогічне спілкування.  

Сформулювала загальні 

вимоги до комп’ютерних програм такі як: 

 побудова змісту навчальної діяльності із врахуванням основних 

принципів педагогічної психології і дидактики; 

  можливість реалізації різноманітних способів управління 

навчальною діяльністю;  

 стимулювання необхідних для досягнення основних навчальних 

цілей видів пізнавальної активності у тих, хто навчається; 

 врахування уже набутих знань, умінь і навичок; 

  стимулювання високої навчально-пізнавальної мотивації; 

  забезпечення можливості одержання різних видів допомоги; 

 врахування індивідуальних і вікових особливостей; 

  забезпечення зворотного зв’язку; 

 забезпечення індивідуалізації навчання; 

  адекватність використання способів подання;  

 можливість самостійного вибору темпу подання інформації; 

  можливість входу і виходу із програми в будь-який момент, 

забезпечення доступу до раніше пройденого навчального матеріалу тощо. 



Актуальним був 

виступ Меленець І.О. 

«Принцип наочності і 

створення електронних 

засобів навчального 

призначення». Було 

розглянуто питання 

використання 

електронних посібників для роботи на практичних заняттях, що: 

- дозволяє викладачу проводити заняття у формі самостійної роботи за 

комп'ютерами; 

- дозволяє викладачу за допомогою комп'ютера швидко і ефективно 

контролювати знання студентів, задавати зміст і рівень складності 

контрольного заходу;  

- дозволяє виносити на лекції і практичні заняття матеріал, можливо, 

менший за обсягом але найбільш істотний за змістом, залишаючи для 

самостійної роботи з електронним підручником те, що виявилося поза рамками 

аудиторних занять; 

- дозволяє використовувати комп'ютерну підтримку для рішення більшої 

кількості завдань, звільняє час для аналізу отриманих рішень і їхньої графічної 

інтерпретації. 

 


