
Одна машина може виконувати роботу п'яти 

звичайних людей, але жодна машина не зможе 

виконати роботу однієї непересічної людини.  

Елберт Габбард 

3 червня 2019 року було проведено підсумкове засідання творчої лабораторії 

викладачів «Сучасні засоби унаочнення». Досвід та успіхи найбільш розвинених 

країн світу в галузі науки, виробництва, нових технологій свідчать про 

необхідність перебудови системи освіти у напрямку створення умов для 

особистості, яка має вільно проявляти свої здібності, розвиватися відповідно до 

своїх нахилів. Перед сучасною освітою постало завдання адаптації до життя в 

інформаційному суспільстві через формування відповідних компетентностей у 

процесі навчання. Щоб стати людиною XXI століття, сучасній людині необхідно 

не лише оволодіти базовими комп'ютерними навичками, але й навчитися збирати 

та аналізувати інформацію, синтезувати нові знання, ефективно співпрацювати з 

людьми різних культур. 

З доповіддю «Засоби зображення й відображення об’єктів» виступив 

керівник творчої лабораторії Герасимчук С.В., який повідомив, що пристрої 

відображення інформації (ПВІ) широко використовуються для виведення 

алфавітно-цифрової та графічної інформації, відображення довідкових даних по 

об'єктах контролю та 

управління технологічними 

процесами. Пристрої 

відображення інформації 

дозволяють надавати людині 

інформацію у 

найсприятливішому вигляді 

типу текстів, таблиць, 

рисунків, діаграм. Висока 

швидкодія більшості пристроїв 

відображення дозволяє використовувати їх у реальному масштабі часу. 



Про важливість використання засобів унаочнення в навчальному процесі 

розповів Жигадло О.М., адже для вивчення багатьох об’єктів і явищ, недоступних 

для безпосереднього 

сприймання викладач 

повинен використовувати 

графічні наочні посібники: 

картини, таблиці, схеми, 

кольорові листівки, 

роздавальні картки тощо. 

Потреба в демонструванні зумовлена тим, що уявлення, які дістають 

студенти тільки з розповіді викладача або читання не закріплені зоровими 

образами, тому можуть бути неправильні. Отже, використання засобів уначнення 

допомагає створити образні уявлення про предмети і явища навколишнього 

середовища. 

Завершальним етапом засідання стала презентація викладачами своїх 

творчих здобутків. 

Жигадло Олег Миколайович 

Відеолекторій «Комплекс вправ для навчання технічної підготовки 

волейболістів» - волейбол з методикою викладання 

       

  



Новик Юрій Іванович 

Методична підтримка вивченню предмету «Інформатика» з використанням 

можливостей Google-сервісів 

 

 

 

 



Шень Віра Анатоліївна 

Робочий зошит з психології 

     

  



Стаднік Олександр Федорович 

Пісні до шкільних свят та заходів 

 

Старовойт Зоя Петрівна 

Тестові завдання з основ ритміки і хореографії з методикою 

 

 

 



Кононко Микола Хомич 

Методичні рекомендації баяністу-початківцю 

 

Гулий Григорій Мусійович 

Хрестоматія педагогічного репертуару для баяна 

 

 



 

Шайкова Аліна Леонтівна 

Психологія в схемах і таблицях 

 (Модуль 2) 

 

Структура особистості 

 

 

 

 

 



Тунік Наталія Цезарівна 

Робочий зошит з дисципліни  «Вступ до спеціальності (Технології) 

 

Савіна Мирослава Валеріївна 

Робочий зошит  "Історія педагогіки"  

  



Марченко Тетяна Володимирівна 

Мультимедійний комплекс з педагогіки (Модуль "Теорія виховання") 

 

 

      



Корзун Олена В'ячеславівна 

Мультимедійний комплекс із зарубіжної літератури 

  

 

 

 



Кравченко Оксана Анатоліївна 

Мультимедійний комплекс з 

навчальної дисципліни "Основи екології" 

 
 

 

                                  

             

                
 

 



Горобець Олена Анатоліївна 

Розробка мультимедійних презентацій з основ здоров'я за розділом " Психічна і 

духовна складова здоров'я"  для студентів 341 групи. 

 

     

     

    

  



Кириченко Інна Леонідівна 

Робочий зошит для студентів ІІ курсу з дисципліни «Практичний курс 

інформатики (з елементами програмування)» 

 

     

Меленець Ірина Олексіївна 

Робочий зошит для студентів ІІ курсу з дисципліни «Практичний курс 

інформатики (з елементами програмування)» 
 

 

 



Голуб Людмила Володимирівна 

Навчальні матеріали для підготовки тестового контролю знань студентів із 

української мови  на базі програми Test-W2 

 

Левченко Наталія Василівна 

Комплекс презентацій для навчання студентів 311 групи з легкої атлетики з 

методикою викладання 

    

 



Добрянський В’ячеслав Володимирович 

Мультимедійний комплекс з дисципліни «Безпека життєдіяльності» 

       

 

       

 

       

 

 

 

 



Сердюк Людмила Миколаївна 

Мультимедійний комплекс з дисципліни «Художня культура/культурологія» 

   

 

   

 

   

 


