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Склад творчої групи  

Керівник творчої групи: Герасимчук С.В., голова циклової комісії викладачів 

загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, викладач інформатики, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.  

  

Члени групи:  

Голуб Л.В., викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, старший викладач; 

Горобець О.А. викладач природничих дисциплін з методикою навчання; 

спеціаліст вищої  кваліфікаційної  категорії; старший викладач; 

Гулий Г.М. викладач музичного мистецтва; спеціаліст вищої 

кваліфікаційної  категорії; викладач - методист;  

Добрянський В.В. викладач загальнотехнічних дисциплін,  спеціаліст  ІІ 

кваліфікаційної  категорії;  

Корзун О.В. – викладач зарубіжної літератури; викладач вищої 

кваліфікаційної  категорії; викладач – методист;  

Кравченко О.А. викладач природничих дисциплін з методикою навчання, 

спеціаліст  І кваліфікаційної  категорії;  

Новик Ю.І. викладач інформатики, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії; викладач методист; 

Савіна М.В. викладач психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст І 

кваліфікаційної категорії;  

Сердюк Л.М. викладач гуманітарних дисциплін, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії; викладач – методист;  

Стаднік О.Ф. викладач  музичного мистецтва; спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії; старший викладач;  

Урчик О.Ю. викладач музичного мистецтва; спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії;  



Шайкова А.Л. викладач психолого-педагогічних дисциплін; спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії; старший викладач;  

Шень В.А., викладач психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії;викладач-методист;  

Жигадло О.М., викладач фізичної культури, спеціаліст першої 

кваліфікаційної категорії;  

Кириченко І.Л., викладач інформатики, спеціаліст другої кваліфікаційної  

категорії;    

Левченко Н.В., викладач фізичної культури, спеціаліст;  

Марченко Т.В., голова предметної (циклової) комісії викладачів психолого-

педагогічних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;  

Меленець І.О., викладач хімії, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії;  

Тунік Н.Ц., голова предметної (циклової) комісії викладачів фізичної 

культури та виховання з методикою викладання, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист.   



Тема  дослідження. Сучасні засоби унаочнення як носії інформації та 

інструменти діяльності вчителя й учнів.  

Актуальність теми полягає у тому, що за допомогою дослідження даної 

теми, критичного аналізу та порівняння з відомими вже підходами можливо 

виокремити ефективні способи використання різних видів наочності у 

формуванні компетенції на різних етапах навчання.  

Предмет дослідження – доцільність та результативність застосування 

наочності, як окремого способу, та у поєднані з іншими під час ознайомлення та 

автоматизації дій з навчальним матеріалом.  

Об’єкт дослідження – різноманітні види наочності, способи їх 

використання у процесі формування професійної компетенції. 

Завдання:  

З метою якомога повнішого використання нових можливостей унаочнення 

навчального матеріалу, які з’являються внаслідок застосування у навчально-

виховному процесі засобів навчання нового покоління, необхідно визначити і 

конкретизувати вимоги до засобів унаочнення нового покоління з урахуванням 

того, що застосування ІКТ дає можливість виконувати практично необмежену 

кількість обчислень з надзвичайно великою швидкістю, зберігати і відтворювати 

недоступну значну кількість даних, здійснювати адаптивне подавання 

навчального матеріалу тощо. Деякі властивості технічних засобів, зокрема – 

сенсорних екранів (інтерактивних дощок) забезпечують можливість 

застосування нових прийомів подання навчального матеріалу, управління 

навчальним процесом. 

Очікувані результати роботи:  

Важливою особливістю засобів навчання нового покоління є те, що вони 

забезпечують новий рівень унаочнення, заміняючи, у разі наявності пристроїв 

колективного спостереження (телевізійних або проекційних екранів), практично 

всі відомі аудіовізуальні засоби. Разом з цим, з метою ефективного 

використання сучасних засобів навчання необхідно виявити педагогічні умови, 

які забезпечать успішне проведення навчально-виховного процесу.   



Тематика засідань творчої групи  

ТЕМА 1. Навчальне середовище нового покоління та його складові. 

 

Доповідь 1. Комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище та вимоги до його 

реалізації. (Герасимчук С.В). 

Доповідь 2. Комплекс педагогічних вимог до програмних засобів навчального 

призначення з дотриманням принципів дидактики. (Марченко Т.В.). 

Доповідь 3. Принцип наочності і створення електронних засобів навчального 

призначення. (Меленець І.В.).  

  

ТЕМА 2. Використання педагогічних програмних засобів як один із 

способів оптимізації навчального процесу. 

 

Доповідь 1. Використання тренажерних комплексів. (Новик Ю.І.) 

Доповідь  2. Використання комп’ютерних тестуючих програм. (Кириченко І.Л.) 

Доповідь 3. Використання електронних лабораторних практикумів.  

                                                                                     (Добрянський В.В.) 

Практична робота. 

Перегляд вебінару "Онлайн-сервіси для створення тестів" (сайт "На Урок" 

від 11 липня 2018 року) 

ТЕМА 3. Інноваційні засоби навчання нового покоління. 

Доповідь 1. Використання мультимедійних засобів подання навчального 

матеріалу. (Савіна М.В.) 

Доповідь 2.  Використання сенсорної дошки під час подання нового матеріалу. 

(Горобець О.А.) 

Практичне заняття 

Створення мультимедійних презентацій та використання їх під час подання 

нового матеріалу. 

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://naurok.com.ua/webinar/onlayn-servisi-dlya-stvorennya-testiv


ТЕМА 4. Образні засоби навчання. 

Доповідь 1. Засоби зображення й відображення об’єктів. (Герасимчук С.В.) 

Доповідь 2. Використання засобів унаочнення в навчальному процесі. 

                                                                                      (Жигадло О.М.) 

Практичне заняття 

Презентація творчих надбань педагогів. 

    



Практична діяльність творчої групи  

Опрацювання методичної літератури  

1. Англо-український тлумачний словник з обчислюваної техніки, Інтернету і 

програмування. – Вид.1 – К.: Видавничий дім "Софт Прес", 2005. – 756 с. 

 2. Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади створення і розвитку 

сучасних засобів та е-технологій навчання // Збірник наукових праць до 10–

річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. – Ч.2. – Харків: 

"ОВС", 2002. – С. 182-189. 

 3. Бирка М.Ф. Комп’ютер – помічник під час тематичної атестації. // Крайова 

освіта № 3 (195) від 22 січня 2003 р. – с. 13. 

 4. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних 

закладів / Н.П. Волкова. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. – 576 с. 

 5. Гриценчук О.О. Електронний підручник і його роль у процесі 

інформатизації освіти // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. 

праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука / Інститут засобів навчання АПН 

України. – К.: Атіка, 2005. – с. 255-261.  

6. Дементієвська Н. П., Морзе Н. В. Комп’ютерні технології для розвитку 

учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. 

праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН 

України. –К.: Атіка, 2005. – 272 с. – с. 120-134.  

7. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Як можна комп’ютерні технології 

використати для розвитку учнів та вчителів // Актуальні проблеми 

психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. 

С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон. – К.: Міленіум, 2005. -Т. 8, вип. 1. – 238 с. – 

с. 152-158.  

8. Інформаційне забезпечення навчального процесу: інноваційні засоби і 

технології: Колективна монографія. – К.: Атіка, 2005. – 252 с.  



9. Круглик В. С. Концепція сучасного педагогічного програмного засобу / В. 

С. Круглик. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em3/content/07kvsspm.htm.  

10.  Обрізан К.М. Програмні засоби навчального призначення // 

Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, 

перспективи / За ред. В.М.Мадзігона, Ю.О.Дорошенка. – К.: Педагогічна 

думка, 2003. – С.156-165. 

 11.  Пащенко О. В. Реалізація сучасних комп’ютерних технологій у 

навчальному процесі // Гум. вісн. ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький 

державний пед. унів. ім. Гр. Сковороди”, наук.-теор. зб., спец. вип. / 

Індивідуалізація і фундаменталізація навчального процесу в умовах євро 

інтеграції. Переяслав-Хмельницький, 2007. – 459 с. – с. 283-289. 12. NETOP 

SCHOOL як ефективний засіб оптимального використання комп'ютера в 

навчальному процесі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://aks.mylivepage.ru/wiki/463/154_NETOP_SCHOOL. 13. Test-W2. 

Контрольно-діагностична система. Інструкція з експлуатації. – Шепетівка: 

«Аспект», 2008. 

 

2. Обробка результатів  

1) Проектування та розробка власних сучасних засобів унаочнення.  

2) Апробація педагогічних підходів до використання сучасних засобів 

унаочнення у навчально-виховному процесі з різних навчальних 

предметів.  

3) 3) Обговорення проблем ефективного використання сучасних засобів 

унаочнення у навчально-виховному процесі.  

http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em3/content/07kvsspm.htm

