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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:  

Абрагам В.І., викладач психолого-педагогічних дисциплін, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, старший викладач; 

Войналович О.В., викладач фізичного виховання, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

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

спеціаліст вищої  кваліфікаційної  категорії; старший викладач; 

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

кваліфікаційної категорії;  

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

кваліфікаційної  категорії; викладач – методист;  

Ляшук А.Б., викладач природничих дисциплін, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

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

кваліфікаційної категорії; 

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

педагогічних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший 

викладач;  

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

кваліфікаційної категорії; 

Сулковський А.В. викладач загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

Тихоліз В.О., викладач психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 



Писарська Г.В., викладач соціально-економічних, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

Прохорова О.В., викладач іноземної мови, викладач вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист; 

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

культури та виховання з методикою викладання, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

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; 

Яценко В.К. викладач математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист. 

  



Тема  дослідження. Сучасні засоби унаочнення як засіб розвитку 

розумових здібностей особистості та творчого оволодіння знаннями, навичками, 

уміннями. 

Актуальність теми полягає у тому, що коло проблем, які виникають у 

процесі застосування у навчально-виховному процесі комп'ютерно- 

орієнтованих засобів навчання охоплює досить значну кількість питань, 

починаючи з психолого-педагогічного обґрунтування питань, пов'язаних з 

використанням комп'ютерної техніки безпосередньо як засобу навчання, 

з'ясування психологічних особливостей використання комп'ютера учнями 

(студентами) різних вікових груп, і закінчуючи таким практично важливим 

питанням, як подолання психологічного бар'єру, що виникає у багатьох 

потенціальних користувачів - викладачів, вчителів, керівників навчальних 

закладів, педагогів-дослідників стосовно самої ідеї інформатизації всього 

навчального процесу і пов'язаною з цим необхідністю докласти певних зусиль 

для оволодіння новими засобами навчальної діяльності.   

Предмет дослідження – загально-дидактичні і спеціальні методичні умови 

застосування засобів навчання.  

Об’єкт дослідження – комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, якими 

вважатимемо не тільки власне педагогічні програмні засоби, а й будь які інші 

матеріали навчального призначення, для відтворення яких використовуються 

програмно-апаратні засоби. 

Завдання:  

а) створення і використання засобів унаочнення навчального матеріалу, які 

важко або неможливо реалізувати жодним з традиційних засобів навчання;  

б) створення віртуальних діяльнісних середовищ, які надають можливості 

користувачеві (студенту, викладачу) виконувати дії над знаково-символьними 

моделями об'єктів вивчення, здійснювати унаочнення цих моделей шляхом 

перетворення їх на керовані динамічні моделі, виконання дій над цими 

моделями з використанням результатів аналізу, їх доповнення, заснованого на 

когнітивному осмисленні;  



в) ефективний моніторинг навчального процесу, який базується на 

використанні програмних і програмно-апаратних засобів визначення рівня 

навчальних досягнень учнів та відповідних засобах та способах накопичення, 

зберігання, аналізу, опрацювання та інтерпретації отриманих даних, створення 

максимально об'єктивної бази для формування викладачем оцінювального 

судження, накопичення даних про навчальні досягнення кожного суб'єкту 

навчання студента з метою корекції навчального процесу, формування 

індивідуального рейтингу. 

Очікувані результати роботи:  

- розробка єдиних науково-методичних підходів до вирішення задач 

інформатизації навчання; 

- підготовка педагогічних кадрів до освоєння засобів інформаційно-

комунікаційних технологій та їх впровадження у навчальний процес; 

- підготовка студентів до використання сучасних засобів навчально-

пізнавальної діяльності та отримання знань; 

- розробка частинних методик використання сучасних інформаційних 

технологій навчання у навчальному процесі.   



Тематика засідань творчої групи  

ТЕМА 1. Наочні посібники та технічні засоби навчання у сучасному 

навчанні. 

Доповідь 1. Роль засобів наочності у формуванні сучасного навчального 

середовища. (Герасимчук С.В). 

Доповідь 2. Реалізація принципу наочності під час навчання студентів. 

(Абрагам В.І.). 

Доповідь 3.  Види наочності та вимоги до їх використання. (Горобець О.А.).  

  

ТЕМА 2. Використання комп’ютерних технологій під час занять та їх 

доцільність. 

Доповідь  1. Помилкові судження про презентації та приклади. (Жигадло О.М.) 

Доповідь 2. 10 підказок створення успішних презентацій. (Войналович О.В.) 

 

Практична робота. 

Перегляд вебінару "10 секретів створення успішної презентації для 

вчителів" (сайт "На Урок" від 20 лютого 2019 року) 

 

ТЕМА 3. Електронні засоби навчання у системі інноваційних підходів 

для підвищення ефективності навчального процесу. 

 

Доповідь 1. Імітаційні програмні засоби. (Савіна М.В.) 

Доповідь 2. Моделюючі програмні засоби. (Сулковський А.В.) 

Практичне заняття 

Перегляд вебінару "Використання флеш-карток у навчальному процесі" 

(сайт "На Урок" від 1 серпня 2019 року) 

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/10-sekretiv-stvorennya-uspishno-prezentaci-dlya-vchiteliv
https://naurok.com.ua/webinar/10-sekretiv-stvorennya-uspishno-prezentaci-dlya-vchiteliv
https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-flesh-kartok-u-navchalnomu-procesi


ТЕМА 4. Використання віртуальної та доповненої реальності на заняттях: 

інструменти та приклади. 

Доповідь 1. Інструменти, які потрібні педагогу для використання AR та VR на 

заняттях. (Герасимчук С.В.) 

Доповідь 2. Актуальність залучення нових технологій у роботу сучасного 

вчителя. (Шайкова А.Л.) 

 

Практичне заняття 

Презентація творчих надбань педагогів. 

    



Практична діяльність творчої групи  

Опрацювання методичної літератури  

1. Бирка М.Ф. Інноваційні засоби навчання / М.Ф.Бирка // Освіта Буковини. – № 

19 (91). – 20 травня 2011 р. – (вкладка: наукова діяльність). – С. 1-13.  

2. Буртовий С. В. Електронні засоби навчання – від теорії до практики / С. В. 

Буртовий. – Кіровоград, 2014. – 48 с.  

3. Зайченко І. В. Педагогіка: підручник / І. В. Зайченко. – 3-тє видання, 

перероблене та доповнене – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 608 с.  

4. Каршиев Х. Электронные средства и методы обучения для повышения 

эффективности учебного процесса / Х. Каршиев, Н. Аминова // Молодой 

ученый. – 2016. – №14. – С. 539–542.  

5. Лапінський В. В. Проектування електронних засобів навчання з урахуванням 

проблем управління навчальним процесом / В. В. Лапінський // Збірник 

наукових праць «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА». – 2011. – №11. – 

С. 751–758.  

6. Лобода Ю. Г. Електронні засоби навчання: структура, зміст, класифікація 

[Електронний ресурс] / Ю. Г. Лобода // Електронне наукове фахове видання 

«Інформаційні технології і засоби навчання». – 2012. – Режим доступу до 

ресурсу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/649/492.  

7. Поясок Т. Б. Електронні засоби навчання: педагогічний аспект / Т. Б. Поясок. 

// Педагогічний процес: теорія і практика. – 2010. – №2. – С. 164 –169.  

8. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школ.: учеб. 

пособие для вузов / Д. В. Чернилевский. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 437 с. 

Корбут О.Г. Електронний підручник як елемент освітнього середовища 

[Електронний ресурс] / О. Г. Корбут. - Режим доступу: 

http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1087  

9. Фіголь Н. Електронний навчальний посібник чи підручник: до проблеми 

визначення / Н. Фіголь; Національний технічний університет “Київський 

політехнічний інститут”, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk733/TK_wisnyk733_1_fihol'.htm  

10. Електронний підручник як дидактичний засіб у педагогіці / НМЦ 

“Агроосвіта”. - К.: Агроосвіта, 2016. - 32с.  

 

 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/649/492
http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1087
http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1087
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk733/TK_wisnyk733_1_fihol'.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk733/TK_wisnyk733_1_fihol'.htm


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) Обговорення проблем ефективного використання сучасних засобів 

унаочнення у навчально-виховному процесі.  


