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Олена Серебрянська 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ 
НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
На сьогодні одним із найважливіших завдань, що стоять перед 

освітою, є оволодіння інформаційними та телекомунікаційними технологіями 
для формування загальноосвітніх і загальнокультурних навичок роботи з 
інформацією. Цілком очевидно, що, використовуючи лише традиційні 
методи навчання, розв’язати це завдання неможливо. Це є не стільки 
завданням змісту освіти, скільки задачею застосовуваних технологій 
навчання. Тому нині виникла необхідність реорганізації процесу навчання 
на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, де джерелом 
інформації найчастіше є електронні засоби такі як: 

Комп’ютер. Комп’ютер на уроках стає реальною необхідністю. 
Навчати, використовуючи прогресивні методи, – означає навчати методам 
здобуття глибоких знань. Використання комп’ютера дозволяє створювати 
інформаційне середовище, що стимулює інтерес та допитливість учнів. Не 
секрет, що вивчення шкільних предметів викликає у багатьох труднощі. 
Засвоєння матеріалу, зазвичай, будується на простому запам’ятовуванні 
дат, формул, термінів та процесів. Комп’ютерні програми мають дидактичне 
значення і для слабкого, і для мотивованого учня. Слабкі учні встигають 
зробити небагато, але отримують задоволення від самого процесу навчальної 
праці.  

Мультимедійні презентації. До найбільш ефективних форм викладу 
навчального матеріалу слід віднести мультимедійні презентації. Ця 
мультимедійна форма дозволяє подати матеріал як систему яскравих 
опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в 
алгоритмічному порядку.  

Електроний підручник. Електронний підручник надає можливість 
вчителю і учням змінити тип роботи в класі. В електронному підручнику є 
аудіофайли, бібліографічні довідки, інтерактивні таблиці, карти та 
контурні карти, а також до підручників природничо-наукового циклу у 
вигляді анімаційної заставки представлені досліди. Все це дає великі 
можливості й розвиває інтерес дитини до предмета. Нинішнє покоління 
дітей часто називають комп’ютерним поколінням і як би ми не пручалися 
цьому дійсність говорить сама за себе. Електроний підручник може 
допомогти і вчителям і батькам вирішити проблему «порожнього сидіння в 
Інтернеті і за комп’ютером», обернувши його в бік навчання, ЕП підвищує 
мотивацію до навчання.В електронному підручнику можливо робити 
нотатки вчителя і передавати їх всім або окремим учням. Також у 
підручниках нового покоління є можливість контрольного тестування й 
режиму навчального тесту (самоконтролю). 

Електронна пошта. Електронна пошта відноситься до засобів 
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дистанційного доступу. В узагальненій формі можна відобразити наступні 
можливості: передача повідомлень, підготовлених безпосередньо за 
допомогою клавіатури комп’ютера або заздалегідь зберігається в пам’яті у 
вигляді файлів або комп’ютерних програм;використання і пересилання 
комп’ютерних навчальних програм; зворотній зв’язок студентів з 
викладачами, що дозволяє відстежити активність студентів;проведення 
опитувань, моніторинг думок студентів і т. п., що дозволяє оцінювати 
рівень якості наданих освітніх послуг. 

Чат – листування учнів з викладачем і один з одним. У чат-
листуванні вирішуються наступні завдання: учень набагато краще вчиться, 
якщо він уміє встановлювати соціальні контакти з іншими членами 
колективу;від уміння спілкуватися з іншими членами колективу залежить і 
вміння учнів грамотно і логічно писати;у процесі соціальних контактів між 
учнями створюється навчальний спільнота людей, що володіють певними 
знаннями і готових отримувати нові знання в процесі спілкування один з 
одним, спільної пізнавальної діяльності. 

Відеоконференція. Відеоконференція – важливий спосіб підвищення 
лояльності учнів і викладачів до навчального закладу. Вона дозволяє 
студентам отримувати принципово новий досвід від навчання та розширює 
коло потенційних абітурієнтів за рахунок мешканців географічно 
віддалених регіонів і країн, а також людей з обмеженими можливостями. 
Відеоконференція дозволяє забезпечити рівну реалізацію права на освіту 
всіх людей, незалежно від місця їх проживання, кольору шкіри і 
соціального статусу. Завдяки цьому, відеоконференцзв’язок служить 
інструментом демократизації суспільства. 

Електронні журнали. Електронні журнали – кращий спосіб вирішення 
повсякденних питань, пов’язаних з навчальним процесом – як для шкіл, 
так і для батьків та учнів. Використання в діяльності всіх учителів-
предметників електронного класного журналу завершує побудову єдиного 
інформаційного простору школи, в якому були б об’єднані вчителі, 
адміністрація, учні та їх батьки. Метою впровадження «електронного 
класного журналу» є поступовий перехід від паперової до електронної форми 
обліку успішності учнів, автоматизація рутинних обчислювальних процесів. 

Підвищення ефективності навчання в сучасній школі неможливе без 
впровадження новітніх форм організації навчального процесу. Одним із 
способів реалізації цієї ідеї з економією часу, сил і засобів, як доводять 
дослідження провідних педагогів та психологів, є застосування 
інформаційних технологій. 

 
 

 
 
 
 
 


