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Г лобалізаційні процеси призводять до модернізації 

освіти як у світі, так і в Україні. Через всесвітню 

глобальну мережу Інтернет сучасна молодь має пос-

тійний доступ до різноманітного освітнього контенту, 

тому педагог має навчити не тільки основам свого 

предмету, а й бути конкурентоспроможним у вирі 

цифрового контенту.  

З кожним роком все популярнішими стають різно-

манітні відеолекції, які можна проглядати на особис-

тих ґаджетах, тому процес викладання все більше 

потребує використання різноманітних комп’ютерних 

технологій та засобів. Всі люди сприймають відомості 

по-різному, тому відео лекція є унікальним засобом 

підвищення ефективності сприйняття, оскільки ауді-

али запам’ятовують відомості, спираючись на слух, а 

відеолекцію можна прослухати у зручному темпі та 

проговорити навчальний матеріал у відповідності до 

особистісних потреб; візуали запам’ятають рухи, дії, 

процеси, таблички, діаграми та інші супроводжуючі 

наочності, а також вербальні та невербальні засоби, 

які присутні у кадрі; кінестетики спираються на рух і 

відчуття, тому для них є важливими тривалість  

дії, інтенсивність уваги, а також позитивні чи негати-

вні реакції, що може із легкістю передбачати  

відеолектор.  

Отже, за допомогою відео лекції можна розв’язати 

такі освітні проблеми: підвищення ефективності 

сприйняття; мотивація учнів до навчання; індивідуа-

лізація навчального процесу; демонстрація складних 

процесів; надання інструкцій / пояснень; поглиблен-

ня навчального матеріалу тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

багатьох країнах світу досліджується питання викори-

стання відео та відео лекцій у навчальній діяльності, 

так у статті «Aim, shoot, ready! Future teachers learn to 

‘do’ video» (Hernandez-Ramos P.) було описано як пере-

бороти страх та створити самостійно навчальне відео 

[1]. Науковець Antonio Dos Reis у багатьох своїх робо-

тах описує потребу у перебудові освіти та вказує на 

широке використання цифрових технологій у викла-

данні, зокрема створення навчально відео та різнома-

нітних відеолекцій [2]. Методичні рекомендації щодо  

підготовки відео лекцій висвітлюється в роботах Дже-

вага Г. В. [3], а вчені Тарасенко В.П., Михайлюк А. 

Ю., Сніжко М. В., Бігун Л. М. відмічають, що викори-

стання навчально-методичних відеоматеріалів сприяє 

формуванню та розвитку комунікативної компетент-

ності, підвищенню мотивації вивчення дисципліни та 

є невичерпним джерелом навчального матеріалу. 

Також, аналіз останніх публікацій виявив проблему 

недостатності опису методики створення відео лекцій 

на прикладі конкретних комп’ютерних програм. Тому 

метою нашої статті є висвітлення технологій ство-

рення навчальної відео лекції технічними засобами, 

які доступні кожному освітянину.   

Рис. 1. Результати опитування студентів щодо бажан-

ня створення та використання відеолекцій виклада-

чами. Джерело: власне дослідження.  

ВИЩА ОСВІТА 

УДК 37.091.32:004.08]:005.336.1   

ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОЛЕКЦІЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ  
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО  

МАТЕРІАЛУ СТУДЕНТАМИ    

Настас Дар’я Леонідівна      

науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти  

Київського університету імені Бориса Грінченка  

d.nastas@kubg.edu.ua 

ORCID ID 0000-0002-9008-8100  

Анотація. У статті висвітлено питання використання відео та відеолек-

цій у навчальній діяльності; наведено результати анкетування молоді, 

щодо їх потреб у різних формах подання навчального матеріалу, а також 

вказано під час яких саме видів навчальної діяльності наші респонденти 

найбільше очікують залучення відеоматеріалів; здійснено аналіз особли-

востей сприйняття відеолекцій та наведено рекомендації для підвищення 

ефективності сприйняття навчального матеріалу тими, кого навчають; 

висвітлено методичні рекомендації по створенню відеолекцій такими за-

собами ІКТ: MS PowerPoint 2010 і вище; ПЗ SMART Notebook (як запис 

робочого столу з аудіокоментарем); запис відеолекції з веб-камери.  

Ключові слова: освітній процес, навчальний матеріал, відеолекція, мультимедіа, ефективність 

сприйняття . 



4 

ВИЩА ОСВІТА 

  

КОМП’ЮТЕР У ШКОЛІ ТА СІМ’Ї №7 2018 

Виклад основного матеріалу. Серед студентів 

першого курсу Київського університету імені Бориса 

Грінченка (271 студент) було проведене анонімне 

анкетування на тему: «Форми подання навчального 

матеріалу». Вході опитування 83,7%  респондента 

виявило бажання, щоб викладачі створювали та ви-

користовували відеоматеріали (рис. 1).  

Найдоцільнішим, на думку молоді, є використан-

ня відео лекцій під час таких видів навчальної діяль-

ності, як: самостійна робота; інструкції до лаборатор-

них робіт; демонстрація фізичних/хімічних явищ, 

фізичних або музичних вправ тощо. Також вони за-

значають, що якщо навчальне відео не зацікавить 

впродовж перших 10 секунд, то 90% вимкне його. Са-

ме тому, для забезпечення ефективності сприйняття 

матеріалу відео лекції, рекомендуємо висвітлювати в 

ній не більше однієї теми та дробити відеоряд трива-

лістю до не більше 15 хвилин. Звертаємо вашу увагу, 

що вимова має бути чіткою, зрозумілою та залишати 

враження живого спілкування. Монотонне читання 

та використання складної термінології викликає 

швидке стомлення (як наслідок – зменшення трива-

лості довільної уваги суб'єктів навчання), тому для 

підвищення ефективності сприйняття перемикайте 

увагу кожні 1,5 – 2 хвилини, а для унаочнення вико-

ристовуйте графіки, діаграми, таблиці, блок-схеми, 

ілюстрації тощо (на думку студентів, ними краще 

сприймається та засвоюється матеріал поданий у  

відеоформаті – 50,6% та динамічних ілюстрацій – 

24,8%; матеріал, поданий у вигляді звичайного  

тексту, гарно засвоюють лише 6,3% студентів) [4]. 

Для створення відео лекції є велика кількість 

різноманітного технічного та програмного забезпе-

чення. Оскільки в переважній більшості освітніх ус-

танов є SMART-дошка, веб-камера, доступ до Інтерне-

ту та встановлено програмне забезпечення Microsoft-

Office, в цій статті ми висвітимо методичні рекомен-

дації по створенню відео лекції засобами: 

MS PowerPoint 2010 і вище; 

ПЗ SMART Notebook (як запис робочого столу з 

аудіо коментарем); 

запис відео лекції з веб-камери. 

MS PowerPoint 2010 і вище. Для того, щоб му-

льтимедійна презентація виглядала як відео лекція, 

пропонуємо підготувати заздалегідь короткі відеоро-

лики та/або звукозаписи. Для цього можете викорис-

тати, будь-який гаджет, який містить функцію відео/

аудіозапису (мобільний телефон, планшет, фотокаме-

Рис. 2. Вставлення відеофрагмерту з ПК 

Рис. 3. Маркери змінювання розміру 
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ра, веб-камера тощо). 

Коли всі аудіо- та відео файли будуть збережені 

на комп’ютері, необхідно підготувати слайди для ви-

кладення основного матеріалу. Пам’ятайте, що відо-

мості на одному слайді мають демонструвати головну 

думку, речення використовуйте прості та лаконічні, 

терміни виділяйте та розміщуйте у центрі слайду.  

Після виконання всіх підготовчих етапів необхід-

но перейти безпосередньо до створення відео лекції, 

Запустіть програму MS PowerPoint, у режимі відобра-

ження «Звичайний» перейдіть у вкладку ВСТАВЛЕН-

НЯ та оберіть команду «Відео», у випадному меню 

скористайтесь командою «Відео на моєму ПК» (рис.2) 

У діалоговому вікні, що з’явилась визначте місце 

збереження відеофрагментів та оберіть той запис, 

який відповідає вмісту поточного слайду, натисніть на 

кнопку «Вставити». Коли відео фрагмент буде додано 

на слайд, використовуючи спеціальні маркери зміни 

розміру адаптуйте розмір та місце розташування ві-

део (рис.3) до освітніх цілей. Якщо відео фрагмент має 

підкреслювати вміст слайду, то рекомендуємо розмі-

щувати його у нижньому правому куті слайда, якщо 

відео фрагмент є основним, – у верхньому правому 

куті або по центру слайда. 

Із вставленим відео фрагментом можна робити різ-

номанітні налаштування, наприклад, задавати пара-

метри відтворення, змінювати формат та властивості. 

Для цього достатньо клацнути лівою кнопкою миші 

на піктограмі вставленого запису та перейти на дода-

ткову групу команд, що з’явились у стрічці (рис. 4).  

Рис. 4. Знаряддя для відеозаписів  

Рис. 5. Збереження презентації в режимі демонстрації  

Рис. 6. Елементи панелі керування записом  
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Для додавання до слайду аудіозапису алгоритм дій 

ідентичний до дій додавання відеофрагменту, а саме: 

перейдіть у вкладку ВСТАВЛЕННЯ та оберіть коман-

ду «Аудіо», у випадному меню скористайтесь коман-

дою «Аудіо на моєму ПК» => визначте місце збережен-

ня аудіозапису, оберіть той запис, який відповідає 

вмісту поточного слайду, натисніть на кнопку 

«Вставити» => використовуючи спеціальні маркери 

зміни розміру, адаптуйте розмір та місце розташуван-

ня аудіозапису => налаштуйте параметри відтво-

рення аудіо, використовуючи додаткову групу команд, 

що з’явились у стрічці (Знаряддя для аудіозаписів). 

Після завершення редагування матеріалів та нала-

штування всіх аудіо- та відео файлів зберегти відеоле-

кцію засобами MS PowerPoint можна двома способа-

ми: у форматі демонстрації або як відеофайл. Для 

збереження презентації у режимі демонстрації достат-

ньо натиснути на меню Файл, обрати команду 

«Зберегти як», визначити місце збереження файлу на 

ПК. У діалоговому вікні, що з’явилось необхідно нада-

ти ім’я файлу та із випадного меню, обрати тип файлу 

«Демонстрація PowerPoint (*.ppsx)» (рис. 5). 

Процес збереження відеолекції засобами MS Power-

Point як відеофайлу потребує додаткових налашту-

вань, а саме: перейдіть у вкладку ПОКАЗ СЛАЙДІВ 

та оберіть команду «Записування показу слайдів», у 

випадному меню скористайтесь командою «Розпочати 

записування спочатку», у діалоговому вікні, що з’яви-

лась натисніть на кнопку «Почати записування». У 

режимі «Запис слайду» необхідно затриматись на 

слайді саме стільки секунд, скільки він повинен відо-

бражатись у відео. На слайді, який містить відео, не-

обхідно його запустити, почекати поки завершиться 

відео, а потім перемкнути на інший слайд.  

Рис. 8. SMART System Menu 

Панель керування записом розміщена у верхньому 

лівому куті та містить такі кнопки керування: 1 – пе-

ремкнути на наступний слайд; 2 – час на поточному 

слайді; 3 – загальний час презентації (рис.6). 

У режимі відображення «Сортувальник слайдів» MS 

PowerPoint Ви можете переглянути тривалість запису 

на кожному із слайдів та, за потреби, перезаписати 

лише ті слайди, які необхідно скоригувати. Для збере-

ження презентації як відеофайлу необхідно натисну-

ти на меню Файл, обрати команду «Зберегти як», ви-

значити місце збереження файлу на ПК. У діалогово-

му вікні, що з’явилось надати ім’я файлу та із випад-

ного меню, обрати тип файлу «Відео MPEG-4 (*.mp4)» 

або «Відеофайли WindowsMedia (*.wmv)».  
Перебіг збереження презентації як відео файлу 

відображається у нижній частині екрану (рис.7). Необ-

хідно дочекатись повного завершення збереження 

відеофайлу. 

Якщо на комп’ютері встановлено надбудову Office-

Mix для MS PowerPoint2013 і вище, то із детальною 

інструкцію створення відеолекції ви можете ознайо-

митися за посиланням: http://cikt.kubg.edu.ua/

відеолекція-ms-pp13/ [5]. 

ПЗ SMART Notebook (як запис робочого столу з 

аудіо коментарем). Використання цього програмного 

продукту чудово підійде для демонстрування роботи 

зі складними програмами, які потребують детальної 

та покрокової відео інструкції. Підготуйте робочий 

стіл ПК: запустіть всі додатки та супроводжуючі фай-

ли для демонстрації, налаштуйте мікрофон (якщо 

запис робочого столу ПК буде супроводжуватись коме-

нтарем). Для створення відео лекції з елементами 

відео інструкції ми будемо використовувати  додаток 

«Засіб запису SMART», який входить до стандартного 

програмного пакету SMART Notebook. Якщо на пане-

лі завдань відсутній значок системного меню SMART, 

то необхідно натиснути на кнопку Пуск, знайти у спи-

ску всіх встановлених програм SMART Technologies, 

обрати команду SMART System Menu (рис. 8).  

Завдяки SMART System Menu користувач отримує 

доступ до списку команд, серед яких знаходиться 

«Средство записи». Коли з’явилось діалогове вікно 

«Средство записи», користувач може обрати область 

для запису - 1, тимчасово - 2 або повністю -3, зупини-

ти запис та налаштувати параметри запису - 4 (рис.9). 

Рис. 9. Елементи діалогового вікна "Средство записи"  

Рис.7. Перебіг збереження відеофайлу 
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Для налаштування якості звуку і відео, формату 

кінцевого файлу та його місця збереження необхідно 

натиснути на кнопку Меню та із списку, що буде відт-

ворено, обрати категорію Параметри (рис. 10).  

Рис. 10. Параметри відеозапису 

У діалогову вікні Параметри на вкладці «Качество 

записи» (1) рекомендуємо обирати найвищу якість за-

пису звуку та відео.  

Рис. 11. Вкладка "Філігрань"  

У вкладці «Формат видео» бажано обрати файли 

WindowsMediaVideo, оскільки файли, збережені у фор-

маті відео SMART Recorder будуть доступні лише тим 

користувачам, у яких встановлено програмний пакет 

SMART Notebook. У вкладці «Конечные файлы» (3) 

обов'язково необхідно вказати шлях/місце збереження 

готового відео. Перейшовши на останню вкладку 

«Филигрань» (4) можна створити підпис, який буде 

автоматично додано до запису (рис.11). Доступні типи 

підпису: зображення, текст. Щоб встановити зображен-

ня, необхідно натиснути на кнопку «Обзор» та обрати 

файл, після цього за допомогою налаштувань (кнопка 

«Свойства») необхідно визначити місце розташування 

філіграні, задати прозорість об’єкта та, за необхідності, 

застосувати ефект. При встановленні текстової філіг-

рані у налаштуваннях доступні такі категорії: текст, 

прозорість, колір, шрифт, місце розташування. 

Після налаштувань усіх параметрів запису необхід-

но натиснути на кнопку ОК, потім у діалоговому вікні 

«Средство записи» (рис. 9) розпочати запис екрану. 

Коментуйте дії, які відбуваються на екрані та ро-

біть логічні паузи при переході від одного процесу до 

іншого. Для завершення відеозапису необхідно натис-

нути на кнопку зупинки запису та у вікні, що з’яви-

лось, надати назву файлу та перевірити/встановити 

місце його збереження. У результаті отримуємо само-

стійний відеофайл, який можна відтворити стандарт-

ним медіаплеєром. 

Запис відео лекції з веб-камери. Цей тип запису 

відео лекції можна використати для демонстрування 

явищ або процесів, оскільки веб-камера дозволяє роз-

містити у кадрі будь-які об’єкти. З-поміж великої кіль-

кості різноманітних додатків ми вирішили зупинитися 

на безкоштовному хмарному веб-додатку 123APPS 

(https://123apps.com/), оскільки його функціонал не є 

надмірним для користувача та дозволяє швидко розпо-

чати роботу. На головній сторінці веб-порталу необхід-

но обрати програму VideoRecorder (рис.12). 

Під час завантаження сторінки у браузері з’явиться 

спливаюче вікно, в якому необхідно надати дозвіл для 

використання мікрофону та камери. Після підтвер-

дження доступів можна переходити до налаштування 

відеозапису: визначити, звідки буде здійснюватися 

запис звуку (з мікрофону або веб-камери) та встанови-

ти якість відео.  

Для початку запису відео слід натиснути на черво-

ну кнопку «Rec», після чого у нижній частині вікна 

Рис. 13. Панель запису відео фрагменту 

https://123apps.com/
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Рис. 14. Панель перебігу запису  

Рис. 15. Збереження відео фрагменту   
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буде доступним для перегляду перебіг запису та кноп-

ка для призупинення запису (рис.13). 

Після завершення запису відео фрагмент можна 

попередньо переглянути, зберегти або вилучити 

(рис.14). 

Якщо ви не видаляли невдалі спроби запису, буде 

завантажено кілька файлів, тому звертайте увагу на 

назву файлу успішної спроби (рис.15). 

 

Висновки. Результати анкетування не тільки де-

монструють зацікавленість молоді до нестандартних 

типів навчання, а й підтверджують прагнення студен-

тів до засвоєння нового матеріалу за допомогою відео, 

які створено їхніми викладачами та демонструють 

унікальність як педагога, так і його методів викладан-

ня.  

Також дослідження показали, що використання 

відео лекцій не лише підвищує рівень сприйняття, 

сприяє поглибленню набутих знань, а й мотивує до 

навчання. Мультимедійність відео лекції активізує 

розумову та пізнавальну діяльності і як результат – 

відбувається підвищення ефективності сприйняття. 

Процес створення відео лекцій вимагає від освітянина 

технічних вмінь, терпіння та завзятості, але результат 

та ефективність використання подібних методів ви-

кладання слугує не лише покращенню процесу нав-

чання, а й демонструє високий рівень кваліфікації 

фахівця та слугує підвищенню конкурентоспроможно-

сті.  

 

Рис. 13. Панель запису відео фрагменту  
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Аннотация. В статье освещены вопросы использования видео и видеолекций в учебном про-

цессе; поданы результаты анкетирования молодежи по их потребностям в различных формах 

представления учебного материала, а также указано, при каких именно видах учебной  

деятельности наши респонденты больше всего ожидают привлечения видеоматериалов;  

осуществлен анализ особенностей восприятия видеолекций студентами и сформулированы  

основанные на анализе опыта использования видео лекций рекомендации о повышении эффек-

тивности восприятия учебного материала субъектами обучения; изложены методические рекомен-

дации по созданию видеолекций следующими программными средствами (в т.ч.: MS PowerPoint 

2010 и следующими версиями); SMART Notebook – как запись рабочего стола с аудио комментари-

ями. запись видео лекции с веб-камеры. 

 

Ключевые слова: компьютерно-ориентированная среда, образовательный процесс, учебный 

материал, видео лекция, мультимедиа, эффективность восприятия.  
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Abstract. The article reveals the issues of the importance of creating and using video lectures in 
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Анотація. У статті вказано на недоліки сучасного підходу до формуван-

ня фізичного мислення учнів у контексті упровадження STEM-освіти.  

Розглядаються  напрями розв’язання цієї проблеми, де основна увага при-

діляється комп’ютерному моделюванню фізичних явищ. Наводиться дум-

ка, що для формування фізичного мислення найбільш важливим є ство-

рення умов, в яких учні мають можливість «навчити» комп’ютер моделю-

вати фізичні системи, тобто писати відповідні програмні коди. Звертається 

увага на пізнавальний потенціал застосування комп’ютерного моделюван-

ня для розв’язання фізичних задач у межах шкільного курсу фізики. Показано можливості мови 

програмування Visual Python (VPython), як засобу здійснення 3D-моделювання фізичних явищ у 

програмному середовищі GlowScript в оточенні Trinket.io, яке реалізовано у браузері, і забезпечує 

одночасне виведення на екран програмного коду та результату його виконання. Стверджується, що 

комп’ютерне моделювання рухів матеріальних тіл та законів фізики у середовищі GlowScript 

(Trinket.io) дозволяє учням більше концентруватися, по-перше, на фізичній сутності задачі, по-

друге — на обчислювальному аспекті програмного коду. Пропонується використання такого підхо-

ду для виконання дослідницьких учнівських робіт шляхом моделювання умов фізичної задачі у 

програмному коді та аналізу результатів, включаючи створені при відтворення рухів графіки. На-

ведено приклади розв’язування задач з різних розділів шкільного курсу фізики, зокрема з кінема-

тики та оптики.  

Ключові слова: STEM-освіта, комп’ютерне моделювання, 3D-моделювання, алгоритмічне мис-

лення, програмне середовище, VPython, GlowScript  

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

К інцевою метою навчання фізики є розуміння 

суб'єктом навчання законів реального фізичного 

світу, однак сучасні шкільні підручники з цього пред-

мету пропонують, як на нашу думку, дуже академіч-

ний підхід до змісту й запланованих результатів нав-

чання. Зокрема в них перебільшують роль спрощен-

ня, абстрагування — тіла літають без опору повітря, 

рухаються без тертя або без опору води, маятники ко-

ливаються лише за малих кутів, орбіти завжди круго-

ві, а в будь-який момент часу рухається й взаємодіє 

між собою не більше двох частинок тощо. Крім того, 

вчитель у своїй викладацькій роботі здебільшого об-

межується лише завданням навчити учнів правильно 

записати умови задачі, зрозуміти, яку формулу потрі-

бно використати, підставити вхідні значення та отри-

мати результат.  

Такий підхід виправданий у разі початкового пі-

знання основних законів природи. Але реальний світ 

набагато складніший і набагато цікавіший, тому слід 

виходити з того, що фізика — не тільки теоретична 

наука, але й практична, тобто експериментальна, ем-

пірична. 

У зв’язку з цим варто зазначити, що однієї з найва-

жливіших компетентностей учня як результату отри-

мання ним фізико-математичної освіти є інформацій-

но-комунікаційна компетентність, яка виявляється у 

першу чергу як уміння будувати інформаційні моделі 

фізичних явищ та законів, а також моделі явищ, необ-

хідні для розв’язування фізичних задач [5; 8].  

На наш погляд, за критерієм вартісної значущості 

для закладів освіти можна виокремити три основні 

напрями практичної діяльності, в яких учні можуть 

набути дослідницьких компетентностей за умови за-

стосування інформаційно-комунікаційних технологій 

як об’єкта вивчення і як засобу діяльності [6]: 

- комп’ютерне моделювання з використанням апа-

ратно-програмного забезпечення загального призна-

чення (практично без додаткових витрат); 

- цифрові лабораторії на платформі Ардуїно і поді-

бних (мало витратні); 

  просунуті цифрові лабораторії (високо витратні), 

наприклад National Instrument, Vernier, Einstein, 

LabDisc, Nova Link, Архімед тощо).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цій 

статті основну увагу зосереджено на першому напря-

мі, тобто комп’ютерному моделюванні. Під терміном 

«модель» розумітимемо «…деякий об’єкт — замінник 

об’єкта-оригіналу, що забезпечує вивчення деяких 

істотних, з погляду дослідника, властивостей оригіна-

лу», а під терміном  «моделювання» — заміщення од-

ного об’єкта іншим із метою здобуття інформації про 

найважливіші властивості об’єкта-оригіналу за допо-

могою об’єкта-моделі [3;7;10]. Множину видів моделей 

можна звести до двох — матеріальних та інформацій-
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них. Матеріальні моделі відтворюють фізичні, геомет-

ричні та інші властивості об’єктів моделювання 

(макети будь-яких споруджень, технічних пристроїв, 

модель молекули ДНК тощо). Серед типів інформа-

ційних моделей найбільший пізнавальний потенціал 

мають комп'ютерні моделі, реалізовані за допомогою 

спеціалізованих програмних середовищ. Зауважимо, 

що до комп'ютерного моделювання, на нашу думку, не 

слід зараховувати використання комп’ютерів для будь

-якого дослідження або вирішення проблеми, напри-

клад, застосування табличного процесора Excel для 

отримання числових даних [9].  

Застосування комп'ютерного моделювання для дос-

лідження фізичних явищ має певну історію. Однією з 

найбільш цитованих робіт у цьому напрямі є книга 

«Компьютерное моделирование в физике», в якій авто-

ри чітко визначилися з метою, яка полягає у «…спробі 

впровадити принципи комп’ютерного мислення у ви-

вченні фізики. Інакше кажучи, змусити комп’ютер 

досліджувати різноманітні фізичні процеси.» [4,с.5]. 

Досвід навчання свідчить, що для вивчення фізики 

найбільш важливим є створення умов, за яких учні 

мають можливість застосовувати комп’ютер для моде-

лювання фізичних систем, тобто писати відповідні 

програмні коди. Не заперечуючи важливість комп’ю-

терного моделювання у процесі фізичних досліджень, 

варто звернути увагу на пізнавальний потенціал ком-

п’ютерного моделювання для розв’язування задач у 

межах шкільного курсу фізики.  

Також слід ураховувати й загальні вимоги до адек-

ватності комп’ютерних моделей та їх подання засоба-

ми обчислювальної техніки як складника сучасного 

навчального середовища [6]. 

Виклад основного матеріалу. Нині існує достат-

ня кількість програмних засобів, які використовують-

ся для комп’ютерного моделювання, серед яких особ-

ливе місце займає GlowScript – хмарне середовище, 

яке дозволяє здійснювати 3D-моделювання фізичних 

явищ безпосередньо на веб-сайті [11].  

Основним способом описання об’єктів і алгоритмів у 

GlowScript є візуальне середовище програмування 

Visual Python (або VPython), у використанні якого та 

мови програмування Piton (її модифікації – VPython) 

для моделювання фізичних явищ вже набуто певний 

досвід [12].  

VPython – це візуальне розширення мови програму-

вання Python спільно з 3D-графічним модулем під 

назвою "Visual", яке було розроблене за участю Девіда 

Шерера у 2000 році. VPython надає користувачам мо-

жливості створювати тривимірні віртуальні моделі з 

обмеженого набору об'єктів, які показуються на полот-

ні (canvas). (табл.1). 

Таблиця 1 

Об'єкти, моделі яких можна створити 

Програмне моделювання матеріальних тіл дозволяє 

користувачам більше концентруватися, по-перше, на 

фізичній сутності задачі, по-друге, – на обчислюваль-

ному аспекті програмного коду. Саме ці особливості 

мови VPython зумовило її вибір для комп’ютерного 

моделювання задач  шкільного курсу фізики.  

Об’єкти в мові VPython як представники тих чи ін-

ших класів можуть бути створені з певним набором 

атрибутів. Наприклад, простий об’єкт tube класу cylin-

der створюється за допомогою вибору атрибутів й на-

дання їм значень, таких як координати розташуван-

ня, вісь напряму, прозорість, видимість, колір тощо. 

До цього переліку можна додавати нові атрибути, що є 

дуже корисним для застосування VPython для розв’я-

зання фізичних задач.  

Наприклад, до атрибутів об’єкту spring класу helix 

(пружина) має сенс додати атрибути spring.coils = 20 

(кількість витків) та spring.thickness = 0.1 (товщина 

дроту). До об’єкту класу ball можна вказати атрибут 

trail, який підключає слід руху об’єкту у межах екра-

ну. А до об’єкту, який відображає, наприклад, реаль-

ний об’єкт «вантаж у вигляді сфери» (sphere) або пара-

лелепіпеду (box) з ім’ям load, слід вказати атрибут 

його маси: load.m = 100.  

Програмні засоби VPython дозволяють створювати 

об’єкти контролю процесу: кнопки (button), повзунок 

(slider), перемикач (toggle), меню (menu) тощо.  

Крім того, в арсеналі VPython є практично всі опе-

рації с мишкою та клавіатурою. Нарешті, підключаю-

чи ті чи інші бібліотеки, можна відображати результа-

ти моделювання або розв’язання фізичних задач на 

графіках. Більш детально можливості мови VPython 

описано на порталі VPython IDLE [12].  

Важливою особливістю VPython є можливість візуа-

лізації векторних величин, таких як швидкість та 

прискорення, тобто анімація фізичного процесу, що 

забезпечує можливість учням бачити рух об’єктів, про 

які йдеться  у фізичній задачі, насамперед, рух під 

впливом сил, зокрема – сили земного тяжіння. Напри-

клад, об’єкт cart класу box, пофарбований зеленим 

кольором, рухається зі швидкістю v.  

Об’єкт cart  описується у такому вигляді. 

cart = box(pos = vector(–0.5,0,0), size =( 0.1, 0.04, 0.06), 

color = color.green)  

Анімація створюється шляхом запровадження цик-

лу while, з параметром часу t, який змінюється від 0 

до певного значення з кроком, що має невелике зна-

чення, наприклад, Δt = 0.01. Тіло циклу містить ін-

струкції комп’ютеру, як змінити позицію об'єктів знову 

і знову, імітуючи рух об’єктів по екрану. Ці інструкції 

(вирази) вказують комп'ютеру, як розрахувати рівно-

дійну сил, що діють на об'єкти, як розрахувати новий 

імпульс кожного об'єкта, використовуючи рівнодійну 

та теорему про імпульс сили, як знайти нове положен-

ня об'єктів, використовуючи момент імпульсу (рис. 1).  

До початку циклу while об'єкту cart треба додати 

атрибут масу (m) і початковий імпульс (p): 

cart.m = 0.80 т 

cart.p = cart.m*vector(0.5,0,0) . 

У тілі циклу while моделюється рух об’єкту cart, 

поточне положення якого визначається згідно  рівнян-

ня:   
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 (1) 
 

де вектор r — положення центру мас об’єкта; m — 

маса, p — момент імпульсу. 

Програмно це виглядає таким чином (deltat – це 

Δt). (рис.2). 

Рис. 2. Розрахунок нового положення об’єкта cart 

У циклі обов’язковим є оператор rate(speed), де па-

раметр speed може дорівнювати 1000. Цей оператор 

примушує стільки раз здійснювати цей цикл за 1 се-

кунду, саме у цю коротеньку паузу об’єкти створюють-

ся та відображаються на екрані. За рахунок цього 

складається враження плавного руху об’єктів.  

У результаті цей фрагмент програми виглядає при-

близно так. 

t = 0 

deltat = 0.001 

while t < 3: 

   cart.pos = cart.pos + (cart.p/cart.m)*deltat 

   t = t + 1 

Незважаючи на очевидні переваги VPython у засто-

суванні його для моделювання фізичних явищ, де-

монстрування фізичних законів та вирішення фізич-

них задач, він у своєму первісному варіанті не знай-

шов свого місця у шкільних програмах. Це стосується 

і взагалі програмування, за останні часи виявилося, 

що учні, навіть ті, хто закінчив спеціальні курси з 

програмування, в дійсності не можуть запрограмува-

ти будь-яку реальну задачу. Ці проблеми добре відомі 

учителям інформатики і докладно представлені в пе-

дагогічній літературі [2]. Головне тут полягає у тому, 

що у більшості учнів, по перше, не сформовано алго-

ритмічне мислення, а, по друге — вони не бачать од-

разу результатів своєї роботи.  

Програмування потребує уважності і терпіння, тоб-

то саме тих якостей, яких нині не вистачає школярам, 

які достатньо швидко опановують сучасні гаджети.  

Поява у 2011 році середовища програмування 

GlowScript та у 2014 році можливості використовувати 

мову RapydScript для підтримки програм VPython у 

середовищі GlowScript, може суттєво змінити ставлен-

ня учнів до програмування. Практично водночас було 

розроблено програмне середовище Trinket.io, яке по-

легшує кодування в GlowScript, саме тому воно в 

останні часи поширюється для навчання.  

На рисунку 3 показано робочу область Trinket.io. 

Код програми уводиться ліворуч, на правій стороні 

можна баити результати виконання цього коду.  

Як можна бачити на рисунку, у якості середовища 

використовується версія 2.7 мови VPython. 

Рис.3. Код та результат його застосовування 

Застосування технології Trinket.io для моделювання 

фізичних явищ відкриває нові, широкі можливості, 

зокрема у розв’язанні  шкільних задач. Очевидні пе-

реваги використання цієї технології полягають, на-

самперед, в одночасному вивченні як фізики, так ї 

основ програмування. Крім того, психологічно дуже 

важливо, що учень одразу бачить результати застосу-

вання програмного коду.  

Звичайно, написання коду не є простою справою. 

Тому можливий інший варіант застосування цієї тех-

нології, який полягає в розробленні шаблонів моделю-

вання основних, типових задач шкільного курсу фізи-

ки та їх використання для відтворення (візуалізації) 

моделей фізичних об'єктів.  

Зазначений підхід дозволяє вчителю ставити перед 

учнями справжні дослідницькі завдання, шляхом, 
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Рис. 4. Drakon-схема задачі «Стрибаючий м’яч» 
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наприклад, побудови графічного відображення впли-

ву тих чи інших вхідних параметрів (даних фізичної 

задачі) на результат. Тобто, учень, усвідомлюючи фі-

зичний сенс задачі, може втручатися у програмний 

код, змінюючи необхідні параметри.  

Таким чином учень зацікавлений аналізувати код, 

вивчати основи  мови VPython у середовищі  

GlowScript та Trinket.io, та глибше занурюватися у 

мистецтво програмування. 

Ілюстрацією зазначеного вище може бути застосу-

вання технології Trinket.io до розв’язування задач 

шкільного курсу фізики. Почнемо із типової задачі з 

кінематики кинутого вгору тіла. У шкільному курсу 

фізики надається проста формула зв’язку висоти кид-

ка з початкової швидкістю. Учень просто підставляє 

дані у формулу та, отримуючи результат, залишаєть-

ся задоволеним, не спостерігаючи перебігу фізичного 

процесу. У комп’ютерному моделюванні можна ускла-

днити завдання таким чином.  

М’яч, який має певну пружність, вилітає з певною 

початковою швидкістю під певним кутом до горизо-

нту. Опір повітря не враховується. Треба визначи-

ти, скільки разів підстрибне і на яку висоту щоразу 

підніматиметься м’яч.  

Задача вимагає досить складного аналізу за твер-

дженням «скільки разів підстрибне», оскільки у пода-

ному формулюванні не міститься жодного натяку на 

дисипацію енергії, тому апріорно (ідеальна пружність 

передбачає відсутність перетворення механічної енер-

гії у внутрішню) матиме єдиний розв'язок: «м'яч стри-

батиме нескінченно довго». Евристичність (зумовлена 

неповнотою постановки) задачі полягає в тому, що 

вона дозволяє відшукати й актуалізувати зв’язок між 

розділами фізики (механіка – термодинаміка) у про-

цесі введення параметра «коефіцієнт відновлення». 

Тому розгляд задачі бажано доповнити розглядом 

кількох тверджень (доповнень до умови задачі). 

1.Доповнення задачі умовою: «Якщо при кожному 

відштовхуванні м'яча від поверхні певна частина 

його кінетичної енергії перетворюється на внутріш-

ню» вимагатиме додаткового аналізу, проведення яко-

го пояснить зменшення амплітуди стрибків, і стане 

чинником  формування фізичної картини світу 

(розкриття співвідношення формулювань тверджень: 

«закон збереження енергії у механічно замкненій сис-

темі» і «закон збереження енергії»), не змінить явно 

висновку щодо нескінченності кількості стрибків м'я-

ча. Зазначене доповнення лише дозволить побудува-

ти модель руху й реалізувати її у програмному коді. 

Евристичним моментом на наступному етапі моде-

лювання може бути порівняння кінетичної енергії 

м'яча у момент його падіння на поверхню (з урахуван-

ням  коефіцієнта відновлення) із потенціальною енер-

гією деформування м'яча й потенціальною енергією 

переміщення його центру мас на відповідну висоту. 

Таким чином можна перейти до формулювання твер-

дження щодо  запитання «скльки разів  підстрибне?». 

2. Наступним доповненням буде сформульоване в 

процесі евристичного пошуку твердження 

«Підстрибування м'яча припиняється після того, як 

потенціальна енергія пружної деформації стає мен-

шою, ніж потенціальна енергія центру мас м'яча, 

переміщеного на висоту, що дорівнює цій деформації 

(з урахуванням коефіцієнта відновлення).  

Задачу навіть з урахуванням доповнення 1 складно 

розв’язати за одною формулою. Спочатку було розроб-

лено алгоритм розв’язування цієї задачі за допомогою 

мови візуального програмування DRAKON (рис.4) [1, 

3]. Для реалізації цього алгоритму було створено про-

грамний код, що моделює фізичний процес, який від-

повідає умові задачі, результати роботи якого частко-

во відображено на рисунку 5.  

Рис.5. Результат виконання програмного коду 

Графіки, відтворені на рисунку 5, можуть бути 

використані для обґрунтування алгоритму реалізації 

доповнення 2 до умови задачі в моделі явища й фор-

мування (у межах, визначених відповідною навчаль-

ною програмою) відповідної моделі й коду. 

Дуже цікавими з огляду на формування геометри-

чної й алгебраїчної предметних компетентностей є 

задачі з розділу «Основи кінематики», серед яких ві-

дома задача на рух човна. Комп’ютерне моделювання 

дозволяє деталізувати задачу, зокрема, знайти почат-

кову швидкість та напрям (вектор) руху човна (що 

моделюється об’єктом класу ellipsoid), яка має потра-

пити у протоку (пристати до берега у певній точці) на 

протилежному березі (рис. 6).  

Рис.6. Візуалізація руху човна 

Можливості, забезпечувані  середовищем GlowS-

cript, дозволяють стежити за рухом човна на екрані 
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монітора, використовуючи програмний об’єкт trail 

(переслідування, стеження). 

Розвиваючи ідею про розширення постановки фізич-

них задач у межах шкільного курсу фізики, розгляне-

мо приклад такого підходу у задачі на застосування 

закону Гука. Комп’ютерне моделювання цього закону 

на прикладі пружини в середовищі GlowScript 

(Trinket.io) дозволяє оголосити об’єкт spring класу he-

lix, в якому  можна ввести нові атрибути, такі як радіу-

си пружини і дроту, з якого її зроблено, та кількість 

витків (рис.7): 

spring=helix(pos=point_ot,axis=sinker.pos-point_ot, 

radius=1.0, constant=k, thickness=thick, coils=N_coils, 

color=color.black).  

Рис. 7. Моделювання закону Гука 

Рис. 8. Результати виконання програмного коду  

Моделювання задач на деформацію пружини дозво-

ляє наочно відтворити її деформацію і точку рівноваги 

сил тяжіння і пружності. Можна ще більше ускладни-

ти задачу, поставивши дослідницькі завдання, напри-

клад,  дослідити силу пружності в залежності від мате-

ріалу пружини, товщину дроту, радіусу пружини, чис-

ла витків тощо. Результати такого дослідження слід 

подавати графічно.   

Нарешті, наведемо приклад застосування програм-

ного середовища GlowScript для моделювання задачі 

на закон заломлення світла. На рисунку 8 показано 

результат моделювання падіння світла під різними 

кутами (alfa), відображення кутів заломлення в іншо-

му оптичному середовищі та взаємозв’язок між цими 

параметрами. У цьому випадку теж можна знайти міс-

це для дослідницьких робіт, ставлячи завдання відо-

бразити залежність кутів заломлення від кутів падін-

ня світла, змінюючи вхідні дані, наприклад, показник 

заломлення середовищ.  

Висновки. Комп’ютерне моделювання є ефектив-

ним засобом пізнання фізичного світу, яке можна 

упроваджувати як на уроках фізики, так і у позаклас-

ній роботі. Учителі, які застосовують  комп’ютерне мо-

делювання в процесі  навчання фізики, мають ставити 

такі цілі:  

- показати учням сутність, переваги та недоліки 

комп’ютерного моделювання; 

  навчити учнів поєднувати та порівнювати моделю-

вання з експериментом; 

  розробляти або запозичувати шаблони типових 

задач з фізики; 

  надати учням первісні відомості про мову програ-

мування VPython та програмні середовища GlowScript 

та Trinket.io; 

  навчити учнів алгоритмічному мисленню; 

  навчити учнів користуватися шаблонами фізич-

них задач та формулювати завдання дослідження; 

  навчити учнів графічно відображати результати 

моделювання. 

Разом з цим учні отримують початкові компетентно-

сті у:  

 розумінні і формулюванні конкретних цілей діяль-

ності; 

 розв’язуванні фізичних задач шляхом комп’ютер-

ного моделювання; 

 написанні найпростіших алгоритмів та програм-

них кодів, що моделюють фізичні задачі; 

 використовуванні алгоритмів розв’язання фізич-

них задач з метою проведення певних досліджень 

шляхом зміни вхідних даних; 

 візуальному відображенні результатів дослід-

ження; 

  аналізуванні нових дослідницьких завдань і побу-

дові вербальних і невербальних описань їх виконання. 
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С учасне суспільство постійно розвивається, а від-

повідно розвивається й освітня сфера. Окрім тра-

диційних технологій навчання для організації освіт-

нього процесу використовуються інтерактивні техно-

логії навчання. Окрему увагу заслуговує відносна 

нова інтернет-технологія – веб-квест.  

Однією із ключових компетентностей нової україн-

ської школи є інформаційно-цифрова компетентність, 

яка передбачає застосування інформаційно-

комунікаційних технологій при пошуку, обробці чи 

обміні інформацією в усіх сферах діяльності. Сформу-

вати інформаційно-цифрову компетентність у сучас-

них учнів можливо як раз за допомогою використання 

веб-квестів. Зокрема, інформаційно-цифрова компете-

нтність передбачає ще і навички безпечної роботи в 

інтернеті.  

Поняття «веб-квест» вивчається як і в контексті 

підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої осві-

ти, так і при навчанні учнів загальноосвітніх закла-

дів.  

Наприклад, Н. Кононец [1] розглядає технологію 

веб-квест у контексті ресурсно-орієнтованого навчан-

ня студентів, І. Сокол [2] досліджує підготовку вчите-

лів до використання квест-технологій в системі після-

дипломної освіти, О. Фомічова [3] вивчає веб-квести 

як засіб формування готовності до інноваційної діяль-

ності студентів у вищій школі, Д. Грабчак [4] аналізує 

освітній веб-квест як нову інтернет-технологію нав-

чання елективних курсів з фізики, М. Кадемія [5] 

представляє використання «веб-квестів» у формуванні 

професійної компетентності майбутніх фахівців, 

М. Кадемія, В. Кобися [6] розглядають проектну тех-

нологію веб-квестів і блог-квестів в навчальному про-

цесі. Не дивлячись на вивчення проблеми викорис-

тання веб-квестів в освітньому процесі та існуючі при-

клади веб-квестів в мережі Інтернет, проблема вико-

ристання веб-квестів на уроках інформатики дослі-

джено недостатньо. 

Мета статті – проаналізувати поняття «веб-

квест», виділити переваги та недоліки використання 

веб-квесту в освітньому процесі, розробити веб-квести 

для застосування на уроках інформатики. 

З’ясуємо, що таке технологія навчання та педаго-

гічна технологія для більш точнішого представлення 

веб-квеста як технології навчання. Відповідно до 

Українського педагогічного словника [7] технологія 

навчання – це системний метод створення, застосу-

вання й визначення всього процесу навчання і засво-

єння знань, з урахуванням технічних і людських ре-

сурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням 

оптимізацію освіти (за визначенням ЮНЕСКО); га-

лузь застосування системи наукових принципів до 

програмування процесу навчання й використання їх 

у навчальній практиці з орієнтацією на детальні цілі 

навчання, які допускають їх оцінювання [7, c. 331]. 

У свою чергу, педагогічна технологія – більш-

менш жорстко запрограмований (алгоритмізований) 

процес взаємодії викладача й учнів (студентів), що 

забезпечує досягнення поставленої мети; відтворена/

впорядкована система дій, виконання яких приво-

дить до гарантованого досягнення діагностично зада-

ної педагогічної мети [8, c. 89]. 

Науковці під веб-квестом розуміють: 

– дію, яка орієнтована на запит, в якій є частина 

або вся інформація, з якою взаємодіють учні, ця інфо-

рмація надається з ресурсів в Інтернеті [9]; 

– сукупність методів та прийомів організації дослі-

дницької діяльності, для виконання якої студенти 

здійснюють пошук інформації, використовуючи інтер-

нет-ресурси з практичною метою [1, c. 139]; 

– інтернет-технологію навчання, що має свої спе-

цифічні методи, форми, засоби роботи та може опти-
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мально поєднуватись з традиційними технологіями 

навчання [4, c. 143]; 

вид інтернет-проекту, що дає учням можливість, 

спроможність ефективно використовувати інформа-

цію, знайдену в мережі [6, c. 198]. 

І. Сокол під квестом розуміє інноваційну ігрову 

педагогічну технологію, що передбачає виконання 

учнями навчальних, пошуково-пізнавальних пробле-

мних завдань відповідно до ігрового задуму/сюжету, 

під час якого вони добирають та упорядковують інфо-

рмацію, виконують самостійну дослідницьку роботу, 

що сприяє систематизації й узагальненню вивченого 

матеріалу, його збагаченню та поданню у вигляді 

цілісної системи [2, c. 172]. 

М. Кадемія [5] вважає, що веб-квест поєднує в собі 

ідеї проектного методу та ігрових технологій в середо-

вищі WWW засобами веб-технологій. 

На нашу думку, веб-квест є інтернет-технологією, 

яка поєднує в собі проблемне навчання, ігрову техно-

логію навчання та метод проектів. 

Веб-квест забезпечує можливості  використовувати 

групову та командну роботи. Науковці виокремлюють 

такі форми навчання для організації веб-квесту: ін-

дивідуальна, парна, групова.  

Sharon LePage Plante [10] зазначає, що веб-квести 

використовуються для отримання нових знань, пог-

либлення раніше отриманих знань, систематизації 

знань. 

Авторами терміну «веб-квест» є Берні Додж і Том 

Марч. Розрізняють такі види завдань веб-квесту: пе-

реказ, творче компілювання (подання інформації в 

новому вигляді – доповідь, презентація тощо); переко-

нання (пояснення власних ідей з метою досягнення 

згоди від інших про правильність ідей), аналітична 

задача (пошук, аналіз, систематизація інформації); 

самопізнання (дослідження особистості); планування 

та проектування (створення плану та проекту); компі-

ляція (перетворення формату представлення інфор-

мації в новий формат); оцінка (пояснення чогось); 

журналістське розслідування (огляд певного питання 

з різних сторін); творче завдання (розробка чогось 

творчого: вірша, розповіді, п’єси, відеоролика тощо); 

детектив, головоломка, таємнича історія (отримання 

розв’язування на основі існуючої інформації); наукові 

дослідження (вивчення питань з метою розробки вла-

сних ідей вирішення існуючих проблем); досягнення 

консенсусу (прийняття варіанту вирішення складної 

проблеми).  

Н. Кононец [1] виокремлює такі етапи реалізації 

веб-квесту: визначення теми, вербалізація завдання, 

підбір інтернет-ресурсів, пошук інформації, презента-

ція, оцінка виконаної роботи. 

Загальноприйняті правила проведення веб-квесту 

відображено поданою нижче структурою його реаліза-

ції: вступ, завдання, список інформаційних ресурсів, 

розподіл ролей, опис послідовності роботи, критерії 

оцінювання, керівництво до дій та висновки.  

Слід зазначити, що список інформаційних ресур-

сів обмежує можливості застосування джерел мережі 

інтернет для виконання поставленого завдання. Хоча 

метою проведення веб-квесту і є навчання пошуку 

інформації в обмеженому середовищі, зле огляду на 

зазначене та названі далі ризики, можна спрогнозу-

вати появу й доповнень до правил. 

До етапів роботи над веб-квестом відносяться: по-

чатковий етап, рольовий етапи, етап завдання, за-

ключний етап. 

До переваг використання веб-квестів можна зара-

хувати: підвищення мотивації учнів до вивчення ін-

форматики, використання групових форм навчання, 

використання ігрових технологій навчання 

(геймифікація), використання роботи в команді, вико-

ристання проектних методів, розвиток творчого підхо-

ду учнів для вирішення поставленого завдання, ско-

рочення часу, витраченого на пошук інформації  

у результаті використання списку інформаційних 

джерел.  

Недоліки (можливі ризики неуспішності) викорис-

тання веб-квестів: необхідність наявності доступу до 

мережі Інтернет, непрацездатність інтернет-джерел, 

які представлено в списку інформаційних джерел. 

Пропонуємо приклади веб-квестів з інформати-

ки, які можна використовувати при груповій роботі. 

Оцінювання групової роботи повинно відбутися опи-

туванням кожного учасника групи.  

Веб-квест «Графічний редактор» 

Вступ. Для когось малювання – це захоплення, 

для когось – професія. Комп’ютерні технології розши-

рюють людські можливості створення зображень. Са-

ме графічний редактор виступає програмою ство-

рення графічних об’єктів. 

Організація: у класі утворюються три групи: 

«Ілюстратори журналу «Зимові канікули», 

«Ілюстратори журналу «Наукові відкриття», 

«Ілюстратори журналу «Комп’ютерні програми». Кож-

на група отримує завдання. Після виконання завдань 

кожна група представляє свої результати та групи 

обговорюють відповіді на питання. 

Перша група «Ілюстратори журналу «Зимові 

канікули» 

Завдання.  

Знайти приклади зимових зображень, використо-

вуючи мережу Інтернет. 

Знайти інформацію про інструменти графічного 

редактора. 

Створити рисунок на тему «Зимові канікули», ви-

користовуючи інструменти графічного редактора. 

Створити графічний файл, який буде містити 

знайдені зображення та створене зображення.  

Список інформаційних ресурсів Інтернет 

Графічний редактор: https://kafinfo.org.ua/files/

Informatyka_10_11/Glava_4_14.pdf 

Інструменти малювання графічного редактора 

Paint: http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/page/

view.php?id=3384&lang=ua 

Зимові канікули картинки: https://www.google.com 

Друга група «Ілюстратори журналу «Наукові 

відкриття» 

Завдання. 

Знайти інформацію про останні наукові відкрит-

тя, використовуючи мережу інтернет. 

Знайти інформацію про інструменти графічного 

редактора. 

Намалювати рисунок на тему «Комп’ютер майбут-

нього», використовуючи графічний редактор. 

Список інформаційних ресурсів інтернет 

Графічний редактор: https://kafinfo.org.ua/files/

Informatyka_10_11/Glava_4_14.pdf 

https://iplantes.com/author/iplantes/


19 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД 

  

КОМП’ЮТЕР У ШКОЛІ ТА СІМ’Ї №7 2018 

Інструменти малювання графічного редактора 

Paint: http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/page/

view.php?id=3384&lang=ua 

Наукові відкриття: https://blog.allo.ua/ua/

najguchnishi-naukovi-vidkrittya_2018-04-13/ 

Третя група «Ілюстратори журналу 

«Комп’ютерні програми» 

Завдання.  

Знайти інформацію про сучасні комп’ютерні про-

грами, використовуючи мережу інтернет. 

Знайти інформацію про інструменти графічного 

редактора. 

Намалювати як буде виглядати інтерфейс вашої 

комп’ютерної програми. 

Список інформаційних ресурсів інтернет 

Графічний редактор: https://kafinfo.org.ua/files/

Informatyka_10_11/Glava_4_14.pdf 

Інструменти малювання графічного редактора 

Paint: http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/page/

view.php?id=3384&lang=ua 

Програми для всіх та всього: https://

www.microsoft.com/uk-ua/windows/windows-10-apps 

Критерії оцінювання. Кожний критерій оціню-

ється від 0 до 12 балів.  

Складність створеного зображення.  

Різноманітність використання інструментів гра-

фічного редактора. 

Відповідність створеного зображення темі.  

Кольорове оформлення.  

Кількість окремо створених складових зображень. 

Підсумки. Обговорюються результати роботи уч-

нів, відповіді на питання, створення рисунків в гра-

фічному редакторі. Оголошуються найкращі роботи. 

Веб-квест «Електронна пошта» 

Вступ. Про електронну пошту напевно чули всі. 

Адже яким чином можна відправити швидко повідо-

млення, використовуючи комп’ютер та Інтернет, як 

не за допомогою електронної пошти. Окрім ство-

рення електронного листа, який може містити текст, 

до листа можна додати будь-який файл, посилання 

на Інтернет-джерело. Але при створенні електронно-

го листа необхідно пам’ятати і про мережний етикет. 

Отже, виконання представлених завдань допоможе 

навчитися створювати електронний лист з прикріп-

леним файлом, відправляти електронний лист, по-

вторити та отримати нові знання про правила мере-

жного етикету. 

Примітка. При виконанні завдань пропонуємо 

попередньо створити електронну поштову скриньку.    

Організація: з учнів класу утворюють три групи: 

«Той, хто вітає родичів», «Той, хто вітає друзів», «Той, 

хто вітає вчителів». Кожна група отримує завдання. 

Після виконання завдань кожна група представляє 

свої результати та групи обговорюють відповіді на 

запитання. 

Перша група «Той, хто вітає родичів» 

Завдання.  

Знайти правила створення електронного листа 

засобами електронної пошти та правила мережного 

етикету. 

Створити електронний лист на тему «Листівка», 

присвячений вітанню родичів з найближчими свята-

ми. Електронний лист повинен містити картинку. 

Для пошуку святкових картинок використовувати 

ресурси мережі Інтернет. Створений електронний 

лист відправити електронною поштою. 

Оформити правила мережного етикету, викорис-

товуючи редактор презентацій. 

Створити слайд з скріншотом вашого електронно-

го листа. 

Список інформаційних ресурсів інтернет 

Як працювати з поштовою скринькою Gmail від 

Google®: http://lib.kherson.ua/files/lib/InternetCentre/

Vip_6.pdf 

Електронна пошта. Принципи її функціонування. 

Робота з електронною поштою з використанням веб-

інтерфейсу: http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/

Е л е к т р о н -

на_пошта._Принципи_її_функціонування._Робота_з_

електронною_поштою_з_використанням_веб -

інтерфейсу. 

Листівки: https://www.google.com 

Друга група «Той, хто вітає друзів» 

Завдання.  

Знайти правила створення електронного листа 

засобами електронної пошти та правила мережного 

етикету. 

Створити електронний лист на тему 

«Запрошення» та відправити його друзям електрон-

ною поштою. У електронному листі запросити друзів 

на святковий концерт. Додати до листа картинку 

святкового концерту. Для пошуку картинки викорис-

товувати мережу інтернет. 

Оформити правила мережного етикету, викорис-

товуючи редактор презентацій. 

Створити слайд з скріншотом вашого електронно-

го листа. 

Список інформаційних ресурсів Інтернет 

Як працювати з поштовою скринькою Gmail від 

Google®: http://lib.kherson.ua/files/lib/InternetCentre/

Vip_6.pdf 

Електронна пошта. Принципи її функціонування. 

Робота з електронною поштою з використанням веб-

інтерфейсу :  

h t t p : / / w i k i . f i z m a t . t n p u . e d u . u a / i n d e x . p h p /

Е л е к т р о н н а _ п о ш т а . _  П р и н ц и -

пи_її_функціонування._Робота_з_електронною_пошт

ою_з_використанням_веб-інтерфейсу. 

Запрошення: https://www.google.com 

Третя група «Той, хто вітає вчителів» 

Завдання.  

Знайти правила створення електронного листа 

засобами електронної пошти та правила мережного 

етикету. 

Створити електронний лист на тему «Мої вітан-

ня» та відправити електронного листа вчителеві. 

Привітати будь-якого вчителя з найближчими свята-

ми. Додати картинку до електронного листа. Для 

пошуку картинки використовувати мережу Інтернет.  

Оформити правила мережного етикету, викорис-

товуючи редактор презентацій. 

Створити слайд з скріншотом вашого електронно-

го листа. 

Список інформаційних ресурсів Інтернет 

Як працювати з поштовою скринькою Gmail від 

Google®: http://lib.kherson.ua/files/lib/InternetCentre/

Vip_6.pdf 

Електронна пошта. Принципи її функціонування. 
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Робота з електронною поштою з використанням веб-

інтерфейсу: http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/

Електронна_пошта._Принципи_її_функціону 

вання._Робота_з_електронною_поштою_з_використан

ням_веб-інтерфейсу. 

Листівки: https://www.google.com 

Критерії оцінювання. Кожний критерій оцінюєть-

ся від 0 до 12 балів.  

Дотримання правил мережного етикету при напи-

санні електронного листа.  

Наявність тексту, графічного об’єкту (картинка) в 

електронному листі.  

Наявність теми електронного листа.  

Повнота розкриття теми електронного листа.  

Оформлення комп’ютерної презентації. 

Підсумки. Обговорюються створені електронні 

листа, правила їх створення, правила мережного ети-

кету, створення комп’ютерних презентацій. Оголошу-

ються найкращі електронні листи та комп’ютерні пре-

зентації. 

Веб-квест «Глобальна мережа Інтернет» 

Вступ. Мета веб-квеста – закріплення та отри-

мання нових знань про глобальну мережу Інтернет, 

правила безпечної роботи в мережі Інтернет, закріп-

лення та формування нових вмінь, навичок ство-

рення презентації в редакторі презентацій та онлайн-

редакторі презентацій. 

Організація: з учнів класу (студентів групи) фор-

муються три групи: «Дизайнери», «Журналісти», 

«Редактори». Кожна група отримує завдання. Після 

виконання завдань кожна група представляє свої 

результати та групи обговорюють відповіді на питан-

ня. 

Завдання для груп 

Перша група «Дизайнери» 

Уявіть, що ви є дизайнерами журналу 

«Інформатика очима дітей». 

Завдання 1. Відповісти на такі запитання. Відпо-

віді на поставлені запитання оформити у вигляді пре-

зентації Microsoft Office PowerPoint. 

Які послуги мережі інтернет застосовуються у про-

цесі оформлення журналу? 

Чи можна створити веб-версію журналу? Відповідь 

обґрунтуйте. 

Чи можна створити графічний об’єкт, використову-

ючи послуги мережі інтернет? Якщо так, тоді опишіть 

процес створення графічного об’єкта. 

Які існують правила безпечної роботи в інтернеті 

особливо для дизайнерів журналу? 

Список ресурсів мережі інтернет: 

Особливості створення електронної версії друкова-

ного періодичного видання: http://seanewdim.com/

uploads/3/4/5/1/34511564/paliychuk_a._peculi ari-

ties_of_creating_an_electronic_version_of_a_periodical.p

df 

Графічні редактори: https://sovety.pp.ua/index.php/

ua/onlajn/grafichni-redaktori 

Безпечний інтернет: 

 h t t p : / / v l c h . o r g / i n d e x . p h p ?

option=com_content&view=article&id=64:10-pravil-

b e z p e c h n o g o - k o r i s t u v a n n y a -

internetom&catid=24&Itemid=146 

Завдання 2. Створити обкладинку журналу та 

представити її у вигляді презентації.  

Друга група «Журналісти» 

Уявіть, що ви є журналістами журналу 

«Інформатика очима дітей». 

Завдання 1. Відповісти на запитання. Відповіді на 

поставлені запитання оформити у вигляді презента-

ції Google Документів. 

Які послуги мережі інтернет застосовуються для 

створення журналу? 

Які онлайн-програми можна використовувати для 

роботи з текстом? 

Як можна отримати інформацію для створення 

статті? 

Які існують правила безпечної роботи в Інтернеті 

для журналістів? 

Список ресурсів мережі інтернет: 

Особливості створення електронної версії друкова-

ного періодичного видання: http://seanewdim.com/

uploads/3/4/5/1/34511564/paliychuk_a._peculiarities 

_of_creating_an_electronic_version_of_a_periodical.pdf 

Текстові редактори онлайн: 

h t t p s : / / w i k i . c u s p u . e d u . u a /

i n d e x . p h p / ” Т е к с т о в і _ р е д а к т о р и _ о н л а й н ” 

_Лісогор_Артем  

Безпечний Інтернет:  

h t t p : / / v l c h . o r g / i n d e x . p h p ?

option=com_content&view=article&id=64:10-pravil-

b e z p e c h n o g o - k o r i s t u v a n n y a -

internetom&catid=24&Itemid=146 

Завдання 2. Створити статтю на тему «Безпека в 

Інтернеті» та оформити у вигляді презентації. 

Третя група «Редактори» 

Уявіть, що ви є редакторами журналу 

«Інформатика очима дітей». 

Завдання 1. Відповісти на наступні питання. Від-

повіді на поставлені питання оформити у вигляді 

презентації, використовуючи онлайн-офіс. 

Як зробити зміни в статтях журналу, застосовуючи 

мережу Інтернет? 

Які послуги мережі Інтернет можна застосовувати 

для поширення журналу та веб-версії журналу? 

Як можна спілкуватися з дизайнерами та журна-

лістами, використовуючи послуги мережі Інтернет? 

Чи існують правила безпечної роботи в Інтернеті 

особливо для редакторів журналу? Відповідь обґрун-

туйте. 

Список ресурсів мережі Інтернет: 

Особливості створення електронної версії друкова-

ного періодичного видання: http://seanewdim.com/

uploads/3/4/5/1/34511564/paliychuk_a._peculiarities_ 

of_creating_an_electronic_version_of_a_periodical.pdf 

Текстові редактори онлайн: 

h t t p s : / / w i k i . c u s p u . e d u . u a /

i n d e x . p h p / ” Т е к с т о в і _ р е д а к т о р и _ о н л а й н ” 

_Лісогор_Артем  

Безпечний Інтернет:  

h t t p : / / v l c h . o r g / i n d e x . p h p ?

option=com_content&view=article&id=64:10-pravil-

b e z p e c h n o g o - k o r i s t u v a n n y a -

internetom&catid=24&Itemid=146 

Завдання 2. Знайти статтю на тему «Значення 

комп’ютерних мереж для освіти» та внести зміни в 

статтю, створивши свою версію статті з обов’язковим 

посиланням на джерело. Розмістити створену статтю 

у вигляді презентації в Google Документах.  
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Критерії оцінювання. Кожний критерій оціню-

ється від 0 до 12 балів.  

Повнота розкриття відповідей на запитання. 

Якість продукту (верстки) створеного групами 

(обкладинки, статей). 

Оформлення комп’ютерної презентації. 

Підсумки. Обговорюються результати роботи, 

правильність відповідей на запитання, оформлення 

презентацій. 

Веб-квест «Блог» 

Вступ. Сучасні інформаційні технології зайняли 

важливе місце в житті людини. Значна кількість 

користувачів мережі Інтернет має власні веб-сайти, 

блоги. Блоги є онлайн-щоденниками. Особливістю 

блогів є оновлення публікацій, можливість коменту-

вання записів. Блог надає можливість заявити про 

себе. Тематика блогів є різноманітною. 

Організація: з учнів класу (студентів групи) фор-

муються три групи:: «Аналітики», «Програмісти», «ІТ-

спеціалісти». Кожна група отримує завдання. Після 

виконання завдань кожна група представляє свої 

результати та групи обговорюють відповіді на питан-

ня. 

Перша група «Аналітики» 

Завдання. 

Створити блог. 

Знайти інформацію про сучасну комп’ютерну тех-

ніку, використовуючи мережу Інтернет. 

Оформити знайдену інформацію у вигляді публі-

кації у блозі. 

Список інформаційних ресурсів Інтернет 

Хмарні технології. Блог. Відеосервіс:  

http://internet-texnologyeducation.blogspot.com/

p/3_17.html  

Новини персональних комп’ютерів і комплектую-

чих до них: http://ipkey.com.ua/uk/hardware-pc.html 

Друга група «Програмісти» 

Завдання. 

Створити блог. 

Знайти інформацію про новини у галузі програ-

мування, використовуючи мережу інтернет. 

Оформити знайдену інформацію у вигляді публі-

кації у блозі. 

Список інформаційних ресурсів Інтернет 

Хмарні технології. Блог. Відеосервіс:  

http://internet-texnologyeducation.blogspot.com/

p/3_17.html  

ТОП-10 мов програмування, оглядова публікація 

і дослідження глобальної аналітики!: https://

cosmonova.net/ua/page/prog-lang-rank 

Третя група «IT-спеціалісти» 

Завдання. 

Створити блог. 

Знайти інформацію про ключові технології, вико-

ристовуючи мережу інтернет. 

Оформити знайдену інформацію у вигляді публі-

кації на блозі. 

Список інформаційних ресурсів Інтернет 

Хмарні технології. Блог. Відеосервіс:  

http://internet-texnologyeducation.blogspot.com/

p/3_17.html  

Ключові технології 2018-го за версією TNW: 

https://nachasi.com/2018/01/05/main-tech-in-2018/ 

Критерії оцінювання. Кожний критерій оціню-

ється від 0 до 12 балів. 

Якість оформлення блогу.  

Відповідність публікації теми.  

Оформлення публікації.  

Повнота розкриття теми публікації.  

Підсумки. Обговорюється створення блогів, учні 

презентують свої публікації та визначаються найкра-

щі. 

Висновки. Усі вищеперелічені веб-квести плану-

ється розмістити на блозі «Інтернет-технології в осві-

ті» (https://internet-texnologyeducation.blogspot.com/). 

Розроблені веб-квести можна використовувати при 

вивченні графічного редактора, електронної пошти, 

комп’ютерних мереж, блогу.  

Отже, веб-квест є інтернет-технологією, яка поєд-

нує в собі проблемне навчання, ігрову техноло-

гію навчання (геймифікацію навчання) та метод 

проектів. Веб-квести надають можливість урізнома-

нітнити освітній процес, залучити елементи творчос-

ті у діяльність учнів (студентів), зацікавити суб’єктів 

навчання у вивченні інформатики. Веб-квести мож-

на пропонувати виконувати учням як під час уроку, 

так і в якості домашнього завдання, з використанням 

персональних засобів комунікації. 

Перспективи подальших досліджень убачаємо в 

продовженні вивчення квест-технологій для органі-

зації освітнього процесу. 
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П ідготовку молодого покоління до життя в  

інформаційному суспільстві забезпечує актив-

не впровадження сучасних освітніх інформаційно-

комунікаційних технологій у процес навчання у  

закладах загальної середньої освіти. Особливо актуа-

льним це питання є в контексті формування  

компетентного випускника в навчальний та поза 

навчальний час засобами різних предметів, зокрема  

географії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання інформатизації освіти й навчального сере-

довища, застосування комп´ютерних та інформацій-

но-комунікаційних технологій, формування інформа-

ційної компетентності вчителів у своїх працях  

розглядали: В. Биков, М. Грузман, А. Гуржій, 

М. Жалдак, Л. Карташова, В. Лапінський, 

С. Литвинова, Ю. Машбиць, Н. Морзе, О. Овчарук, 

В. Шакотько та ін. 

Особливості використання інтернет–технології 

Web 2.0 в освітньому процесі розглядали:  

Н. Балик, Н. Дягло, Н. Євтушенко, А. Забарна, 

О. Круподерова, Є. Патаракін, Г. Стеценко та ін. 

Дидактичні аспекти формування інформаційної 

компетентності у процесі навчання географії за допо-

могою різних засобів навчання у своїх роботах висвіт-

лювали: Л. Вішнікіна, Н. Гончарова, В. Гудима, 

Л. Даценко, С. Кобернік, Р. Коваленко, В. Корнєєв, 

К. Костиря, Т. Назаренко, В. Остроух, Л. Рибалко, 

В. Самойленко, О. Топузов та ін.  

Формулювання мети статті. Метою статті є 

висвітлення проблеми значущості використання ін-

формаційно-комунікаційних технологій, електрон-

The advantages and disadvantages of using the web-quest for the organization of the educational pro-

cess are highlighted. The advantages of using web quests include: increasing pupil motivation to learn 

computer science, using group learning forms, using gaming learning technologies, using teamwork, us-

ing project methods, developing a pupil creative approach to solving a task, reducing the time spent 

searching for information as a result of using the list of information sources. Disadvantages of using web

-quests: the need for access to the Internet, the inability of Internet sources, which are presented in the 

list of information sources. 

Examples of web-quests for use at lessons informatics are offered. The structure of web-quests is as 

follows: introduction, organization of the web-quest, group assignments, evaluation criteria, and the re-

sults of the web-quest. Developed web-quests can be used when studying graphic editor, email, computer 

networks, blog. 

Keywords. Web-quest, examples of web-quests. 
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них освітніх ресурсів на уроках та в позаурочній  

навчальній діяльності з географії.  

Виклад основного матеріалу. На початку XXI 

століття вимоги до результатів навчання на кожному 

рівні системи освіти зростають [4]. Сучасне суспільст-

во вимагає від загальноосвітніх навчальних закладів 

підготовки випускників, здатних самостійно вирішу-

вати соціально й особистісно значущі задачі, бути  

соціально активними, критично мислити, усвідомлю-

вати й обґрунтовано інтерпретувати соціально-

економічні події, використовувати набуті знання  

на практиці, у конкретних життєвих ситуаціях. Досяг-

нення результатів у цьому напрямі можливе за умов 

компетентного підходу до організації освітнього  

процесу, планування його результатів, що необхідно 

передбачає пошук нових та переосмислення існуючих 

підходів до навчання [8]. 

На нинішньому етапі модернізації національної 

системи освіти важливе значення має пошук ефектив-

них шляхів проектування й реалізації освіти, спрямо-

ваної на формування компетентного випускника осві-

тнього закладу. Перед середньою школою й науковця-

ми, які розробляють зазначені проблеми, нині поста-

ло відповідальне завдання – створити форми, методи і 

засоби освітнього процесу, завдяки упровадження 

яких зреалізувати у випускниках модель успішної, 

компетентної та конкурентно спроможної особи, здат-

ної до самопізнання та постійного самовдосконален-

ня, зокрема засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій, яке можна зреалізувати, зокрема шляхом 

формування в кожного учня творчого ставлення до 

навчальної діяльності [8]. 

У Національній доктрині розвитку освіти «Україна 

ХХІ століття» [7], Концепції «Нова українська шко-

ла» [6] зазначено, що наскрізне застосування інфор-

маційно-комунікаційних технологій в освіті має пе-

рейти від одноразових проектів до системного проце-

су, оскільки суттєво розширює можливості педагога, 

формує в учнів важливі для нашого сторіччя компете-

нтності, а це, у свою чергу, вимагає від них відповід-

них ґрунтовних знань, а від учителя – мотиваційної 

спрямованості процесу навчання та відповідних умінь 

щодо створення сучасного навчального середовища  й 

реалізації в ньому суспільно значущих завдань. 

Наразі не перестає існувати проблема, названа 

«цифровим розривом між учителем і учнем». Частина 

вчителів ще не вміє послуговуватися сучасними засо-

бами навчання, працювати з великими масивами 

даних за допомогою освітніх інтернет-сервісів, педаго-

гічно доцільно використовувати інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ) [2; 5].  

Вочевидь суперечність – між вимогами до інфор-

маційно-комунікаційної, цифрової грамотності випус-

кника нової української школи та сучасною навченіс-

тю вчителів азам роботи з ІКТ.  

Подолання зазначеного протиріччя зумовлює не-

обхідність постійної роботи вчителів над підвищен-

ням власної фахової майстерності, активізує процес 

пошуку нових підходів до зацікавлення учнів предме-

том навчання, зокрема за допомогою використання 

Інтернет-ресурсу, освітніх сервісів, ІКТ, електронних 

засобів навчального призначення (ЕЗНП), а на уро-

ках географії – географічних інформаційних систем 

(ГІС). Так, Інтернет відкриває необмежені горизонти 

для застосування ІКТ, ЕЗНП, ГІС в освітній діяльнос-

ті, оскільки ставить у центр процесу навчання взаємо-

дію учнів між собою та вчителем на основі інструмен-

тів програмного забезпечення, що сприяє реалізації 

швидкого темпу уроку, унаочненню подання матеріа-

лу, можливості «оперативного інформаційного реагу-

вання». Зокрема, використання Web 2.0, мережевих 

сервісів є підґрунтям для створення інтерактивних 

електронних продуктів, які осучаснюють освітню дія-

льність, активізують процес навчання, сприяючи заці-

кавленню змістом географії.  

Так, значні можливості ефективного навчання 

географії з використанням освітніх інтернет-сервісів 

створюються в процесі розробки, апробації відповід-

них інтерактивних вправ [1], як складових електрон-

них збірників з предмета, які, у свою чергу, сприяють: 

осучасненню процесу навчання географії; посиленню 

активізації та мотивації навчальної діяльності учнів; 

створенню мобільного освітнього середовища; урізно-

манітненню форм подачі змісту географії; розвитку 

критичного та творчого мислення; забезпеченню зво-

ротного зв’язку учасників освітнього процесу та їхню 

рефлексію [3]. 

Використання освітніх інтернет-сервісів для ство-

рення інтерактивних вправ вирішує проблему унаоч-

нення процесу навчання, оскільки містить завдання, 

вправи з використанням ілюстрацій, відеосюжетів, 

аудіо записів тощо, що підвищує рівень засвоєння 

учнями навчального матеріалу, освітній процес ро-

бить інтерактивним, цікавим, пізнавальним, урізно-

манітнюючи ЕЗНП з географії дидактичним мульти-

медійним матеріалом, он-лайн інструментарієм тощо.  

Сьогодні актуальною є проблема використання 

інформаційної мережі Інтернет у процесі навчання й 

формування особистості через різні пошукові системи, 

освітні сайти, блоги. Сучасний Інтернет пропонує чи-

мало ресурсів для використання в освітніх цілях 

(уроки в режимі on-line, віртуальні (електронні) біблі-

отеки, проекти on-line, Webquests, масові відкриті он-

лайн семінари та лекції (МООС), масове відкрите со-

ціальне навчання (MOSC), «Перевернутий клас», 

BYOD (з активним використанням ноутбуків, план-

шетів, смартфонів), гейміфікація, BLENDED LEARN-

ING, LMS (набір інструментів, що надає можливість 

учителю створювати навчальні матеріали й виклада-

ти їх в мережі Інтернет без використання мови про-

грамування) та багато іншого).  

За активної позиції вчителя така інформаційна 

база може бути використана професійно й раціональ-

но, що вимагає, насамперед, усвідомлення самими 

вчителями його значущості, систематичного викорис-

тання освітніх Інтернет-ресурсів для досягнення пози-

тивних результатів у навчанні учнів, з метою отри-

мання очевидних переваг: можливість поширення 

навчальної інформації за допомогою використання 

мережі Інтернет, скорочення часу на пошук необхід-

ної інформації, розширення доступу до рідкісних ін-

формаційно-каталожних джерел, підвищення якості 

навчання. 

Скориставшись інформаційними блоками темати-

чних сайтів:  

-географія http://sch29.spb.edu.ua/office/links/

geograf.htm;  

http://sch29.spb.edu.ua/office/links/geograf.htm
http://sch29.spb.edu.ua/office/links/geograf.htm
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-єдина колекція ЦОР http://sch29.spb.edu.ua/office/

links/geograf.htm; 

-віртуальний кабінет географії http://

geograph.ucoz.kz; 

-методична лабораторія географії http://

geo.metodist.ua/index.php.option; 

-спільнота творчих учителів географії http://

www.it-n.ua/communities.aspx; 

-світ презентацій http://mirppt.ucoz.ua/index/

prezentacii_po_geografii/0-6) 

та сервісом LearningApps з технологією Web 2.0, стає 

можливим розроблення вчителем авторського елект-

ронного ресурсу (ЕОР, а за термінологією, прийнятою 

у LearningApp, – збірника вправ) як комплекту  

інтерактивних вправ і візуалізацій об’єктів вивчення. 

Завдяки дидактичним можливостям, які забезпе-

чує  сервіс LearningApps (урізноманітнення типів 

навчальних завдань, забезпечення зворотного зв'яз-

ку, індивідуалізація процесу навчання, застосування 

ігрових прийомів, відтворення фрагментів навчаль-

ної діяльності, активізація процесу пізнання, поси-

лення мотивації навчання), які дозволяють учителеві 

працювати з групами учнів, швидко створювати впра-

ви для кожного уроку, задавати диференційовані до-

машні завдання, отримувати гіперпосилання від уч-

нів та перевіряти рівень виконання завдань, пропо-

нувати тестові вправи (на основі використаних тесто-

вих програм, як-от: Assistent, MyTestX, easyQuizzy, 

Айрен, Майстер-Тест тощо), вбудовувати завдання у 

html-сторінку, використовувати функцію 

«повернутись та виправити помилки» тощо, можна 

організувати освітній процес, який стане цікавим і 

необтяжливим для сучасних учнів. 

До переваг електронних збірників віднесено: неве-

ликий розмір файлу, можливість повнотекстового 

пошуку по всьому файлу, перехід гіперпосиланнями; 

відтворення аудіофайлів та відео; забезпечення інте-

рактиву (реакції об’єкта на дії користувача); можли-

вість мобільного опитування користувача за допомо-

гою засобів, розміщених у збірнику. 

Процес створення електронного збірника вправ з 

географії у нашій практиці відбувався у два етапи: 

проектування та технічна реалізація.  

На етапі проектування і відбору джерел даних 

було здійснено планування змістової частини ЕОР і 

перетворення подання даних, отриманих з відкритих 

джерел у  формати, оптимальні для використання у 

системі LearningApp, для чого використано програми: 

для конвертації текстових файлів в формат pdf або 

html (MS Word, Shasoft eBookFree, PDF Converter 

(http://www.freepdfconvert.com/,   

http://convertonlinefree.com), візуальних редакторів 

веб-сторінок (http://www.nvu.com, http://

www.kompozer.net, http://brullworfel.ru/turbosite, 

http://vladmaxi.net/html-editor), для створення елек-

тронних книг, збірників (Learning Content Develop-

ment System (LCDS) від Microsoft, eBook Reader Wiz-

ard, SunRav BookOffice тощо) та ресурси: ePublicana, 

iBooks Author, Book Creator, Book Writer, Creative 

Book Builder, StoryKit, Ourboox тощо.  

На етапі технічної реалізації нами створено й ап-

робовано в освітньому процесі ЕОР з комплексом 

вправ (активних, інтерактивних - навчальних, трену-

вальних, контрольно-моделюючих) як навчально-

тренувальний засіб навчання географії, до переваг 

використання якого в освітньому процесі географії 

уважаємо зарахувати: підвищення мотивації учнів до 

навчання та інтересу до змісту географії; комплекс-

ність перевірки знань учнів, індивідуалізація та ди-

ференціація процесу навчання; розвиток критичного 

мислення; компактність і доступність у використанні, 

наочність та функціональність, інформаційність й 

інтерактивність, зручність і естетичність.  

У пропонованому нами ЕОР – збірнику вправ 

(далі –  збірник) використано, окрім текстового блоку, 

блок само- та взаємоперевірки з комплексом вправ 

(тест на вибір відповіді, вибір слів із тексту, заповнен-

ня пропусків), завдань (знайди на карті, хронологічна 

лінійка), форм (гра «Знайди пару», вікторина), прийо-

мів (класифікація, порівняння), засобів (пазл 

«Відгадай-но») та багато іншого. Наприклад, у проце-

сі вивчення тем: «Орієнтування на місцевості» учням 

пропонуються тренувальні вправи «Визначення ази-

мута», «Ерудиція»; «План місцевості» – вправи 

«Вивчаємо умовні знаки», «Знайди пару»; «Внутрішні 

процеси Землі. Вулкани» – «Будова вулкану», 

«Угадай вулкан»; «Атмосфера» – «Будова атмосфери», 

«Температура повітря», «Магія цифр»; «Погода» – 

«Відгадай-но»; «Гідросфера» – «Частини Світового 

океану»; «Озера» – «Походження озер», «Озера світу» 

тощо. 

Для прикладу подано скріншоти сторінок збірни-

ка з варіантом інфоблоків до тем: «Способи зображен-

ня Землі» (рис. 1) та тренувальна вправа 

Рис. 1. Сторінка електронного збірника з інфо-блоком «Способи зображення Землі» 

http://sch29.spb.edu.ua/office/links/geograf.htm
http://sch29.spb.edu.ua/office/links/geograf.htm
http://geograph.ucoz.kz
http://geograph.ucoz.kz
http://geo.metodist.ua/index.php.option
http://geo.metodist.ua/index.php.option
http://www.it-n.ua/communities.aspx
http://www.it-n.ua/communities.aspx
http://mirppt.ucoz.ua/index/prezentacii_po_geografii/0-6
http://mirppt.ucoz.ua/index/prezentacii_po_geografii/0-6
http://www.freepdfconvert.com/
http://convertonlinefree.com
http://www.nvu.com
http://www.kompozer.net
http://www.kompozer.net
http://brullworfel.ru/turbosite
http://vladmaxi.net/html-editor
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«Ерудиція» (рис. 2); «Орієнтування на місцевос-

ті» (рис. 3) і тренувальна вправа «Визначення азиму-

та» (рис. 4); «План місцевості» (рис. 5) та тренувальна 

вправа «Знайди пару» (рис. 6); «Біосфера й грун-

ти» (рис. 7) і завдання «Продовжіть речення» (рис. 8). 

Рис. 3. Сторінка електронного збірника з інфо-блоком «Орієнтування на місцевості» 

Рис. 2. Тренувальна вправа «Ерудиція» до інфо-блока «Способи зображення Землі» 

Рис. 4. Тренувальна вправа «Визначення азимута» до інфо-блоку «Орієнтування на місцевості» 
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Рис. 5. Сторінка електронного збірника з інфо-блоком «План місцевості»  

Рис. 6. Тренувальна вправа «Знайди пару» до інфо-блока «План місцевості»  

Рис. 7. Сторінка електронного збірника з інфо-блоком «Біосфера й ґрунти»  
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Висновки. Отже, як показує позитивна практика 

апробації, використання електронного збірника, ство-

реного за описаною вище схемою і з використанням   

зазначених вище засобів, можливе й ефективне як на 

уроках географії (на різних його етапах), так і в позау-

рочний час; у процесі використання різних форм спів-

творчості (індивідуальна, парна, групова, колектив-

на), з метою пропедевтики профілізації.  

Таким чином можна дійти висновку, що створення 

вчителями авторських ЕЗНП, ЕОР як не найкраще 

сприяє процесу інформатизації, інтенсифікації нав-

чання на засадах компетентнісного підходу, спрямова-

ного на отримання суспільно та особистісно значимого 

результату – формування компетентного, конкурент-

ноздатного випускника школи, у контексті вимог до 

нової української школи.  
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П роблема використання комп’ютерної підтримки 

уроків математики у початковій школі є досить 

актуальною. Для її вирішення необхідні, принаймні, 

три умови: 

1)наявність комп’ютерів чи мультимедійного обла-

днання у класі; 

2) наявність навчального програмного забезпе- 

чення: 

3) уміння вчителя використовувати обладнання і 

програмне забезпечення. 

З нашої точки зору, проблемі розроблення навчаль-

ного програмного забезпечення, особливо для почат-

кової школи, нині приділяється надто мало уваги. 

Наявні програмні продукти навчального характеру 

слабо узгоджені із чинними навчальними програма-

ми, не завжди враховують особливості класно-урочної 

організаційної форми навчання, вікові особливості 

учнів. Більшість таких програм або розроблені у фор-

мі розвиваючих ігор, на роботу з якими потрібно зна-

чно більше часу, ніж має вчитель на уроці, або у фор-

мі мультфільмів, де казкові герої намагаються замі-

нити вчителя, чи у формі завдань на розвиток уваги, 

пам’яті, мислення тощо на матеріалі, який не завжди 

можна пов’язати з темою уроку.  

Тому передові вчителі намагаються самі розробля-

ти презентації, які, в порівнянні з традиційною наоч-

ністю, є значно ефективнішими. Однак, їх викорис-

тання має низку недоліків: 

- на розроблення презентації необхідно багато часу, 

якого завжди не вистачає у вчителя; 

- комп’ютерна презентація здебільшого виконує 

роль наочного посібника і не дає можливість учням 

здійснювати перетворювальну діяльність з об´єктом 

вивчення. 
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Анотація. У статі описані динамічні моделі, розроблені автором у сере-

довищі GeoGebra, для комп’ютерної підтримки уроків математики в по-

чатковій школі. Представлені моделі охоплюють основний матеріал з 

математики для першого класу: нумерацію і арифметичні дії, просторові 

відношення і геометричні фігури. Моделі можна розділити на три кате-

горії: ілюстративні, дослідницькі та компетентнісно орієнтовані навчаль-

ні середовища. Всі вони мають прості й доступні для молодших школярів 

інструменти керування, які дозволяють дітям основну увагу зосередити 

на виконання математичних завдань.  

У моделях, що стосуються арифметичного матеріалу, числа подано в образній формі. Переваж-

но це стрічки, на яких виокремлено відповідну кількість клітинок. У окремих моделях для пред-

ставлення образних числа використовуються прямокутні рамки різної ширини, які допомагають 

структурувати ці числа певним чином. Таке структурування у поєднанні із динамічним інструме-

нтом «Бігунок» (або Слайдер) створює навчальне середовище для дослідження різноманітних про-

цесів накопичення кількості. Воно забезпечує розвиток системного мислення дітей, дозволяє їм 

пізнавати математичні закономірності через структуризацію кількості. 

Окремі з моделей становлять компетентнісно орієнтоване навчальне середовище. Працюючи у 

таких середовищах учні самі формулюють проблему і мають можливість знайти шляхи її вирі-

шення. Для таких моделей подаються методичні рекомендації щодо їх використання. 

У статті описано лише декілька типових моделей. Автором надано вільний доступ до архіву, у 

якому представлені інші моделі, які вчитель може використовувати для комп’ютерної підтримки 

уроків.   

Ключові слова: система динамічної математики, GeoGebra, математика, початкова школа, 

динамічна модель, образне число, компетентнісно орієнтоване навчальне середовище.  

 

УВАГА! Посилання для прямого доступу до архіву, що містить файли *.ggb: 

https://drive.google. com/file/d/1ct-2uh7-s_EqgRywGxQflNC6Eii9_IHg/view?usp=sharing  
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Для уроків математики необхідно мати програми-

конструктори, що дозволяють дітям експериментува-

ти, досліджувати, аналізувати, моделювати. При цьо-

му такі програми повинні мати зручний і доступний 

для учнів інтерфейс (засоби керування). Для вико-

нання кожного конкретного завдання учень не пови-

нен затрачати багато часу. Завдання повинні відпо-

відати навчальним програмам і будуватися на тому 

ж матеріалі, що і підручники та зошити з друкова-

ною основою. Комп’ютерна підтримка має гармонійно 

вписуватися у навчальний процес, створюючи умови 

для пізнавальної і дослідницької діяльності учнів. 

Саме такі програми-конструктори, ми намагаємося 

створювати у середовищі динамічної геометрії Geo-

Gebra [3; 9]. Їх ми називаємо динамічними  

моделями.  

Основна частина. Пропоновані комп’ютерні нав-

чальні середовища можна умовно розділити на три 

категорії. Це моделі для ілюстрації деяких понять, 

закономірностей або фактів, моделі, що дозволяють 

проводити певні досліджень або спостережень та ком-

петентнісно орієнтовані навчальні середовища, які 

дозволяють учням самостійно відкривати деякі мате-

матичні факти, обчислювальні прийоми, тощо.  

Опишемо кілька створених моделей, для того, щоб 

проілюструвати елементи управління, які використо-

вуються в них та методику використання цих моделей 

на уроці, при наявності у класі мультимедійного обла-

днання, або при умові, що кожен учень має можли-

вість працювати за комп’ютером. Крім того, з цими 

моделями учні можуть працювати і в домашніх  

умовах. 

Модель «Лічба предметів» 

Модель містить 5 вправ на лічбу. Для переходу до 

наступної вправи, слід натиснути кнопку «Наступна 

вправа». Завдання можна виконати двома способами: 

1). Дитина клацає по предмету, при цьому зафар-

бовується одна клітинка і появляється цифра 1. Коли 

клацає по іншому предмету, зафарбовується ще одна 

клітинка і, відповідно, з’являється цифра 2.  Резуль-

тат виконання вправи показано на Рис.1. Як бачимо, 

тут, для позначення результату лічби, використані дві 

цифри: образна цифра у вигляді смужки із кліток, сім 

з яких виокремлено кольором, і традиційна –  

символьна. 

Рис.1. Робоча область моделі «Лічба предметів»  

Зауважимо, що під час лічби дитина спостерігає 

процес встановлення взаємно-однозначної відповідно-

сті не лише між предметами і числівниками, які вона 

називає, але й між предметами і цифрами, які з’явля-

ються в процесі лічби, між предметами і клітинками, 

що зафарбовуються [4; 5; 6].  

2) Дитина може сама зафарбувати стільки кліти-

нок, скільки предметів зображено на рисунку. Для 

цього необхідно клацати безпосередньо по клітинках. 

У такому випадку, взаємно-однозначну відповідність 

між предметами і клітинками встановлює сам учень. 

Рис.2. Робоча область моделі «Порівняння чисел» 

Модель «Порівняння чисел» 

У цій моделі завдання формуються шляхом вико-

ристання генератора випадкових чисел. При натис-

канні на кнопку «Нове завдання», на екрані з’являєть-

ся зображення кількох помідорів і огірків, відповідні 

цифри, і шкала, на якій відмічені числа, що порівню-

ються (Рис. 2). Учень повинен зафарбувати у першому 

стовпчику стільки кліток, скільки помідорів, а у друго-

му – стільки, скільки огірків. Клітка змінює колір, 

якщо клацнути по ній. Крім того, учень повинен пере-

тягнути відповідний знак і поставити його між цифра-

ми та знайти числа на шкалі і пояснити їх розташу-

вання. 

Оскільки учні першого класу ще не вміють читати, 

то завдання їм повинен поставити педагог. Тому пе-

редбачено, що текст із завданням можна приховати, 

використавши інструмент «Прапорець». Ця модель, як 

і всі інші не виконує контролюючих функцій. При ро-

боті із такими моделями необхідне живе спілкування 

учня і педагога. 

Модель «Лічба фігур за ознаками» 

Це дослідницька модель за допомогою якої учні 

мають можливість більш глибоко осмислити процес 

лічби. Зокрема, усвідомити, що при лічбі предмети 

розглядаються як одиничні і однакові у певному сенсі. 

Як і раніше, результат лічби представляється у образ-

ній формі, що дозволяє дітям порівнювати числа, оде-

ржані у результаті лічби. Крім того, модель дозволяє 

встановлювати залежності між деякими властивостя-

ми фігур та їх кількостями, що забезпечує пропедевти-

ку дії додавання. 

У робочій області розташовані геометричні фігури, 

які відрізняються формою, кольором і розмірами 

(Рис.3). За допомогою прапорців вибираємо за якою 

ознакою будемо лічити фігури: формою, кольором чи 

величиною. Також є можливість лічити за двома озна-

ками (розглядаються всі можливі комбінації). Для 

проведення лічби, необхідно клацнути по потрібній 
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фігурі. При цьому фігура позначається галочкою і 

зафарбовується одна клітинка у відповідній категорії. 

Коли полічені всі фігури, які володіють вибраною 

ознакою, то відповідне образне число зафарбовується 

у темніший колір. Так відбувається тому, що відповід-

на смужка дублюється. Копію одержаного образного 

числа можна перетягувати для того, щоб накласти її 

на іншу смужку чи на числовий ряд. 

Учні можуть не лише порівнювати кількості фігур, 

що мають різі значення однієї властивості, наприклад 

кількість трикутників і квадратів, але й з’ясувати, що 

наприклад, кількість червоних кругів, червоних три-

кутників і червоних квадратів разом стільки, скільки 

всього червоних фігур.  

При натисканні кнопки «Початок» всі помітки на 

фігурах зникають. Також всі смужки, які ми перетя-

Рис. 3. Робоча область моделі «Лічба фігур за ознаками» 

гувати займають вихідне положення. Це дозволяє 

учням заново визначити критерії лічби і продовжува-

ти дослідження. 

Модель «Числа першого десятка» 

Модель забезпечує пропедевтику арифметичних 

дій, ще при вивченні нумерації першого десятка. Тут 

у якості образних чисел використовуються прямокутні 

рамки певних розмірів, що дозволяє структурувати 

числа різними способами. У цьому випадку число за-

дається не лише кількістю клітинок всередині рамки, 

але також довжиною або шириною рамки, а спосіб 

координації полягає у зафарбовуванні клітинок все-

редині рамки вздовж однієї із сторін. Для ознайом-

лення із кожним числом першого десятка тут викори-

стовується система із 10 рамок різної ширини від 1 

клітинки до 10. (Рис. 4). Таке навчальне середовище 

дозволить учням ще на етапі ознайомлення із числа-

ми першого десятка, самостійно «відкрити» всю наяв-

ну арифметику в межах кожного числа. 

Ознайомлення із пропонованим середовищем мо-

жна провести під час вивчення числа 1. Йому легко 

надати ігровий характер. Вчитель пояснює, що зобра-

жені рамки моделюють атракціони у дитячому парку, 

а клітинки всередині раки, показують як розміщені 

крісла в кожному атракціоні. Щоб показати, на якому 

кріслі сидить дитина, ми будемо зафарбовувати клі-

тинку, яка позначає дане крісло.  

Тоді, при вивченні кожного числа, ми будемо за-

фарбовувати відповідну кількість клітинок всередині 

кожної рамки за допомогою інструмента «Бігунок». 

Порівнюючи кількість зафарбованих клітинок із ши-

риною кожної рамки, ми встановимо кількісні відно-

шення між даним числом і іншими числами першого 

десятка. Крім того, кожна рамка буде структурувати 

задане число по-своєму, що дозволить учням наочно 

побачити ряд нових відношень. Проілюструємо сказа-

не на прикладі вивчення числа 6.  

Шестеро друзів покаталися на всіх атракціонах. 

Зафарбовані клітинки показують місця на яких вони 

сиділи (Рис.4). 

Рис.4. Робоча область моделі «Числа першого десятка» 

Обговорення завдання: 
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На якому атракціоні діти заповнили один ряд? 

(6=6);  

На яких атракціонах діти займали більше одного 

ряду? (6>1, 6>2, 6>3, 6>4, 6>5); 

На яких атракціонах перший ряд залишився неза-

повненим? (6<7, 6<8, 6<9, 6<10); 

На яких атракціонах були заповнені ряди повніс-

тю? (6=1+1+1+1+1+1, 6=2+2+2, 6=3+3, 6=6); 

На яких атракціонах діти сиділи на двох рядах? 

(6=3+3, 6=4+2, 6=5+1); 

Скільки крісел залишилося незаповненими в пер-

шому ряді сьомого, восьмого, дев’ятого і десятого атра-

кціонів? 

Як бачимо, запитання формулюються так, щоб зо-

середити увагу учнів на виявлення схожих у певному 

сенсі ситуацій. Наприклад, обговорюючи питання, про 

те у яких випадках заповнено один або кілька цілих 

рядів, учні виявляють відношення кратності, почина-

ючи з пари 1:1 («стільки ж», «порівно»). Далі перехо-

дять до пар 1:2 («у два рази більше», «у два рази мен-

ше»), 1:3, 1:6. Тут кількість повних рядів виступає ще 

однією формою представлення числа, яке є мірою зв’я-

зності. Саме це число показує у скільки разів одне 

число більше або менше за інше. Освоюючи відношен-

ня зв’язності у дітей формується топологічне мислен-

ня. Оволодіння навичками координації (утворення 

пар), забезпечує пропедевтику найважливішого в ма-

тематиці поняття «функція». 

Виділяючи атракціони, де діти сидять у двох ря-

дах, одержуємо всі випадки складу числа 6. З’ясовую-

чи скільки дітей не вистачає, щоб заповнити кожен 

незаповнений ряд, встановлюємо відношення «менше 

на…»  і «більше на…».   

Звернемо увагу, що у чинних підручниках перева-

жає хаотичний набір вправ на обчислення значень 

виразів, які зорієнтовані на розвиток обчислювальних 

навичок. Ми вважаємо, що на сучасному етапі, форму-

вання обчислювальних навичок поступово відходить 

на другий план. Серед наскрізних вмінь необхідно 

окремо виділити вміння мислити системно, тобто вмін-

ня бачити явища у їх розвитку, у русі. Дитина повин-

на пізнавати світ через його структуризацію. Потрібно 

вчити структурувати і бачити зміну (рух) структури. 

Тому, з точки зору системного підходу, для формуван-

ня обчислювальних навичок не стільки важливо обчи-

слення значень конкретних виразів чи, навіть, розв’я-

зування задач, як дослідження послідовностей, у яких 

проявляється різноманітні закономірності. Прикладом 

Рис. 5. Послідовності відображають процес заповнення 2-го і 3-го атракціонів  

таких послідовностей можна використати процес пос-

лідовного заповнення одного із атракціонів, про які 

йшлося вище, у випадку коли діти заходять по одному 

(Рис.5). 

Наведемо взірець обговорення цього завдання для 

другого атракціону: 

Що означає зафарбована клітинка у першій рамці? 

(Одна дитина зайшла до атракціону)? 

Що показує друга рамка? (До атракціону зайшла 

ще одна дитини. Тепер у двоє дітей сидять поряд); 

Що демонструють наступні рамки? (Поступове за-

повнення атракціону); 

Чим схожі 2,4,6,8 і 10 рамки? (Кожна дитина має 

сусіда. Ряди заповнені повністю. Числа 2, 4, 6, 8, 10 – 

парні); 

Чим схожі 1, 3, 5, 7 і 9 рамки? (Тут одна дитина без 

пари. Один ряд не заповнений. Числа 1, 3, 5, 7, 9 – 

непарні); 

Скільки рядів повністю заповнено у 2, 4, 6, 8, 10 

рамках? Скільки пар дітей знаходились у атракціоні у 

цей час? 

Моделювання процесу заповнення атракціонів у 

випадку, коли діти заходять парами, трійками, четвір-

ками, заповнюючи ряди відповідного атракціону ство-

рює чудові умови для ознайомлення із дією множення. 

Модель «Додавання і віднімання» 

Модель є ілюстративною, яка призначена для роз-

криття змісту дій додавання і віднімання. Тут додан-

ки вибираються за допомогою бігунків. На початку 

відображені дві групи монет. При натисканні на кноп-

ку, що позначає об’єднання груп предметів, монети 

об’єднуються в одну групу. Одночасно з’являється від-

повідна схема і числовий вираз. Саме це показано на 

Рис.6. При натисканні кнопки, що позначає вилучен-

ня частини із множини, Одна група монет зсувається 

вправо. Ця дія теж ілюструється відповідною схемою і 

виразом. 

Використання різних форм подання математичної 

інформації (предметний, образний, символьний) до-

зволяє кожному учневі працювати на рівні, який є 

найбільш комфортним для нього. Водночас створю-

ються умови для переходу у «зону найближчого розви-

тку», за рахунок якісної зміни інструментів логічного 

відображення результатів пізнавальної діяльності. 

Модель «Додавання і віднімання 1» 

Ця модель призначена для ілюстрації методу при-

лічування. Учні можуть вибирати будь-яку кількість 

яблук (перший доданок) від 1 до 9 за допомогою відпо-

відного бігунка. Після цього, за допомогою бігунка 

«додати-відняти» можна присунути ще одне яблучко. 

Відповідна дія моделюється за допомогою виразу і 

схем (Рис.7).  
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Щоб учні усвідомили суть методу прилічування 

доцільно запропонувати їм зробити систематичний 

перебір перших доданків, починаючи від 1 до 9. При 

цьому учні мають можливість самостійно побачити, 

що при додаванні 1 одержуємо наступне число, а при 

відніманні 1 – попереднє. 

Аналогічно побудовані моделі додавання і відні-

мання 2 і 3. Модель додавання і віднімання 2 ілюст-

Рис. 6. Робоча область моделі «Додавання і віднімання» 

Рис. 7. Робоча область моделі «Додавання і віднімання 1» 

рує метод прилічування двічі (1 і ще раз 1), а модель 

додавання і віднімання 3 – метод додавання або відні-

мання частинами (2 і ще 1). 

Модель «Збільшення і зменшення на кілька 

одиниць та різницеве порівняння» 

Модель призначена для формування відповідних 

понять. На екрані відображені дві групи фігур. Вико-

ристовуються два бігунки для того, щоб зрівняти гру-

пи: забрати зайві трикутники, або додати два квадра-

ти, яких не вистачає. Такі дії розкривають зміст по-

няття «Більше на…» – стільки ж та ще… і зміст понят-

тя «Менше на…» – стільки  ж але без (Рис.8). 

Крім того, є бігунок, що дозволяє порівняти дві 

групи фігур за кількістю. При його перетягуванні 4 

трикутники (яких є стільки ж, скільки квадратів) наї-

жджають на квадрати, ілюструючи цим самим процес 

встановлення взаємно-однозначної відповідності, і 

розкриваючи зміст різницевого порівняння: щоб діз-

натися на скільки трикутників більше ніж квадратів 

ми від усіх (шести) трикутників віднімаємо 4 трикут-

ники – стільки, скільки є квадратів. Після чого зали-

шаються «зайві» трикутники – ті, яких більше.  
Модель «Форма предметів» 

Дозволяє визначити форму предметів шляхом 

встановлення відповідності між предметами і фігура-

ми. Для цього треба перетягнути червону точку від 

зображеного предмета, до відповідної фігури. В ре-

зультаті з’являються стрілки, які відображають ре-

зультат координації. На Рис. 9 показано виконання 
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вправи у той момент, коли встановлена форма трьох 

предметів.  

Модель «Магазин іграшок» 

Модель забезпечує ігрове, компетентнісно орієнто-

ване середовище, яке дозволяє учням самостійно відк-

рити прийом додавання чисел з переходом через роз-

ряд. 

Ігрове поле моделює вітрину магазину іграшок. 

Цінники подані у образній формі. Завдання полягає у 

тому, що дитина має купити дві іграшки. Покупка 

здійснюється шляхом оплати через «банкомат», який 

зображено у формі синього прямокутника 2х10 

(Рис.10). 

Але «банкомат» приймає гроші за наступних умов: 

1) у один ряд можна ставити не більше ніж 2 банк-

ноти; 

2) банкноти не можна ставити одну на одну; 

3) у верхній ряд можна ставити банкноту тоді, коли 

нижній ряд заповнено повністю. 

Методичні вказівки. 

Пропоноване навчальне середовище створює умо-

ви, при яких діти самі собі ставлять завдання. Адже 

вони розв’язують ті вправи, які самі складають в зале-

жності від вибору предметів.  

Оскільки ціна кожного предмета міститься в межах 

від 5 до 9 умовних одиниць, наприклад «золотих мо-

нет», причому є лише один предмет ціною 5, то одер-

жуємо завдання з переходом через розряд. Правила 

гри підібрані так, що діти САМІ відкривають обчислю-

вальний прийом додавання частинами. Нажаль, авто-

ри підручників і педагоги переважно намагаються все 

Рис. 8. Робоча область моделі «Збільшення і зменшення на кілька одиниць та різницеве порівняння» 

Рис. 9. Робоча область моделі «Форма предметів» 
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до найменших деталей пояснити учням, не даючи їм 

жодних шансів відчути радість відкриття. 

Щоб учні виконувати дії усвідомлено, спочатку 

можна грати колективно, вимагаючи від дітей пояс-

нень своїх дій. 

Орієнтовний зміст бесіди: 

Які предмети ти хочеш купити? (дитина показує ї 

називає). 

Скільки коштує кожен предмет? (дитина лічить 

клітинки у цінниках і називає ціни). 

Якою банкнотою ти заплатиш за перший предмет? 

(дитина переглядає всі банкноти, можливо перелічує 

клітинки у кожній і показує відповідну банкноту). 

Як ти дізнався, що саме цією банкнотою треба за-

платити? Як пересвідчитися, що ти не помилився при 

лічбі? (Бажано, щоб хтось із учнів здогадався, що мо-

жна банкноту прикласти до цінника). 

Покажи банкноту, вартість якої така сама, як вар-

тість другого предмета. 

Чи зможемо ми оплатити за покупку цією банкно-

тою? (Бажано, щоб дитина перенесла другу банкноту 

у «банкомат»  і переконалася, що вона не поміщається 

у нижньому ряді, а також пояснила, чому її не можна 

покласти у верхній ряд). 

Якими двома банкнотами можна заплатити за 

другий предмет? (Треба, щоб дитина не лише показа-

ла банкноти, але і обґрунтувала свій вибір. Зокрема 

показала, що перша банкнота дозволяє заповнити 

нижній ряд, і що дві банкноти разом відповідають 

ціні другого предмета. Ці обґрунтування мають супро-

воджуватися відповідними діями. Дитина має поклас-

ти першу банкноту у нижній ряд і пересвідчитись, що 

він заповнений, потім перекласти її у цінник і допов-

нити цінник ще однією банкнотою. І, на завершення 

перенести обидві банкноти у «банкомат»). 

То яка вартість покупки? (якщо діти починають 

перелічувати всі клітинки банкнот, поміщених у 

«банкомат», то варто звернути увагу не те, що у ниж-

ньому ряді вміщається десяток, тому, для визначення 

вартості покупки, досить встановити скільки ще є оди-

ниць).  

Після колективного ознайомлення із грою, діти 

можуть грати у парах. Один купує, а інший слідкує, 

чи правильно виконана оплата. Потім міняються ро-

лями. 

Аналогічно побудована модель «Тренажер дода-

вання». Але у цьому випадку, завдання утворюються 

генератором випадкових чисел.  

Модель «Таблиці додавання і віднімання» 

Модель можна використовувати на всіх етапах 

вивчення таблиць додавання і віднімання. Для скла-

дання будь-якої таблиці, треба зафарбувати відповід-

ну кількість зелених клітинок у кожній рамочці, кла-

цаючи по кожні клітинці. При цьому учні на графічно

-образному рівні виконують додавання і віднімання з 

переходом через розряд. При потребі можна прихова-

ти або відобразити відповідні числові рівності. Якщо 

клацнути по будь-якій рівності, то внизу відобража-

ється відповідна схема. На Рис. 11 показана схема 

додавання 4+2. 

Якщо учень вже вміє читати, то для ознайомлення 

із інтерфейсом програми, він може скористатися кно-

пкою «Допомога».  

Модель «Яка фігура заховалася?» 

Після запуску програми на екрані відображено 8 

точок, які належать певним фігурам. Точки можна 

перетягувати. В процесі руху кожна точка залишає 

Рис.10. Робоча область моделі «Магазин іграшок» 
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слід і може зміщуватися лише в межах своєї фігури. 

Рухаючи кожну точку, можна відобразити відповідну 

фігуру. Вправа призначена для розпізнавання фігур. 

Крім того, вона дозволяє сформувати інтуїтивне уяв-

лення про фігуру, як про множину точок.  

Рис. 11. Робоча область моделі «Таблиці додавання і 

віднімання» 

На рис. 12 показано виконання завдання у той мо-

мент, коли відтворено три фігури. Як бачимо, тут для 

деяких фігур подано лише контур, а для інших і внут-

рішня частина. 

Рис. 12. Робоча область моделі «Яка фігура  

заховалася?» 

Модель «Просторові відношення» 

Виконання запропонованих вправ вимагає від учня 

зміни положення спостерігача. Учень має відтворити 

просторові відношення «попереду», «позаду», «справа», 

«зліва» відносно хлопчика, зображеного на екрані, а 

також на схемах, де хлопчик повернутий у різні боки 

Рис.13. Робоча область моделі «Просторові відношення» 

(Рис.13). Інструментом для виконання завдань є паліт-

ра, що дозволяє розфарбовувати килимок у потрібні 

кольори.  

Так само, як і у графічних редакторах, спочатку 

вибираємо потрібний колір із палітри, а потім  

клацаємо по тій частині килимка, яку хочемо зафарбу-

вати. 

Крім цієї моделі, у нашій колекції є ще кілька мо-

делей, які спрямовані на формування просторових 

уявлень шляхом зміни положення спостерігача. 

Модель «Виокремлення трикутників на тлі 

інших» 

Модель дозволяє наочно проілюструвати всі трику-

тники, які одержимо, якщо з’єднати вершину трикут-
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ника із стороною одним або двома відрізками. На рис. 

14 показано, як виглядає завдання у даній моделі.  

На рис.15 показано результат виконання цього 

завдання для правого трикутника. Тут видно 6 трику-

тників, які одержимо, провівши 2 відрізки, що з’єдну-

ють вершину трикутника із протилежною стороною (3 

найменші – блакитні, 2 утворені із сусідніх малих – 

зелені і 1 заданий великий).  

Рис. 14. Завдання моделі «Виокремлення трикутників 

на тлі інших» 

Рис. 15. Результат самоперевірки для правого  

трикутника 

Висновки. Створені динамічні навчальні середо-

вища, більшість із яких візуально побудована на осно-

ві звичайного зошита в клітинку, дозволяють учням 

самостійно відкривати математичні відношення в про-

цесі вивчення утворення чисел та ознайомлення із 

арифметичними діями. При цьому учні одержують 

прості й доступні для них логічні засоби відображення 

даних відношень, логічні способи їх вираження і фор-

ми для представлення результату. 

Якщо традиційна методика формування обчислю-

вальних навичок орієнтується на виконання хаотично-

го набору завдань на лічбу чи обчислення значень 

виразів, то пропоновані навчальні середовища створю-

ють умови, за яких учні, у процесі гри, самі будують 

математичні моделі й досліджують їх. Така діяльність 

сприяє формуванню у дітей здатностей структурувати 

набори об’єктів. При цьому акцент ставиться не стіль-

ки на засвоєння знань, стільки на вміння бачити логі-

ку розвитку цих знань. 

Подальші наші розробки будуть спрямовані на 

комп’ютерну підтримку уроків математики у наступ-

них класах початкової школи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКИ В ПЕРВОМ КЛАССЕ  
 

Кищук Наталья Васильевна 
преподаватель коммунального высшего учебного заведения «Коломыйский  

педагогический колледж Ивано-Франковского областного совета»  
e-mail: mojarakva@gmail.com  

ORCID ID 0000-0002-1874-5575  

Аннотация. В статье описаны динамические модели, разработанные автором в среде 

GeoGebra, для компьютерной поддержки уроков математики в начальной школе. Представленные 

модели охватывают основной материал по математике для первого класса: нумерацию и арифме-

тические действия, пространственные отношения и геометрические фигуры. Модели можно разде-

лить на три категории: иллюстративные, исследовательские и компетентно ориентированные 

учебные среды. Все они имеют простые и доступные для младших школьников инструменты 

управления, которые позволяют детям основное внимание сосредоточить на выполнении матема-

тических задач. 

В моделях, касающиеся арифметического материала, числа представлены в образной форме. 

Преимущественно это ленты, на которых выделены соответствующее количество клеток. В отдель-

ных моделях для представления образных числа используются прямоугольные рамки различной 

ширины, которые помогают структурировать эти числа определенным образом. Такое структуриро-

вание в сочетании с динамичным инструментом «Бегунок» (или Слайдер) создает учебную среду 

для исследования различных процессов накопления количества. Оно обеспечивает развитие си-

стемного мышления детей, позволяет им познавать математические закономерности через струк-

туризацию количества. 

Некоторые из моделей составляют компетентно ориентированное учебное среду. Работая в таких 

средах ученики сами формулируют проблему и имеют возможность найти пути ее решения. Для 

таких моделей подаются методические рекомендации по их использованию. 

В статье описано лишь несколько типичных моделей. Автор предостатвляет свободный доступ к 

архиву, в котором представлены другие модели, которые учитель может использовать для компью-

терной поддержки уроков.  

Ключевые слова: система динамической математики, GeoGebra, математика, начальная шко-

ла, динамическая модель, образное число, компетентно ориентированная учебная среда. 
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the basic material for Mathematics in the first grade: numbering and arithmetic actions, spatial rela-

tionships, and geometric shapes. Models can be divided into three categories: illustrative, research and 

competently oriented learning environments. All of them have simple and accessible junior school man-

agement tools that allow children to concentrate on mathematical tasks. 

In the samples that have a concern to the arithmetic source numbers are presented graphically. 

These are the tapes mainly where the corresponding number of squares are distinguished. Rectangular 

frames of various width are used for the representation of graphic figures in several samples, which 

help to structurize them in a certain way. Such a structurization in conjunction with a dynamic instru-

ment called “A roller” (or “A slider”) creates educational environment for the investigation of different 

processes of the accumulation of quantity. It provides the development of system-defined intellectual 

activity of children as well as helps them to recognize the arithmetic regularities by means of the struc-

ture formation of quantity. Certain samples form competently oriented learning environments. Pupils 

can define a problem themselves and have the opportunity to find the ways of its solution working in 

such media. Methodological recommendations concerning the application of these samples are  

presented. 

Several typical samples are described in the article only. The author gives a liberal access to the ar-

chive where the other samples are introduced which a teacher may use for the computer-aided lessons.  

Keywords: dynamical system in mathematics, GeoGebra, mathematics, primary school, dynamic 

model, figurate number, competently oriented learning environment . 

УДК 371.1+371.[13+214:004 

ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ НА БАЗІ  
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

«КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БІЗНЕСУ» ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 

До опублікування матеріали підготував 

Лапінський Віталій Васильвич 

ORCID ID 0000-0002-2832-4774 

Від редакції журналу «Комп'ютер у школі та сім'ї» 

Розпочинаючи з цього номера журналу і надалі, керуючись спільним рішенням його редакції 

та представників Засновника (Інституту педагогіки НАПН України), у журналі  

оприлюднюватимуться матеріали, що висвітлюватимуть започаткування, перебіг та результати 

досліджень науковців НАПН України та працівників закладів освіти, з якими укладено  

відповідні угоди щодо проведення експериментальної роботи (як Всеукраїнського рівня, так і  

локальних рівнів).  

Оприлюднення зазначених матеріалів у форматі «як є (as is)», тобто первинних документів, має  

бути корисним для працівників закладів освіти України, які планують здійснювати активну  

пошукову й упроваджувальну діяльності у напрямі становлення Нової української школи,  

зокрема – створенні зорієнтованого на сучасні інформаційні технології освітнього простору рівня 

закладу освіти й регіону.  

Анотація. Подано звіт про результати дослідно-експериментальної роботи на базі загальноос-

вітнього навчального закладу «Київський ліцей бізнесу» Шевченківського району м. Києва 

(Всеукраїнський рівень, розпочато за наказом Міністерства освіти і науки України від 04 листопа-

да 2013 року № 1545) за темою: «Формування інформаційної культури вчителів загальноосвітнього 

навчального закладу в умовах сучасного освітньо- інформаційного середовища». Звіт затверджено 

наказом Міністерства освіти і науки України від 02 січня 2019 року № 1. За результатами експери-

менту розроблено й апробовано підходи до формування програми розвитку освітнього закладу, за-

сновані на засадах відкритої освіти, багатогранного навчання (Immersive Learning),  

конектівізму.  

Теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено модель формування інфо-

рмаційної культури та когнітивно-синергетичну субмодель  інформаційної культури вчителя зага-

льноосвітнього навчального закладу, результати розроблення втілено у відповідній педагогічній 

* * * 
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ЗВІТ 

про завершення дослідно-експериментальної 

роботи за темою «Формування інформаційної 

культури вчителів загальноосвітнього навчаль-

ного закладу в умовах сучасного освітньо-

інформаційного середовища» на базі загально-

освітнього навчального закладу «Київський 

ліцей бізнесу» Шевченківського району  

м. Києва на 2013 – 2018 роки 

 

Відповідно до Положення про експерименталь-

ний загальноосвітній навчальний заклад, затвер-

дженого наказом Міністерства освіти і науки Украї-

ни від 20 лютого 2002 року № 114, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 року за 

№ 428/6716 (у редакції наказу Міністерства освіти і 

науки України від 23 листопада 2009 року № 1054), 

наказу Міністерства освіти і науки України від 

04.11.2013 № 1545 «Про проведення дослідно-

експериментальної роботи на базі загальноосвітньо-

го навчального закладу «Київський ліцей бізнесу» 

Шевченківського району м. Києва» проводилась дос-

лідно-експериментальна робота. 

Основними завданнями експерименту визначено: 

здійснити аналіз сучасних глобальних тенденцій 

розвитку навчальних закладів на засадах відкритої 

освіти, багатогранного навчання (Immersive Learn-

ing), конектівізму (теорія навчання в «цифровому сто-

літті» через соціальні мережі) для складання програ-

ми розвитку ліцею на період до 2021р.; 

визначити структуру, основні компоненти та їхні 

сутнісні характеристики інформаційної культури суб’-

єктів освітнього процесу, з’ясувати проблеми їх фор-

мування у сучасній педагогічній науці та практиці; 

теоретично обґрунтувати, розробити та експериме-

нтально перевірити модель інформаційної культури 

та когнітивно-синергетичну субмодель формування 

інформаційної культури вчителя загальноосвітнього 

навчального закладу; 

розробити та апробувати педагогічну технологію 

формування інформаційної культури учителів та її 

науково-методичний супровід у освітньо -

інформаційному середовищі ліцею;  

розробити й апробувати модель освітньо-

інформаційного середовища профільно орієнтованого 

загальноосвітнього навчального закладу на засадах 

відкритої освіти; 

створити систему моніторингу для визначення 

рівня сформованості інформаційної культури в суб’єк-

тів освітнього процесу; 

розробити власні й адаптувати відомі навчальні 

технології та зміст інваріантних і варіативних навча-

льних предметів і курсів, спрямованих на формуван-

ня інформаційної культури в суб’єктів освітнього про-

цесу (в т.ч. електронний контент, віртуальні чи хмар-

ні сховища для використання з освітньою метою то-

що); 

провести Всеукраїнську науково-практичну кон-

ференцію з проблем формування та розвитку інфор-

маційної культури вчителів та її науково-

методичний супровід в освітньо-інформаційному 

середовищі загальноосвітнього навчального закладу; 

розробити методичні рекомендації для керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів щодо здійснен-

ня процесу формування інформаційної культури учи-

телів спеціалізованих шкіл у процесі професійної дія-

льності. 

Відповідно до програми дослідно -

експериментальної роботи (2013-2018 рр.) на:  

І (підготовчому) етапі (жовтень – грудень  

2013 р.): 

проаналізовано наукові джерела щодо сучасних 

глобальних тенденцій розвитку закладів освіти на 

засадах відкритої освіти, багатогранного навчання 

(Immersive Learning), конектівізму (теорія навчання в 

«цифровому столітті» через соціальні мережі); норма-

тивно-правову базу щодо функціонування і розвитку 

загальної середньої освіти в Україні на сучасному 

етапі, науково-методичні публікації з метою вивчення 

емпіричного досвіду та з’ясування стану розробленос-

ті проблеми в педагогічній теорії і практиці; 

розроблено нормативно-правове забезпечення дос-

лідно- експериментальної роботи на рівні ліцею, зок-

рема, положення про дослідно- експериментальну 

роботу в Київському ліцеї бізнесу, положення про нау-

ково-методичну раду, творчі групи учителів, пошукові 

лабораторії тощо);  

вивчено стан психологічної готовності педагогів 

до інноваційної діяльності та роботи в режимі експе-

рименту;   

сформовано склад учасників експерименту, ство-

рено науково-методичну раду, творчі групи учителів, 

пошукові лабораторії для організації та проведення 

експерименту, створення і ведення банку даних за 

визначеними підтемами експерименту;  

проаналізовано готовність інфраструктури лі-

цею (оснащення, програмне забезпечення, системи 

технічної підтримки тощо); 

проведено педагогічну та науково-методичну ради, 

інструктивно-методичні наради науково-методичні 

консультації з проблеми експерименту;  

налагоджено співпрацю та підписано угоди щодо 

спільної діяльності для виконання завдань ДЕР з 

лабораторією управління навчальними закладами 

Інституту педагогіки НАПН України, кафедрою уп-

равління освітою Національної академії державного 

управління при Президентові України, кафедрою 

управлінських технологій Університету «КРОК», нау-

технології, системі моніторингу та навчальних програмах інваріантних і варіативних навчальних 

предметів і курсів, спрямованих на формування інформаційної культури в суб’єктів освітнього  

процесу.  

Розроблено методичні рекомендації для керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо 

здійснення процесу формування інформаційної культури учителів спеціалізованих шкіл у процесі 

професійної діяльності.  

Ключові слова: ліцей, інформаційна культура, учитель, освітнє середовище, відкрита освіта,  

інформаційні технології, Immersive Learning, конективізм, когнітивізм 
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ковцями  Інституту інформаційних технологій і засо-

бів навчання НАНП України, Інституту післядипло-

мної педагогічної освіти Київського університету іме-

ні Бориса Грінченка. Ліцей взяв участь у Національ-

ному проекті «Відкритий світ» та освітній мережі Mi-

crosoft «Партнерство в навчанні»; 

упроваджено заходи щодо професійного зростан-

ня та підвищення кваліфікації та самоосвіти вчите-

лів, зокрема було проведено засідання педагогічної 

ради «Удосконалення освітніх технологій як основа 

підвищення конкурентоспроможності ліцею», засі-

дання науково-методичної ради ліцею «Організація 

дослідно-експериментальної роботи в ліцеї», організо-

вано та проведено навчальні семінари: серпень 2013 

р. – «технології майнд мепінгу» (медіа експерт, тре-

нер А. Маштаков); жовтень 2013 р. – «Поняття 

«інформаційна культура» та «інформаційна компете-

нтність» вчителів (заступник директора з наукової 

роботи Т. Швець., канд.пед.наук), «Комунікативна 

компетентність як складова професійної культури 

вчителя» (професор кафедри психології Університету 

«КРОК» І. Сингаївська, канд. псих. наук, доцент); 

організовано постійно діючий семінар творчої групи  

вчителів з вивчення питання «Формування інформа-

ційної культури вчителів», засідання якого проводять 

консультації для вчителів ліцею на засіданнях мето-

дичних об’єднань. Учасниками Десятого всеукраїнсь-

кого конкурсу «Вчитель — новатор» освітньої мережі 

Microsoft «Партнерство в навчанні» стали учителі 

ліцею Т. Швець, І. Берідзе.  

створено віртуальний електронний майданчик 

консультаційного супроводу вчителів на внутрішньо-

му порталі ліцею;  

Проведене анкетування вчителів «Розуміння по-

няття «інформаційна культура», тестування «Моя 

інформаційна культура» та моніторинг «Рівень інфо-

рмаційної культури вчителя» свідчить про те, що 

вчителі володіють ІКТ на достатньому рівні (66 %) та 

середньому рівнях (33 %). Тому потребує підвищення 

рівня володіння ІКТ окремими педагогічними праці-

вниками. Усі вчителі розуміють поняття 

«інформаційна культура» та вплив інформаційної 

культури на їх професійну діяльність, переважна 

більшість вчителів має можливості користуватися 

Інтернет вдома, на роботі тощо, особисті засоби ІКТ 

мають усі вчителі.  

На ІІ (організаційно-прогнозувальному) ета-

пі (січень 2014 – серпень 2014 р.): 

створено матеріально-технічні умови проведен-

ня експерименту (оновлено штатний розпис відповід-

но до вимог експериментальної роботи; забезпечено 

фінансування досліджень за програмою експеримен-

ту); розроблено механізм організаційно -

діагностичного супроводу та інструментарію для 

відстеження результатів педагогічного експерименту, 

що надало можливість визначити позитивні і негати-

вні прогнози результатів експериментальної роботи; 

забезпечено підвищення ІКТ-компетентності вчи-

телів у системі науково-методичної роботи ліцею 

згідно з планами методичних структур завдяки впро-

вадженню різних форм дистанційного навчання вчи-

телів із упровадження сервісів Web 2.0 та опануван-

ня сучасними новими освітніми стратегіями; розроб-

лено систему методичної та технічної допомоги 

вчителям через створення консультативної служби 

підтримки вчителів і учнів у використанні хмарних 

технологій та веб 2.0 сервісів.  

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетен-

тності педагогів став можливим через такі форми 

науково-методичної роботи, як: систему постійно дію-

чих семінарів з питань вдосконалення навиків робо-

ти на комп'ютері з різними програмами і впрова-

дження ІКТ в освітньому процесі; індивідуальні кон-

сультації за запитом; систему проблемних семінарів 

на основі вивчення освітніх потреб у використанні 

ІКТ; систему майстер-класів, стажувань у педагогів 

компетентних в ІКТ; систему дистанційного навчан-

ня; самоосвітню діяльність педагогічних працівників; 

проведення практичних занять у рамках роботи твор-

чих груп з  впровадження ІКТ. 

Зокрема, було проведено: 

навчальний семінар: «Освітні технології Apple: 

стартова презентація PostPSArt» (виконавчий дирек-

тор компанії PostPSArt А. Крижанівський): 

22.02.2014 р.;  

створено відеоролик про хід дослідно-

експериментальної роботи у Київському ліцеї бізнесу: 

20.03.2014 р. (на виконання Листа МОНУ від 

05.02.2014 № 1/9-91 «Про створення відеотеки педаго-

гічних експериментів всеукраїнського рівня»);  

проведено семінар-практикум для членів творчої 

групи «Впровадження ІКТ в освітній процес»; тренінг 

з методики інтенсивного навчання –  09.02.2014 р.; 

організовано серію тренінгів на основі Challenge 

Based Learning – методики вирішення реальних про-

блем, поставлених і вирішених впродовж уроку за-

вдяки використанню ІКТ та Інтернету, що розробила 

корпорація Apple 14.05.2014 р, 22.05.2014 р., 

29.05.2014 р, 03.06. 2014 р.; 

створено віртуальний електронний майданчик 

консультаційного супроводу  вчителів на внутрішньо-

му порталі ліцею;  

організовано постійно діючий семінар творчої гру-

пи вчителів з вивчення питання «Формування інфор-

маційної культури вчителів», засідання якого прово-

дять консультації для вчителів ліцею на засіданнях 

методичних об’єднань.  

Адміністрація та вчителі ліцею пройшли навчан-

ня з ІКТ та отримали відповідні сертифікати: 

Л. Паращенко – «Microsoft Technology Enriched In-

struction»; М. Дреботюк – Intel «Навчання для майбу-

тнього»; П. Андруховець  та П. Кузьменко – 

«iChapions»; учасниками Десятого всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель — новатор» освітньої мережі  

Microsoft «Партнерство в навчанні» стали 4 учителі 

ліцею. 

Упродовж ІІ етапу створено індивідуальні елект-

ронні майданчики учителів, розпочато їх змістовне 

наповнення, впровадження нових інструментів, що 

базуються на сучасних дистанційних технологіях і 

які спрямовані на переорієнтацію процесу навчання 

на розвиток особистості учня, навчання самостійного 

оволодівання новими знаннями, зокрема через  

опанування технологій Challenge Based Learning та 

хмарних технологій. 

На ІІІ (аналітико-констатувальному) ета-

пі (вересень 2014 р.– серпень 2015 р.): 

визначено методику проведення експерименталь-
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них досліджень та порядок організації заходів в ліцеї, 

що відображено у відповідних наказах по ліцею, про-

токолах методичних об’єднань вчителів та педагогіч-

ної ради ліцею; 

завершено створення сучасної матеріально-

технічної бази ліцею (придбано 18 нових комп’юте-

рів, оновлено оснащення класу ІКТ та персональних 

робочих місць педагогів сучасними комп’ютерами та 

програмним забезпеченням, всі навчальні приміщен-

ня мають швидкісний Інтернет, мультимедійне осна-

щення, вся територія ліцею покривається Wi-fi); 

забезпечено обізнаність педагогів із понятійно-

термінологічним апаратом інформаційного мене-

джменту як ядром теорії та базисом теоретичних 

основ змістової та технологічної складових процесу 

формування й критеріїв оцінки сформованості інфор-

маційної культури педагогічних працівників відпо-

відно до тематики ДЕР завдяки системній роботі пос-

тійно діючого семінару творчої групи вчителів 

«Формування інформаційної культури вчителів»; 

створено тезаурус (понятійно-термінологічний 

словник), зокрема опрацьовано дефініції 

«інформаційна компетентність», «інформаційна діяль-

ність», «засоби ІКТ», «інформаційна суб’єкт-су’бєктна 

взаємодія», «комунікація», «інформаційні відносини», 

«інформаційні ресурси», «інформаційний підхід», 

«інформаційна культура вчителя», «інформаційна 

культура керівника», «категоріально-понятійний апа-

рат».  

Уточнено зміст поняття «інформаційна куль-

тура вчителя», яка розуміється як інтегрована здат-

ність вчителя цілеспрямовано працювати з інформа-

цією (пошук, відбір, створення), використовувати її 

для отримання, обробки і передачі завдяки засобам 

інформатизації та інформаційних технологій. Інфор-

маційна культура – це складне системне утворення, 

що досліджується в різних наукових галузях 

(педагогіка, андрогогіка, інформаціологія, соціальна 

інформатика, інформаційний менеджмент в сфері 

освіти), та відображає інтеграцію знань про людину 

та культуру людства. 

На цьому етапі дослідно-експериментальної робо-

ти було: 

визначено й доведено, що основними умовами фор-

мування інформаційної культури вчителя є: включен-

ня вчителя в пошукову та проектну діяльність, яка 

здійснюється як в закладі освіти, так і за його межа-

ми; започаткування педагогом власних самостійних 

розробок та проектів на основі інформаційних техно-

логій; самодіагностика і самоаналіз вчителем свого 

рівня інформаційної культури та  здобутків у на-

вчально-методичній роботі, що здійснюється на основі 

інформаційних технологій; співпраця та комунікація 

з колегами; 

визначено організаційно-педагогічні умови форму-

вання у закладі освіти інформаційної культури  

вчителя: існування науково-обґрунтованої і реалізо-

ваної моделі формування інформаційної культури 

вчителя; створення збагаченого інтелектуально-

інформаційного середовища, яке дозволить учителям 

організувати професійну діяльність, використовуючи 

комп'ютери, локальні та глобальні мережі; системати-

чне проведення моніторингу компетентності педагогів 

щодо інформаційної культури; 

теоретично обґрунтована  когнітивно -

синергетична модель системи формування інформа-

ційної культури педагогічних працівників, зокрема й  

керівника закладу загальної середньої освіти, що ви-

значена та презентована через розкриття сутності 

атрибутивної, функціональної, тезаурусної концепцій 

інформації, концепції значення знака, теоретичних 

моделей інформації, обґрунтованих Р. Хартлі, 

А. Колмогоровим і їх взаємопов’язаних складових 

«людина–суспільство–культура - інформація» 

(Л. Калініна);  

уточнено структуру інформаційної компетентності 

керівника, що змодельована як сукупність взаємопов’-

язаних компонентів: когнітивно-цільового, процесуа-

льно-технологічного, особистісного і результативного. 

 Запропоновано комплексні критерії і показники 

діагностики рівнів сформованості інформаційної ком-

петентності керівників у складі її структурних складо-

вих, де когнітивно-цільова – характеризує усвідом-

лення керівниками мети і завдань, систему знань з 

інформаційного менеджменту; процесуально -

технологічна – репрезентує здатність керівника засто-

совувати ІКТ; особистісна – утворена з аксіологічного, 

мотиваційно-креативного, комунікативно-рефлек-

сійного складників, які репрезентують домінантність 

та вмотивованість позитивного ставлення до викорис-

тання засобів ІКТ в системі інформаційно-знаннєвих 

цінностей керівника і цілеспрямованість у професійно

-особистісному самовдосконаленні керівника, що відо-

бражають теоретичну та операціональну основи інфо-

рмаційної діяльності та культури. 

Розроблення нової моделі інформаційної культури 

вчителів і механізмів її впровадження забезпечували-

ся завдяки таким формам науково-методичної роботи, 

як: постійно діючий семінар «Формування інформа-

ційної культури вчителів»; індивідуальні консульта-

ції педагогам за їх запитом; систему проблемних семі-

нарів на основі вивчення освітніх потреб у викорис-

танні ІКТ; систему майстер-класів, стажувань у педа-

гогів, компетентних в ІКТ; самоосвітню діяльність 

педагогічних працівників; проведення практичних 

занять у рамках роботи творчих груп з упровадження 

ІКТ. 

З метою вирішення завдань дослідно-

експериментальної на ІІІ етапі були проведені науко-

во-практичні заходи, зокрема вивчення можливостей 

Google Apps for Education та Google Classroom, прове-

дені майстер-класи «Взаємодія учитель – учень. Як 

вибудовувати навчальну стратегію завдяки ІКТ», 

«Метод метафоричних карт як засіб активізації твор-

чості – власної та учнів. Застосування комп’ютерних 

програм для побудови карт». Педагоги опановували 

використання корпоративної пошти, Google Drive, 

Google форм, програми Mind Meister та створення GR-

кодів для підвищення ефективності взаємодії учитель 

– учень, досліджували можливості соціальних мереж 

щодо забезпечення освітніх завдань ліцею. Активно 

впроваджувалися нові інструменти організації освіт-

нього процесу, що базуються на сучасних ІКТ техноло-

гіях. Зокрема, продовжено опанування технології 

Challenge Based Learning та сервісу Google Classroom.  

Забезпечувалося розроблення навчально -

методичних матеріалів із формування та розвитку 

інформаційної культури суб’єктів освітнього процесу 
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закладу загальної середньої освіти, методичні поради 

молодим вчителям, які розміщувалися у віртуально-

му методичному центрі, на сайті  www.lecos.org, педа-

гогічній пресі, сторінках ліцею у соціальних мережах, 

з о к р е м а   h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

KyivBusinessLyceum . 

На ІV (теоретико-моделювальному) етапі 

(вересень 2015 р. – серпень 2016 р.) здійснювалося 

моделюванні змісту та структури інформаційної 

культури вчителя та створення організаційно-

педагогічних умов формування інформаційної куль-

тури (включення вчителя в пошукову та проектну 

діяльність, яка здійснюється як в закладі освіти, так і 

за його межами; започаткування педагогом власних 

самостійних розробок та проектів на соснові інформа-

ційних технологій; самодіагностика і самоаналіз вчи-

телем свого рівня інформаційної культури та здобут-

ків у навчально-методичній роботі, що здійснюється 

на основі інформаційних технологій; співпраця та 

комунікація з колегами). 

На попередньому етапі була теоретично обґрунто-

вана когнітивно-синергетична модель системи фор-

мування інформаційної культури педагогічних пра-

цівників, зокрема й керівника закладу загальної се-

редньої освіти. Здобуті теоретичні напрацювання 

лягли в основу розроблення інноваційної моделі осві-

тньо-інформаційного середовища закладу загальної 

середньої освіти та її експериментування. Опираю-

чись на підходи Intel, запропоновано чотири фази 

моделі:  

1.Прогнозування майбутнього  

2.Розробка стратегічного плану.  

3.План управління + Ресурсне забезпечення  

4.Оцінювання та коригування.  

Пропоновані матеріали охоплюють сім компонен-

тів трансформації системи освіти: лідерство, освітню 

політику, навчальні програми та систему оціню-

вання, професійний розвиток, ІКТ, дослідження та 

оцінювання, а також ресурсне забезпечення. 

Організація навчально-методичного забезпечення 

формування інформаційної культури забезпечували-

ся перевіреним на попередніх етапах формами нау-

ково-методичної роботи (воркшопи, проекти, індиві-

дуальні консультації тощо). Особлива увага приділя-

лася обміну досвідом вчителів-експериментаторів в 

Інтернет-спільноті та професійних мережах. Прово-

дилися огляди професійної майстерності вчителів, 

конкурси для учнів та вчителів, що беруть участь у 

дослідно-експериментальній роботі та займаються 

самостійною науково-дослідною роботою. Обгово-

рення проблем ефективного використання ІКТ в 

освітньому процесі здійснювалося на педагогічній 

раді, систематичних засіданнях науково-методичної 

ради, проведення науково-практичних конференцій і 

семінарів, під час роботи проблемних та творчих груп 

і лабораторій. 

Презентовано результати експериментальної ро-

боти під час Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції «Акмеологічні засади інноваційного розвитку 

закладу освіти» (за результатами IV (завершального) 

етапу Всеукраїнського експерименту «Теоретико-

методичні умови інноваційного розвитку акмеологіч-

ного ліцею» на базі Українського гуманітарного лі-

цею Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка) 18 лютого 2016р.. 

Проведено Міжнародний науково-практичний 

семінар «Інформаційна культура педагога як практи-

чний інструмент інноваційного розвитку закладу 

освіти» на базі ліцею, 19 лютого 2016 р. 

Визначалися позитивні і негативні результати 

дослідно-експериментальної роботи і їх співставлен-

ня з прогнозами одержаних результатів експеримен-

тальної роботи. Проведено науково-практичні захо-

ди, зокрема вивчення можливостей Google Apps for 

Education  та Google Classroom, майстер-класи 

«Взаємодія учитель - учень. Як вибудовувати навча-

льну стратегію завдяки ІКТ», «Метод метафоричних 

карт як засіб активізації творчості – власної та учнів. 

Застосування комп’ютерних програм для побудови 

карт». Педагоги опановували використання корпора-

тивної пошти, Google Drive, Google форм, програми 

Mind Meister та створення GR-кодів для підвищення 

ефективності взаємодії учитель – учень, досліджува-

ли можливості соціальних мереж щодо забезпечення 

освітніх завдань ліцею. Активно впроваджувалися 

нові інструменти організації освітнього процесу, що 

базуються на сучасних ІКТ технологіях. Зокрема, 

продовжено опанування технології Challenge Based 

Learning та сервісу Google Classroom.  

Забезпечувалося розроблення навчально-

методичних матеріалів із формування та розвитку 

інформаційної культури, методичні поради молодим 

вчителям, які розміщувалися у віртуальному методи-

чному центрі на сайті  www.lecos.org, педагогічній 

пресі, сторінках ліцею у соціальних мережах. 

На V (експериментальному) етапі 

(вересень 2016 р. – серпень 2017 р.): 

реалізовано модель формування й розвитку освіт-

ньо-інформаційного середовища закладу загальної 

середньої освіти, перевірено на практиці теоретичні 

положення щодо формування ІКТ-компетентності та 

інформаційної культури вчителів закладу освіти; 

здійснено моніторинг рівня інформаційної культури 

вчителів і діагностика готовності вчителів в умовах 

формування освітньо-інформаційного середовища 

ліцею та розвитку інформаційного суспільства в краї-

ні. 

Для моніторингу ефективності моделі розвитку 

інформаційної культури вчителя була роз розроблено 

програму поетапної роботи:  

1) вхідний моніторинг рівня інформаційної куль-

тури вчителів і діагностика готовності вчителів до 

роботи в освітньо-інформаційному середовищі закла-

ду загальної середньої освіти засобами хмарних та 

мережевих технологій (серпень 2016); 

2) створення адміністрацією ліцею організаційно-

технічних умов для розвитку освітньо -

інформаційного середовища ліцею із використанням 

внутрішньої мережі та хмарних технологій (серпень-

вересень 2016); 

3) презентація можливостей хмарних технологій 

та їх інтеграції з внутрішньою мережею ліцею для 

вчителів-предметників (вересень 2016 року); 

4) створення умов для практичного опанування 

основами роботи з онлайн-документами співробітни-

ками ліцею: адміністративними та педагогічними 

працівниками (вересень-жовтень 2016 року); 

5) систематичне використання онлайн-документів 

http://www.lecos.org
https://www.facebook.com/KyivBusinessLyceum
https://www.facebook.com/KyivBusinessLyceum
http://www.lecos.org
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для планування та організації діяльності життя лі-

цею (листопад 2016 - травень 2017 року); 

6) постійний моніторинг стану використання мож-

ливостей хмарних технологій у практичній діяльнос-

ті вчителя, вивчення та узагальнення типових труд-

нощів, пошук організаційних та технічних рішень з 

метою підвищення продуктивності використання сер-

вісів та ресурсів. 

Основним інструментом для реалізації завдань 

розвитку інформаційно-освітнього середовища були 

визначені продукти та додатки Google. Хмарні серві-

си наразі є повноцінним управлінським, організацій-

ним і навчальним інструментом, що дозволило ліцею 

створити власний онлайн-простір та формувати осо-

бисте освітнє середовище закладу освіти з максима-

льною ефективністю. Головною функцією хмарних 

технологій є задоволення потреб користувачів 

(вчителів, учнів, батьків тощо), що потребують відда-

леної обробки даних. Розвиток інформаційно-

освітнього середовища ліцею здійснювався у 2016-

2017 н.р. на хмарній платформа Google Apps Educa-

tion Edition, зокрема використовувалися такі інстру-

менти: корпоративна електронна пошта Gmail; кале-

ндар Google; диск Google — сховище для зберігання 

власних файлів і можливістю налаштування прав 

доступу до них; Google Docs — сервіс для створення 

документів, таблиць і презентацій з можливістю на-

дання прав спільного доступу декільком користува-

чам; сайти Google — інструмент, який дозволяє ство-

рювати сайти за допомогою вбудованих шаблонів. 

Засобами сайтів Google було створено корпоратив-

ний сайт «МуКЛБ» - внутрішній освітньо-

інформаційний портал ліцею, з обмеженим доступом: 

вхід за ліцейським акаунтом для співробітників лі-

цею, учнів та батьків. Google Таблиці використовува-

лися: для побудови плану подій на рік, для ведення 

індивідуальних звітів, для обліку та систематизації 

матеріалів. Упродовж експериментального етапу пе-

дагоги активно використовували корпоративну по-

шту, Google Drive, Google форми, програми Mind 

Meister.   

Впроваджено нові інструменти організації освіт-

нього процесу, що базуються на сучасних ІКТ техно-

логіях, зокрема технології Challenge Based Learning 

та сервісу Google Classroom. 

М е т о д и ч н е  з а б е з п е ч е н н я  д о с л і д н о -

експериментальної роботи відбувалося завдяки пос-

тійно діючого практикуму «Технології Веб 2:0 у роботі 

учителя ліце», семінарів-практикумів: «План важли-

вих подій навчального року засобами Таблиць 

Google», «Індивідуальний-план звіт у Таблицях 

Google», «Електронний журнал: відкриваємо нові мо-

жливості Таблиць Google», «Колективна презентація 

– нова форма підготовки до педагогічної ради», 

«Спільне редагування онлайн-документів: коментує-

мо та подаємо пропозиціях до проектів наказів», 

«Сайт «МуКЛБ – віртуальна учительська: що, де, як». 

Питання розвитку інформаційно-освітнього сере-

довища та реалізації програми експериментальної 

роботи слухалися на педагогічних радах:   

педагогічна рада від 30 серпня 2016 р. №1 

«Пріоритети та освітні завдання Київського ліцею 

бізнесу в 2016-2017 н.р.: оновлення освітньо-

інформаційного середовища ліцею із використанням 

хмарних технологій, забезпечення віддаленого досту-

пу співробітників ліцею до організаційних та норма-

тивних документів, організація спільної роботи в он-

лайн-документах; 

педагогічна рада від 10 листопада 2016 р. №2 

«Ефективність навчально-виховного процесу в ліцеї: 

шляхи, здобутки, перспективи»: стан використання 

вчителями можливостей сайту «My KLB», проблеми 

впровадження електронного журналу, забезпечення 

прозорості освітнього процесу для батьків і ліцеїстів. 

педагогічна рада від 3 березня 2017 р. №3 «Роль 

професіоналізму вчителя у формуванні мотивації 

навчальної діяльності ліцеїстів»: досвід учителів-

предметників у використанні технологій Веб 2:0 для 

взаємодії та для підтримки позитивної навчальної 

атмосфери в класі; аналіз організаційно-методичного 

с у п р о в о д у  з а с то с у в ан н я  і нф о р ма ці йн о -

комунікаційних систем у організації освітнього про-

цесу у 2016-2017 н.р. 

педагогічна рада від 06 червня 2017 року №9 

«Інноваційний розвиток освітнього середовища лі-

цею: контекст, здобутки, пріоритети»,: визнано задові-

л ь н и м  в и к о н а н н я  з а в д а н ь  д о с л і д н о -

експериментальної роботи за планом V етапу Всеук-

раїнського експерименту «Формування інформацій-

ної культури вчителів загальноосвітнього навчально-

го закладу в умовах сучасного освітньо-

інформаційного середовища» на 2013-2018 роки»; 

схвалено практику впровадження внутрішнього пор-

талу «My KLB» як основного віртуального майданчи-

ка для інформування та створення умов взаємодії 

співробітників ліцею. 

Систематизація та узагальнення даних щодо 

формування інформаційної культури вчителів відбу-

валися також завдяки участі у зовнішніх наукових і 

методичних заходах: круглий стіл «Сервісне науково-

методичне обслуговування навчальних закладів в 

умовах децентралізації освіти» в рамках VII Міжна-

родного форуму «Інноватика в сучасній освіті – 

2016» (І. Берідзе, О Попов), XII Міжнародна науково-

практична конференція «Інноваційні педагогічні 

т е х н о л о г і ї » .  Ф е с т и в а л ь  « Ш к о л а  п о -

новому» (Запоріжжя) (Л. Паращенко, О. Попова); Все-

українська науково-практична конференція 

«Неформальна освіта педагогів в умовах розбудови 

громадянського суспільства» (О.Попова), науково-

практичний семінар «Використання сучасних іннова-

ційних технологій для формування компетентностей 

учнів» (О. Кузьменко), Київські студії гуманної педа-

гогіки (Т. Кімлик). 

 На VІ (формувально-узагальнювальному) 

етапі (вересень 2017 – серпень 2018 р.):  

здійснено аналіз, узагальнення та систематизація 

матеріалів експерименту; проведено кількісний та 

якісний аналіз результатів, оцінювання ефективності 

впровадження моделей інформаційної культури вчи-

теля та керівника закладу загальної середньої освіти. 

Інформаційна культура характеризується через умін-

ня грамотно формулювати інформаційні потреби й 

запити, ефективно та оперативно здійснювати само-

стійний пошук інформації, раціонально зберігати й 

оперативно опрацьовувати великі потоки інформації. 

Розроблено навчально-методичні матеріали з фор-

мування інформаційної культури вчителя, зокрема 
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укладено Програму розвитку професійної майстерно-

сті вчителів ліцею, якою передбачено опанування 

різними формами організації освітнього процесу, ви-

користання ресурсів «Learning Aps» «My TestX», «Go 

Polloсk», «Kahoot» тощо; складено алгоритм та ме-

тоди діагностики рівня інформаційної культури 

вчителів, серед яких вступне тестування, установчі 

наради, групові семінарські заняття, практикуми в 

кабінетах сучасних засобів навчання, виконання про-

ектних завдань, підсумкове тестування. При цьому 

особливе місце відводиться самостійній 

(індивідуальній, парній, груповій) роботі вчителів 

завдяки використанню активних методів навчання, 

дистанційних форм освіти.  

Спроектована інфраструктура ліцею та викорис-

тання хмарних технологій, зокрема Google та Office 

365, дозволило забезпечити основні оргнізаційно-

методичні умови формування інформаційної культу-

ри вчителя: включення вчителя в пошукову та проек-

тну діяльність, яка здійснюється як в закладі освіти, 

так і за його межами (спільне проектування плану 

роботу, пошук та розробка матеріалів до навчальних 

занять, методичних заходів; підготовка спільних пуб-

лікацій тощо); започаткування педагогом власних 

самостійних розробок і проектів на основі інформа-

ційних технологій (створення власного банку мето-

дичних матеріалів, звітних документів, розміщення 

документів на особистій сторінці сайту та на Диску 

Google, використання елементів Веб 2:0 у роботі з 

учнями тощо); самодіагностика і самоаналіз учителем 

свого рівня інформаційної культури та здобутків у 

навчально-методичній роботі, що здійснюється на 

основі інформаційних технологій (підготовка звіту-

самоаналізу, проходження онлайн опитувань, підго-

товка індивідуального плану професійного розвитку); 

співпраця та комунікація з колегами на всіх етапах 

та рівнях професійної діяльності: учитель-учителі, 

учитель-учні, учитель-батьки, учитель-адміністрація. 

Завершено апробацію результатів дослідження. 

Забезпечено зручний доступ та спільну роботу з на-

вчально-методичними матеріалами із формування та 

розвитку інформаційної культури завдяки викорис-

танню хмарних технологій, зокрема навчальні мате-

ріали до тренінгів та семінарів, практичні поради 

розміщувалися на відповідних сторінках заходів, з 

можливістю зворотного зв'язку: коментування допи-

сів, матеріалів, відповіді на коментарі, оповіщення 

через пошту про надходження коментарів чи відпові-

дей тощо. 

Проведено всеукраїнську науково-практичній кон-

ференцію за результатами дослідно-

експериментальної діяльності «Формування інформа-

ційної культури вчителів закладу загальної середньої 

освіти в умовах сучасного освітньо-інформаційного 

середовища» (28.06.2018), під час якої також було 

презентовано 25-річний досвід використання тесто-

вих технологій у Київському ліцеї бізнесу. 

Загальний висновок:  

Розроблена та експериментально апробована мо-

дель формування інформаційної культури вчителів 

закладу загальної середньої освіти в умовах сучасно-

го освітньо-інформаційного середовища забезпечує 

адекватну суспільним і особистісним потребам інфор-

маційну культуру педагогів Київського ліцею бізнесу 

та сприяє розв’язанню проблем інноваційного розвит-

ку конкретного закладу освіти та шкільної освіти за-

галом.  

Інформаційна культура вчителя визначається як 

інтегрована здатність цілеспрямовано працювати з 

інформацією (пошук, відбір, створення), використову-

вати її для отримання, обробки і передачі завдяки 

засобам інформатизації та інформаційних технологій. 

Інформаційна культура вчителя характеризує знан-

ня, вміння, навички, пов’язані з професійно важли-

вими якостями, які забезпечують здатність фахівцю 

ефективно діяти в інформаційному полі, здобувати, 

інтерпретувати і використовувати професійно значу-

щу інформацію у професійній діяльності. Інформа-

ційна культура педагогічних працівників є складо-

вою професійно-педагогічної культури і змістовно 

охоплює інформаційну компетентність, ціннісні оріє-

нтації, мотиви діяльності в інформаційному середови-

щі, механізми соціокультурної регуляції.  

Формування інформаційної культури вчителів 

відбувається за умов: створення збагаченого освітньо-

інформаційного середовища закладу освіти завдяки 

технологіям та інструментам відкритої освіти, засо-

бам ІКТ та інтерактивним формам комунікації; роз-

роблення теоретично обґрунтованої та експеримента-

льно перевіреної моделі інформаційної культури суб’-

єктів освітнього процесу та субмоделі її формування, 

створення та використання інформаційних ресурсів і 

програмних продуктів, адекватних освітнім і профе-

сійним потребам суб’єктів освітнього процесу; науково

-методичного супроводу технології формування й ор-

ганізаційного механізму формування інформаційної 

культури суб’єктів освітнього процесу у освітньо-

інформаційному середовищі закладу загальної серед-

ньої освіти.  

Спроектовані, науково обґрунтовані та апробовані 

моделі формування інформаційної культури вчителів 

мають вагомий потенціал для культурологічної скла-

дової системи інформатизації управління закладами 

освіти, підвищать ефективність їх управління, моти-

вацію здобувачів та якість навчання, рівень їх інфор-

маційної культури для життєдіяльності в інформа-

ційному суспільстві країни.  

Практичні результати дослідно-експери-

ментальної роботи, зокрема створення електронного 

навчального контенту, в т.ч. освітнього порталу  

«My KLB», учительських блогів і сайтів на підтримку 

різних навчальних предметів, системи тестувань за-

вдяки різним ресурсам («Learning Aps» «My TestX», 

«Go Polloсk» «Kahoot» та міні-проектів учнів, розроб-

лення і впровадження дистанційних курсів з викори-

станням всіх можливих сервісів web 2.0; опубліку-

вання в Інтернеті кращих зразків отриманого педаго-

гічного досвіду, сприяють зростанню кількості учите-

лів з високою інформаційною культурою, які критич-

но оцінюють, прогнозують, беруть участь, розробля-

ють, обробляють доступну інформацію для організації 

якісного навчання учнів на засадах відкритої освіти.  

Здійснено науково-методичний супровід дослідно-

експериментальної роботи завдяки співпраці з лабо-

раторією управління освітніми закладами Інституту 

педагогіки НАПНУ, кафедрою управлінських техно-

логій Університету «КРОК», де здійснюється магістер-

ська програма «Управління навчальним закладом». 
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Досвід Київського ліцею бізнесу узагальнюється та 

поширюється через фахові видання, конференції та 

семінари-практикуми різного рівня.   

Підготовлено комплекс науково-методичного за-

безпечення розвитку інформаційної культури вчите-

лів, а саме: різні форми організації освітнього проце-

су та методи діагностики рівня інформаційної культу-

ри вчителів: вступне тестування, установчі лекції, 

групові семінарські заняття, практикуми в кабінетах 

сучасних засобів навчання, підсумкове тестування. 

При цьому особливе місце відводиться самостійної 

(індивідуальній, парній, груповій) роботі вчителів, 

використання активних методів навчання. 

Поширено інформацію про результати наукового 

дослідження в засобах масової інформації, Інтернет-

ресурсах тощо. За період експерименту видрукувано 

7 публікацій. 

Апробовано результати експерименту на 3-х 

міжнародних та 4-х всеукраїнських науково- прак-

тичних конференціях. 

Успішно досягнута мета дослідження – проекту-

вання моделі формування інформаційної культури 

вчителів і розроблення організаційно-методичного та 

навчально-інформаційного супроводу для всіх суб’єк-

тів навчально-виховного процесу відповідно до прин-

ципів відкритої освіти на основі узагальнення досвіду 

створення освітньо-інформаційного середовища в 

профільно орієнтованому закладі освіти «Київський 

ліцей бізнесу». 

Звіт про завершення дослідно-експериментальної 

роботи заслухано та обговорено на засіданні педагогі-

чної ради загальноосвітнього навчального закладу 

«Київський ліцей бізнесу» 30 серпня 2018 р., протокол 

№1. 
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Аннотация. Представлен отчет о результатах опытно-экспериментальной работы на базе обще-

образовательного учебного заведения «Киевский лицей бизнеса» Шевченковского района. Киева 

(Всеукраинский уровень, начато по приказу Министерства образования и науки Украины от 4 но-

ября 2013 № 1545) по теме: «Формирование информационной культуры учителей общеобразова-

тельного учебного заведения в условиях современного образовательно информационной среды». 

Отчет утвержден приказом Министерства образования и науки Украины от 2 января 2019 № 1. По 

результатам эксперимента разработаны и апробированы подходы к формированию программы раз-

вития образовательного учреждения, основанные на принципах открытого образования, многогран-

ного обучения (Immersive Learning), коннективизма. 

Теоретически обоснована, разработана и экспериментально проверена модель формирования ин-

формационной культуры и когнитивно-синергетическая субмодель информационной культуры учи-

теля общеобразовательного учебного заведения, результаты разработки воплощены в соответствую-

щей педагогической технологии, системе мониторинга и учебных программах инвариантных и ва-

риативных учебных предметов и курсов, направленных на формирование информационной культу-

ры субъектов образовательного процесса. 

Разработаны методические рекомендации для руководителей общеобразовательных учебных  

заведений по осуществлению процесса формирования информационной культуры учителей специа-

лизированных школ в процессе профессиональной деятельности. 
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Annotation. Report on the results of experimental work based on general educational institution 

"Kyiv’s Lyceum of Business" Shevchenko district of Kiev (All Ukrainian level) represented. Researching 

work in the subject: "Forming an information culture of teachers of general educational establishments 

in the of modern educational information environment conditions" was initiated by order of the Educa-

tion and Science Ministry of Ukraine on November 4, 2013 No. 1545). The report approved by order of 

the Education and Science Ministry of Ukraine dated January 2, 2019 No. 1.  

Scientific and methodological support of theoretical and experimental work was carried out by  

cooperation with the Laboratory of educational institutions management of the Institute of Pedagogics 

of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine and the department of management tech-

nologies of the KROK University, by using magister program “Management of an educational  

institution”. 

Based on the investigation results, program of formation an educational institution development 

based on the principles of open education, multifaceted training and connectivism has developed.  

Methodical recommendations for heads of general educational institutions for the implementation of 

the process of formation of information culture of teachers of specialized schools in the process of profes-

sional activity has created and publicated.  

The experience of the Kiev Lyceum of Business and other research results has summarized and  

distributed through professional publications, conferences and workshops at various levels. 
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