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Тема уроку:

Комп’ютерно-орієнтовані засоби, виконан

іяльності.

Мета уроку:Мета уроку:

навчальна: ознайомити з комп’ютерно-орієн

прогнозування результатів навчальної, дослід

розвивальна: розвивати логічне мислення, п

виховна: виховувати інформаційну культур

обладнання комп’ютерного кабінету, вихован

озитивного ставлення до навчання.

За навчальною програмою 2018

онання і прогнозування результатів практичн

За навчальною програмою 2018

ієнтованими засобами планування, виконанн

лідницької і практичної діяльності;

пам’ять; формувати вміння узагальнювати

туру, формування бережливого ставлення

овання уміння працювати в групі; формуванн
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1.4

Разом з тим існують про
призначені для забезпечення
називають програмними
призначення, або педагогічни
(ППЗ).

Разом з тим існують про
призначені для забезпечення
називають програмними
призначення, або педагогічни
(ППЗ).
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10

нтовані засоби для 
льної діяльності

програми, які безпосереднь
ення навчання. Такі програм

засобами навчальног
ічними програмними засобам

програми, які безпосереднь
ення навчання. Такі програм

засобами навчальног
ічними програмними засобам
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Перевагою програмних
призначення порівняно з
навчання є наявність зручни
візуалізації навчального мате

Перевагою програмних
призначення порівняно з
навчання є наявність зручни
візуалізації навчального мате
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статичне та 
динамічне 

подання об'єктів, 
роцесів, явищ, їх 

складових
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их засобів навчальног
з традиційними засобам

учних у використанні засоб
атеріалу:

их засобів навчальног
з традиційними засобам

учних у використанні засоб
атеріалу:

наочне поданнянаочне подання
результатів і 

закономірносте
проведених 

експериментів,
дослідів, 

знайдених 
розв'язків зада
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Однією з переваг ППЗ
швидкий зворотний

в'язок між
ористувачем і засобами
КТ. Такий зворотний

Однією з переваг ППЗ
швидкий зворотний

в'язок між
ористувачем і засобами
КТ. Такий зворотний
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КТ. Такий зворотний
в'язок називають
нтерактивним. Завдяки
икористанню ППЗ,
авчання може
дійснюватися в тому
емпі, який найбільше
адовольняє учнів.

КТ. Такий зворотний
в'язок називають
нтерактивним. Завдяки
икористанню ППЗ,
авчання може
дійснюватися в тому
емпі, який найбільше
адовольняє учнів.

10

нтовані засоби для 
льної діяльності
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Педагогічні програмні засо
такі групи:

Педагогічні програмні засо
такі групи:

електронні посібники,електронні посібники,

електронні (віртуальні) практикелектронні (віртуальні) практик
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електронні (віртуальні) практикелектронні (віртуальні) практик

електронні тренажери,електронні тренажери,

електронні задачники,електронні задачники,

електронні засоби контролю наелектронні засоби контролю на

мультимедійні засоби ілюстративногмультимедійні засоби ілюстративног

10
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льної діяльності

засоби можна розподілитизасоби можна розподілити

ктикуми (лабораторії),ктикуми (лабораторії),ктикуми (лабораторії),ктикуми (лабораторії),

 навчальних досягнень учнів, навчальних досягнень учнів,

ивного й довідникового призначення.ивного й довідникового призначення.



Комп'ютерно-орієнтов
здійснення навчальноозділ 1

1.4

Електронні посібники
електронні навчальн
видання, які доповнюют
підручники та містят
навчальний матеріал з:

Електронні посібники
електронні навчальн
видання, які доповнюют
підручники та містят
навчальний матеріал з:

вчаємо інформатику        teach-inf.at.ua

певного 
предмета

окремих 
розділів 

навчальної 
дисципліни

Найчастіше представлен
ультимедійних засобів.
Найчастіше представлен

ультимедійних засобів.

10

нтовані засоби для 
льної діяльності

—
льні
ють

стять

—
льні
ють

стять

факульта-
тивного курсу

курсу за 
вибором

лений з використаннялений з використання
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Електронні (віртуальні) пр
електронні навчальні збірк
вправ, наприклад, від ком
навчання» (www.znanius.соm

Електронні (віртуальні) пр
електронні навчальні збірк
вправ, наприклад, від ком
навчання» (www.znanius.соm
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Віртуальна 
хімічна 

абораторія. 
10 клас

10

нтовані засоби для 
льної діяльності

практикуми (лабораторії)
бірки практичних завдань
компанії «Електронні засоб

m):

практикуми (лабораторії)
бірки практичних завдань
компанії «Електронні засоб

m):

Віртуальна 
біологічна 

лабораторія. 
10 клас
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Електронні засоби контро
учнів — комп'ютерні пр
створення тестових завдань,
фіксації результатів, наприкл

Електронні засоби контро
учнів — комп'ютерні пр
створення тестових завдань,
фіксації результатів, наприкл

Система електронного Система електронного 
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Система електронного 
тестування «Тесторіум»
Система електронного 

тестування «Тесторіум»

testorium.nettestorium.net

10

нтовані засоби для 
льної діяльності

тролю навчальних досягнен
програми, призначені дл

нь, проведення тестування
иклад

тролю навчальних досягнен
програми, призначені дл

нь, проведення тестування
иклад
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Мультимедійні засоби
довідникового призначення:

Мультимедійні засоби
довідникового призначення:

електронні атласи — елек
колекції зображень різних
(карти, креслення, малюнки

електронні атласи — елек
колекції зображень різних
(карти, креслення, малюнки
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(карти, креслення, малюнки
із засобами навігації та
наприклад,

(карти, креслення, малюнки
із засобами навігації та
наприклад,

Електронний національний 
України

Електронний національний 
України

isgeo.com.uaisgeo.com.ua
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нтовані засоби для 
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оби ілюстративного
:

оби ілюстративного
:

електронні
об'єктів

нки та ін.)

електронні
об'єктів

нки та ін.)нки та ін.)
пошуку,

нки та ін.)
пошуку,

ний атлас ний атлас 
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(Продовження…) М
ілюстративного й довідниково

(Продовження…) М
ілюстративного й довідниково

електронні хрестоматії —
навчальні видання
художніх, історичних

електронні хрестоматії —
навчальні видання
художніх, історичних
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художніх, історичних
друкованих творів, музич
творів образотворчого чи кі
або їх фрагментів, наприкла

художніх, історичних
друкованих творів, музич
творів образотворчого чи кі
або їх фрагментів, наприкла

Фонохрестоматія для 10-
англійської літерат

Фонохрестоматія для 10-
англійської літерат

ychebnik.com.uaychebnik.com.ua

10

нтовані засоби для 
льної діяльності

Мультимедійні засоб
кового призначення:

Мультимедійні засоб
кового призначення:

— електронні
літературно-
та інших

— електронні
літературно-
та іншихта інших

зичних творів,
кіномистецтва

клад:

та інших
зичних творів,

кіномистецтва
клад:

-12 класів з 
ратури

-12 класів з 
ратури

.ua.ua
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(Продовження…) М
ілюстративного й довідниково

(Продовження…) М
ілюстративного й довідниково

електронні енциклопедії
видання, що містять осно
кількох галузей знань і прак

електронні енциклопедії
видання, що містять осно
кількох галузей знань і прак
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кількох галузей знань і прак
коротких статтях,
відеоматеріалами, засобам
довідникових матеріалів, на

кількох галузей знань і прак
коротких статтях,
відеоматеріалами, засобам
довідникових матеріалів, на

Всеукраїнська електронн
енциклопедія

Всеукраїнська електронн
енциклопедія

електронна-енциклопедія.уелектронна-енциклопедія.у

10

нтовані засоби для 
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Мультимедійні засоб
кового призначення:

Мультимедійні засоб
кового призначення:

едії — електронні довіднико
сновні відомості з однієї

практичної діяльності, подані

едії — електронні довіднико
сновні відомості з однієї

практичної діяльності, поданіпрактичної діяльності, подані
доповнені аудіо-

обами пошуку та відбор
наприклад:

практичної діяльності, подані
доповнені аудіо-

обами пошуку та відбор
наприклад:

онна онна 

ія.укрія.укр
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(Продовження…) М
ілюстративного й довідниково

(Продовження…) М
ілюстративного й довідниково

електронні словники
державної або іноземних
пошуку слів та слово

електронні словники
державної або іноземних
пошуку слів та слово
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пошуку слів та слово
можливістю прослуховува
наприклад:

пошуку слів та слово
можливістю прослуховува
наприклад:

Сучасний електронни
української м

Сучасний електронни
української м

m-translate.com.ua/slovm-translate.com.ua/slov

10
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Мультимедійні засоб
кового призначення:

Мультимедійні засоб
кового призначення:

— електронні словник
их мов, що містять засоб
овосполучень і доповне

— електронні словник
их мов, що містять засоб
овосполучень і доповнеовосполучень і доповне
увати фрагменти словник
овосполучень і доповне
увати фрагменти словник

онний словник
ої мови
онний словник
ої мови

slovnik/electronicslovnik/electronic
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Найчастіше педагогічний
складові:

Найчастіше педагогічний
складові:

меню програми, яке відобража
засобі або надає доступ до йог
меню програми, яке відобража
засобі або надає доступ до йог
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гіпертекстова система навіга
довідкового матеріалу;
гіпертекстова система навіга
довідкового матеріалу;

пошукова система для швид
навчального матеріалу;
пошукова система для швид
навчального матеріалу;

довідка з навчального матеріа
програмою.
довідка з навчального матеріа
програмою.

10

нтовані засоби для 
льної діяльності

програмний засіб має тапрограмний засіб має та

ажає зміст матеріалу в програмному
 його основних функцій;
ажає зміст матеріалу в програмному
 його основних функцій;

авігації між блоками навчального абавігації між блоками навчального аб

видкого пошуку потрібного видкого пошуку потрібного 

еріалу або щодо роботи з еріалу або щодо роботи з 
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Залежно від його типу,
програмного засобу можуть

Залежно від його типу,
програмного засобу можуть

текстотексто

колкол
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колкол

колкол

бло
впр
бло
впр

контроконтро

10

нтовані засоби для 
льної діяльності

пу, до складу педагогічног
входити:

пу, до складу педагогічног
входити:

кстовий інформаційний блок;кстовий інформаційний блок;

колекція графічних зображень;колекція графічних зображень;колекція графічних зображень;колекція графічних зображень;

колекція аудіо- та відеоматеріалівколекція аудіо- та відеоматеріалів

блок виконання тренувальних 
вправ і практичних завдань;
блок виконання тренувальних 
вправ і практичних завдань;

нтролюючий блок та ін.нтролюючий блок та ін.
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Деякі ППЗ розроблені
технологією. Передбачається,

Деякі ППЗ розроблені
технологією. Передбачається,

комп'ютері вчителя
або в Інтернеті
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встановлю-
ється

серверна 
частина
таких

засобів

10
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лені за клієнт-серверно
ься, що на:
лені за клієнт-серверно
ься, що на:

комп'ютерах учнів

встановлю-
ється

клієнтська 
частина
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Вибір для використання то
програмного засобу зале
завдання, яке стоїть перед уч

Вибір для використання то
програмного засобу зале
завдання, яке стоїть перед уч

готуючи повідомлення на 
урок географії
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урок географії

ви зможете шукати потрібні 
матеріали в електронному 

посібнику, хрестоматії, 
енциклопедії або 

електронному атласі

10

нтовані засоби для 
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того чи іншого педагогічног
залежить від навчальног

учнем. Наприклад,

того чи іншого педагогічног
залежить від навчальног

учнем. Наприклад,

якщо ж вам потрібно 
підготуватися до контрольнпідготуватися до контрольн

роботи з хімії

корисним буде звернутися д
віртуальної хімічної 

лабораторії, задачника або
засобу контролю навчальни

досягнень
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ППЗ можуть містити не тіль
предмета, а й додатковий, нап

ППЗ можуть містити не тіль
предмета, а й додатковий, нап

теоретичний матеріал, 
що виходить за межі 
шкільної програми

зада
підвищ
складно
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шкільної програми складно

Це може бути корисним під
інших інтелектуальних і

робіт МАН тощо.

Це може бути корисним під
інших інтелектуальних і

робіт МАН тощо.

10

нтовані засоби для 
льної діяльності

тільки програмний матеріал
наприклад,
тільки програмний матеріал
наприклад,

адачі 
вищеної 
адності

засоби для проведенн
навчальних 

досліджень та інадності досліджень та ін

під час підготовки до олімпіа
творчих змагань, написанн

під час підготовки до олімпіа
творчих змагань, написанн



Комп'ютерно-орієнтов
планування практичнозділ 1

1.4

Пропонуємо вам озна
користуватися органайзером
можна безкоштовно користу
комп'ютера, і з мобільного тел

Пропонуємо вам озна
користуватися органайзером
можна безкоштовно користу
комп'ютера, і з мобільного тел

Для доступу до календаряДля доступу до календаря
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Для доступу до календаряДля доступу до календаря

Увійти у свій обліков
використавши браузер Goo
Увійти у свій обліков
використавши браузер Goo

Відкрити меню сервісів Go
Додатки Google
Відкрити меню сервісів Go
Додатки Google

Вибрати у списку сервісівВибрати у списку сервісів

10

нтовані засоби 
ичної діяльності

знайомитися і навчитис
ром Google Календар, яки
истуватися і зі стаціонарног

телефона.

знайомитися і навчитис
ром Google Календар, яки
истуватися і зі стаціонарног

телефона.

Google потрібно:Google потрібно:Google потрібно:Google потрібно:

іковий запис Google,
Google Chrome.
іковий запис Google,
Google Chrome.

Google вибором кнопкиGoogle вибором кнопки

кнопку Календаркнопку Календар



Комп'ютерно-орієнтов
планування практичнозділ 1

1.4

У вікні, що відкрилося,
календар на поточний місяц
користувача Google-Календар

У вікні, що відкрилося,
календар на поточний місяц
користувача Google-Календар
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10

нтовані засоби 
ичної діяльності

у лівій частині розміщен
ісяць і перелік доступних дл
дарів.

у лівій частині розміщен
ісяць і перелік доступних дл
дарів.

Календар з відображенням 
подій на поточний місяць

Календар з відображенням 
подій на поточний місяць

Команда Новий 
календар

Команда Новий 
календар



Комп'ютерно-орієнтов
планування практичнозділ 1

1.4

Вікно створення подіїВікно створення події
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10

нтовані засоби 
ичної діяльності

одії в Google Календаріодії в Google Календарі



Дайте відповіді на зап
озділ 1

1.4

Що таке педагогічні про
приклади навчальних прог
Що таке педагогічні про
приклади навчальних прог

Наведіть приклади програм
навчальних предметів
дисциплін.

Наведіть приклади програм
навчальних предметів
дисциплін.
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дисциплін.дисциплін.

На які види поділяютьс
засоби? Схарактеризуйте їх
На які види поділяютьс
засоби? Схарактеризуйте їх

Відповіді на запитання над

dubina2017@gmail.com

темі листа вказати номер групи, прізви

Відповіді на запитання над

dubina2017@gmail.com

темі листа вказати номер групи, прізви

10

 запитання

програмні засоби? Наведіт
рограм.
програмні засоби? Наведіт
рограм.

грамних засобів для вивченн
природничо-математични

грамних засобів для вивченн
природничо-математични

ються педагогічні програм
їх.

ються педагогічні програм
їх.

надсилати на адресу

прізвище та ім’я.

надсилати на адресу

прізвище та ім’я.


