
Інноваційні технології цифрової освіти у вищій та середній школі України та країн Євросоюзу 

191 

візуалізації навчального матеріалу, забезпечити його зрозумілість та доступність 

для учнів, які вільно можуть здійснювати пошук необхідного навчального 

матеріалу внаслідок використання засобів телекомунікації; індивідуалізувати 

процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійно 

працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття 

інформації, що забезпечує формування в учнів позитивних емоцій та навчальних 

мотивів; здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність, активізуючи тим 

самим у творчу активність учнів. 

Використання електронних освітніх ресурсів сприяє покращенню 

організації роботи вчителя, встановлення інтерактивного взаємозв’язку між 

учнями та учителем, підвищенню мотивації та пізнавального інтересу учнів до 

вивчення предмета, поширенням та обміну досвіду між учителями.  
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Ранiше пiд час виступу використовували плакати, посiбники та малюнки, 

але в наш час, завдяки розвитку комп’ютерної технiки та появi мультимедiйного 

проектора,  ми маємо можливiсть пiдготувати та показати iлюстрований матерiал 

у виглядi презентацiї. Слово “презентацiя” походить вiд латинського 

“prezentation”, що означає передаю чи вручаю [1]. Тому можна сказати, що 

презентацiя – це представлення iнформацiї, доповiдь, виступ, захист проекту або 

представлення людей, iдей, а також реклама товарiв. 

Одним iз найефективнiших методiв подання та вивчення певного матерiалу 

є створення навчальних презентацiй.  

Активнi методи навчання передбачають практичну спрямованiсть, 

дiяльнiсний пiдхiд, творчий характер, iгровi елементи, дiалогiчнiсть, 

iнтерактивнiсть, групову роботу, задiяння органiв чуттiв, рух та рефлексiю. До 

таких методiв навчання, що набувають все бiльшої популярностi, належать 

презентацiї, проекти, рольовi iгри, дискусiї, кейси, форуми, технологiя акварiуму, 
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«мозковий штурм», синектика, розробка портфолiо, створення дерева рiшень, 

вiртуальнi екскурсiї тощо [1]. Крiм того, враховуючи iнтенсивну iнформатизацiю 

сучасного суспiльства, умiння та навички роботи з рiзними джерелами iнформацiї, 

а також використання новiтнiх iнформацiйних технологiй для досягнення рiзних, 

передовсiм професiйних, цiлей є необхiдною компетенцiєю сучасного фахiвця в 

будь-якiй сферi дiяльностi. «Свiт дедалi бiльше використовує науково-

iнформацiйнi технологiї, якi, у свою чергу, спричинюють два важливi наслiдки. 

По-перше, нинi розвиток людини, особистостi, як нiколи ранiше, стає показником, 

вимiром прогресу будь-якої країни. По-друге, цей розвиток iндивiдуальностi стає 

головним важелем подальшого розвитку країни» [1]. Виходячи з цього, сучаснi 

пiдходи мають вiдповiдати таким основним вимогам: комунiкативна 

орiєнтованiсть, професiйна спрямованiсть, активна творча дiяльнiсть учня, робота 

з рiзними iншомовними джерелами iнформацiї та використання iнформацiйних 

технологiй. Презентацiя як рiзновид комунiкативних вправ вiдповiдає вказаним 

вимогам i може широко використовуватися [2]. 

Мультимедiйнi презентацiї дозволяють пiдiйти до процесу навчання творчо 

та надають можливiсть здiйснювати вiртуальну взаємодiю користувача з 

об’єктами або процесами пiзнання, якi знаходять своє вiдображення на екранi. 

Завдяки цьому iнформацiя засвоюється скорiше та точнiше. Щоб точнiше 

виразитись учень вникає в тему своєї презентацiї. Доповняє її рiзним видом 

iнформацiї для подачi повної картини. Завдяки цьому навчається пошуку нової 

iнформацiї та формуванню власної думки для подачi конкретними реченнями. Цей 

процес налаштовує глибше вникати в тему проекту та доповняти її. 

У старшому шкiльному вiцi вiдбувається систематизацiя отриманих знань, 

засвоєння теоретичних основ рiзних дисциплiн, узагальнення знань у єдину 

картину, пiзнання фiлософського змiсту явищ. Як правило, iнтерес до навчання (до 

його змiсту та процесу) пiдвищується, тому що стають визначальними мотиви 

самовизначення й пiдготовки до самостiйного життя. Мають мiсце сполучення та 

взаємопроникнення широких соцiальних i пiзнавальних мотивiв. Яскраво 

виражена довiльна мотивацiя, тому що добре усвiдомлюються причини ставлення 

до навчання. Старшокласники вже готовi до самоосвiти [2]. 

До старшого шкiльного вiку складається дослiдницьке ставлення до 

навчальних предметiв i вмiння знаходити та ставити проблему. Тому в 

навчальному процесi старшокласники залучають сам хiд аналiзу задач, 

порiвняння рiзних точок зору дискусiї та пояснення, що змушують мислити. У 

старшокласникiв уже досить добре розвинене абстрактне мислення. 

Експериментально доведено, що учнi десятих класiв на рiвнi з дорослими 

виконують завдання, у яких треба йти за iнструкцiями, але припускаються 

набагато бiльше помилок там, де треба розробляти власнi стратегiї, вирiшувати 

самостiйно, враховувати багато стороннiх чинникiв, передбачати наслiдки не лише 

для себе, а й для оточення. 

У десятикласника виникають важливi особистiснi якостi: усвiдомленiсть, 

самостiйнiсть, незалежнiсть. Вiн ставить i активно вирiшує найбiльш складнi 

життєвi проблеми. Рефлексiя власного життєвого шляху, прагнення до 

самореалiзацiї призводить до появи нових соцiальних потреб: знайти своє мiсце 
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серед iнших, видiлитися, бути особливим, грати певну роль в суспiльствi. Виникає 

вiдповiдальнiсть не просто за себе, а за себе в спiльнiй справi, за спiльну справу i 

за iнших людей. Тому в цьому вiцi формується «iндивiдуальний стиль дiяльностi», 

що є, за визначенням Є. Клiмова, iндивiдуально-своєрiдною системою психiчних 

властивостей, до яких свiдомо або стихiйно вдається людина у зрiвноважуваннi 

своєї iндивiдуальностi та предметних зовнiшнiх умов дiяльностi. Також мiняється 

й роль учителя в життi учня: вiн виступає вже скорiше як консультант iз предмета. 

Нинi учнi можуть вивчати шкiльну iнформатику на декiлькох рiвнях: 

стандарту, академiчний та профiльний рiвень [2]. 

На курсi стандартного рiвня, учнi вивчають все про PowerPoint. Навчаються 

розробляти структуру презентацiї, користуватись макетами вмiсту слайдiв 

презентацiї, змiнювати оформлення слайдiв, вивчають в яких форматах можна 

зберiгати презентацiї. Додатково учнi ознайомляться iз iснуючими типами 

шаблонiв презентацiї, можливостями додавання колонтитулiв до слайдiв та 

пiдготуванням презентацiї до роздачi. 

На рiвнi стандарту хмарнi сервiси для створення комп’ютерних презентацiй 

не розглядаються [2]. 

У процесi вивчення iнформатики на академiчному та профiльному рiвнях 

учнi дiзнаються про: 

презентацiї, комп’ютернi презентацiї, їхню класифiкацiю та призначення; 

технiчнi засоби для перегляду комп’ютерних презентацiй; 

системи опрацювання презентацiї, їх об’єкти та властивостi; 

створення, редагування та форматування презентацiй та їх об’єктiв; 

застосування анiмацiї до об’єктiв презентацiї; 

використання гiперпосилань i кнопок дiй у презентацiях; 

налаштування параметрiв демонстрацiї презентацiй; 

перегляд презентацiй у рiзних програмних середовищах, збереження у 

рiзних форматах; 

ознайомлення iз хмарними сервiсами для створення комп’ютерних 

презентацiй. 

На академiчному рiвнi навчання згадуються такi хмарнi засоби, як Google 

Presentations, Prezi, Zoho Show, Spresent. Однак жоден iз поданих редакторiв не 

розглядається бiльш  поглиблено. Це i є недолiком освiтньої шкiльної програми, 

який потрiбно усунути. Варто збiльшити обсяг методичних матерiалiв за 

допомогою яких можна подати учням iнформацiю для поглибленого вивчення. 

Актуальнiсть окресленої проблеми, недостатнiсть методичних матерiалiв 

зумовили вибiр теми дипломної роботи: «Методика вивчення теми «Комп'ютернi 

презентацiї» у 10-11 класах закладiв середньої освiти». 
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