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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ 

 
Сухомлинський стверджував, що за маленькою шкільною партою 

твориться народ. А творять його в першу чергу вчителі української мови та 
літератури, «наставники думки, волі, духу людини», бо наука рідної мови, 
літератури – наука про найголовніше: про Україну, рідну землю, її силу й 
красу, її минуле й майбутнє. Найефективнішим засобом розвитку творчих 
здібностей учнів є інтерактивні технології навчання.  

Прискорення науково-технічного прогресу та повсюдне впровадження 
новітніх інформаційних технологій поставило перед сучасною освітою 
надзвичайно важливе завдання – виховати та підготувати підростаюче 
покоління, здатне активно включитися в новий етап розвитку сучасного 
інформаційного суспільства. Відтак виникає необхідність усебічного 
використання передових інформаційних ресурсів, і передусім у 
громадянській освіті. Запровадження комп’ютерних технологій у 
навчально-виховний процес сприятиме повнішому та глибшому засвоєнню 
учнями навчального матеріалу, вироблення у них навичок самостійного 
пошуку, обробки та використання інформації. 

Одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні є 
формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і 
морального здоров’я. Це вимагає розроблення і наукового обґрунтування 
змісту і методики організації навчально-виховного процесу. Тому сучасна 
педагогічна наука і практика зосередили увагу на пошуку таких технологій 
навчання, які б забезпечували всебічний розвиток особистості школяра, 
сприяли його самовираженню. Наслідком таких пошуків є нові технології 
навчання. 

Чільне місце серед сучасних засобів нових інформаційних 
технологій навчання належить комп’ютеру. Перелік професій, пов’язаних 
із використанням комп’ютера, дедалі ширшає. Тому вміти працювати з 
ним повинен кожний. 

Використання комп’ютеру в педагогічному процесі забезпечує: 
– унаочнення основних понять і об’єктів навчальних дисциплін, 

основних закономірностей, зв’язків теоретичних тверджень із практикою 
тощо. 

– моделювання й унаочнення фізичних процесів, що відбуваються у 
технічних пристроях, які досліджують; 

– автоматизація навчання; 
– автоматизація проектування; 
– розв’язування задач, оброблення результатів вимірювань і 
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експериментальних досліджень; 
– контроль успішності. 
Робота з комп’ютером сприяє підвищенню інтересу й загальної 

мотивації до навчання; індивідуалізації навчання; активізації учіння 
завдяки найширшому використанню привабливих і швидкозмінних форм 
подання інформації; доступності для учнів «банків інформації»; створенню 
ситуацій змагання учнів із машиною та із собою; розширенню тестового 
матеріалу; об’єктивності контролю. 

Важливо також враховувати і негативні моменти у використанні 
комп’ютеру. Так, робота з комп’ютером швидко стомлює, може погано 
впливати на зір, навіть спричиняти розлад нервової системи. До того ж 
комп’ютеризоване навчання недостатньо розвиває логічне, образне 
мислення, істотно обмежує можливості усного мовлення. Більше того, в 
діалозі з комп’ютером формується переважно формальна логіка мислення 
на шкоду почуттям і творчим розумовим операціям. Дослідження 
показали, що в умовах автоматизованого навчання формуються егоїстичні 
нахили людини, загострюється індивідуалізм. 

Жодна освітня технологія не може розглядатися як універсальна. 
Організація навчального процесу в сучасних умовах вимагає поєднання 
різних технологій, творчого підходу до використання кожної з них, а також 
створення нових навчальних технологій. 

Сучасна техніка повинна перетворитися в такий же простий у 
використанні інструмент, як підручник і олівець. І тільки тоді 
використання мультимедійних засобів буде служити потужним двигуном 
для оптимізації навчального процесу з усіх навчальних дисциплін. 

Звичайно, використання інформаційних технологій не розв’яже всіх 
питань як в освіті, так і в повсякденному житті. Але вони в змозі 
допомогти вчителю найбільш ефективно використати навчальний час 
занять та час підготовки до уроку, а також забезпечити молоде покоління 
знаннями, уміннями та навичками, і, найголовніше, навчити їх вчитися, 
виживати в цьому інформаційному світі, світі швидких змін.  

Отже, у сучасному суспільстві навчання можна організувати таким 
чином, що джерелом знань виступатиме не тільки вчитель, а й комп’ютер, 
телевізор, відео. Учні, відповідно, повинні вміти осмислювати отриману 
інформацію, трактувати її, застосовувати в конкретних умовах; водночас 
думати, розуміти суть речей, вміти висловити особисту думку. Саме цьому 
сприяють інноваційні технології навчання. Але необхідно пам’ятати, що 
апаратне та програмне забезпечення удосконалюється та оновлюється 
практично щодня і будь-який загальноосвітній навчальний заклад навряд 
чи зможе змінювати свою комп’ютерну техніку та програмне забезпечення 
відповідно до мінливих тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій. 


