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ВСТУП
Зміни у світовім співтоваристві, у житті України характеризуються,
насамперед, переходом до інформаційної економіки, принциповою відмінністю
якої є повсюдне використання глобальних інформаційних мереж, можливостей
телекомунікаційного спілкування для створення й передачі знань. У зв'язку з цим
першочерговим завданням є інформатизація всіх сфер людської діяльності й,
безумовно, освіти. Освіта у цьому випадку, не втрачаючи своєї традиційної
функції - передачі соціального досвіду підростаючим поколінням, повинна
виконувати принципово нову функцію, а саме створення високоадаптивної
постіндустріальної педагогіки (педагогіки інформаційного суспільства). Сучасні
інформаційні технології стають одним із найважливіших інструментів
модернізації школи в цілому - від управління до виховання й забезпечення
доступності освіти.
Аналіз розвитку процесів інформатизації освітніх систем на всіх рівнях
(світовому, національному, регіональному) вибудовує логічно пов'язану
послідовність проблем, які виступають як алгоритм створення інформаційної
освіти, і визначає, в остаточному підсумку, основні цілі й завдання, а також
комплекс програмних заходів, необхідних для досить ефективної інформатизації
освітньої системи. Основною стратегічною метою інформатизації освіти є
забезпечення умов для задоволення потреб громадян, суспільства, ринку праці в
якісній освіті шляхом впровадження й широкого використання інноваційних
технологій у системі освіти, створення єдиного інформаційного простору.
Ефективне інформаційне середовище сучасної школи характеризує не стільки
встановлені комп'ютери й уроки інформатики, скільки рівень застосування
інформаційних і телекомунікаційних технологій у всьому освітньому процесі й
ступінь вступу школи в єдиний інформаційний простір "учень – учитель –
адміністрація
–
батьки-громадськість-влада".
Використання
нових
інформаційних технологій у навчанні дозволяє розглядати школяра як
центральну фігуру освітнього процесу й веде до зміни стилю взаємостосунків
між його суб'єктами. У наш час у багатьох дітей вдома є комп'ютер з виходом в
Інтернет. Тепер учитель може не тільки надавати допомогу дитині в класі, але й
передавати по електронній пошті (e-mail) своїм учням і їх батькам усю
інформацію, що їх цікавить. При цьому вчитель перестає бути основним
джерелом інформації й займає позицію людини, що організує самостійну
діяльність учнів і керуючого нею. Його основна роль в умовах інтерактивного
процесу полягає тепер у постановці мети навчання й організації умов, які
необхідні для успішного вирішення освітніх задач.
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Важливою частиною інформаційного простору школи є:
 програмні засоби загального призначення;
 інформаційно-управлінські системи;
 джерела інформації;
 віртуальні лабораторії (конструктори);
 інтегровані дослідницькі середовища;
 комплексні навчальні пакети (електронні підручники);
 тренажери;
 тестові середовища.
Аудіовізуальні засоби навчання мають велику інформативність, дозволяють
проникнути в глибину досліджуваних явищ, забезпечують більшу наочність
навчання, сприяють інтенсифікації навчально-виховного процесу, підсилюють
емоційність сприйняття матеріалу.
За умови відтворення учнями навчального матеріалу й здійснення
інтерактивного зв'язку рівень запам'ятовування інформації збільшується в 3-5
разів у порівнянні із традиційними способами передачі інформації (читання,
спостереження).
Використання засобів нових інформаційних технологій і можливостей
комп'ютера як засобу пізнання підвищує рівень і складність виконуваних
завдань, дає наочне уявлення результату виконаних дій, можливість створювати
цікаві дослідницькі роботи, проекти.
Скільки запам'ятовують люди
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ТЕХНОЛОГІЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО НАВЧАННЯ
Мультимедія - галузь комп'ютерної технології, пов'язана з використанням
інформації, що має різне фізичне уявлення й існує на різних носіях.
Мультимедія - це сума технологій, що дозволяють комп'ютеру вводити,
обробляти, зберігати, передавати й відображати такі типи даних, як текст,
графіка, анімація, оцифровані нерухомі зображення, відео, звук, мова.
Мультимедійні засоби - це комплекс апаратних і програмних засобів, що
дозволяють людині спілкуватися з комп'ютером, використовуючи різні,
природні для себе середовища: звук, відео, графіку, тексти, анімацію.
Останнім часом створено багато мультимедійних програмних продуктів. Це й
енциклопедії із самих різних галузей життя (історія, мистецтво, географія,
біологія, музика) і навчальні програми ( з іноземних мов, фізики, хімії) і так далі.
Отримали широке поширення сучасні технічні засоби – цифрові проектори.
Вони дозволяють відтворити на великому екрані те, що ми бачимо на екранах
комп'ютерів і телевізорів. Учителеві легко управляти інформацією, яка
передається з його комп'ютера через мультимедійний проектор на екран.
Яскравим прикладом технічного мультимедійного інтерактивного засобу
навчання є так звані "інтерактивні дошки". Вони дозволяють учням сприймати
інформацію не тільки аудіо- і візуально, але й тактильно, що по ряду досліджень
суттєво підвищує ефективність навчання, тому що розвиває моторну пам'ять.
При роботі з комп'ютерними технологіями змінюється й роль педагога,
основне завдання якого – підтримувати й спрямовувати розвиток особистості
учнів, їхній творчий пошук. Стосунки з учнями будуються на принципах
співробітництва й спільної творчості. У цих умовах неминучий перегляд
організаційних форм навчальної роботи, що склалися сьогодні: збільшення
самостійної індивідуальної й групової роботи учнів, відхід від традиційного
уроку з перевагою пояснювально-ілюстративного методу навчання, збільшення
обсягу практичних і творчих робіт пошукового й дослідницького характеру.
Використання інформаційно-комп'ютерних технологій відкриває для вчителя
нові можливості у викладанні свого предмета. Вивчення будь-якої дисципліни з
використанням ІКТ дає дітям можливість для роздуму й участі в створенні
елементів уроку, що сприяє розвитку інтересу школярів до предмета. Класичні й
інтегровані уроки в супроводі мультимедійних презентацій, on-line тестів і
програмних продуктів дозволяють учням поглибити знання, отримані раніше, як
говориться в англійському прислів'ї : “Я почув і забув, я побачив і запам'ятав”.
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Застосування сучасних технологій в освіті створює сприятливі умови для
формування особистості учнів і відповідає запитам сучасного суспільства.
Плануючи урок із застосуванням нових інформаційних технологій, учитель
повинен дотримуватися дидактичних вимог, відповідно до яких необхідно:
 чітко визначати педагогічну мету застосування інформаційних технологій
у навчальному процесі;
 уточнювати, де й коли він буде використовувати інформаційні технології
на уроці в контексті логіки розкриття навчального матеріалу й
своєчасності пред'явлення конкретної навчальної інформації;
 погоджувати обраний засіб інформаційної технології з іншими
технічними засобами навчання;
 ураховувати специфіку навчального матеріалу, особливості класу,
характер пояснення нової інформації;
 аналізувати й обговорювати із класом фундаментальні, вузлові питання
досліджуваного матеріалу.
Мета курсу “Захист Вітчизни” – не тільки підготовка до строкової військової
служби , а й подальший фізичний, вольовий, інтелектуальний, професійний,
моральний розвиток особистості, формування у юнаків рис здорової людини,
якостей справжнього чоловіка.
Важливою умовою успішності занять із предмету “Захист Вітчизни” є висока
дисципліна, організованість, відповідальність учнів. На заняттях стосунки між
учнями і викладачем, а також учнів між собою підтримуються на зразок
стосунків між військовослужбовцями Збройних Сил України. На заняттях з усіх
розділів, юнаки повинні зрозуміти психологічні особливості воїна, військового
колективу, військової діяльності та вимоги, які вона ставить до його особистості.
Вони мають навчитися користуватися доступними методиками самооцінки своєї
готовності до служби в Збройних Силах України, оволодіти методами
самовдосконалення, виробити навички психічної саморегуляції поведінки в
умовах військової служби.
Усім відомо, що процес навчання складний і багатогранний. Він досліджується
давно, має багатовікову історію. Сучасна педагогіка не уявляє ефективного
уроку без застосування технічних засобів навчання. На думку Льва Прессмана,
“… процес навчання розглядається як діалектична цілісність, що включає
складні і суперечливі підрозділи (ланки). Розвиток процесу навчання
відбувається в результаті подолання властивих йому протиріч. У ході подолання
цих протиріч визначну роль відіграють засоби навчання”.
Проблема засобів навчання завжди була предметом дослідження. Ще на
початку ХХ століття В. Стаюнін писав: “Достоїнство викладання кожного
навчального предмета залежить скільки від особистості викладача, стільки ж і
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від тих навчальних засобів, якими він може вільно розпоряджатися. Без них у
нього немає можливості задовольнити багато педагогічних вимог, якими б вони
не здавалися йому ґрунтовними і розумними”. У зв’язку з розвитком
інформатики і екранно-звукових засобів для вчителя стала очевидною нова
сфера діяльності – освоєння і застосування сучасних ефективних засобів
навчання.
Оскільки застосування технічних засобів навчання нині є пріоритетною
проблемою школи, у педагогіці стає особливо актуальною задача їхнього
наукового обґрунтування, створення і використання.
Так як частина навчальних функцій передається технічному пристрою,
виникають нові психологічні проблеми, які вимагають критичного перегляду
фундаментальних положень педагогічної і психологічної теорій навчання. На
думку Б. Ф. Ломова, Т. Гергей, Є. І. Машбица, сучасні педагогічні технології не
можуть бути використані як методологічний засіб комп’ютеризації навчання.
Основою пізнавальних завдань, що включаються в зміст екранно-звукових
засобів (далі – ЕЗЗ), є насамперед протиріччя між образним викладом умов і
вербальним оформленням задачі.
Активізація навчального процесу найтіснішим чином пов’язана з формуванням
стійкого пізнавального інтересу. Значення цієї особливості навчального процесу
настільки велике, що деякі дидакти виділяють її як особливий дидактичний
принцип усілякого стимулювання і мотивації позитивного ставлення школярів
до навчання, наслідування якого оптимізує навчальний процес. Окремі дії і
навчальна діяльність у цілому, особливо у молодших підлітків, часто бувають
поєднані не стільки з внутрішніми, ще не стійкими спонуканнями, скільки зі
збудниками зовнішнього плану. Стимуляція інтересів учнів реалізується
арсеналом методичних засобів. Вона може бути здійснена, по-перше, через
навчальний матеріал і, по-друге, через спеціальну організацію самого процесу
навчання.
Активізація пізнавальних інтересів за допомогою змісту визначається
новизною навчального матеріалу, що викликає орієнтовану реакцію учнів. Тут
вирішальну роль відіграє оперативність ЕЗЗ.
Особливість подання навчального матеріалу засобами комп’ютера
позначається і на оновленні засвоєних знань, тому що з їхньою допомогою
відоме виглядає інакше, ніж під час вербального вивчення. Подаючи інформацію
мовою образів, ЕЗЗ допомагають розкривати суть явищ і встановлювати нові
взаємозв’язки знайомих об’єктів, розширювати і поглиблювати наявні знання.
Використання комп’ютера на уроці спрямоване на реалізацію принципу
оптимізації в навчальному процесі.
Велике значення має використання персонального комп’ютера як засобу
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проблемного навчання. Проблемне навчання розглядається в даний час у
педагогіці як найбільш адекватний метод розвитку творчого мислення і тим
самим відповідає сучасним завданням навчання: підготовці учня, що закінчив
школу, до самостійного набуття знань і розв’язання теоретичних практичних
задач.
Навчання з використанням комп’ютера як засобу набуття, засвоєння,
закріплення знань, розвитку мислення і контролю за цими процесами являє
собою континуум різноманітних технологій: від найпростіших програм для
закріплення навичок до інтелектуальних навчальних систем, що здійснюють
рефлексивне керування навчанням, ведуть діалог з тим, кого навчають, мовою,
близькою до звичайної, і в міру нагромадження досвіду навчання
вдосконалюють стратегію.
На різних етапах комп’ютерного навчання на передній план виступають різні
проблеми: як традиційні проблеми педагогіки, так і специфічні, пов’язані лише з
використанням комп’ютера як засобу навчання (створення ефективних
навчальних систем, у рамках яких дослідження традиційних психологічних
проблем виконує лише допоміжну функцію). Застосування комп’ютера у процесі
навчання показало, що раніше виявлені психологічні закономірності
застосування знань і умінь втрачають свою значимість, здобувають нові форми
чи видозмінюють старі.
На думку Є. І. Машбица, “…можна виділити два основних напрямки
комп’ютеризації. Мета першого – забезпечити загальну комп’ютерну
грамотність. У цьому випадку комп’ютер є об’єктом вивчення. Мета другого –
використовувати комп’ютер як засіб, що підвищує ефективність навчання. Хоча
ці напрямки не виключають один одного (наприклад, при формуванні
комп’ютерної грамотності комп’ютер може використовуватись як навчальний
засіб ), проте кожен з них має свої особливості і вимагає рішення різних
психологічних проблем. Психологічні проблеми, що виникають у рамках
другого напрямку, визначаються аналізом навчальної програми як керуючою
навчальною діяльністю. У такій програмі варто виділити два компоненти:
навчальні матеріали (тексти, задачі, запитання, вправи і т. і.), а також програмний
засіб, що визначає спосіб і послідовність подання цих матеріалів”.
У першу чергу якість навчання з використанням комп’ютерів залежить від
якості навчальних програм.
Технічні засоби навчання займають особливе місце в системі наочності. З
їхньою допомогою значно ефективніше відбувається виділення в предметі (а
потім і збереження в пам’яті) визначених зовнішніх рис предмета, пов’язане з
узагальненням, що абстрагує роботу свідомості. Проблема наочності особливо
гостро стоїть перед учителями історії у зв’язку з особливостями розглянутих
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понять. Це одна з найбільш складних проблем у психології, теорії і практиці.
Вивчення історії і суспільствознавства ґрунтується на конкретних фактах і
уявленнях та виражає різноманітність переходу від чуттєвого до раціонального,
від одиничного до загального, від конкретного до абстрактного і навпаки – від
загального, абстрактного до одиничного, конкретного.
Однак проблема чуттєво-наочної опори в ряді методичних посібників для
вчителів розглядається обмежено, як засіб що використовується головним чином
для формування уявлень. Для усвідомлення учнями предмета вивчення, на думку
психологів, недостатньо того, щоб вони його тільки побачили.
А. Н. Леонтьєв підкреслював, що при використанні засобів наочності потрібно
виходити з психологічної ролі, яку вони повинні відіграти в засвоєнні знань. У
зв’язку з цим ним виділені дві функції наочності: перша - спрямована на
розширення чуттєвого досвіду, друга – на розкриття сутності досліджуваних
процесів, явищ. Центральним моментом у проблемі наочності є питання про те,
що повинно усвідомлюватися школярем у матеріалі, що йому викладається.
Часто старшокласники використовують знання, одержані з допомогою
технічних засобів навчання, як переконливі приклади, аргументи, що
підкріплюють важливі теоретичні положення. Таким чином, проблема наочності
тісно пов’язана з проблемою актуалізації знань.
У старших класах проблема наочності розв’язується з допомогою моделювання
суспільних явищ і процесів. Багато філософів при розкритті сутності наочності
велике місце відводять знаковим моделям, образам-моделям, під наочністю яких
розуміється чуттєве сприйняття того об’єкта, що виступає як модель. Під
моделлю розуміється така уявна чи подумки матеріально реалізована система,
яка відображає об’єкт чи явище так, що її вивчення дає нам нову інформацію про
них.
У навчальному процесі часто доводиться вдаватись до моделювання. Моделями
виступають і навчальні кіно- і відеофільми, телепередачі, схеми і багато чого
іншого, але комп’ютер дозволяє вносити в процес навчання інтерактивний
особистісний аспект. У навчальних фільмах, телепередачах учні бачать не сам
об’єкт, процес чи явище, а їхнє відображення, максимально наближене до
реального об’єкта. і в той же час таке, що відрізняється від нього, певним чином
організоване, що забезпечує умови для переходу від образу до логічного
мислення. Дослідження ЕЗЗ, проведене Є. С. Решко, показує, що за наявності
навчальних телепередач ведучим засобом, який створює проблемну ситуацію, є
телебачення. Кінофрагменти, кінокільцівки, різні види статичної проекції
використовуються вчителем для пошуку.
Але ці дослідження проводилися на початку 80-х років, коли персональному
комп’ютеру (ПК) відводилася роль засобу програмованого контролю, а також
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засобу розв’язування обчислювальних задач. Отже, всі дослідження велися в
напрямку можливості вивчення мов програмування та інших засобів,
спрямованих на розвиток математичного апарату.
Сучасний ПК можна розглядати як комплексний ЕЗЗ з додатковими
можливостями інтерактивності і мобільної обробки інформації з можливістю
контролю за якістю засвоєння навчального матеріалу.
Поняття “комп’ютерне навчання” ми будемо розглядати в контексті поняття
навчання із застосуванням ПК у навчальному процесі. Це поняття багатогранне
і складається з таких частин:
а) використання ПК як засобу наочності (тобто перекласти на комп’ютер
функції, раніше виконувані різноманітними ЕЗЗ навчання). Зрозуміло, що
незважаючи на зручність зосередження відразу декількох видів технічних
засобів навчання, у цьому випадку немає сенсу розглядати ПК як новий засіб
навчання, а лише як більш зручний ЕЗЗ, що має широкий спектр різних
можливостей, що дозволяють ефективно використовувати його в навчальному
процесі;
б) використання комп’ютера як елемента керування навчальним процесом;
в) як інтерактивний засіб пізнавальної і пошукової діяльності, спрямованої на
творчий розвиток учнів;
г) як засіб автоматизації процесу навчання і контролю за його результатами.
У трьох останніх випадках ПК виступає як принципово новий засіб навчання,
зі своєю методикою застосування і своїми дидактичними особливостями
процесу навчання. При цьому поняття комп’ютерного навчання нерозривно
пов’язане з іншим фундаментальним поняттям – навчальна програма.
Проблеми застосування ПК у навчальному процесі вчені поділяють на три
основні групи: перша відноситься до теорії навчання, друга – до технології
навчання, третя – до проектування навчальних програм. Цей поділ досить
умовний, оскільки деякі проблеми входять в усі зазначені групи, змінюється
лише рівень їхнього розгляду.
Сучасна педагогіка розглядає ПК у навчальному процесі як об’єкт вивчення з
одного боку, а з іншого – як засіб навчання, тобто розглядає два напрямки
комп’ютеризації навчання. У першому випадку засвоєння знань, умінь і навичок
веде до усвідомлення можливостей комп’ютера, іншими словами, веде до
оволодіння комп’ютерною грамотністю. У другому - комп’ютер є могутнім
засобом підвищення ефективності навчання. Ці два напрямки і складають основу
комп’ютеризації навчання як соціального процесу.
Які ж переваги комп’ютера в процесі навчання школярів?
По-перше, ПК значно розширив можливості подання навчальної інформації
(колір, графіка, мультиплікація, звук). Можливість моделювання і
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прогнозування дозволяє відтворювати реальну обстановку дійсності. За своїми
образотворчими можливостями ПК перевершує кіно і телебачення.
По-друге, комп’ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання. Можливість
регулювати подання навчальних задач за ступенями труднощів, заохочувати
правильні рішення, не вдаючись при цьому до зайвих моралей і осудів,
позитивно позначаються на мотивації навчання. Індивідуалізація навчання,
можливість із тим чи іншим ступенем участі довести розв’язування поставленої
задачі до кінця, варіативність рішення, надання можливості дітям виявити
оригінальність, поставивши цікаву задачу, задавати будь-яке запитання і
пропонувати будь-яке рішення без ризику одержати за це низький бал – усе це
сприяє формуванню позитивного відношення до навчання.
По-третє, комп’ютер активно залучає учнів до навчального процесу. У
традиційній педагогіці в процесі пояснення нового матеріалу навіть у
досвідченого вчителя рівень сприйняття в дітей різний: одні щось не зрозуміли;
іншим це вже відоме; треті втратили нитку міркування; четверті в цей момент
просто відволіклися, думаючи про щось своє. Найчастіше навчальний процес
будується за розрахунками на середнього учня. Цю проблему намагались
розв’язати за допомогою більш індивідуалізованого програмованого навчання,
але таке навчання не забезпечувало одну з необхідних умов активного залучення
учнів до навчального процесу – діалогу вчителя та учня. Зауважимо, що при
програмованому
навчанні,
звичайно,
використовується
покадрове
розчленування навчального матеріалу (кожен кадр містить навчальний текст,
завдання, іноді рекомендацію з виконання завдання і оцінки правильності
відповідей на запитання з попереднього кадру навчальної програми), то
комп’ютер дозволяє істотно змінити способи керування навчальною діяльністю,
наприклад, ставлячи учнів у визначену ігрову ситуацію. Крім того, сам учень
може задавати комп’ютеру кращу форму допомоги (наприклад, демонстрація
способу розв’язування з докладними коментарями чи принцип рішення), спосіб
викладу навчального матеріалу (розгорнутий чи стислий, з ілюстраціями чи без
них і т. д.). Інакше кажучи, на відміну від програмованого навчання, ПК не тільки
спрямовує дії учнів, але й сам керується ними, оскільки багато функцій
керування передаються дітям.
По-четверте, набагато розширюється варіативність навчальних завдань.
Комп’ютери дозволяють успішно застосовувати в навчанні задачі на
моделювання різноманітних ситуацій, на пошук і усунення деяких проблем, коли
є велика кількість різних способів їх розв’язання. Розширюється також коло
задач на планування, оскільки ПК дозволяє оцінити оптимальність будь-якого
рішення, у тому числі й несподіваного, ефективність обраної стратегії, може
здійснювати постійний контроль за правильністю розв’язування. Важливою
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особливістю при цьому є те, що учень може “зануритися” у конкретну історичну
епоху, стаючи “учасником” подій.
По-п’яте, ПК дозволяє якісно змінити контроль за діяльністю учнів,
забезпечуючи при цьому гнучкість керування навчальним процесом. Однією з
основних проблем традиційних форм навчання є неможливість постійного
загального контролю за навчальною діяльністю. Вчасно не виправлені помилки
закріплюють неправильні уявлення в засвоюваній області знань. Комп’ютер дає
змогу перевірити усі відповіді, а в багатьох випадках він не тільки фіксує
помилку, але і досить точно визначає її характер, що допомагає вчасно усунути
причину, що обумовила її появу.
Комп’ютер на уроці може виконувати й управлінські функції. Діапазон засобів
керування навчальним процесом за допомогою комп’ютера досить широкий: від
можливості учневі самому поставити запитання до вибору оптимальної для
даного учня стратегії навчання, що включає рівень викладу (більш-менш
абстрактний, з великою чи меншою кількістю прикладів), ступінь труднощів
пропонованих задач, міру допомоги, а в деяких випадках і послідовність викладу
навчального матеріалу. Має принципове значення те, що в сучасних
комп’ютерних навчальних системах учень сам формулює, якого роду допомоги
при рішенні навчальних задач він потребує. Ніяке із раніше відомих засобів
навчання на це не було розраховане. Найбільш розроблені інтелектуальні
навчальні системи по мірі нагромадження даних по інтерактивному діалогу з
учнями в змозі удосконалювати будь-яку систему навчання, робити її більш
ефективною. Стає зрозумілим, що такі системи є досить гнучкими. Вони
дозволяють враховувати широкий діапазон індивідуальних особливостей учнів.
Комп’ютерні навчальні системи в змозі, розробивши динамічну модель
конкретного учня, у якій враховані особливості його мислення і пам’яті,
сприйняття і розуміння тексту, здійснювати контроль і керувати навчанням на
підставі цієї моделі.
По-шосте, комп’ютер сприяє формуванню в учнів рефлексії своєї діяльності.
Комп’ютер дозволяє учням наочно подати результат своїх дій. Винятковими
можливостями в цьому відношенні є інтелектуальні навчальні системи, які
повідомляють тим, кого навчають, не тільки про правильність рішення, але й про
сильні і слабкі сторони обраних стратегій, наводячи при цьому найбільш
характерні помилки.
Дедалі більшого значення набуває в навчальному процесі інтегрований урок,
що сприяє переносу розрізнених знань і умінь з різних дисциплін у цілісну
єдність. Досвід проведення інтегрованих уроків математика-інформатика сприяв
розробці інтегрованих уроків, здавалося б, з несумісних предметів: інформатика
і “Захист Вітчизни”.
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ТЕХНОЛОГІЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ
ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ В НВО ЗНЗ №16
Усі наведені факти переконливо доводять необхідність застосування
комп’ютера на уроці в сучасній школі, і не останнє місце використання
комп’ютера починає посідати при вивченні предмета “Захист Вітчизни”.
Соціально-політичний стан у нашій країні вимагає від усіх педагогів в цілому і
від учителя предмета «Захист Вітчизни» в першу чергу, нових підходів до
викладання предметів у сучасних умовах. Місце вчителя на сучасному уроці
поступово переходить у нові рамки: якщо вчитель раніше ніс певну інформацію
до учнів, то тепер, за наявності комп’ютерів, учитель спрямовує діяльність учнів
у тому чи іншому руслі для досягнення певної мети. При вивченні фактично
кожного розділу програми можна впроваджувати використання комп’ютера.
Зрозуміло, що це не так легко, бо потребує додаткового програмного
забезпечення, підготовки вчителя, а саме вчителя із знанням комп’ютера.
Враховуючи свої можливості як вчителя предмета “Захист Вітчизни” і маючи
навики роботи з інтерактивними технологіями, я протягом останніх років
поступово впроваджував уроки з використанням комп’ютерів. На заняттях із
“Захисту Вітчизни” практикую по можливості більшість уроків з вивчення
нового матеріалу, а саме ті, які потребують більшої наочності, використовувати
комп’ютер для демонстрації зразків озброєння, техніки, тих чи інших
характеристик, перегляду відеофрагментів і т. д.
З 1 вересня 2014 року управлінням освіти Кіровоградської міської ради
втілюється у життя міський
проект «Майбутній Захисник
Вітчизни», який проводиться у
базових навчальних закладах, у
тому
числі
і
в
нашому
навчальному
закладі,
як
основному. Це дає можливість
більш
ефективно
проводити
уроки, оскільки юнаки протягом
навчального дня займаються
тільки військовою справою і
мають змогу відпрацьовувати як
практичні, так і теоретичні
питання глибше і досконаліше.
Для
кабінету
придбаний
мультимедійний комплекс та
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інтерактивний лазерний тир (перший в Україні в ЗНЗ), що дає мені, як вчителю,
можливість проводити практичні заняття з вогневої підготовки, основ
цивільного захисту, тактичної підготовки та інших розділів, відпрацьовуючи всі
практичні навички протягом цілого навчального дня.
Лазерний тир повністю відповідає передбаченим чинним законодавством
нормам, відповідає всім вимогам безпеки, санітарно-епідеміологічним нормам і
нормативним документам. Лазерний тир дозволяє організувати:
• навчання початковій стрілецькій підготовці
• вивчення матеріальної частини зброї: пістолет Макарова, автомат
Калашникова
• вивчення заходів безпеки при поводженні зі зброєю
• імітацію дальності стрільби до 25 м для пістолета Макарова
• імітацію дальності стрільби до 300 м для автомата Калашникова
• стрільбу з різних положень із місця й у русі
Лазерний тир розміщується у звичайному навчальному класі. На заняттях
використовуються макети пістолета Макарова й автомата Калашникова з
лазерними стрілецькими тренажерами.
У програмному забезпеченні закладені стандартні вправи з «Курсу стрільб».
Результати стрільби підраховуються автоматично й зберігаються в протоколі
стрільби, надалі можуть бути роздруковані на принтері.
Під час перевірки домашніх завдань, при проведенні тематичного оцінювання
даю кожному учневі завдання, яке знаходиться в комп’ютері, а результати
відповідей спостерігаю на центральному комп’ютері, що дає змогу автоматично
оцінити відповідь і виставити аргументовану оцінку. Для цього використовую в
основному можливості електронних таблиць Excel.
На основі навчальної програми предмета мною створені тести для перевірки
знань учнів статутів ЗС України, основ та правил стрільби, матеріальної частини
автомата Калашникова та ручних гранат, основ цивільного захисту.
Для ілюстрацій теоретичного матеріалу деяких розділів і тем програми
предмету “Захист Вітчизни” з допомогою програми створення презентацій Power
Point мною створені уроки-демонстрації, з якими працюють учні під час
вивчення нового матеріалу. Демонстрації, як правило, супроводжуються
поясненнями вчителя, але кожна з них створена так, що допускає і самостійну
роботу учнів під час уроку. У кінці кожної демонстрації є запитання для
закріплення і самоперевірки. Правила роботи з уроками-демонстраціями
викладені у файлі Захист Вітчизни.txt., який знаходиться на диску. Список
розділів і тем програми на вересень, до яких створені демонстрації, наведено у
додатку 1.
Крім того, з усіх предметів, які я викладаю, у тому числі і з “Захисту Вітчизни”,
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я веду електронний журнал успішності учнів, який дає мені змогу не тільки
швидко виставляти тематичні, семестрові та річні оцінки, а й аналізувати
кількісні та якісні показники успішності учнів за допомогою діаграм та графіків.
Спеціального програмного забезпечення для вивчення предмета “Захист
Вітчизни” з використанням комп’ютера я поки що не зустрічав, та і взагалі
цілеспрямованого спеціалізованого матеріалу з предмету “Захист Вітчизни” ще
мало, а то і взагалі він відсутній.
Зараз, маючи можливість користуватися мережею Internet, поступово
накопичую ті чи інші додаткові матеріали. Список сайтів, на яких можна знайти
корисну інформацію для уроків «Захисту Вітчизни», наведено у додатку 2.
Важливе місце у формуванні всебічно розвинутої особистості учня займають і
різні комп’ютерні ігри, пов’язані з тематикою предмету “Захист Вітчизни”. Вони
покращують логічне мислення, аналіз тактичної ситуації і можливість
використати свої знання на практиці.
Останнім часом активно розробляється методика використання комп’ютерних
програм, які реалізуються з допомогою найсучасніших моделей комп’ютерів у
системі Multimedia. Вони відкривають широкі можливості для удосконалення
процесу вивчення предмету “Захист Вітчизни”, підвищення його ефективності.
Ґрунтовна комп’ютерна освіта, даючи вчителеві найцікавішу і надійну
спеціальність, водночас формує освітній фундамент, спроможний ефективно
обслуговувати потреби багатьох спеціальностей, що спираються на
використання інформаційних технологій.
Так, наприклад, на заняттях з розділу “Психологічна підготовка” юнаки повинні
розуміти психологічні особливості воїна, військового колективу, військової
діяльності та вимоги, які вона ставить до особистості. Вони мають навчитися
користуватися доступними методиками самооцінки, своєї готовності до служби
в Збройних Силах України, оволодіти методиками самовдосконалення, виробити
навички психічної саморегуляції поведінки в умовах військової діяльності. Всі
ці можливості учні можуть отримати завдяки використанню комп’ютера, тих
тестів і програмного матеріалу, який поступово розробляється і впроваджується
в практику на наших уроках.
Отже, при викладанні матеріалу треба якомога більше використовувати нові
комп’ютерні технології, як для контролю, так і для навчання.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ
1. Організаційний етап. У вступній частині уроку учням пояснюється мета й
зміст наступної роботи. На даному етапі доцільно показати слайд із зазначенням
теми й переліку питань для вивчення. Показ цієї інформації на екрані прискорює
конспектування.
2. Мотиваційно-пізнавальна діяльність. Мотиваційно-пізнавальна діяльність
учителя формує зацікавленість учня в сприйнятті інформації, яка буде подана на
уроці або віддається на самостійне вивчення. Формування зацікавленості може
відбуватися різними шляхами:
 Роз'яснення значення інформації для майбутньої діяльності, демонстрація
завдань науки, які можуть бути вирішені за допомогою цієї інформації;
 Розповідь про проблеми, які були вирішені за допомогою цієї інформації.
Ефект від застосування якої-небудь інформації може демонструватися у
вигляді графіків або діаграм, що показують прибутковість, економічний або
інший ефект від її застосування.
Зображення на екрані є рівнозначним словам учителя. У цьому випадку
вчитель пояснює те, що показане на екрані.
При вивченні загальних понять, явищ, законів, процесів основним джерелом
знань є слова вчителя, і зображення на екрані дозволяє продемонструвати їхню
умовну схему.
3. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу. За допомогою контролю
може бути встановлений ступінь засвоєння матеріалу: запам'ятовування
прочитаного в підручнику, почутого на уроці, вивченого при самостійній роботі,
на практичному занятті й відтворення знань при тестуванні.
4. Вивчення нового матеріалу. При вивченні нового матеріалу наочне
зображення є зоровою опорою, яка допомагає найбільш повно засвоїти поданий
матеріал. Співвідношення між словами вчителя й інформацією на екрані може
бути різним, і це визначає пояснення, які дає вчитель.
5. Систематизація й закріплення матеріалу. Це необхідно для кращого
запам'ятовування й чіткого структурування. З цією метою наприкінці уроку
вчитель робить огляд вивченого матеріалу, підкреслюючи основні положення і
їх взаємозв'язок. При цьому повторення матеріалу відбувається не тільки усно,
але й з демонстрацією найбільш важливих наочних елементів на слайдах,
виконання тестів на комп'ютері.
Зараз існує велика кількість мультимедійних підручників з різних предметів і
для будь-якого класу. Тому використання на уроках демонстраційних засобів
(слайди, малюнки в підручнику, картини, анімації, відеозаписи) сприяють
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формуванню в учнів образних уявлень, а на їхній основі – понять.
Залежно від дидактичних цілей і специфіки курсу навчальних предметів
можна виділити такі види комп'ютерних програм: навчальні, тренажери, що
контролюють,
демонстраційні,
імітаційні,
довідково-інформаційні,
мультимедійні підручники. Найчастіше у своїй роботі вчителі використовують
демонстраційні програми, до яких крім картин, відеофрагментів, фотографій,
можна віднести й інтерактивні стенди, комп'ютерні лекції й уроки-презентації,
розроблені за допомогою Power Point.
Програма розробки презентацій Power Point дозволяє підготувати матеріали
до уроку, комбінуючи різні засоби наочності, максимально використовуючи
переваги кожного й нівелюючи недоліки.

Умови презентації:
 Проектування на великий екран (учасники стежать за показом зі
своїх місць, змінити порядок і швидкість кадрів не можуть).
 Демонстрація на комп'ютерах слухачів (але керування презентацією
здійснюється тільки автором).
 Самостійний перегляд готової презентації на комп'ютері в
автоматичному або керованому слухачем, а не автором, режимі.
Типи уроків з використанням презентацій у програмі Power Point:
 лекційні, які мають головною метою, не ілюструвати, а наглядно
дати складний матеріал для запису учнем у зручній формі;
 уроки - ілюстрації по темах, де існує необхідність яскравих зорових
образів,
 уроки - наочні приладдя, що допомагають як зразки, створювати
учням подібні роботи самостійно.
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ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ З МУЛЬТИМЕДІЙНИМ ЗАСОБОМ ІЗ
ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ
Пропоную опис порядку роботи з мультимедійним засобом із предмету
«Захист Вітчизни» для учнів першого року навчання (10 клас).
Для більш якісного навчання із захисту Вітчизни в загальноосвітніх школах
велике значення має електронний підручник. Я створив на основі програми
PowerРoint підручник, який працює на будь-якій ОС комп'ютера й дуже простий
у керуванні.
1) Після завантаження мультимедійного засобу в комп'ютері відкриється
«Титульна сторінка». При необхідності треба дозволити браузеру
відкривати сторінки із цього джерела інформації.

Малюнок 1. Титульна сторінка підручника
2) Натисканням на будь-яку частину екрана, відкриваємо «Аркуш змісту».
На ньому відображені такі модулі: «Підручники», «Зміст модулів по
місяцях», «Контроль знань», «Самопідготовка», «Нормативні
документи», «Корисні посилання», а також всі розділи програми
предмету.

20

Малюнок 2. Слайд змісту підручника
3) Посиланням «Підручники» відкриваємо папку з вкладеними
підручниками в форматі PDF, що рекомендовані Міністерством освіти і
науки України для вивчення за новою програмою. Їх два – для курсу
юнаків і дівчат.

Малюнок 3. Лист рекомендованих підручників
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4) Кожний модуль містить у собі блоки, досліджувані в цьому розділі.
Вибравши блок, можна відкрити будь-яку тему з предмету у деталях.

Малюнок 4. Приклад слайда блоку «Вогнева підготовка»
5) Після вивчення теоретичного курсу «Захист Вітчизни» пройдений
матеріал необхідно закріпити виконанням практичних завдань. З кожного
розділу розроблені тестові інтерактивні завдання та анімаційні програми
для індивідуального контролю та перевірки практичних навичок.
Виконавши завдання, учень одержує результат проробленої роботи.

Малюнок 5. Аркуш виконання завдань
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Малюнок 6. Практичне завдання з вивчення будови АКМ

Малюнок 7. Слайд електронного тестування з теми «Будова автомата
Калащникова»
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Так само в розділі «Завдання» можна виконати практичні завдання з роботи
частин та механізмів АК і ПМ

Малюнок 8. Вивчення роботи частин та механізмів АК і ПМ

Малюнок 9. Відеоуроки з вогневої підготовки
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6) У розділі «Анімації» можна переглянути різні опорні схеми:
прикладна фізична підготовка, військова топографія, тактична підготовка,
цивільна оборона і т.д.

Малюнок 10. Аркуш анімації з прикладної фізичної підготовки
Розділ «Анімації» дозволяє в наочній формі показати юнакам різні опорні
схеми практично з усіх розділів курсу ЗВ:

Малюнок 11. Приклад відеоанімації з проходження смуги перешкод
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ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Малюнок 12. Титульне меню модуля «Тактична підготовка»

Малюнок 13. Слайд мультимедійного супроводу теми «Механізоване
відділення в наступі»
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ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Малюнок 14. Мультимедійний урок із теми «Пост радіаційного та хімічного
спостереження»

Малюнок 15. Вивчення теми «Надзвичайні ситуації воєнного часу»
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7) У розділі «Відео» містяться відеоролики по вогневій, стройовій підготовці,
основам військової служби:

Малюнок 16. Титульний слайд відеоуроків із стройової підготовки.

Малюнок 17. Сторінка відеоуроків виконання стройових прийомів
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ВИСНОВОК
Використання інтерактивних методів навчання на уроках із Захисту Вітчизни
залишає звичну систему, де вчитель завжди перебуває в центрі уваги, звернений
до учнів обличчям й підтримує постійний візуальний контакт із класом.
Використання інтерактивних методів не вносить у педагогічну стратегію
нічого принципово нового. Вибір її визначається індивідуальними
особливостями, перевагами, кваліфікацією вчителя. Він працює так само, як і
раніше, хоча можливості його значно розширюються. Будь-який урок має два
суб'єкти - вчителя й учня. Комп’ютер третім суб'єктом стати все-таки не може.
Але його можливості дозволяють збільшити час роботи на уроці,
інтенсифікувати її навіть при різному рівні підготовки учнів. Кожен може
бачити, чути, аналізувати. Тобто індивідуалізація навчання значно зростає.
Але для цього урок повинен бути дійсно інтерактивним. І на це повинен
працювати, насамперед, добір матеріалу, методична й технічна його обробка.
Способи навчання із застосуванням комп'ютерної техніки повністю залежать
від того, які мотиви рухають викладача, захопленого використанням
комп'ютерних технологій в освіті. На сьогоднішній день такі уроки можуть бути
й даниною моді, і експериментальною роботою педагога з пошуку нових форм
навчання, і доведеною необхідністю.
Визначаючи мету, завдання й можливості використання комп'ютерних
технологій на уроці, викладач може, насамперед, мати на увазі наступні
принципові позиції:
а) збереження психічного й фізичного здоров'я учнів;
б) формування в учнів елементарних користувацьких умінь і навичок;
в) допомога учням у засвоєнні навчального матеріалу на основі спеціально й
грамотно створених для цієї мети прикладних комп'ютерних програм по
вивченню іноземної мови.
Перераховані завдання, за умови дотримання їх викладачем, повністю
виключають таку структуру процесу навчання, як стовідсоткове сидіння учнів
біля комп'ютера. Потрібні різноманітні форми навчальної діяльності: це й
фронтальна робота з актуалізації знань, і групова або парна робота учнів по
оволодінню конкретними навчальними вміннями, і дидактичні ігри, і робота
консультаційної служби, це й цікаві усні та письмові завдання. Усі вони повинні
бути скомпоновані таким чином, щоб комп'ютер ставав не самоціллю, а лише
логічним і дуже ефективним доповненням до навчального процесу.
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ДОДАТКИ:
Додаток 1
Приклад календарного планування на вересень місяць:
Навчальні взводи 10 класів. 1 семестр (6 годин на тиждень)
№
1.

2

3

4

5

6

РОЗДІЛ

ТЕМА

Домашнє
завдання

Форма
проведення

Вступний урок (1 година)
Конституція України про захист суверенітету і територіальної Конспект.
Мультимед.
цілісності України. Збройні Сили – гарант національної За підручн.
презентація з
безпеки України. Захист Вітчизни – основне завдання «Захист
використанЗбройних Сил, обов’язок громадян України.
Вітчизни»
ням відео та
Забезпечення безпеки, життя і здоров’я людини – обов’язок Герасимів,
анімації
держави.
Пашко. 10
Завдання, структура предмета,
форми і методи занять. клас
Вимоги до рівня підготовки учнів.
Стор.8-11
Розділ 1. Збройні Сили України на захисті Вітчизни (4 години) (1-2 година)
Тема 1.1. Збройні Сили України – військове формування Конспект
Мультимед.
держави
За підручн.
презентація з
Конституція і закони України про Збройні Сили України. Стор.12-17
використанКонституція України про призначення Збройних Сил України
ням відео та
та інших військових формувань.
анімації
Законодавство України про військову службу. Статус
військової служби. Підготовка громадян України до військової
служби, складання Військової присяги, проходження і види
військової служби.
Військова присяга та військова символіка України
Походження Військової присяги,
Бойового прапора,
військових відзнак та символіки України.

Конспект
За підручн.
Стор.18-22

Розділ 6. Стройова підготовка (6 годин) (1-3 година)
Тема 6.1. Загальні положення Стройового статуту Конспект
Збройних Сил України
За підручн.
Строї та управління ними. Поняття про стрій та його Стор.128елементи. Розгорнутий та похідний стрій. Управління строєм. 131
Шикування військовослужбовців за командою «СТАВАЙ».
Тема 6.2. Стройові прийоми і рух без зброї та із зброєю
Закріплення
Прийоми і рух без зброї
навиків
Стройове положення та повороти на місці.
За підручн.
Стор.132135
Рух та повороти під час руху.
Закріплення
Види та характеристика руху.
навиків
Рух стройовим і похідним кроком.
За підручн.
Повороти під час руху.
Стор.132135

Мультимед.
презентація з
використанням відео та
анімації
Практичне
вивчення:
показ,
тренування.
Практичне
вивчення:
показ,
тренування.
Практичне
вивчення:
показ,
тренування.

Крім того, на основі комплектів плакатів (автор Міненко М. І., Харків,2010)
створено 19 демонстраційних стендів в кабінеті «Захисту Вітчизни»
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Додаток 2
Військові сайти України.
Міністерство оборони України
http://www.mil.gov.ua/
Офіційний сайт Міністерства оборони України. Тут подані: історія створення
Збройних Сил України; свіжі новини прес-служби МО; склад Збройних Сил;
опис техніки і озброєння (сухопутні війська, війська ППО, ВПС). Для кожної
бойової
одиниці військової техніки наведено її тактико-технічні
характеристики.
wartime.org.ua
Військова панорама - інформаційно-аналітичний ресурс військової тематики.
Огляд військових конфліктів та військово-політичних подій в Україні та світі,
новини озброєння та інше.
http://www.milua.org/
Український воєнно-історичний портал.
http://rmclviv.wordpress.com/
Західний регіональний медіа-центр МО України.
http://www.asv.gov.ua/
Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
http://www.ucrainarma.org/
Українська військова історія. Сайт присвячений організації, озброєнню та
зовнішньому вигляду представників армій, що у різні часи перебували на
теренах України.
http://ua.igames24.com/
Військові ігри онлайн. Військові ігри онлайн представлені у всьому їхньому
розмаїтті ігрового процесу і жанрів.
http://www.mil.in.ua/
Український мілітарний портал.
http://vijsko.milua.org/
Історія українського війська у ХХ-ХХІ сторіччі.
http://zbroya.info/
Військова зброя та техніка. Озброєння, бойові та небойові машини, прилади,
апарати та інші технічні засоби, якими оснащуються збройні сили.
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