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Бардадим Олег Валерійович 
м. Черкаси, Україна 

ЦИФРОВІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 

 

Засоби навчання – це об’єкти, які застосовуються в освітньому процесі 
для більш ефективного досягнення дидактичної мети. Сучасні вчені-педагоги у 
своїх дослідженнях [1; 2] акцентують увагу на впровадження в освітній процес 
новітніх технічних засобів і не менш важливо, щоб учителі могли ефективно 
застосовувати їх у своїй діяльності.  

Попри різноманітність технічних засобів у вчених немає єдиної системи 
класифікації засобів навчання. А. П. Панюхов і Д. В. Євхута [3, с. 5‒7] 

класифікують технічні засоби за такими критеріями:  

‒ функціональним значенням (для передачі інформації, навчання і 
самонавчання, допоміжні, здійснення контролю, комбіновані та тренажери); 

‒ принципом роботи (механічні, електромеханічні, оптичні, звукотехнічних, 
електронні та комбіновані);  

‒ типом навчання (індивідуальні, групові, потокові);  
‒ логікою роботи (з лінійною та розважальною програмою роботи);  
‒ впливом на органи відчуття (візуальні та аудіовізуальні);  
‒ поданням інформації (екранні, звукові, екранно-звукові).  
Також автори [3, с. 7] пропонують спрощену модель класифікації, 

поділяючи технічні засоби на: світлотехнічні (діапозитиви, діафільми); 
звукотехнічні (грамплатівки, компакт-диски); засоби програмованого навчання. 
З огляду на сучасний розвиток техніки пропонується об’єднати світлотехнічні 
та звукотехнічні в мультимедійні засоби. Складність класифікації засобів 
навчання полягає в тому, що засоби мають різні функціональні можливості та 
принципи роботи. Тому пропонується така модель класифікації навчальних 
засобів (рис.1):  
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Рис. 1. Класифікація засобів навчання 

 

В основу цієї моделі закладена система, що відображає всі існуючі новітні 
засоби навчання, де враховано місце технічних пристроїв, що вже не 
застосовуються в освітньому процесі. Технічні засоби поділяються на аналогові 
та цифрові. Цифрові засоби навчання – це цифрові пристрої, що застосовуються 
в освітньому процесі. Слід їх розглядати як систему, що складається з апаратної 
частини (це пристрої, в основу яких покладено сам комп’ютер) і програмної 
частини, яка забезпечує роботу пристрою і виконує певні завдання.  
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І. Класичні навчальні засоби.  
1. Матеріальні (дидактичні) засоби – це засоби, що стосуються реальних 

об’єктів і призначені бути застосовані викладачам для певної мети: пояснення 
нового матеріалу, демонстрації явища, унаочнення теоретичних ідей, 
виконання досліджень (практичні та лабораторні роботи). До них відносять:  

‒ настільні ігри, натуральні об’єкти (колекції (корисних копалин), 
гербарії), інструменти (лінійки, циркулі));  

‒ моделі (геометричні фігури);  
‒ прилади (мікроскоп, термометр, спідометр);  
‒ набори для демонстраційних, лабораторних дослідів (реактиви, пінцети, 

мірні циліндри, чашки Петрі); 
‒ друковані засоби (підручники, посібники, додаткова література, 

конспекти, карти, таблиці, словники);  
‒ настільні розвивальні ігри (головоломки), комплекти карток, плакати). 
2. Невербальні – це засоби, що належать до нематеріальних об’єктів, які 

викладач застосовує під час освітнього процесу, зокрема, це тембр голосу, 
постава, погляд, жестикуляція, міміка, інтонація.  

ІІ. Технічні засоби поділяють на дві групи:  
1. Аналогові:  
1.1. Звукові (диктофони та вінілові платівки, аудіокасети);  
1.2. Графічні (діапроектори, графопроектори, слайдери);  
1.3. Відеозасоби (кінопроектори, відеомагнітофони). 
2. Цифрові:  
2.1. Програмні:  
2.1.1.Спеціалізоване програмне забезпечення до певного пристрою 

(наприклад, до інтерактивної дошки програмним продуктом є Smart Notebook);  
2.1.2. Системне програмне забезпечення (операційні системи);  
2.1.3. Програмне забезпечення залежно від мети застосування (для 

створення уроків, дидактичного та інтерактивного контенту (LearningApps), для 
дистанційного зв’язку (Zoom), для спілкування (Telegram, Classroom), для 
контролю знань (Classstime, Mytest), для вирішення офісних задач (MS Office);  

2.1.4. Web-сервіси (Wikipedia, соціальні мережі інші); 
2.1.5. Мобільні додатки (DuoLingo). 
2.2. Апаратні 
2.2.1. Засоби вводу даних: 
‒ символьних (введення з клавіатури);  
‒ графічних (сканери, фото і відеокамери, веб-камери, графічний 

планшет, інтерактивна дошка);  
‒ звукових (мікрофон);  
‒ маніпуляційних (комп’ютерна миша, трекбол), трекпойнт, ігровий 

джойстик, педаль, кермо, платформа для танців, геймпад, джойпад);  
‒ сенсорних (тачпад, сенсорний екран, графічний планшет, силус). 
2.2.2. Засоби виводу даних: 
‒ графічних і текстових (монітор, мультимедійний проектор, принтер, 

плоттер, кластер, AR, VR, 3D принтери, інтерактивна дошка);  
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‒ звукових (колонки, акустичні системи, навушники, вбудовані 
динаміки). 

2.2.3. Засоби для зберігання та зчитування даних (карти пам’яті, жорсткі 
диски, оптичні дисководи, картрідери, багатофункціональні пристрої, модеми, 
мережеві карти). 

Отже, у період до середини ХХ століття найпоширенішими засобами 
навчання були матеріальні, але з другої половині ХХ століття в освіті почали 
створюватися сучасні технічні засоби, що змінили модель освітнього процесу.  
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Оришеч Лариса Миколаївна 

м. Ватутіне, Україна 

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Основою Нової української школи є формування пізнавальної активності 
учнів в умовах нової школи. Пізнавальна активність розглядається я в наукових 
джерелах як вибіркова спрямованість особистості на предмети і явища 
навколишньої дійсності, що характеризується постійним прагненням до пізнання, 

до нових, більш повних і глибоких знань. Систематично змінюючись і розвиваючись, 

пізнавальна активність стає основою позитивного ставлення до навчання. 
Пізнавальна активність носить пошуковий характер. Під її впливом у 

людини постійно виникають питання, відповіді на які вона сама постійно й 

активно шукає. При цьому пошукова діяльність школяра відбувається з 
захопленням. Він відчуває емоційний підйом, радість від успіху.  

Пізнавальна активність – це один із найважливіших для нас мотивів 
навчання школярів. Її дія дуже сильно формується у процесі навчання через 
предметний зміст діяльності, завдяки чого складаються відносини між 
учасниками освітнього процесу.  

У багатьох працях науковців визначення пізнавальної активності 
розглядається в тісному зв’язку з поняттям «пізнавальний інтерес». Сталі 
пізнавальні інтереси забезпечують активну діяльність школярів, бо у процесі 
навчання пізнавальний інтерес вступає у суперечність із набутим запасом 


