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Використання ІКТ в 

навчально –виховному 

процесі. 

 



Сьогодні важко уявити наше життя без 

комп’ютерних технологій.  

Вони швидко ввійшли у всі сфери нашого 

життя,  

в тому числі ІКТ з’явилися і в сфері освіти. 

 



   

 

Успіх навчально –виховного процесу 
залежить від відносин між вчителем і 

учнем, які повинні будуватися на основі 
співдружності, співробітництва і ділового 

партнерства. 
Підвищенню результативності виховної 

роботи сприяє вдосконалення нових 
форм роботи, пошук нових систем 

виховання, впровадження розвиваючих 
технологій. 

 
 
  



Влив використання ІКТ на 

підвищення ефективності навчально-

виховного процесу 
• мотивує учнів – 73 % 

• активізує участь кожного учня у груповій 
роботі – 77 % 

• дозволяє здійснювати диференційоване 
навчання – 71% 

• учні використовують ІКТ для презентації робіт  
62% 

• учні використовують ІКТ для вибору тем 
дослідних проектів та самостійних досліджень 
- 50 % 

• учні використовують ІКТ для здійснення 
групових проектів – 59 % 



Наші досягнення у 

використанні ІКТ в 

навчальному процесі  
 

Екологічний проект “Рідну землю де 

живемо –любимо і бережемо”. 

Дослідницька робота  “Енергозбереження 
у навчальному закладі та вдома” 



Набуття учнями життєвих 

компетентностей 

– вміння оперувати інформацією 

(отримувати, обробляли оцінювати та 

застосовувати у навчальному процесі), 

використовуючи ІКТ 

– навички ефективної комунікації 

– планування та здійснення діяльності (на 

прикладі реалізації навчальних проектів) 

– інтерактивне застосовування засобів 

(ІКТ, інформаційні мережі, тощо) 



 Використання ПК: 

   1. Допомагає отримати інформацію в будь-
якому вигляді (фото,рисунок, графіка, текст, 
відео, звук),змоделювати процес, причому 
цим процесом можна керувати; 

   2. Дуже впливає на мотивацію учнів до 
навчання,дає найбільш об’єктивну оцінку 
рівня знань учнів; 

   3.Дає змогу самому учневі під час 
індивідуальної роботи обирати швидкість і 
складність роботи;  

   4. Допомагає краще контролювати роботу 
учнів; 

   5. Враховує індивідуальні особливості учнів. 



 

Ми переконані, що завдяки інформаційним 

технологіям навчання, які запроваджують 

наші вчителі, учень з пасивного слухача 

перетвориться на активного учасника 

навчального процесу. 



Це є важливим елементом навчання і 

виховання майбутнього громадянина нашої 

держави з активною життєвою позицією. 



 

 

Дякую за увагу!  

До нових зустрічей!!! 


