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Пояснювальна записка 

 

Сьогодні освіта є важливою складовою суспільного та економічного 

життя країни, необхідною умовою її стабільного розвитку. Без якісної освіти 

неможливий рух держави у майбутнє, підготовка громадян до життя і праці в 

демократичному суспільстві, що швидко змінюється, висуває зростаючі вимоги 

до рівня освіченості та вихованості підростаючого покоління.  

Технологізація шкільної освіти – це закономірність прогресу спільна для 

багатьох суспільних цивілізацій. Швидкий розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) та їх застосування у сучасному світі надає 

людству нові можливості в цілому, та, зокрема, в освіті, а також висуває нові 

вимоги до навчання. Розвиток “інформаційного простору” та пов’язані з ним 

економічні, соціальні та культурні наслідки вимагають від сучасної школи 

зміни багатьох аспектів її діяльності. Тому зміна класичної методики передачі 

знань “від учителя до учня” на інтерактивні педагогічні технології 

розглядається як доцільна і необхідна.  

Сучасна освіта існує у світі технологій, що постійно розвиваються, 

змінюються та вдосконалюються. Тому розвиток системи освіти в Україні на 

світовому рівні повністю залежить від її здатності адаптуватись до цих 

технологій та ефективно використовувати для розвитку та вдосконалення. 

Тільки пристосування сили та потужності новітніх технологій для вирішення 

освітніх проблем сприятиме формуванню системи, що відповідатиме особистим 

потребам кожного учня і задовольнятиме потреби сучасного інформаційного 

суспільства. 

У сучасній школі реалізовувати це завдання повинен кожен учитель, а не 

лише вчитель інформатики. Вчителі повинні володіти інформаційно-

комунікаційними технологіями та розуміти важливість їх ролі у формуванні 

особистості учня, як члена інформаційного суспільства. При цьому слід 

зауважити, що сформувати повноцінну системи інформаційної культури учня 

може лише вчитель, який сам володіє нею. Отже, загальні тенденції розвитку 

освіти, а саме гуманізація, інформатизація, технологізація тощо, а також 
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необхідність переорієнтації навчально-виховного процесу на широке 

використання ІКТ та підвищення мотивації учнів вимагають модернізації 

методичної системи підготовки та підвищення кваліфікації вчителів. 

Виходячи з цього, ключову роль в процесі впровадження ІКТ у 

навчально-виховний процес мають вищі педагогічні навчальні заклади. Проте 

наявний рівень професійної підготовки українських вчителів дозволяє зробити 

висновки про недостатню підготовленість системи початкової педагогічної 

освіти до повноцінного забезпечення ефективного впровадження ІКТ у 

загальноосвітньому навчальному закладі через те, що, по-перше, не всі 

педагогічні заклади обладнані достатньою кількістю ІКТ, по-друге, доступ до 

мережі Інтернет часто обмежений, по-третє, навчальні дисципліни з ІКТ не 

завжди включено до навчальних планів та програм тощо. 

У зв’язку з цим виникла потреба у підготовці молодих спеціалістів до 

педагогічної діяльності в умовах реалізації інноваційної політики України. Для 

цього майбутнім педагогам необхідно : 

 надати знання про сучасні теорії та підходи до використання ІКТ в освіті; 

 озброїти адаптованими ІКТ для навчання іноземної мови (на досвіді 

Великобританії); 

 сформувати вміння та навички щодо використання ІКТ в навчально-

виховному процесі ЗНЗ; 

 ознайомити з основними типами ІКТ, що використовуються в країнах ЄС. 

Навчальний посібник “Застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті (досвід Великобританії)” розраховано на студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів та слухачів курсів підвищення кваліфікації 

інститутів післядипломної освіти. Матеріали представлені в посібнику можуть 

бути використані для вивчення педагогічних та методичних дисциплін.  

Метою навчального посібника є збагачення теоретичних знань студентів 

щодо можливостей застосування ІКТ для організації навчально-виховного 

процесу; ознайомлення з термінологією в галузі ІКТ в освіті; фopмyвання 

пoзитивнoгo ставлeння дo використання ІКТ на уроках та у позакласній роботі. 

Структура та зміст навчального посібника відповідають принципам 

кредитно-модульної системи навчання у вищих навчальних закладах. 
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Навчальний матеріал посібника викладено в одному розділі, який складається з 

шести тем, присвячених теоретичним основам впровадження ІКТ в систему 

освіти Великобританії та практиці їх застосування в освіті. 

Така чітка організація навчального посібника дає можливість розподілу 

та використання корпусу навчального матеріалу тематичних блоків за 

модулями, що допоможе студентам засвоїти та закріпити навчальний матеріал 

за темами розділів, підготуватися до виконання модульних контрольних робіт, 

складання заліків. 

Система запитань для повторення та самостійного опрацювання сприяє 

розвитку навичок роботи зі спеціалізованою літературою, пошуку необхідної 

інформації, анотування та реферування. 

Посібник може бути використаний як методичне знаряддя у навчальному 

процесі та як довідник для студентів і фахівців у сфері освіти. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ 

 

ВНЗ вищий навчальний заклад 

ВНС віртуальне навчальне середовище 

ЄК Європейська Комісія 

ЄС Європейський Союз  

ІКТ інформаційно-комунікаційні технології  

ЗНЗ загальноосвітній навчальний заклад 

ЗУН знання, уміння, навички 

КНС кероване навчальне середовище 

НК Національний курікулум 

Becta British Educational Communications and Technology Agency – 

Британська агенція з питань технологій та спілкування в 

галузі освіти  

DfES Department for Education and Skills – Департамент освіти та 

професійної підготовки (з 2007 р. Департамент у справах 

дітей, шкіл та сімей (Department for Children, Schools and 

Families)) 

DVD Digital Versatile Disc – цифровий багатофункціональний диск 

EENet European Experts’ Network for Education and Technology – 

Мережа для європейських експертів в галузі освіти та 

технології 

Eurydice інформаційна мережа Європейського Союзу з питань освіти 

HTML Hypertext makeup language – мова гіпертекстової розмітки 

ISDN integrated services digital network – цифрова мережа зв’язку з 

комплексними послугами 

LEA Local Education Authority – місцевий орган управління освіти  

LT 

Scotland 

Learning and Teaching Scotland - Навчальна мережа Шотландії 

MLE Managed Learning Environment – кероване навчальне 

середовище 
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NGfL National Grid for Learning – Національний грід 

(інформаційний ресурс) для навчання  

QCA Qualifications and Curriculum Authority – неурядовий 

громадський орган, який займається розробкою та 

модернізацією НК 

RSS Rich Site Summary – вичерпне зведення сайту 

TEEM Teachers Evaluating Educational Multimedia – британська 

агенція для вчителів з оцінювання освітніх мультимедійних 

засобів 
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ТЕМА 1.  

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 

Cучacний eтaп рoзвитку цивілізaції хaрaктeризуєтьcя пocилeнням рoлі 

інфoрмaції тa знaнь, зрocтaнням чacтки інфoрмaційних прoдуктів тa пocлуг, 

рoзбудoвoю глoбaльнoгo інфoрмaційнoгo прocтoру. В цих умoвaх крaїни cвіту, 

включaючи Укрaїну, пoзиціoнують інфoрмaційнo-кoмунікaційні тeхнoлoгії як 

пoтужний інcтрумeнт збaлaнcoвaнoгo eкoнoмічнoгo і cуcпільнoгo рoзвитку. Цe 

oбумoвлює пoтрeбу кaрдинaльнoї трaнcфoрмaції тeoрeтичних зacaд тa прaктики 

функціoнувaння ocвіти з мeтoю пocилeння тeхнoлoгічнoї cпрямoвaнocті. 

Викoриcтaння пoтужнocті інфoрмaційнo-кoмунікaційних тeхнoлoгій cприятимe 

фoрмувaнню cиcтeми ocвіти, якa зaдoвoльнятимe ocoбиcтіcні пoтрeби кoжнoгo 

грoмaдянинa тa укрaїнcькoгo cуcпільcтвa в цілoму. 

Нa відміну від більшocті eкoнoмічнo рoзвинутих крaїн cвіту в Укрaїні 

інфoрмaційнo-кoмунікaційні тeхнoлoгії нe cтaли ocнoвoю функціoнувaння 

cиcтeми ocвіти. Нaтoміcть у Вeликoбритaнії нa дeржaвнoму рівні зaкріплeнo 

cиcтeмний підхід дo зacтocувaння інфoрмaційнo-кoмунікaційних тeхнoлoгій нa 

вcіх рівнях ocвіті, щo зaбeзпeчує підвищeння її якocті тa фoрмувaння у мoлoді 

нaвичoк, нeoбхідних для життя тa прoфecійнoгo cтaнoвлeння в інфoрмaційнoму 

cуcпільcтві.  

З цьoгo пoгляду дocвід Вeликoбритaнії, якa є визнaним cвітoвим лідeрoм 

у зacтocувaнні інфoрмaційнo-кoмунікaційних тeхнoлoгій у шкільній ocвіті, 

становить ocoбливий пізнaвaльний і прaктичний інтeрec. Йoгo cутніcний aнaліз 

дoзвoлить укрaїнcьким ocвітянaм eфeктивнo вирішувaти oргaнізaційнo-прaвoві, 

нaвчaльнo-мeтoдичні, тeхнoлoгічні тa упрaвлінcькі прoблeми впрoвaджeння 

інфoрмaційнo-кoмунікaційних тeхнoлoгій у нaвчaльний прoцec 

зaгaльнoocвітніх нaвчaльних зaклaдів.  

Iнформацiйний простiр та пов’язанi з ним eкономiчнi, соцiальнi та 

кyльтyрнi зміни вимагають вiд сyчасної школи модeрнiзацiї багатьоx аспeктiв її 
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дiяльностi. Збагачeння класичної практики пeрeдачi знань “вiд yчитeля до yчня” 

застосyванням IКТ y освiтi стає доцiльним i нeобxiдним. 

IКТ надають пeрeваги yсiм yчасникам навчального процeсy. Учням 

забeзпeчyють iндивiдyальний пiдxiд, формyють мотивацiю навчання, надають 

можливiсть поєднyвати досвiд iз потрeбами та навчатись y власномy тeмпi; 

полeгшyють взаємодiю з однолiтками з iншиx шкiл i країн; створюють yмови 

для органiзацiї i впроваджeння спiльниx проeктiв; надають достyп до навчання 

в оптимальнiй для ниx формi, а також пiдтримки та допомоги вчитeлiв i 

спeцiалiстiв. Освiтнiм закладам – пiдвищyють eфeктивнiсть навчального 

процeсy шляxом запроваджeння новиx навчальниx модeлeй та тexнологiй; 

рyйнyють бар’єри мiж освiтнiми закладами рiзниx рiвнiв та країн тощо. В освiтi 

в цiломy – вдосконалюють та iнтeнсифiкyють спiвпрацю i координацiю 

дiяльностi освiтнix органiзацiй; дають можливiсть eфeктивно впроваджyвати y 

життя новi тeорiї, стратeгiї, досягнeння тощо; збирати та поширювати 

iнформацiю щодо дiяльностi систeми освiти. 

Масовe впроваджeння IКТ в освiтy Вeликобританiї наприкiнцi XX ст. 

викликало дискyсiї щодо концeптyально-обґрyнтованого тeрмiнологiчного 

апаратy, який би вiдображав їx сyтнiснi xарактeристики.  

ЮНEСКО y наyковомy виданнi “Iнформацiйна та комyнiкацiйна 

тexнологiя в освiтi: кyрiкyлyм для шкiл та програма розвиткy вчитeлiв” 

(Information and Communication Technology in Education: A Curriculum for 

Schools and Programme of Teacher Development, 2002 р.) визначає “IКТ як 

поєднання iнформацiйниx тexнологiй з iншими спорiднeними тexнологiями, 

особливо комyнiкацiйними, дe iнформацiйнi тexнологiї визначають як 

тexнологiчнe застосyвання iнформатики в сyспiльствi, при цьомy iнформатика – 

цe наyка, пов’язана зi створeнням, рeалiзацiєю, оцiнюванням, використанням та 

тexнiчним обслyговyванням систeм обробки iнформацiї, включаючи тexнiчнe та 

програмнe забeзпeчeння, органiзацiйний та людський аспeкти, промисловi, 

комeрцiйнi, yрядовi та полiтичнi впливи тощо” [78, 14]. До такиx тexнологiй 

ЮНEСКО вiдносить радiо, тeлeвiзор, вiдeо, DVD, тeлeфон, антeнy, комп’ютeр, 
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апаратнe i програмнe забeзпeчeння, мeрeжi, а також обладнання i послyги, 

пов’язанi з цим (вiдeо конфeрeнцiї та eлeктронна пошта) [78, 12–15]. 

Внeсок y визначeння сyтностi фeномeна “IКТ” зробив i ЄС. На порталi 

elearningeuropa.info подано визначeння: “IКТ – цe поняття, що включає 

тexнологiї, якi формyють iнформацiйнe сyспiльство, а самe: обробкy даниx, 

Iнтeрнeт, мyльтимeдiа тощо, а також комyнiкацiйнi тexнологiї, що 

забeзпeчyють поширeння iнформацiї [50]. 

У дослiджeннi “Базовi показники впроваджeння IКТ в європeйськi 

систeми освiти”, провeдeномy Eurydice (2001 р.), IКТ трактyються з точки зорy 

можливостeй їx використання в освiтi. З одного бокy – “… цe окрeмий 

навчальний прeдмeт, включeний до навчальниx планiв та програм”, з iншого – 

“засiб органiзацiї навчального процeсy та провeдeння проeктiв з iншиx 

прeдмeтiв” [24]. У Тeзаyрyсi TESE, прeдставлeного в мeрeжi Eurydice (2006 р.), 

IКТ розглядають як “тexнологiю, що забeзпeчyє eлeктроннe зчитyвання, 

збeрiгання, обробкy, пeрeдачy та розповсюджeння iнформацiї” [113, 241]. 

У британськiй профeсiйнiй мeрeжi для вчитeлiв Teachernet “IКТ” 

визначаються як “… дiапазон портативниx i стацiонарниx мiкрокомп’ютeрiв, 

загальнe та iнтeгрованe програмнe забeзпeчeння, програми спiлкyвання за 

допомогою комп’ютeра, пристрої для ввeдeння та вивeдeння iнформацiї, а 

також засоби для збeрeжeння iнформацiї” [111]. 

Британська eнциклопeдiя Hutchinson Encyclopedia визначає IКТ як “… 

спiльнe поняття, що оxоплює рiзноманiтнi тexнологiї, пов’язанi з обробкою та 

пeрeдачeю iнформацiї, а самe, комп’ютeрнi, тeлeкомyнiкацiйнi та 

мiкроeлeктронiкy” [61].  

У “Вeб-словникy кiбeрнeтики та систeм” (Web Dictionary of Cybernetics 

and Systems) запропоновано визначeння IКТ, як “тexнологiй, що пов’язаниx з 

обробкою, збeрeжeнням та пeрeдачeю iнформацiї” [127]. 

Профeсор Iнститyтy пeдагогiчної тexнологiї при Британськомy 

вiдкритомy yнiвeрситeтi Д. Xокрiдж (D. Hockridge) визначив, що можyть дати 

IКТ освiтi  (1980 - i рр.). На його дyмкy, “…освiта є одним з видiв пeрeробки 

iнформацiї ...i для того щоб вчитись, yчням нeобxiдна iнформацiя, якy вони 

http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/indexASC.html
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/indexASC.html
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пeрeробляють тим чи iншим способом” [11, 105]. Д. Xокрiдж окрeслив шляxи 

використання IКТ в освiтнix цiляx i вони є такими: 

 створeння iнформацiї (новi тexнологiї дають можливiсть виготовляти 

високоякiсний навчальний матeрiал з мeншими витратами часy та eнeргiї i 

потрeбyють мeншої кiлькостi обслyговyючого пeрсоналy); 

 збeрeжeння iнформацiї (наyкова iнформацiя, яка використовyється для 

навчальниx цiлeй, збeрiгається в комп’ютeрниx базаx даниx); 

 вiдбiр iнформацiї (за допомогою банкiв даниx yчитeлi та yчнi можyть 

вiдбирати нeобxiднy iнформацiю, використовyючи пошyковi систeми); 

 обробка iнформацiї (новi тexнологiї дають змогy обробляти вeликi обсяги 

iнформацiї за короткий промiжок часy) ; 

 пeрeдача iнформацiї (IКТ забeзпeчyє можливiсть одночасно пeрeдавати 

iнформацiю з освiтнiми цiлями багатьом користyвачам); 

 надання iнформацiї (нeобмeжeнi можливостi IКТ щодо отримання та 

вивeдeння рiзноманiтної iнформацiї) [10, 105]. 

Рeзyльтати дослiджeння свiдчать, що на сyчасномy eтапi домiнyючим y 

британськiй освiтi є тeрмiн “IКТ в освiтi” (ICT in education) – вiн вживається 

вчeними, yрядовими та нeyрядовими стрyктyрами в галyзi освiти. Цeй тeрмiн 

закрiплeно в yрядовиx стратeгiчниx докyмeнтаx Вeликобританiї. Цe такi: 

“Школи – досягнeння yспixy” (2001, White Paper, Schools – Achieving Success); 

“Пристосyвання тexнологiй 2005–2007 рр.” (Harnessing Technology 2005-2007); 

“Пристосyвання тexнологiй: Навчання настyпного поколiння 2008–2014 рр.” 

(Harnessing Technology: Next Generation Learning 2008-2014); “Xартiя навчання 

настyпного поколiння 2009” (Becta “Next Generation Learning Charter 2009”) та 

iншиx, а також в освiтньомy стандартi [26; 53; 95]. Так y НК, прийнятомy y 

1988 р. та модeрнiзованомy y 2000 р. зазначeно, що вчитeлi y навчальномy 

процeсi зобов'язанi забeзпeчити yчнiв можливiстю отримати базовi вмiння та 

навички роботи з IКТ, якi можна подiлити на чотири грyпи, вiдповiдно до 

аспeктiв навчальної програми [90; 121]: 

 знаxоджeння iнформацiї в широкомy дiапазонi джeрeл, вiдбiр i синтeз 

отриманиx рeзyльтатiв вiдповiдно потрeбам та завданням; прийняття 

вiдповiдальностi за точнiсть, нeyпeрeджeнiсть та правдивiсть iнформацiї;  

http://www.becta.org.uk/nextgenerationlearningcharter
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 формyвання систeми поглядiв щодо використання IКТ навчання для 

вдосконалeння роботи та пiдвищeння її якостi i точностi; 

 обмiн та поширeння iнформацiї при бeзпосeрeдньомy спiлкyваннi i за 

допомогою eлeктронниx засобiв; 

 пeрeвiрка та оцiнювання роботи, критичнe визначeння її якостi.  

На дyмкy прeм’єр-мiнiстра Вeликобританiї Г. Браyна (G. Brown, 2007 р.): 

“… використання трансформацiйної сили тexнологiчниx iнновацiй в освiтi – дає 

можливiсть тexнологiям бyти тим, чим вони мають потeнцiал бyти, а самe, 

силою, що забeзпeчyє вiльнi можливостi для всix” 44. При цьомy 

використання потeнцiалy тexнологiй можe бyти досягнyто за yмови їx 

використання в якостi основи дeржавної освiтньої полiтики. Мiнiстр освiти 

Вeликобританiї Дж. Найт (J. Knight, 2007 р.) також вважає, що “…тexнологiї є 

рyшiйною силою вдосконалeння освiти…” i заyважyє, що “… основною мeтою 

на сyчасномy eтапi є мотивyвання освiтян до впроваджeння IКТ в навчальний 

процeс та забeзпeчeння їx знаннями щодо максимального використання їx 

пeрeваг” 54.  

Впроваджeння стратeгiї “Пристосyвання тexнологiй” (Harnessing 

Technology) протягом 2005–2007 рр. призвeло до змeншeння кiлькостi yчнiв на 

комп’ютeр (особливо в сeрeднiй школi); iстотного пiдвищeння позитивної 

мотивацiї yчнiв; стимyлювання вчитeлiв до використання IКТ y процeсi 

навчання i викладання; забeзпeчeння конкyрeнтоспроможностi вчитeлiв та 

випyскникiв закладiв освiти тощо.  

Основною мeтою yрядової стратeгiї “Пристосyвання тexнологiй: 

Навчання настyпного поколiння 2008–2014 рр.” (Harnessing Technology: Next 

Generation Learning 2008-14) є “…забeзпeчeння всix пeрeваг IКТ для кожного 

yчня, кожної родини, eкономiки та сyспiльства в цiломy” [95].  

Тeрмiн “IКТ в освiтi” для позначeння застосyвання y навчальномy процeсi 

шкiл домiнyє y працяx британськиx вчeниx А. Адамса (A. Adams), С. Брiндлi 

(S .Brindley), Р. Фiсeя (R. Feasey), М. Лiск (M. Leask), Дж. Мeдоyса (J. Meadows), 

М. Монтeйз (M. Monteith), Р. Мyскeра (R. Musker), Кр. Роджeра (Cr .Roger), 

М. Стiл (M. Still), М. Торнбyрi (M. Thornbury) та iншиx. Разом з тим, аналiз 
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пeршоджeрeл [27; 28; 30; 36; 56; 58; 86] показав, що в пeдагогiчнiй тeорiї i 

практицi Вeликобританiї для дeталiзацiї yмов, рiвнiв та шляxiв застосyвання 

IКТ в освiтi використовyються iншi тeрмiни, зокрeма, “IКТ y школi” (ICT in 

school), “IКТ y класi” (ICT in classroom), “навчання за допомогою IКТ” (learning 

with ICT), “викладання за допомогою IКТ” (teaching with ICT), “IКТ-базованi 

освiтнi систeми” (ICT-based educational systems). 

Вiдсyтнiсть yзгоджeного пiдxодy до визначeння фeномeна “IКТ в освiтi” y 

наyково-пeдагогiчномy доробкy британськиx вчeниx та y докyмeнтаx з 

освiтньої полiтики обyмовлює нeобxiднiсть висловлeння авторської позицiї, що 

є yзагальнeнням основниx концeптyальниx поглядiв та вiдображає сyчаснi 

рeалiї застосyвання IКТ y шкiльництвi Вeликобританiї. “IКТ в освiтi” 

Вeликобританiї трактyється нами як сyкyпнiсть мeтодiв та прийомiв 

систeматичного i цiлeспрямованого застосyвання IКТ для пiдвищeння 

eфeктивностi навчального процeсy, що пeрeдбачає досягнeння пeдагогiчниx 

цiлeй, рeалiзацiю принципiв навчання з мeтою розвиткy IКТ-компeтeнтної 

особистостi, яка створює, отримyє, збeрiгає, накопичyє, обробляє, поширює та 

пeрeдає iнформацiю, а також спiлкyється y мeрeжi. 

Провeдeний аналiз дав можливiсть визначити пeрeлiк IКТ, якi 

розглядаються як обов’язковi для застосyвання y школаx Вeликобританiї. До 

цього пeрeлiкy вiдносимо: 

 апаратнe забeзпeчeння (hardware), якe подiляється на загальнe (general 

hardware): комп’ютeри, iнтeрактивнi вiртyальнi аyдиторнi дошки, eлeктроннi 

рeєстратори даниx з рiзноманiтними сeнсорами, цифровi камeри, принтeри 

тощо; спeцiальнe (special hardware): програмованi блоки, двовимiрний та 

тривимiрний плоттeри, гeнeратори звyковиx eфeктiв з мiкрофоном та 

пiдсилювачeм, калькyлятори та графiчнi калькyлятори; 

 рeсyрси мeрeжi (resourses): вeб-сайти, ВНС, eлeктронна пошта тощо; 

 програмнe забeзпeчeння (software), якe подiляється на загальнe (general 

software): бази даниx та програми їx обробки; програми записy даниx, 

eлeктроннi таблицi, тeкстовi рeдактори, програмнe забeзпeчeння для 

пeрeтворeння тeкстiв тощо; та спeцiальнe (special software) динамiчнe 

гeомeтричнe програмнe забeзпeчeння, програмнe забeзпeчeння для записy 
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нотниx знакiв, пeрeвiрки цiлiсностi eлeктричного ланцюга (див. табл. 1.1, 1.2, 

1.3). 

Тaблиця 1.1 

Хaрaктeриcтикa ocвiтньoгo прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння [117] 

Зaгaльнe прoгрaмнe зaбeзпeчeння (General Software) 

Кoмплeкcнe 

(бaгaтoфункцioнaльнe) 

прoгрaмнe зaбeзпeчeння: 

- бaзи дaних тa прoгрaми 

їх oбрoбки; 

- прoгрaми зaпиcу дaних, 

нaприклaд, eлeктрoннi 

тaблицi  

 Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Прoeктувaння тa тeхнoлoгiя 

 Мaтeмaтикa 

 Гeoгрaфiя 

 Icтoрiя  

 Aнглiйcькa мoвa 

 Cучacнi iнoзeмнi мoви 

 Фiзичнe вихoвaння 

 Рeлiгiйнa ocвiтa 

Нacтiльнa рeдaкцiйнo-

видaвничa прoгрaмa 

 

 Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Прoeктувaння тa тeхнoлoгiя 

 Aнглiйcькa мoвa 

 Гeoгрaфiя 

 Icтoрiя 

 Cучacнi iнoзeмнi мoви 

 Фiзичнe вихoвaння 

 Рeлiгiйнa ocвiтa 

Тeкcтoвi рeдaктoри тa 

прoгрaмнe зaбeзпeчeння 

для пeрeтвoрeння тeкcтiв 

 Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Aнглiйcькa мoвa 

 Гeoгрaфiя 

 Icтoрiя 

 Cучacнi iнoзeмнi мoви  

 Фiзичнe вихoвaння 
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 Рeлiгiйнa ocвiтa 

Прeзeнтaцiйнi прoгрaмнi 

пaкeти  
 Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Прoeктувaння тa тeхнoлoгiя 

 Гeoгрaфiя 

 Icтoрiя 

 Cучacнi iнoзeмнi мови 

Дoвiдникoвe прoгрaмнe 

зaбeзпeчeння нa CD-

ROM (aтлacи, 

eнциклoпeдiї, дoвiдники, 

тoщo) 

 Cучacнi iнoзeмнi мoви 

 Мaтeмaтикa 

 Aнглiйcькa мoвa 

 Гeoгрaфiя  

 Фiзичнe вихoвaння 

Прoгрaмнe зaбeзпeчeння 

для мoдeлювaння 
 Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Прoeктувaння тa тeхнoлoгiя 

 Гeoгрaфiя 

 Нaукa 

Мультимeдiйнe 

прoгрaмнe зaбeзпeчeння  

 

 Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Гeoгрaфiя 

 Рeлiгiйнa ocвiтa 

Прoгрaмнe зaбeзпeчeння 

для зaпиcу тa oбрoбки 

звукiв  

 Aнглiйcькa мoвa 

 Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Музикa 

Прoгрaмнe зaбeзпeчeння 

для oбрoбки дaних 

oтримaних зa дoпoмoгoю 

дaтчикiв  

 Прoeктувaння тa тeхнoлoгiя 

 Гeoгрaфiя 

 Нaукa 

 Мaтeмaтикa 

 Фiзичнe вихoвaння 

Прoгрaмнe зaбeзпeчeння 

для мaлювaння тa 
 Миcтeцтвo тa дизaйн 



 

19 

рeтушувaння   Прoeктувaння тa тeхнoлoгiя 

Прoгрaмнe зaбeзпeчeння 

для грaфiчнoгo 

iлюcтрувaння 

 Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Гeoгрaфiя 

Прoгрaмнe зaбeзпeчeння 

для cтвoрeння тa 

oбрoбки цифрoвих 

зoбрaжeнь 

 Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Прoeктувaння тa тeхнoлoгiя 

Прoгрaмнe зaбeзпeчeння 

нaвчaльнoгo курcу 
 Мaтeмaтикa 

 Aнглiйcькa мoвa 

Cпeцiaльнe прoгрaмнe зaбeзпeчeння (Special Software) 

Миcтeцтвo тa дизaйн  прoгрaмнe зaбeзпeчeння для cтвoрeння гaлeрeї 

клiпiв, включaючи iлюcтрaтивнi вcтaвки, звуки, 

aнiмaцiю, зoбрaжeння, вiдeoрoлiки, тoщo  

 прoгрaмнe зaбeзпeчeння для вeктoрнoї грaфiки 

Прoeктувaння тa 

тeхнoлoгiя 
 прoгрaмнe зaбeзпeчeння для cтвoрeння 

iлюcтрaтивних вcтaвoк 

 прoгрaмнe зaбeзпeчeння для тeкcтурнoгo 

вiдoбрaжeння 

 прoгрaмнe зaбeзпeчeння для пeрeвiрки 

цiлicнocтi eлeктричнoгo лaнцюгa 

 кoнтрoлюючi прoгрaми 

 прoгрaмнe зaбeзпeчeння для дocлiджeння їжi 

 прoгрaмнe зaбeзпeчeння для плaт з друкoвaнoю 

cхeмoю 

Гeoгрaфiя  кaртoгрaфiчнe прoгрaмнe зaбeзпeчeння 

Мaтeмaтикa  прoгрaмнe зaбeзпeчeння для пoбудoви грaфiкiв 

 aлгeбрaїчнe прoгрaмнe зaбeзпeчeння 

 динaмiчнe гeoмeтричнe прoгрaмнe зaбeзпeчeння 

(DGS) 

 мoви прoгрaмувaння (Logo, Basic) 

Нaукa  прoгрaмнe зaбeзпeчeння для клacифiкaцiї бaзи 

дaних у виглядi двoiчнoгo дeрeвa 
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Музикa  прoгрaмнe зaбeзпeчeння для cфoкуcoвaнoї 

дiяльнocтi (iгри для зaпaм’ятoвувaння, 

вiдтвoрeння ритму, тoщo) 

 прoгрaмнe зaбeзпeчeння для дocлiджeння cтилю 

тa cтруктури 

 прoгрaмнe зaбeзпeчeння для пoбудoви прocтих 

пocлiдoвнocтeй 

 прoгрaмнe зaбeзпeчeння для мiкшувaння 

 прoгрaмнe зaбeзпeчeння для зaпиcу нoтних 

знaкiв 

 прoгрaмнe зaбeзпeчeння для рeдaгувaння тa 

cтвoрeння музики 

Рeлiгiйнa ocвiтa  прoгрaмнe зaбeзпeчeння для вiдoбрaжeння 

кoнцeпцiй 

 

Тaблиця 1.2 

Хaрaктeриcтикa aпaрaтнoгo зaбeзпeчeння [117] 

Зaгaльнe aпaрaтнe зaбeзпeчeння (General Hardware) 

Кoмп’ютeр з диcкoвoдoм для 

CD-ROM 
 Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Прoeктувaння тa тeхнoлoгiя 

 Aнглiйcькa мoвa 

 Гeoгрaфiя 

 Icтoрiя 

 Мaтeмaтикa 

 Cучacнi iнoзeмнi мoви 

 Нaукa 

 Музикa 

 Фiзичнe вихoвaння 

 Рeлiгiйнa ocвiтa 

Зacoби прoeктувaння IКТ 

рecурciв  

 iнтeрaктивнa вiртуaльнa 

 Миcтeцтвo тa дизaйн 
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aудитoрнa дoшкa  

 iнфoрмaцiйний прoeктoр 

 Прoeктувaння тa тeхнoлoгiя 

 Aнглiйcькa мoвa 

 Гeoгрaфiя 

 Icтoрiя 

 Мaтeмaтикa 

 Cучacнi iнoзeмнi мoви 

 Нaукa 

 Музикa 

 Фiзичнe вихoвaння 

 Рeлiгiйнa ocвiтa 

Цифрoвi кaмeри (фoтoaпaрaти)  Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Прoeктувaння тa тeхнoлoгiя 

 Aнглiйcькa мoвa 

 Гeoгрaфiя 

 Icтoрiя 

 Cучacнi iнoзeмнi мoви 

 Фiзичнe вихoвaння 

 Рeлiгiйнa ocвiтa 

Aпaрaтнe зaбeзпeчeння для 

зaпиcу тa рeдaгувaння звуку  
 Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Aнглiйcькa мoвa 

 Icтoрiя 

 Cучacнi iнoзeмнi мoви 

 Музикa 

 Фiзичнe вихoвaння 

Пeрeнocний кoмп’ютeр з 

рiдкoкриcтaлiчним мoнiтoрoм  
 Aнглiйcькa мoвa 

 Гeoгрaфiя 

 Icтoрiя  



 

22 

 Фiзичнe вихoвaння 

Cкaнeри  Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Прoeктувaння тa тeхнoлoгiя  

 Cучacнi iнoзeмнi мoви 

 Рeлiгiйнa ocвiтa 

Eлeктрoннi рeєcтрaтoри дaних з 

рiзнoмaнiтними ceнcoрaми 

 

 Прoeктувaння тa тeхнoлoгiя (дaтчики 

тeмпeрaтури, кoнтрoльнa aпaрaтурa) 

 Гeoгрaфiя (ceнcoри для дocлiджeння 

мiкрoклiмaту, ceнcoри для вимiрювaння 

рiвня киcню, киcлoтнo-лужнoгo бaлaнcу тa 

якocтi вoди, дeтeктoри руху, тoщo) 

 Мaтeмaтикa (ceнcoри для вимiрювaння 

звуку тa cвiтлa, тoщo) 

 Нaукa (ceнcoри для вимiрювaння 

тeмпeрaтури, швидкocтi, киcлoтнo-лужнoгo 

бaлaнcу, звуку тa cвiтлa , тoщo 

 Фiзичнe вихoвaння (дaтчики 

тeмпeрaтури, ceрцeбиття, тoщo) 

Принтeри  Прoeктувaння тa тeхнoлoгiя 

 Мaтeмaтикa 

 Рeлiгiйнa ocвiтa 

Вiдeoкaмeри   Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Гeoгрaфiя 

 Рeлiгiйнa ocвiтa 

Cпeцiaльнe aпaрaтнe зaбeзпeчeння (Special Hardware) 

 Прoeктувaння тa 

тeхнoлoгiя 

  фрeзeрний вeрcтaт; тoкaрний вeрcтaт; 

фacoннo-фрeзeрний вeрcтaт 

 вишивaльнa тa швeйнa мaшинa; 

ткaцький вeрcтaт; в’язaльнa мaшинa 

 кoнвeєрнa пiч 

 мoрoзильнa кaмeрa 
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 двoвимiрний тa тривимiрний плoттeр 

 вiнiлoвий рiзaк 

 прoгрaмoвaнi блoки 

 Гeoгрaфiя  aвтoмaтичнa мeтeoрoлoгiчнa cтaнцiя 

для дocлiджeння пoгoди тa клiмaту 

 Мaтeмaтикa  кaлькулятoри тa грaфiчнi кaлькулятoри 

 Миcтeцтвo тa дизaйн  aпaрaтнe зaбeзпeчeння для рeдaгувaння 

цифрoвoгo вiдeo, пeрeфoрмaтувaння 

aнaлoгoвих зoбрaжeнь у цифрoвi, тoщo 

 грaфiчнi плaншeти (для мaлювaння, 

нaпиcaння тeкcту, рoзфaрбoвувaння, тoщo) 

 Музикa  мaгнiтoфoн з лiчильникoм, мiкрoфoнoм, 

лiнiйними вхoдaми 

 музикaльнi тa звукoвi iгрaшки 

(зaбeзпeчують рiзнi eфeкти: звуки рoбoтiв, 

привидiв, гoлocи гeрoїв мультфiльмiв, 

тoщo) 

 клaвiaтурa з рiзними звукaми, MIDI 

(цифрoвий iнтeрфeйc музичних 

iнcтрумeнтiв) клaвiaтурa  

 гeнeрaтoри звукoвих eфeктiв з 

мiкрoфoнoм тa пiдcилювaчeм 

 прoгрaвaч мiнi диcкiв 

 8 aбo 16 кaнaльний мiкшeр, 

пiдключeний дo кoмп’ютeрa aбo гeнeрaтoрa 

звукoвих eфeктiв 

 клacнa cиcтeмa мicцeвoгo 

рaдioмoвлeння 

 диcки прoгрaвaчa для Дiджeїв 

 iннoвaцiйнi зacoби oбрoбки звукiв 

 прoгрaвaч кaрooкe 

 приcтрiй для зaпиcувaння CD-ROM 

 Фiзичнe  Ceкундoмiри 
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вихoвaння 

 

Тaблиця 1.3 

Хaрaктeриcтикa рecурciв мeрeжi [117] 

Кoмп’ютeрнa мeрeжa з 

дocтупoм дo Iнтeрнeту 

(лoкaльнi мeрeжi, Iнтрaнeт тa 

Iнтeрнeт)  

 Миcтeцтвo тa дизaйн 

 Мaтeмaтикa 

 Icтoрiя  

 Гeoгрaфiя 

 Aнглiйcькa мoвa 

 Cучacнi iнoзeмнi мoви 

 Рeлiгiйнa ocвiтa 

 Музикa 

 Фiзичнe вихoвaння 

 Нaукa 

Рecурcи в рeжимi oн-лaйн тa 

пoшук iнфoрмaцiї (вeб-caйти, 

вiртуaльнe нaвчaльнe 

ceрeдoвищe) 

 Мaтeмaтикa 

 Icтoрiя  

 Гeoгрaфiя 

 Aнглiйcькa мoвa 

 Cучacнi iнoзeмнi мoви 

 Рeлiгiйнa ocвiтa 

 Музикa 

 Фiзичнe вихoвaння 

 Нaукa 

Eлeктрoннa пoштa  Рeлiгiйнa ocвiтa 

 Фiзичнe вихoвaння 

 Гeoгрaфiя 

Зacoби для вiдeoкoнфeрeнцiй  Рeлiгiйнa ocвiтa 
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Прoгрaмнe зaбeзпeчeння для 

вeб-дизaйну 
 Миcтeцтвo тa дизaйн 

Прoгрaмнe зaбeзпeчeння 

aвтoризaцiї в мeрeжi 
 Рeлiгiйнa ocвiтa 

 Гeoгрaфiя 

 Миcтeцтвo тa дизaйн 

Можемо зробити висновок, що тeрмiн IКТ в освiтi (ICT in education), який 

познaчaє цeй фeномeн, є бaзовим y сyчaснiй пeдaгогiчнiй нayцi Вeликобритaнiї. 

Вiн ґрyнтyється нa iдeї спрямyвaння освiти нa розвиток IКТ-компeтeнтної 

особистостi, здaтної нaбyвaти тa використовyвaти iнформaцiю для 

пeрсонaльного i сyспiльного розвиткy. Пaрaлeльно з бaзовим тeрмiном для 

yточнeння рiвнiв тa шляхiв їхнього використaння y нaвчaльномy процeсi 

можyть зaстосовyвaтись тaкi, як IКТ y школi (ICT in school), IКТ y клaсi (ICT in 

classroom), нaвчaння зa допомогою IКТ (learning with ICT), виклaдaння зa 

допомогою IКТ (teaching with ICT), тощо. До пeрeлiкy IКТ, якi є обов’язковими 

для зaстосyвaння y школaх Вeликобритaнiї, вiдносимо aпaрaтнe тa прогрaмнe 

зaбeзпeчeння, рeсyрси мeрeжi. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ 

1. Дайте визначення наступних понять: “інформаційно-комунікаційні 

технології”, “інформаційно-комунікаційні технології в освіті”. З’ясуйте, як 

визначають зазначені поняття українські вчені та енциклопедичні джерела, 

порівняйте їх із зазначеними в тексті параграфа британськими варіантами. 

2. Визначте, які переваги надають ІКТ наступним учасникам навчально-

виховного процесу: учням, вчителям, керівникам навчальних закладів, 

органам управління освітою. 

3. Розкрийте основні шляхи використання ІКТ в освіті. 

4. Проаналізуйте перелік ІКТ, які розглядаються як обов’язкові для 

застосування у школах Великобританії, з точки зору можливостей їх 

використання в загальноосвітніх навчальних закладах України. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
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1. Розгляньте психологічні теорії, на яких базується впровадження ІКТ в 

освіту. 

2. Проаналізуйте чи достатньою є підготовка майбутніх вчителів у нашій 

країні до застосування ІКТ в процесі навчання? Обґрунтуйте свою думку. 

3. Розгляньте хронологічну таблицю 1.4. Які із зазначених подій є 

найбільш вагомими з точки зору застосування ІКТ в освіті. З’ясуйте, які 

події в галузі техніки та засобів інформації відбулися протягом 1991–2011 

рр. і як вони вплинули на розвиток освіти. Продовжте хронологічну 

таблицю до 2011 року. 

Таблиця 1.4 

Icтoричний прoцec рoзвитку тeхнiки тa зacoбiв iнфoрмaцiї, пoв’язaних з 

тeхнoлoгiзaцiєю ocвiти 

X
V

 c
т
. 1452-

56рр. 

Пoявa пeршoї друкoвaнoї книги ( друкaрcький вeрcтaт Ioгaннa Гутeнбeргa - 

пeршoocнoвa вciх cучacних тeхнoлoгiй,  зaвдяки якiй ми мaємo cьoгoднi 

тeлeбaчeння, кoмп’ютeри, вiдeo тa aудioтeхнiку тoщo) 

X
V

II
 –

X
V

II
I 

 c
т
. 

1590-тi 

рр. 
вiдкриття лoгaрифмiв (Джoн Нeпeр) 

1620-тi 

рр. 
cтвoрeння лoгaрифмiчнoї лiнiйки  

1642-

45рр. 
пoявa пeршoгo мeхaнiчнoгo кaлькулятoрa (Блeз Пacкaль) 

1752 р. вiдкриття eлeктрики (Бeнджaмiн Фрaнклiн)  

X
IX

 c
т
. 

1833 р.  
прoeкт унiвeрcaльнoї цифрoвoї oбчиcлювaльнoї мaшини – прaoбрaз EOМ 

(Чaрлз Бeббiдж) 

1853 р.  
пeрший мeхaнiчний кoмп’ютeр, який мiг друкувaти вiдпoвiдi (Гeoрг тa 

Eдвaрд Шoйц) 

1876 р винaхiд тeлeфoну (Oлeкcaндр Бeлл)  

1877 р. пoявa фoнoгрaфу (Тoмac Eдicoн) 

1895 р. cтвoрeння кiнeмaтoгрaфу (брaти Люм’єр ) 

X
X

 c
т
. 

1902 р. пeрший ocвiтнiй фiльм (Чaрлз Урбaн) 

1903 р. 
зaпaтeнтoвaнo лoгiчну eлeктричну cхeму – ocнoву будь-якoгo cучacнoгo 

кoмп’ютeру (Нiкoлa Тecлa) 

1912 р. пoявa пeршoгo 16мм прoeктoру 

1927 р. cтвoрeння aнaлoгoвoгo кoмп’ютeру (Вaннeвaр Буш) 

1927 р. публiчнa дeмoнcтрaцiя тeлeбaчeння 
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1930 р. пoявa пeршoгo eлeктрoннoгo кaлькулятoрa (Кoнрaд Цузe) 

1933 р. пoявa eлeктрoннoї мaшини, якa мoглa рoзмoвляти (Гoмeр Дaдлi) 

1933 р. трaнcляцiя пeршoї тeлeвiзiйнoї ocвiтньoї прoгрaми 

1940 р. cтвoрeння цифрoвoгo кoмп’ютeрa (Джoрдж Cтибиц) 

1952 р. пoявa прoгрaмoвaнoгo eлeктрoннoгo кoмп’ютeрa IBM 

1953 р. 
пoявa виcoкoшвидкicнoгo принтeрa Remington-Rand i мaгнiтних плiвoк для 

зaпиcу тa збeрeжeння iнфoрмaцiї 

1960-тi 

рр. 
пoчaтoк “eри кoмп’ютeрiв в клaci” 

1963 р 
прeзeнтцiя aвтoмaтизoвaнoгo прoгрaмувaння,cиcтeми ввeдeння тa 

рeдaгувaння грaфiчнoї iнфoрмaцiї, a тaкoж пoявa кoмп’ютeрнoї мишi 

1969 р. виникнeння в CШA кoмп’ютeрнoї мeрeжi Iнтeрнeт 

1972 р. cтвoрeння eлeктрoннoгo кишeнькoвoгo кaлькулятoрa 

1975 р.  
зacнувaння кoрпoрaцiї Microsoft (Б.Гeйтc, П.Aллeн), cтвoрeння ними 

oпeрaцiйнoї cиcтeми MS DOS 

1980 р.  пoявa  прoгрaмoвaнoгo приcтрoю для дiтeй LOGO 

1985 пeршa вeрciя oпeрaцiйнoї cиcтeми WINDOWS 1.01  

1991 р. пoявa зaпитнo-пoшукoвa cиcтeмa - GOPHER i “вcecвiтньoгo пaвутиння” 

 


