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На базі кафедри інформатики СумДПУ ім. А.С. Макаренка у 2011 році була створена Лабораторія використання 

інформаційних технологій в освіті (лабораторія ВІТО), яка опікується питаннями впровадження ІТ в навчальний процес. 
Основними напрямами роботи Лабораторії ВІТО стали: 

 аналіз стану розвитку сучасної комп’ютерної техніки, сучасного програмного забезпечення та можливостей 
його використання в навчальному процесі; 

 уточнення напрямків використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі; 

 дослідження можливостей впровадження когнітивно-візуальних підходів у навчальному процесі; 

 уточнення можливостей використання віртуальних лабораторій при вивченні природничо-математичних 
дисциплін в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах;  

 визначення особливостей інструментарію нового покоління офісних програм та методики їх вивчення в 
загальноосвітніх і вищих навчальних закладах;  

 уточнення вимог до створення електронних навчальних матеріалів; 

 робота над вдосконаленням елементів методичної системи навчання математики, фізики, інформатики 
засобами ІТ. 

Під керівництвом Семеніхіної О.В. досліджується ряд питань, серед яких наразі чільне місце займає питання 
візуалізації математичних знань.  

Членами лабораторії були проаналізовані дисертаційні дослідження провідних педагогів і психологів стосовно 
проблем візуалізації навчального матеріалу, візуального мислення і технологій когнітивної візуалізації. Було встановлено, 
що візуалізація навчальної інформації у різних своїх формах дозволяє вирішити цілий ряд педагогічних завдань: 
забезпечення інтенсифікації навчання, активізації навчальної та пізнавальної діяльності, формування і розвиток 
критичного і візуального мислення, зорового сприйняття, підвищення візуальної грамотності та візуальної культури. 

Освоєння різних прийомів візуалізації сприяє формуванню продуктивних способів мислення, необхідних 
майбутньому вчителю. 

В залежності від місця і призначення візуальних дидактичних матеріалів в процесі формування поняття (вивченні 
теорії, явища) до вибору певної структурної моделі та наочному відображенню змісту навчання повинні бути пред'явлені 
різні психолого-педагогічні вимоги. 

При візуалізації навчального матеріалу слід враховувати, що наочні образи скорочують ланцюг словесних 
міркувань і можуть синтезувати схематичний образ більшої «ємності», ущільнюючи тим самим інформацію. [11-17; 33] 

Було проведено ряд педагогічних досліджень стосовно впровадження програм динамічної математики як 
засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань (ЗКВМЗ) у навчальний процес і результати яких відображені у 
роботах [2-9; 14-16; 25-73]. Зокрема, було концептуально обґрунтовано і доведено, що процес формування професійної 
готовності до використання ЗКВМЗ відображає соціальну необхідність і вимагає переосмислення сутності, змісту і 
технології підготовки вчителя математики, яка базується на принципах інтеграції інформатико-математичних знань, 
орієнтації на ЗКВМЗ, когнітивної візуалізації, технологічності, створення інформаційного середовища. Одночасно було 
теоретично обґрунтовано структурні компоненти професійної готовності майбутнього вчителя математики до 
використання ЗКВМЗ (особистісний, когнітивний, процесуальний, рефлексивний), їхні взаємозв’язки, уточнено критерії, 
показники й рівні та розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено організаційно-педагогічну 
модель формування професійної готовності майбутнього вчителя математики до використання ЗКВМЗ. 
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Інтенсифікація навчання та активні поширення і використання комп’ютерних засобів зумовили пошук підходів, 
які з одного боку спрощують сприйняття навчального матеріалу, а з іншого забезпечують якість його засвоєння. Серед 
таких підходів у навчанні математики була зосереджена увага на використанні аплетів як засобів комп’ютерної візуалізації 
математичних знань. Досвід використання аплетів як засобів динамічної візуалізації підтверджує, що з їх допомогою 
підвищується якість розуміння математичних понять за рахунок унаочнення істотних характеристик, зв’язків, обмежень, 
які складно продемонструвати традиційними дидактичними засобами. Крім зазначеного, стає можливим додаткове 
акцентування уваги на необхідності обмірковування власних дій, умінні пояснити одержані результати та прогнозувати їх. 
Авторами дослідження [15; 17; 33] показано, що дидактичний аналіз проблеми, для розв’язання якої створюється аплет-
візуалізація, є важливим фактором, який визначає ефективність її використання.  

Іншим напрямом наукових досліджень стали розробка і впровадження цифрових освітніх ресурсів. Так, роботи 
Удовиченко О.М. та Юрченка А.О. торкаються питань розробки електронних підручників [74-78], використання технологій 
флеш-анімації на заняттях з інформатики і фізики [93-108], Безуглого Д.С. – організації ігрових технологій навчання на 
основі MS Power Point [24;34]. 

Зокрема, результати використання комп’ютерних навчальних ігор показали, що дітям було цікаво розв’язувати 
математичні задачі, сформульовані не сухою математичною, а «прикладною» мовою; систематизація та узагальнення, 
контроль знань у формі гри не сприймається учнями як «нервовий» етап навчання. 

Авторами дослідження питань, присвячених електронним підручникам (ЕП), встановлено, що ЕП як сучасний 
засіб навчання – це електронний освітній ресурс, в якому передбачені [77]: 

 відповідність програмі; 

 системність, науковість і повнота викладу навчального матеріалу; 

 врахування психолого-педагогічних особливостей суб’єктів навчання; 

 одночасне подання навчального матеріалу різними формами; 

 рівень розвитку інформаційних технологій у способах подачі навчального матеріалу та організації роботи з 
ресурсом; 

 неперервність і повнота освітнього циклу; 

 індивідуалізація та диференціація навчання. 
Можливість оперативної заміни фактичного наповнення ЕП дозволяє широко застосовувати творчий підхід до 

викладання дисциплін як у плані спеціалізації, так і в плані індивідуалізації підходів до навчання.  
Створення якісного електронного підручника вимагає не тільки великих витрат часу, але й спільну і узгоджену 

роботу цілої команди фахівців (автор-розробник спецкурсу, програмісти, дизайнери, методисти, психологи) [3; 75; 77]. 
Додатково вивчалося питання розробки і використання інтерактивних додатків. Встановлено, що вміння їх 

створювати сьогодні є фаховими і необхідними для навчання природничо-математичних дисциплін. Оскільки такі уміння 
безпосередньо пов’язані з інформаційними технологіями, то їх упевнено можна відносити до інформаційно-
комунікаційних компетентностей майбутнього вчителя. Розробка і використання мультимедійних додатків студентами, 
майбутніми вчителями, демонструє як розуміння ними природних явищ і процесів навколишнього світу, так і 
усвідомлення потреб суб’єктів навчання у візуальній підтримці навчального матеріалу.  

Завдання по візуалізації навчального матеріалу виконують функцію формування професійної компетентності, 
оскільки вимагають від студента не тільки розуміння математичних, інформатичних, природничих основ процесу 
динамічної візуалізації, а й оволодіння комп'ютерними інструментами, які сьогодні є в арсеналі сучасного вчителя, 
напрацювання вмінь і навичок їх використовувати при виконанні потенційних професійних завдань майбутнього педагога, 
який у своїй роботі зможе активно і виважено використовувати потужні сучасні інструменти підтримки навчального 
процесу [39]. 

Наукові пошуки Дегтярьової Н.В. ведуться у бік особливостей методики навчання інформатики та інформаційних 
технологій. Зокрема, у роботах [1; 18] зазначено що застосування тестових завдань саме різних типів сприяє об’єктивності 
діагностування результатів навчальної діяльності учнів. Також важливим є мотиваційний компонент щодо бажання 
опрацьовувати теоретичний матеріал учнями. В ході роботи з питаннями з множинним вибором, питаннями на 
встановлення відповідності та вибору частини зображення реалізується розвиток вмінь аналізувати, порівнювати та 
синтезувати.  

Питання ІКТ – компетентності майбутніх вчителів відображені в роботах Петренка С.І., який розробляє модель їх 
формування у майбутніх вчителів математики [20-23], Юрченка А.О., Удовиченко О.М. Семеніхіної О.В., які пропонують 
часткове розв’язання проблеми формування ІК-компетентності вчителів математики і фізики [40; 78; 94-95; 98; 104-105; 
107]. Зокрема, науковцями підтверджено, що серед складових інформативної компетентності у контексті підготовки 
вчителя фізики і математики найважливішими є: уміння критично оцінити одержаний результат; уміння підібрати тестові 
задачі, «побачити» граничні випадки, знання теоретичних основ наук для використання обернених методів перевірки 
результату. Ці уміння є технологічними і визначальними у професійній реалізації вчителя фізико-математичного профілю. 

Також встановлено, що поєднання фізичних знань і знань та вмінь у галузі ІТ не лише поглиблюють 
компетентності майбутніх вчителів фізики, а й сприяють збільшенню мотивації навчатися самому та навчати інших. Такі 
підходи у навчанні поєднують сучасні тенденції інформатизації суспільства і разом з цим формують системний погляд на 
фізичні процеси функціонування інформаційних систем, що, у свою чергу, впливає на рівень ІКТ-компетентності майбутніх 
вчителів фізики [105]. 

Разом з цим невирішеною залишається велика кількість питань підготовки сучасного вчителя, пов’язаних з 
використанням і впровадженням ІТ. Серед них розробка електронних навчальних комплексів, електронних освітніх 
ресурсів, постійний моніторинг нового чи оновленого ПЗ з предметів для виокремлення кращих засобів у контексті 
надання якісної освіти. Саме на це буде зорієнтована подальша діяльність лабораторії ВІТО. 
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Анотація. Шамоня В.Г., Удовиченко О.М., Юрченко А.О., Безуглий Д.С. Діяльність науково-дослідної 
лабораторії використання інформаційних технологій в освіті: огляд результатів. 

У статті представлені основні здобутки діяльності науково-дослідної лабораторії використання 
інформаційних технологій в освіті, яка діє при Сумському державному педагогічному університеті імені 
А.С.Макаренка. Описані напрацювання у сфері форм і методів візуалізації навчального матеріалу, візуалізації знань з 
математики, використання спеціалізованого програмного забезпечення в контексті візуалізації, у тому числі 
цифрових фізичних лабораторій, покликаних полегшити проведення натурних експериментів з фізики. Також 
наведено основні результати по уточненню понять «електронний підручник», «ІКТ-компетентність».  

Ключові слова: лабораторія ВІТО, візуалізація, ІКТ-компетентність, електронний підручник, професійна 
готовність вчителя. 

 
Аннотация. Шамоня В. Г., Удовиченко О. Н., Юрченко А. А., Безуглый Д. С. Деятельность научно-

исследовательской лаборатории использования информационных технологий в образовании: обзор результатов.  
В статье представлены основные достижения деятельности научно-исследовательской лаборатории 

использования информационных технологий в образовании, которая действует при Сумском государственном 
педагогическом университете имени А. С. Макаренко. Описаны наработки в сфере форм и методов визуализации 
учебного материала, визуализации знаний по математике, использование специализированного программного 
обеспечения в контексте визуализации, в том числе цифровых физических лабораторий, призванных облегчить 
проведение естественных экспериментов по физике. Также приведены основные результаты по уточнению понятий 
«электронный учебник», «ИКТ-компетентность».  

Ключевые слова: лаборатория ВИТО, визуализация, ИКТ-компетентность, электронный учебник, 
профессиональная готовность учителя. 

 
Abstract. Shamona V., Udovychenko O., Yurchenko A., Bezuhlyi D. Activities of the research laboratory the use 

information technology in education: a survey of the results. 
The article presents the main achievements of the research lab the use of information technology in education, which 

works at Sumy state pedagogical University named after A. S. Makarenko. Described developments in the field of forms and 
methods of visualization of educational material, visualization knowledge math, the use of specialized software in the context of 
imaging, including digital physical laboratories to facilitate the carrying out of natural experiments in physics. Also the main results 
of clarification "e-textbook", "ICT competence".  

Key words: laboratory VITO, visualization, ICT competence, electronic textbook, professional readiness of the teacher. 
 
  


