
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

  

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ «ГРАНІ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

 

«Формування навичок 
інформаційної культури 

учнів у гуртках 
комп'ютерних технологій» 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 
 
 
 
 
 
 
Підготувала:  

керівник гуртків «Творча діяльність в середовищі програмування Scratch», «Основи 

робототехніки та комп’ютерного моделювання», «Основи програмування для дітей 

молодшого шкільного віку»                                                                          Бойчук Є.Е. 

 

 



2 
 

м. Запоріжжя, 2021 рік 

ЗМІСТ 

Вступ 3 

Нові перспективи для використання ІКТ 4 

Мультимедійні навчальні курси 6 

Ігрофікація 11 

Ефективний тренажер 17 

Висновок 21 

Список використаних джерел 22 

Додаток 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВСТУП 

 

Сучасний світ вступив в новий етап свого розвитку – інформаційне суспільство, 

у якого є нові вимоги до освіти та виховання. Сьогодні випускник школи повинен 

вміти самостійно, творчо, активно мислити, діяти, приймати рішення, вміти 

адаптуватися до різних умов в соціумі та залишатися особистістю з чіткими 

моральними орієнтирами, володіти комунікативними навичками, вмінням 

співпрацювати і спілкуватися з різними людьми. Рішення даного завдання передбачає 

активізацію роботи зі створення в освіті інформаційного простору, впровадження в 

виховний процес інформаційно-комунікативних технологій, формування 

інформаційної культури вихованців. Дана проблема не завжди вирішується саме у 

школах, на це направлена теперішня діяльність позашкілля у гуртках інформаційно-

комп’ютерного направлення. 

Інформаційний простір виховної роботи виконує діагностичну, інформаційну, 

виховну, комунікативну функції. Сучасні персональні комп'ютери та програми 

дозволяють за допомогою анімації, звуку, фотографічної точності моделювати різні 

виховні ситуації, мають можливість подання в мультимедійній формі унікальних 

інформаційних матеріалів (картин, рукописів, відеофрагментів), візуалізації 

досліджуваних явищ, процесів і взаємозв'язків між об'єктами. 

Розвиток інформаційної культури дозволить забезпечити умови для формування 

у вихованців культури споживання інформації, користування сучасних технологій в 

виховному процесі, навичок відбору та критичного аналізу інформації; створити 

систему виховних заходів, які формують інформаційну культуру; формувати вміння 

орієнтуватися в інформаційному просторі. 

Насамперед інформаційна культура сукупність знань та вмінь по ефективній 

інформаційній діяльності, яка досягає поставленої цілі. Також її варто розглядати як 

алгоритми людської поведінки та символічних структур в інфосфері, які надають цій 

поведінці сенсу з точки зору людини. 

Інформаційна культура може розглядатися як складова частина загальної 

культури, орієнтована на інформаційне забезпечення людської діяльності. 

Інформаційна культура включає досягнуті рівні організації інформаційних процесів та 

ефективності створення, збирання, зберігання, опрацювання, подання і використання 

інформації, що забезпечують цілісне бачення світу, його моделювання, передбачення 

результатів рішень, які приймаються людиною. 
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НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ 

 

Сучасні комп’ютерні та інформаційно-комунікаційні технології, що активно 

запроваджуються в навчально-виховний процес гуртків, творчих об'єднань 

позашкільних навчальних закладів, забезпечують його оптимізацію, технологічність і 

відкривають нові перспективи для використання ІКТ: 

1) забезпечення нової, активної форми фіксації продуктів інтелектуальної та 

творчої діяльності людини у вигляді текстових документів, графічних таблиць, 

мультимедійних презентацій, фото- та відеодокументів тощо, що забезпечують 

можливості їх подальшого перетворення, вдосконалення та поширення; 

2) доступ до практично необмеженого обсягу потрібної навчальної та 

наукової інформації, висока швидкість її отримання та варіативність способів 

аналітичної обробки, виникнення феномену «безпосереднього включення» особистості 

в інформаційний простір людства;  

3) використання комп’ютера дає можливість вступати до конструктивно 

змістового діалогу з користувачем і утворювати з ним єдине функціональне предметно 

орієнтоване середовище (тобто комп’ютер не лише збільшує інтелектуальні та творчі 

можливості особистості, впливає на її пам’ять, емоції, мотиви та інтереси, але й 

змінює, перебудовує саму структуру пізнавальної та продуктивно-творчої діяльності 

особистості); 

4) використання інформаційно-комунікаційних технологій стає наступним за 

значущістю, після традиційної писемності, знаковим знаряддям, яке сприяє 

оперативному обміну інформацією. 

З огляду на це сучасні інформаційно-комунікаційні технології в практичній 

діяльності гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів мають 

використовуватися як: 

– засіб навчання (застосування мультимедійних навчальних курсів, 

дистанційної форми освіти); 

– технічний засіб автоматизації процесу творчої діяльності особистості, 

включеної в пошукову, дослідницьку, експериментальну роботу, який дозволяє 

мобільно працювати з текстом, графічним, звуковим або відеодокументом, робити 

складні розрахунки, якісно подавати інформацію, обробляти її, спілкуватися з своїми 

однолітками або представниками інтелектуальної, творчої, наукової еліти в усьому 

світі тощо; 
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– зразок сучасних інноваційних технологій, що розвиває навички опанування 

ними, дає знання про їх назви та функціональне призначення складових елементів і 

системи зв’язків, принципи роботи апаратного і програмного забезпечення; 

– ефективний тренажер, що розвиває пізнавальну і творчу активність 

особистості, спонукає її приймати власні оригінальні рішення, бачити їх результат і 

перевіряти їх правомірність тощо. 

Систематичне включення ІКТ у навчально-виховний процес гуртків, творчих 

об’єднань позашкільних навчальних закладів забезпечує формування та розвиток 

інформаційно-комунікаційної культури педагогічних працівників та вихованців. 

Інформаційно-комунікаційна культура особистості є комплексом понять, уявлень, 

знань, умінь і навичок, які формують у вихованця певний стиль мислення (оснований 

на логіко-математичній та гуманітарній підготовці, яку учень отримує у межах 

поглибленої спеціалізації), що дозволяє особистості ефективно використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології у будь-якому виді пізнавальної або творчої 

діяльності. 

 Саме такими засобами розвитку інформаційно-комунікаційної культури є 

представлені нижче середовища.  
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ 

 

Kodable – проєкт, який має не тільки різнорівневу гру для навчання 

програмуванню, але і величезна кількість додаткових матеріалів для педагогів і 

батьків. По суті Kodable дає викладачу повну програму K-5 (від дитячого садка до 5 

класу) і всі плани уроків. Доступ до цих матеріалів доступний через сайт і мобільний 

додаток. Безкоштовної версії немає, за виключення декількох уроків для «Hour of 

Code», доступних на їхньому сайті, що зображено на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1 – Головний екран середовища програмування Kodable 

 

Всі ігри розділені на дві категорії: для самих маленьких (4-7 років) і школярів (7-

10 років). Перша частина курсу дозволяє почати навчання, ще до того, як дитина зможе 

читати, методом перетягування готових елементів. В рамках курсу діти вчаться 

створювати своїх персонажів і будувати рівні, у них розвивається критичне мислення. 

На другому етапі навчання вихованці переходять до вивчення даного коду, освоюють 

ази об'єктноорієнтованого програмування, мов JavaScript і Swift, дизайну ігор та 

розробки персонажів. 
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Програмування для дітей від Kodable - це: 

– гра про інопланетних пригоди, що охоплює базові концепції, які 

використовуються у всіх мовах програмування: алгоритми, умови, цикли й функції; 

– можливість навчання на сайті або через iOS додаток та плани уроків для 

педагогів (поки доступні лише англійською) і можливість створювати класи, додаючи 

вихованців. 

Code.org — це середовище об'єктноорієнтованого наочного (візуального) 

програмування, яке дає можливість вивчати інформатику та програмування на 

доступному для молодших школярів рівні. Навчання проходить в ігровій формі з 

використанням мови blockly. Складання скриптів відбувається шляхом перетягування 

блоків з кодом в область коду. В середовищі є готові розроблені курси з яких зручно 

швидко розпочати вивчення. 

Причини вибору для вивчення і використання: 

– підтримка концепції об'єктноорієнтованого програмування; 

– алгоритмічна повнота: 

– наочність створення алгоритму, що унеможливлює проблему синтаксису; 

– безоплатність - середовище програмування можна безкоштовно користуватися 

в режимі online на офіційному сайті. 

Робота в цьому середовищі дає можливість школярам молодшого шкільного віку 

аналізувати умову поставленої задачі та не тільки зручним і простим способом 

розв'язати її, а й побачити як це відбувається на практиці. Приклади завдань з курсів 

ресурсу code.org зображено на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2 – Приклади завдань з курсів ресурсу code.org 

 

CodeMonkey – це проста онлайнова гра, в процесі проходження якої діти можуть 

ознайомитися з основами програмування. Весь процес розділений на окремі рівні, 

причому на проходження кожного вам навряд чи знадобиться більше кількох хвилин. 

В будь-який момент можна перервати проходження (прогрес зберігається) або 

повернутися на кілька кроків назад. 

Під час гри дитині доведеться управляти маленькою мавпочкою, яка ходить по 

ігровому полю і збирає банани. Для цього гравець повинен скласти ланцюжок команд в 

правій текстовій панелі, а потім запустити їх на виконання. Перед кожним рівнем 

даються підказки, так що впоратися із завданням зможуть навіть школярі молодших 

класів. А завдання дуже поступово збільшують свою складність. Починається все з 
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дуже простих дій, але потім дитина навчиться складати дійсно складні алгоритми. 

Приклади завдань зображено на рис. 1.3. 

 

 

 Рис. 1.3 – Приклади завдань з ресурсу CodeMonkey 

 

CodeCombat – це гра для вивчення програмування, в якій використовується 

реальний код. Вона підійде, як для самостійного навчання, так і для використання на 
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уроках інформатики. Не вимагає спеціальної підготовки педагогів. Переведена на 

багато мов, в тому числі і на російську. Рекомендована для дітей шкільного віку від 9 

років. 

Гра підтримує дві мови програмування - Python і JavaScript. Python добре 

підходить для тих, хто тільки починає вивчати програмування. Синтаксис JavaScript 

трохи складніше для новачків. Тому творці освітнього проєкту рекомендують починати 

з Python. Вони також подбали про те, щоб спростити процес переходу від вивчення 

розробки на Python до JavaScript. 

Зареєструватися і почати грати можна безкоштовно, але якщо ви хочете 

розблокувати більше рівнів і героїв, вам доведеться заплатити 3.99 $ за місячну або 

39.99 $ за довічну підписку. 

Програмування для дітей від CodeCombat - це також: платні онлайн-уроки 

(англійською мовою); ресурси для викладачів (перекладені російською лише частково); 

відкритий вихідний код і можливість створювати нові рівні гри, додавати переклади 

(для досвідчених користувачів). На рис. 1.4 представлено вибір рівня в середовищі 

програмування CodeCombat. 

 

Рис. 1.4 – Вибір рівня в середовищі програмування CodeCombat 
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ІГРОФІКАЦІЯ 

 

 Ігрофікація – впровадження ігрових механізмів в неігрові процеси. До елементів 

ігрофікації відносяться: 

1. Зворотний зв’язок: відповідь на дії: 

– привітати вихованця з досягненням мети; 

– заохотити до наступного кроку або підвищити рівень. 

2. Прозорість: позиція кожного користувача: 

– зручна і зрозуміла система, що ілюструє для кожного користувача його 

прогрес у реальному часі; 

– загальний рейтинг – показує лідерів і список рейтингу користувачів, також 

підштовхне користувачів до більш активних дій. 

3. Цілі: досягнення короткострокових або довгострокових цілей – ставте 

глобальні та локальні завдання, вирішення яких завжди пов’язане з отриманням нового 

досвіду. 

4. Заохочення: доказ досягнень: 

– необхідно забезпечити постійну мотивацію – бонуси, бали, зірки; 

– прагнення отримати нове заохочення буде стимулом до активних дій. 

5. Змагання: порівняння з іншими: 

– таблиці, графіки – демонструють актуальні статуси вихованців, завжди 

спонукають до більшої активності; 

– конкуренція: як вибитися в лідери?, як обігнати найближчих конкурентів? 

як отримати більше бонусів?. 

6. Співпраця: досягнення мети через співпрацю: 

– стимулюйте вихованців об’єднуватися в команди для виконання складних 

завдань і отримання великих заохочень і бонусів: 

– кожен вихованець повинен розуміти свій внесок в загальну справу. 

7. Спільнота: соціальна активність – вихованці можуть обмінюватись 

досвідом і знаннями про те, як виконати завдання, пояснюють плюси бонусів та 

заохочень, розповідають про переваги переході на новий рівень. Таке спілкування 

стимулює залучення нових вихованців. 

8. Досягнення: отримання досвіду, навичок, знань та бонусів.  

Для ігрофікації можна застосовувати різні середовища та додатки, але 

найпопулярніші та найкращі серед вихованців наступні. 

Kahoot – це популярна навчальна платформа для проведення вікторин, створення 

тестів і освітніх ігор. 
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В цей інструмент неможливо не закохатися. Використання цього інструменту є 

прекрасною заміною покупці дорогих пультів для системи зворотного зв'язку в класі. 

Все, що вам знадобиться, це свій комп'ютер, проєктор та наявність смартфонів у дітей. 

Процес перевірки розуміння або обговорення якогось питання перетвориться в 

справжню гру, що захоплює, приклад якої зображено на рис. 1.5. 

 

Рис. 1.5 – Навчальна платформа Кahoot 

 

Основними перевагами платформи Kahoot є: 

⎯  яскравий та зрозумілий інтерфейс; 

⎯   можливість створювати різні типи тестів, можливість створювати тести в 

форматі ігрових механік; 

⎯   серйозні ігрові механіки в будь-якому вигляді тесту або вікторини, 

різноманітність тестів; 

⎯  інтерактивний режим, коли в режимі реального часу діти бачать, як 

проходить гра і хто перемагає;  

⎯  можливості для швидкого створення тестів, опитувань, дискусій. 
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Quiziz (https://quizizz.com) – сервіс для створення вікторин та тестів. Викладач 

створює тест або вікторину на своєму комп'ютері, а вихованці можуть відповісти на 

питання зі своїх мобільних пристроїв. Бали нараховуються за правильні відповіді. Діти 

можуть приєднатися до вікторини, перейшовши за посиланням і ввівши код, 

присвоєний грі. Вікторини, створені за допомогою Quizizz, можна запропонувати як 

домашнє завдання. 

Всі діти отримують однакові завдання, але кожен з них на своєму мобільному 

пристрої побачить випадкову послідовність запитань і буде працювати з тестом у 

власному темпі, як показано на рис. 1.6. На дисплеї вихованця з'являється все питання 

із зображенням, яке за бажанням можна збільшити, а також варіанти відповідей. 

 

 
Рис. 1.6 – Ігровий процес в сервісі Quiziz 

 

Викладач може стежити за роботою кожного вихованця та отримати повну 

картину роботи класу, а також експортувати отримані дані в таблицю Excel. За 

бажанням, педагог може скористатися не тільки своїми тестами, але й використовувати 

готові з бібліотеки Quizizz (пошук вікторини для використання доступний у розділі 

«Спільне»). Педагог може організувати спільну роботу з вікториною на занятті. Для 

освітньої діяльності за допомогою сервісу можна створювати тести та вікторини за 
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різними темами шкільної програми, організувати інтелектуальні ігри та експрес-

опитування дітей, пропонувати тести в якості домашньої роботи. 

Створеною вікториною (тестом) можна поділитися електронною поштою та в 

соціальних мережах (Facebook, Twitter, Google+). 

Поступово я почала використовувати Kahoot та Quizizz у процесі актуалізації 

знань, на початку заняття, та перевірки засвоєного матеріалу, в кінці уроку Дітям до 

вподоби використовувати свої смартфони для навчання, але не в пошуках відповідей та 

підказок в Google, а для проходження тестів та опитувань.  

Робота з сервісами Kahoot та Quizizz довела доцільність їх використання у 

навчальному процесі. Це: 

– підтримка процесу навчання;  

– проведення ігор та вікторин;  

– організація змагань;  

– проведення тестів; 

– виконання домашньої роботи;  

– відстеження результатів кожного учня;  

– автоматична зворотний зв'язок. 

Функціонал Quizizz нагадує Kahoot, але є дві істотні відмінності. 

 По-перше, при запуску тесту діти відповідають на питання, рухаючись у своєму 

темпі та незалежний від швидкості відповідей інших учасників. 

По-друге, виконання тесту, створеного в Quizizz можна запланувати. А це 

означає, що його можна запропонувати в якості домашньої роботи. 

Отже, створення власних вправ, завдань, робіт педагогом та залучення 

вихованців до цього виду діяльності доводить про співпрацю викладача з вихованцем 

для досягнення головної цілі – засвоєння матеріалу, вмінню застосовувати його на 

практиці. 

LearningApps.org – додаток для створення інтерактивних завдань різних рівнів 

складності: вікторин, кросвордів, пазлів та ігор, абсолютно нескладний в освоєнні. У 

LearningApps.org можна працювати самостійно - створювати завдання, а можна за 

завданням викладача - виконуємо завдання, підготовлені педагогом, результати 

виконання завдань показуються в акаунті викладача. 

Для створення і збереження власних завдань необхідно зареєструватися. 

Створивши завдання, можна тут же опублікувати його або зберегти для особистого 

користування. Доступ до готових ресурсів відкритий і для незареєстрованих 

користувачів. Сайт багатомовний, мови перемикаються за допомогою прапорів у 

верхньому правому куті. У сервісу LearningApps.org зрозуміла навігація, розібратися в 
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ньому не складе труднощів. Про результат можна судити за прикладами завдань, 

представлених на сайті learningapps.org, які зображені на рис. 1.7. 

 

 
 

Рис. 1.7 – Додаток LearningApps.org 

  

LearningApps.org є додатком для підтримки навчання та процесу викладання за 

допомогою інтерактивних модулів. Метою є також збори інтерактивних блоків і 

можливість зробити їх загальнодоступним. Такі блоки (так звані додатки або вправи) 

не включені з цієї причини ні в які програми або конкретні сценарії. Вони мають свою 

цінність, а саме Інтерактивність. 

Wordwall є багатофункціональним інструмент для створення як інтерактивних, 

так і друкованих матеріалів. Більшість шаблонів доступні як в інтерактивній, так і в 

друкованій версії. Багатьох педагогів порадує той факт, що сервіс має російськомовну 

версію. У вашому браузері вона з'явиться автоматично. 

Інтерактивні вправи відтворюються на будь-якому пристрої, що має доступ в 

інтернет: на комп'ютері, планшеті, телефоні або інтерактивній дошці. 

Друковані версії можна роздрукувати та використовувати їх в якості самостійних 

навчальних завдань. 

Шаблони містять знайомі дидактичні ігри, які часто зустрічаються в педагогічній 

практиці. Навіть у безкоштовній версії ви отримуєте доступ до великого арсеналу ігор, 

які представлені на рис. 1.8. 
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Рис. 1.8 – Бібліотека ігор Wordwall 

 

 

 



ЕФЕКТИВНИЙ ТРЕНАЖЕР 

 

Microsoft Office (MS Office) є універсальною програмою для безлічі людей, що 

працюють в офісах, а також займаються бізнесом і фінансовими розрахунками, рис. 

1.9. Користувачі мають можливість працювати з текстами, електронними таблицями, 

базами даних, малюнками, презентаціями, технічними і бізнес-діаграмами, і іншими 

документами. Додатки розроблені корпорацією Microsoft для використання в 

операційних системах Windows, Windows Phone, Android, macOS, iOS. Тому він є 

«ефективним тренажером» для розвитку інформаційної культури вихованців.  

Інтегрований пакет складається з набору програм, необхідних для повсякденної 

роботи. Такі комплекти вигідно відрізняються від незалежних прикладних програм: 

– наявністю однотипного для всіх інструментів пакета інтерфейсу, 

технологій роботи з файлами, що дозволяють користувачеві легко навчитися основних 

прийомів роботи; 

– інтеграцією інструментів, яка забезпечує ефективну взаємодію, а також 

обмін даними між електронними документами різних видів; 

– можливістю взаємодії користувачів в групах і організації спільної роботи 

над документами. 

 

 

Рис. 1.9 – Microsoft Office 

Microsoft Word - додаток для створення й обробки документів. Загальний вигляд 

вікна програми Microsoft Word представлений на рис. 1.10. 
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Рисунок 1.10 – Загальний вигляд вікна програми Microsoft Word 

 

Цей додаток формує за замовчуванням файли з розширенням doc, хоча 

користувач за своїм розсудом може зберігати файли з іншими розширеннями (dot - 

файл шаблону, rtf - текст у спеціальному форматі, що відключає макроси, txt - тільки 

неформатований текст, html - формат вебсторінка та ін.). Документи, створені цим 

додатком, можуть містити текст, графіку, таблиці, звук, відеокліпи.  

Microsoft Word забезпечує: 

–  введення, перегляд і редагування тексту; 

– форматування символів тексту (використання різних шрифтів, їх обсягів, 

способу написання й кольору); 

– зміну параметрів абзацу (його виділення, вирівнювання, міжрядковий 

інтервал); 

– формування параметрів сторінки (обсяг паперу, орієнтація сторінки, поля і 

т. ін.); 

– перевірку орфографії та граматики; 

– виділення різних фрагментів тексту, їх копіювання, переміщення всередині 

документа і між додатками; 

– тиражування документів; 

– друк; 
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– формування, редагування, обробку таблиць; 

– створення макросів (невеликих програм, що дозволяють автоматизувати 

виконання найбільш часто використовуваних дій); 

– створення векторних графічних зображень і об'ємних текстових ефектів; 

– підтримку формату HTML, що дозволяє здійснювати дизайн вебсторінок і 

т. ін. 

Microsoft Excel - програма керування електронними таблицями загального 

призначення, що використовується для обчислень, організації й аналізу ділових даних, 

що представлено на рис. 1.11. 

 

 
 

Рисунок 1.11 – Загальний вигляд вікна програми Microsoft Excel 

 

Це табличний процесор, орієнтований на обробку, в основному, числових даних, 

представлених у табличній формі. Дозволяє не тільки вводити дані в елементи таблиць, 

редагувати й форматувати їх, а й застосовувати формули для опису зв'язку між 

значеннями в елементах таблиць. Розрахунок по заданих формулах виконується 

автоматично. Зміна значення в якому-небудь елементі таблиці приводить до 

автоматичного перерахунку значень всіх елементів таблиці, зв'язаних з нею 

формульними відносинами. Результати розрахунків можуть бути наочно 
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проілюстровані діаграмами. Створена таблиця може бути надрукована. Створює файли 

з розширенням xls. 

Microsoft Access - система керування базами даних (СУБД), яку можна 

використовувати для збереження, сортування й керування практично будь-якими 

типами даних. Створює та обробляє файли з розширенням mdb. Microsoft Access є 

реляційною СУБД, у якій логічно взаємозалежна інформація представляється у виді 

таблиці. Структура таблиці визначається сукупністю її стовпців і рядків, у кожному 

рядку таблиці містяться дані про один об'єкт бази даних. Записи можна порівнювати 

один з одним і з іншими джерелами даних для аналізу. Вміст такої бази може 

змінюватися в результаті сортування запиту й інших операцій з даними.  

За допомогою СУБД Microsoft Access забезпечується розв'язання основних задач: 

– створення бази даних; 

– занесення, редагування й видалення даних; 

– упорядкування даних за будь-якими критеріями; 

– вибір сукупності даних, що відповідають заданим критеріям; 

– оформлення вихідних даних і т. ін. 

Microsoft Power Point - засіб розробки демонстраційних матеріалів для 

електронної презентації з використанням слайдів, рис. 1.12. Створює файли з 

розширенням ppt. Демонстраційний матеріал може містити текст, таблиці, діаграми, 

графіку, анімацію, звук та інші ефекти multimedia. Виходячи з того, що Power Point є 

складовою частиною пакета Microsoft Office, презентацію можна досить швидко 

підготувати, використовуючи фрагменти документів Microsoft Word, таблиць і діаграм 

Excel, даних Access.  
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Рис. 1.12 – Загальний вигляд вікна програми Microsoft Power Point 

 

Створені в Microsoft Power Point презентації можна демонструвати на екрані ПК, 

моніторі великих обсягів чи декількох моніторах, на екрані за допомогою 

мультимедійного проєктора чи діапроєктора. Також можна вивести презентацію на 

друк при підготовці тез доповіді. 
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ВИСНОВОК 

 

З огляду на важливість використання комп'ютерних технологій в процесі 

формування творчої особистості дитини, розвитку її пізнавальної та творчої 

активності, формування індивідуального стилю пізнавальної та творчої діяльності 

актуальним є питання не лише про запровадження та ефективне використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі кожного позашкільного 

навчального закладу, а створення єдиного інформаційного простору в ньому. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному 

процесі сприяє: 

– індивідуалізації навчального процесу; 

– високому ступені наочності та використання анімації під час занять у 

гуртку; 

– пошуку необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо); 

– можливості моделювання природних процесів і явищ; 

– організації групової роботи; 

– підвищенню зацікавленості учнів до гурткової роботи; 

– забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання; 

– ефективному контролю  засвоєння учнями та вихованцями навчального 

матеріалу, оволодіння творчими вміннями та навичками. 

Перевагою застосування ІКТ на заняттях гуртків є те, що завдяки достовірності 

та сконцентрованості викладу матеріалу вихованці дістають значний обсяг навчальної 

інформації за порівняно короткий час. Це звільняє керівника гуртка від тривалих, 

часом достатньо непереконливих пояснень, що призводить до формального засвоєння 

навчального матеріалу. 
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ДОДАТОК 

 

Завдання на логіку 

№1. Скільки цифр на рисунку ?  

 

Правильна відповідь: на рисунку 10 цифр, перевіряйте. 
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№2. Як виглядає ця піраміда зверху ?  

 

Відповідь: 3. 
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№3. У Васі та Колі є по 1 коробці цукерок, в кожній - по 10 цукерок. Вася зі своєї 

коробки з'їв кілька цукерок. Коля зі своєї коробки з'їв стільки, скільки залишалося в 

коробці у Васі. Скільки всього цукерок залишилося у хлопчиків? 

 

Правильна відповідь: У хлопців на двох тепер 12 конфет. 

 

№4. Частина айсберга знаходиться вище рівня води. Від нього відколюється 

шматочок, падає в воду і розчиняється. Чи зміниться при цьому рівень води? 

 

 
 

Відповідь: Відповідно до закону Архімеда, вага обсягу води, яку витіснив лід, 

дорівнює вазі льоду. Спочатку, коли від айсберга відколовся шматок, рівень води впав. 

При таненні лід перетвориться в воду того ж ваги, компенсуючи витрачені обсяги, і 

рівень води не зміниться. 
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№5. Який час повинен показувати годинник під номером 5?  

 

 

Правильна відповідь: У цьому завданні час відмотується назад: спочатку на 1 ч. 

10 хв, Потім на 1 ч. 20 хв, І нарешті 1 ч. 30 хв Отже, від 4 годинника потрібно 

відмотати час на 1 ч. 40 хв, І ми отримаємо час: 5 год. 35 хв. 
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№6. За яким принципом побудовані ці приклади? 

 

Правильна відповідь: Ось правильний алгоритм: 7 - 3 = 4, 7 + 3 = 10, 7 * 3 = 21. 

Якщо поставити ці відповіді в ряд, ми отримаємо саме суму рівності з завдання - 41021. 

 

№7. На одній шальці терезів лежить камінь вагою у 2 кг. На іншій чаші - залізна 

гиря, яка важить стільки ж. Ваги опустили в воду разом з вантажем. Чи залишаться 

шальки терезів в рівновазі під водою? 
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Правильна відповідь: Кожне тіло, занурене у воду, втрачає у вазі стільки, скільки 

води воно витіснило. Камінь займає більше обсягу, ніж гиря того ж ваги. Це означає, 

що камінь витіснить більше води, стане легше, і ваги нахиляться в сторону гирі.  


