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Степаненко A. І. 

SMART-ТЕХНОЛОГІЇ  ЯК ОДИН IЗ ЗАСОБIВ РОЗВИТКУ 

ПIЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI СТУДEHТIB 

Спрямованiсть сучасного суспiльства на iнформатизацiю не тiльки ycix 

галузей виробництва, а також особистого життя спонукає освiтян 

використовувати сучаснi iнформацiйнi технологiї якомога частiше.  

Основними фахiвцями, якi вивчали це питання досконало можна 

вважати педагогiв: Жалдака M. I., Лапiнського В. В., Шут M. I., в своїй 

спiльнiй працi «Комп'ютерно-орiєнтованi засоби навчання математики, 

фiзики, iнформатики: Посiбник для вчителiв» вони провели аналiз 

педагогiчних умов використання програмно-методичних комплексiв у 

навчальному процесi.  

Вже не одноразово було доказано, що iнформацiйнi технологiї навчання 

можуть бути ефективними i не шкодити фiзичному та психiчному здоров'ю 

студентiв тiльки тодi, коли вони органiчно вписуватимуться у традицiйну 

систему навчання. Саме рацiональне поєднання традицiйних методiв та 



засобiв навчання, з сучасними iнформацiйними технологiями веде до 

полiпшення результатiв навчальної дiяльностi студентiв.  

Але перехiд до нових комп'ютерно-орiєнтованих технологiй навчання 

тягне за собою цiлий комплекс психолого-педагогiчних, органiзацiйних, 

навчально-методичних, технiчних проблем.  

Основними серед них є:  

• пiдготовка педагогiчних працiвникiв, якi вільно могли застосовувати в 

навчальному процесi засоби сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй;  

• пiдготовка студентiв до використання сучасних засобiв навчально-

пiзнавальної діяльності;  

• розробка методик використання сучасних iнформацiйних технологiй 

навчання у навчальному процесi пiд час вивчення вcix без винятку 

навчальних предметiв.  

Використання суто комп'ютерних технологiй дозволяє лише 

вiдтворювати тим чи iншим способом данi, вiдомостi i не дає можливості 

ефективно та безпосередньо взаємодiяти з iнформацiйним об'єктом, що 

створюється або демонструється. Це вирiшують за допомогою сучасних 

iнформацiйних технологiй.  

Досить поширеним на даний час в oсвiтi представником таких 

технологiй є програмно-технологiчний навчальний комплекс на основi 

SMART Board, який вiдомий пiд назвою «iнтерактивна дошка». Цей 

комплекс дозволяє створювати iнформацiйно-комунiкацiйне середовище й 

використовувати як традицiйнi, так й iнновацiйнi педагогiчнi технологiї 

навчання. Основна особливiсть програмного забезпечення SMART Notebook 

полягає в тому, що його можна використовувати для запису перебiгу уроку 

чи доповiдi, робити пiд час обговорень помiтки, використовувати iншi 

програмнi засоби та iнше. Записану послiдовнiсть cторінок користувач може 

зберiгати у файлах, завантажувати, вiдтворювати та редагувати. Сторiнки iз 

SМART Notebook можна також зберiгати у форматi НТМL для подальшого 



розмiщення її в Iнтернетi. Вчитель або студент засобами SMART Board може 

створити i продемонструвати свою презентацiю за зручним сценарiєм, 

зберегти у виглядi альбому з графiчиими файлами, зафiксувати oкpeмi етапи 

доповiдi й при потребi вiдтворити їх, робити в процесi доповiдi нотатки на 

слайдах, записувати процес подания iнформацiї та iнше. Чутливi до дотику 

екрани SMART Board можуть з успiхом використовуватися у сферi освiти в 

роботi з електроними картами, схемами, малюнками, а також для проведення 

презентацiй, семiнарiв, демонстрацiї широкiй аудиторiї. 


