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Анотація
Використання інформаційних технологій на уроках світової
літератури. Особливості сучасної системи освіти є співіснування двох
стратегій організації навчання - традиційної та інноваційної.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ
ЛІТЕРАТУРИ

Курс «Світова література» - важлива складова літературної та загально
гуманітарної освіти сучасних українських школярів, оскільки синтезує в собі
найвищі досягнення культури народів світу і створює умови для
перетворення її найважливіших цінностей і надбань в індивідуальний досвід
особистості, дає унікальну можливість вчитися жити в конкретному
соціокультурному

просторі,

усвідомлюючи

його

неоднорідність

та

неоднозначність. Цей курс також посутньо впливає на оновлення змісту
вітчизняної освіти, плекання гуманістичного світогляду та гуманітарної
зорієнтованості

особистості,

сприяє

виконанню

стратегічного

загальнодержавного завдання інтеграції України у світовий духовнокультурний простір.
Однією з особливостей сучасної системи освіти є співіснування двох
стратегій організації навчання - традиційної та інноваційної.

Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається,
головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов'язане
з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових
"переможних методик", які за короткий час повинні дати максимальний
ефект незалежно від особливостей класу та окремих учнів, їхніх бажань,
здібностей тощо.
Сьогоднішня

психолого-педагогічна

наука

вважає,

що

нове

у

педагогіці, поширення педагогічних новацій. - це не лише ідеї, підходи,
методи, технології, які ще не використовувались, а й той комплекс елементів
або окремі елементи педагогічного процесу, які дають змогу ефективно
вирішувати завдання розвитку і саморозвитку творчої особистості.
Носіями педагогічних інновацій виступають творчі особистості, які здатні до:
-

рефлексії, що характеризує здібності педагога до самопізнання,

самовизначення й осмислення ним свого духовного світу, власних дій і
станів, ролі та місця у професійній діяльності;
- саморозвитку як творчого ставлення індивіду до самого себе, створення,
ним самого себе у процесі активного впливу на зовнішній і внутрішній світ з
метою її перетворення;
- самоактуалізації як фактору безперервного прагнення людини до якомога
повнішого виявлення та розвитку своїх особистісних можливостей;
-

професійного

самовдосконалення,

яке

здійснюється

у

двох

взаємопов'язаних (разом з цим відносно самостійних процесах) формах:
самовиховання - цілеспрямована діяльність людини щодо систематичного
формування та розвитку в собі позитивних і усунення негативних якостей
особистості, у відповідності до усвідомлених потреб відповідно соціальним
вимогам у особистісній стратегії;
-

розвитку: самоосвіта - оновлення й удосконалення наявних у спеціаліста

знань, умінь і навичок з метою досягнення бажаного рівня професійної
компетентності.

Реалізація інноваційних методик передбачає комплексне використання
сучасних технічних засобів навчання, аудіо та відеоматеріалів, комп'ютерної
техніки.
Комп'ютери, як відомо, використовують сьогодні практично в усіх,
галузях

суспільного

життя.

Тому

вміння

працювати

із

сучасними

інформаційними технологіями розглядаються у нашій державі як обов'язкові
та необхідні для кожного спеціаліста. Саме з цієї причини заслуговує уваги
проблема підготовки майбутніх фахівців, які б володіли комп'ютерними
знаннями і вміли застосовувати їх у своїй професійній діяльності: адже вищі
заклади освіти готують випускників 21-го століття, в якому відбувається
стрімкий розвиток інформаційних технологій; з кожним днем зростають їхні
можливості, розробляються удосконалені та нові зразки як програмного, так і
технічного забезпечення. Тому й можливості використання цих технологій у
навчальному процесі, на нашу думку, є невичерпними. Винятку не становить
і галузь вивчення світової літератури.
Нові інформаційні технологи кардинально вплинули на всю систему
освіти, зачепивши її зміст, форми і методи навчання, що привело до зміни
вимог щодо моделі випускника вищого навчального закладу. З моменту
використання у сфері освіти мережевих (сіткових) технологій, онлайнових
баз даних, комп'ютерного моделювання стало можливим навчати студентів
не лише працювати в Інтернеті з метою засвоєння навчального матеріалу, але
й використовувати його ресурси в майбутній професійній діяльності.
Так, широка доступність навчальної інформації найрізноманітнішого
характеру завдяки засобам мультимедія є важливим фактором, що впливає на
перспективи розвитку і характер сучасного процесу навчання.
Одним

із

найбільш

популярних

програмних

засобів,

які

використовуються на заняттях із застосуванням інформаційних технологій, є
програма компанії Microsoft - Power Point.
Ця програма проста в застосуванні. Нею може оволодіти будь-який
викладач - предметник незалежно від того, який предмет він викладає.

Комп'ютерна програма Microsoft Power Point дозволяє використання
текстового формату, звукових та відео файлів, анімаційного оформлення,
різноманітних схем, таблиць, динамічних графіків тощо. Все це сприяє
кращому розумінню презентованої інформації слухачами. Такі заняття
сприяють підвищенню інтересу студентів до навчання, допомагають
удосконалити їх аналітичні, мовні навички, розвивають творчу фантазію.
Переваги цієї програми полягають у тому, що процес підготовки
презентаційних матеріалів не вимагає великих затрат часу і сил, до того ж
вона дозволяє раціонально використовувати час на занятті. Використання
презентацій дає можливість більш глибоко , за допомогою наочності
ознайомити

студентів

з

біографічним,

ілюстративним,

краєзнавчим

матеріалом, поняттями теорії літератури, здійснювати зв'язок з іншими
дисциплінами, а також залучати студентів до пошуку цікавої інформації, що,
в свою чергу, сприяє набуттю досвіду самостійної роботи, підвищуюч інтерес
до предмета.
Література
1. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп'ютерні технології для розвитку
учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: 36. наук,
праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. - К: Атака, 2005. - С. 76 - 95.
2. Мадзігон В.М. Проблематика та перспектива інформатизації освіти. - К.:
Либідь, 2006. - 112 с
3. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх
навчальних закладах. - К.: Ленвіт, 2000.240с.
4. Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. Intel. Навчання для майбутнього. -К.:
Нора-прінт,2005 .-52 8с.

