
 

 

    

ППллаанн  ннааввччааллььннооггоо  ппррооееккттуу  
 

 

Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у 
базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи 
бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту? 

 Так       Ні 

 

Опис проекту 

Назва проекту:   Комп’ютер та навчання – сумісні чи ні? 

Основні питання:  

 Ключове питання: Чи прогрес – це завжди розвиток? 

 
Тематичні 
питання: 

Чи заважає Інтернет моєму навчанню?  

Чи сучасне навчання може обійтися без Інтернету? 

Сучасні технології та навчання – разом задля прогресу? 

Стислий опис: 

Під час цього проекту учні повинні дослідити проблему використання Інтернету для навчання. 

Вони повинні провести анкетування серед однокласників для того, щоб визначити де і для чого 

вони використовують Інтернет, та які сайти їм видаються корисними та цікавими. Також вони 

мають можливість для творчих відповідей на питання – для чого мені Інтернет. Перед 

початком роботи в Інтернеті кожен учень повинен буде пройти тест про знання правил 

безпечної роботи. Школярі проведуть пошук в Інтернеті 1) освітніх сайтів, 2) сайтів, які 

містять статистичну інформацію щодо використання Інтернету їх однолітками. Група, яка 

працюватиме над проектом проаналізує отримані дані, узагальнить їх, систематизує посилання 

і відповіді. Результатом проекту є створення презентації та публікації, які будуть показані 

батькам для того, щоб переконати їх у важливості та необхідності доступу до Інтернету для 

отримання якісної та сучасної освіти. 

Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний 

проект 

 Автор навчального проекту: 

Прізвище, ім’я та по-

батькові: 

Крушельницький Володимир Олегович 

Назва навчального 

закладу: 

ЗОШ №3 

Місто, село: місто Бучач 



 

 

 Основи економіки 

 Українська мова і 
література 

 Зарубіжна література 

 Музика, образотворче 
мистецтво 

 Інформатика 

 Всесвітня історія 

 Людина і суспільство/Основи 
філософії 

 Я і Україна/Довкілля/ 
Природознавство 

 Фізика, астрономія 

 Іноземна мова 

 Математика 

 Фізична культура, ОБЖ, 
ДПЮ 

 Біологія 

 Географія  

 Хімія 

 Історія України 

 Основи 
правознавства 

 Трудове навчання 

 Інше:       

 Інше:       

 інше:       

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект 

 1–4 

 5-7 

 Інше:       

 Інше:       

 8-9 

 10-11 

 Інше:       

 Інше:        

Державні освітні стандарти та навчальні програми: 

Технології 

Уміння користуватися графічними редакторами при виконанні документів за допомогою комп'ютерних 

засобів. 

Знання соціальних, правових та етичних аспектів інформатизації суспільства; 

Знання можливостей використання програмного забезпечення комп'ютера в навчальному процесі; 

Уміння застосовувати комп’ютерні засоби у проектній діяльності; адекватно добирати програмний засіб як 

інструмент пізнавальної діяльності; 

Суспільствознавство 

Уміння визначати життєві цінності та орієнтири, 

Обирати конструктивні форми взаємодії та власної поведінки, 

Мова  
Вміння і навички в різних видах мовленнєвої діяльності: володіння різними типами і стилями мовлення з 

урахуванням ситуації спілкування, дотримання правил спілкування. 

Уміння  свідомо  та  правильно складати   речення,  необхідні для  використання  у  найбільш типових 

ситуаціях.  

Уміння   продукувати   писемне повідомлення   з   дотриманням мовних правил 

Уміння  формулювати  думку   у різних стилях і жанрах мовлення.  

Уміння  підготувати  виступ  і виголосити його з урахуванням ситуації спілкування 

 

Навчальні цілі та очікувані результати навчання: 

Вміти проводити опитування та аналізувати його результати; 

Вміти систематизувати, порівнювати та розпізнавати спільне у твердженнях; 

Вміти систематизувати, класифікувати посилання Інтернету за темами, напрямками, 

предметами навчальної програми; 



 

 

Вміти здійснювати пошук в Інтернеті інформації на задану тему; 

Вміти працювати з програмою PowerPoint для створення презентацій; 

Вміти працювати з програмою Publisher для створення публікацій; 

Вміти працювати з програмою Publisher для створення веб-сторінок з формами – для збору 

інформації, а також для розповіді про проект; 

Вміти працювати з програмою Excel для створення діаграм; 

Вміти оформлювати проект (елементи дизайну); 

Діяльність учнів:  

Ознайомлюються з вчительською презентацією, з’ясовують свої завдання в межах проекту; 

Ознайомлюються з критеріями оцінювання презентації та публікації; 

Учні планують свою діяльність, розподіляють обов’язки; 

Учні працюють з дидактичними матеріалами – анкетами для збору інформації, шаблонами 

для створення діаграм; 

Відповідають на питання тесту щодо правил роботи в Інтернеті; 

Опитують однолітків про те, для чого вони використовують Інтернет; 

Опитують однолітків про те, де вони використовують Інтернет;  

Опитують однолітків про ресурси Інтернету, які вони використовують; 

Збирають аргументи щодо використання Інтернету; 

Результати опитування відображають у вигляді діаграм та використовують у презентації та 

публікації;  

Шукають, аналізують наявні освітні ресурси Інтернету;  

Шукають та збирають інформацію про використання Інтернету школярами інших країн; 

Порівнюють обсяг освітніх ресурсів Інтернету з матеріалами, наявними у доступних 

“традиційних” бібліотеках та підручниках; 

Подають результати роботи над проектом і процесу його виконання у вигляді презентації; 

Виправдовують та обґрунтовують своє право на використання Інтернету перед батьками у 

вигляді публікації - бюлетеня; 

Знайомляться з правилами створення ефективних публікацій та презентацій; 

Вчаться користуватися програмою Excel для створення діаграм; 

Вчаться користуватися програмою Publisher для створення публікації; 

Порівнюють програми Word та Publisher щодо їх можливостей створення і роботи з 

текстовими документами (публікаціями), веб-сайтами. 

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту: 

Два тижні 



 

 

Вхідні знання та навички: 

Знання клавіатури та вміння користуватися мишкою; вміння друкувати, копіювати, 

вставляти, зберігати інформацію на комп’ютері. 

Базові вміння роботи з програмами Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint та Publisher). 

Матеріали та ресурси: 

Обладнання (відмітити необхідні прилади): 

 Фотоапарат 

 Принтер 

 Цифровий фотоапарат 

 Програвач DVD-дисків 

 Засоби для зв’язку з 
Інтернетом 

 

 Лазерний диск 

 Відеокамера 

 Проектор 

 Сканер 

 Телевізор 

 

 Комп’ютер(и) 

 Відеомагнітофон 

 Обладнання для 
проведення відеоконференцій 

 Інше:        

 
Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми): 

 Бази даних 

 Табличний процесор 

 Видавничі системи 

 Програми для 
підтримки роботи з 
електронною поштою 

 Енциклопедія на 
компакт-диску 

 Програми 
опрацювання 
зображень 

 Веб-браузер для 
перегляду веб-сайтів 

 Програми для 
створення 
мультимедійних 
презентацій  

 

 Програми для створення 
веб-сайтів 

 Текстовий редактор 

 Програми для створення 
публікацій 

 Архіватори 

 Інше:       

Друковані 

матеріали: 

Підручники, довідники – робота з програмами Microsoft 

Office (PowerPoint, Publisher, Excel). 

Додаткове приладдя 

та витратні 

матеріали: 

Папір для публікацій та друку анкет. 

Ресурси Інтернету: 

www.yandex.ru, www.google.com (або інші) - пошукові 

сервери 

edu.kiev.ua/schools/sl38/index.html – твори-роздуми учнів 

ліцею №38 м. Києва про Інтернет 

www.factmonster.com - сайт зі статистичною інформацією 

про використання Інтернету школярами інших країн 

http://www.meta.ua/
http://www.google.com/
http://www.factmonster.com/
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Диференціація навчання: 

 Обдаровані учні: 

Виконання завдання у більшому обсязі. Публікація 

ґрунтовніша, на більшу кількість сторінок (на це відведені 

додаткові бали у формі оцінювання). Підготовка презентації 

про освітній сайт.  

Оцінювання знань та 

вмінь учнів: 

Оцінювання проекту буде здійснюватися за допомогою форм 

оцінювання презентації та публікації. Кожна форма 

оцінювання містить кілька розділів критеріїв (зміст, 

грамотність, оформлення тощо). Крім цього у відповідних 

критеріях враховується співпраця учнів в межах проекту, їх 

вміння подати результати своїх досліджень. Бали 

виставляються у 100-бальній шкалі. Потім переводяться у 

стандартну 12-бальну за допомогою форми для оцінювання. 

Ключові слова: 

Інтернет, діти, освіта, навчання, правила, етикет, безпека, 

освітні сайти 
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