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Світ розвивається швидкими темпами. Стрімкий розвиток новітніх 

комп‘ютерних технологій, науки, техніки набагато полегшив життя 

людини на планеті Земля. Постійно створюється багато різноманітних 

програм для бізнесу, для роботи в офісі, для медицини і, звичайно, для 

освіти. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 

навчальну діяльність є одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти. 

Вони забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного 

процесу, доступність, ефективність освіти та рівний доступ до якісної 

освіти.  

Для досягнення цієї мети створюються електронні засоби 

навчального призначення. Впровадження ІКТ у навчальний процес 

створює нові перспективи для поглиблення теоретичної бази знань учнів, 

студентів, вчителів і викладачів. 

Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А 

тому, в звичайній освіті потрібно щось змінювати, приносити щось нове, 

відповідне розвитку нашого суспільства. В сучасній освіті необхідно 

застосовувати новітні інформаційні технології. 

Використання електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП) 

на уроці має велику кількість переваг. Так як сучасні діти з дитинства 

знайомі з електронними гаджетами, то використання ЕЗНП на уроці 

зацікавлює їх, вони стають більш активними, а матеріал більш 

доступнішим та зрозумілішим, краще запам‘ятовується. Це сприяє 

покращенню рівня знань учнів, їх успішності; значно полегшується і 

робота вчителя. Саме тому масове впровадження електронних засобів 
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навчання в освітню сферу висувається в розряд пріоритетних і вимагає 

більшої уваги. 

В Україні, яка "крокує" до єдиного світового простору, 

упровадження електронних засобів навчального призначення  набуває все 

більш масштабного і комплексного характеру. Але як і будь-яке 

нововведення стикається з низкою проблем, кожна з яких потребує 

нагального вирішення. 

Слід зазначити, що перш за все треба ліквідувати прогалини у 

знаннях вчителів з галузі елементарної інформатики та основ 

програмування [8]. Наразі за статистичними даними понад 50% вчителів 

взагалі не володіють (або не хочуть користуватись) комп‘ютером та 

абсолютно не присутні в Інтернеті. Вчителі, які черпатимуть свої знання з 

найновіших джерел, використовуватимуть ефективні технології навчання, 

мультимедійні засоби, завжди будуть цінуватися суспільством [7; 9]. 

Творчий підхід до організації уроку не лише зацікавить учнів, а й 

дозволить краще запам‘ятати матеріал [2]. 

Також є важливим питання наявності високошвидкісного 

підключення до мережі Інтернет в комп‘ютерних класах, або в закладах 

освіті взагалі. Глобальна мережа надає можливість знаходити нові 

відомості, є сховищем для навчальних матеріалів. Наведемо ряд переваг 

використання мережі Інтернет для навчання: можливість дізнатись про 

домашнє завдання онлайн, завжди буди на зв‘язку з вчителем, перегляд 

оцінок онлайн, можливість створення дистанційного навчання тощо. 

Також слід зазначити, що важливим є наявність якісних ЕЗНП. В 

Україні кількість активних розробників ЕЗНП суттєво зменшилась, а якість 

сучасних програмних продуктів здебільшого недостатня [16]. 

Аналізуючи всі дані, можна сказати, що проблема створення та 

використання ЕЗНП є досить пріоритетною і необхідною для розвитку 

держави. Поступове, але нагальне вирішення цієї проблеми шляхом 

підвищення кваліфікації викладачів, оновлення програмного та технічного 

забезпечення, виведе освіту в Україні на досить високий рівень, 

гарантуючи її якість і мобільність. 
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