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ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 

Електронні освітні ресурси (ЕОР) стали невід’ємною частиною 

інформаційно-освітнього середовища сучасної школи, дозволяючи 

підвищувати ефективність навчання за рахунок введення елементів 

інтерактивності і мультимедіа [1]. 

Електронний освітній ресурс (ЕОР) – це найбільш загальний термін, 

що об’єднує навчальні матеріали, засоби навчання, для відображення яких 

використовуються електронні пристрої. 

Цифрові освітні ресурси (ЦОР) – випадок ЕОР, освітні ресурси, 

створенні і функціонуючі на базі цифрових технологій. Різниця в термінах 

полягає в тому, що цифрові технології – всього лише спосіб обробки і 

запису даних [3]. 

Електронний освітній ресурс нового покоління - це вже не просто 

картинки, відео чи аудіо записи, це освітній ресурс, що включає в себе 

структуру, предметний зміст, програмне забезпечення, необхідні для його 

використання в процесі навчання. Це мультимедійний інтерактивний 

продукт, розрахований на те, що користувач сам керує подіями, а не є 

пасивним глядачем чи слухачем [2]. 

Навіщо потрібно застосування ЕОР вчителю? 

 економія часу на уроці;
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 глибина занурення в матеріал;



 підвищена мотивація навчання;

 можна одночасно використовувати відео-,  аудіо-, мультимедіа

- матеріали; 

 залучення різних видів діяльності.

Що дає застосування ЕОР учневі? 

 сприяє створенню ситуації успіху для учня;

 сприяє зростанню успішності учнів з предмету;

 формує навички самостійної продуктивної діяльності;

 дозволяє учням проявити себе в новій ролі;

 розвиває мотивацію і робить заняття цікавими;

 допомагає розкрити творчі здібності і надає впевненості в собі.

При побудові навчального процесу з використанням ЕОР 

 найбільший акцент робиться на організацію активних видів

пізнавальної діяльності учнів; 

 вчитель виступає в ролі режисера і педагога-менеджера

навчального процесу, готового запропонувати учням необхідний комплект 

засобів навчання, а не передати навчальні матеріали; 

 учень виступає в якості суб'єкта діяльності поряд з педагогом,

а його особистісний розвиток є однією з головних освітніх цілей; 

 навчальні матеріали використовуються не як мета навчання, а

як засіб організації пізнавальної діяльності. 
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Комп'ютерні програми забезпечують введення навчального 

матеріалу, моделювання ситуацій спілкування, організацію ігрових 

завдань, контроль і оцінку знань, дозволяють використовувати всі види 

наочності [4]. 

Отже, електронні освітні ресурси дозволяють реалізовувати 

принципи диференційованого і індивідуального підходу у навчанні. 

Проекти, виконані з використанням ЕОР, допомагають урізноманітнити 



заняття, реалізують комплексний підхід у навчанні і значно підвищують 

мотивацію до вивчення матеріалу. Використання ЕОР має бути доцільним 

і працювати на ефективність навчального процесу, економію часу, 

підвищення темпу уроку, отримання вичерпних відомостей, але без шкоди 

для якості засвоєння матеріалу. 

ЕОР не просто повинні бути доречні, вони повинні нести корисні 

відомості для учнів, не перевантажуючи урок, а доповнюючи і глибше 

розкриваючи його. 
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