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Новітні інформаційні технології міцно ввійшли у  сучасне життя суспіль
ства та навчально-виховний процес освітніх закладів. їх використання 
у  загальноосвітніх навчальних закладах дає змогу здійснювати навчально- 
виховний процес на більш високому рівні, а в управлінні навчальним закла
дом допомагає забезпечити дієвість, оперативність та ефективність 
роботи адміністрації освітнього закладу.
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інформаційно-комунікаційних технологій............................................  24

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та все більше їх за
стосування у  різних сферах освіти створюють основу для широкого за
провадження комп'ютерних комплексів автоматизації управління навчаль
ним закладом у  системі середньої освіти. Метою статті є визначення 
ролі та місця сучасних засобів інформатизації освіти, опис досвіду вико
ристання сучасних програмних засобів для організації навчально-виховно
го процесу в навчальному закладі.

Олена ЧЕРНЯВСЬКА
Використання ІКТ для розвитку пізнавальної 
активності та творчих здібностей учителів і учнів 29

Сьогодні нові інформаційні технології —  невід'ємна частина нашого життя.
Маючи у  своєму розпорядженні комп'ютер, учитель може інтенсифікувати 
процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, готувати особис
тість «інформаційного суспільства», формуючи в учнів уміння працювати 
з інформацією, дослідницькі уміння, комунікативні здібності. Це забезпечить 
швидке і міцне опанування навчального матеріалу, розвине пізнавальні здібнос
ті та розумові якості учнів, сприятиме активізації їх пізнавальної діяльності.

Інформаційно-комунікаційні технології, з одного боку, суттєво розширили 
можливості учнів для навчання і творчого розвитку, а з іншого  —  заго
стрили проблему інформаційної безпеки дітей у  глобальній мережі. Сьо
годні вже є усталене розуміння того, що для вирішення цієї проблеми необ
хідно діяти системно, використовуючи правові важелі, норми моралі та 
традиції, а також технічні й технологічні можливості.
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