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Використання інформаційних та телекомунікаційних технологій при викладанні 

шкільної географії 

Серед новітніх засобів навчання географії важливе місце належить 

комп'ютеризованим системам і технологіям. Використання ІКТ у процесі навчання 

географії сприяє активізації пізнавальної діяльності, а також загальної мотивації учнів.  

Сучасним інформаційним системам і комунікаційним технологіям властиві унікальні 

дидактичні можливості. Вони дозволяють надавати учням інформацію в різній формі: 

тест, графіка, аудіо, відео, анімація тощо; контролювати тимчасові параметри практичного 

заняття для кожного учня; видавати великий об'єм навчального матеріалу частинами, в 

такий спосіб інформація, що вивчається, засвоюється легше, ніж зміст підручників і 

статей; активізувати процеси сприйняття, мислення, уяви і пам'яті; мобілізувати увагу 

учня; значно знижувати час на контроль нормативних знань; бути точним і об'єктивним в 

оцінці знань; друкувати, відтворювати і коментувати інформацію; виходити у світову 

інформаційну спільноту. Значне збільшення інформації, яку ми отримуємо сьогодні разом 

з нашими учнями завдяки ІКТ, призводить до зміни  не тільки всього процесу отримання 

знань, а й до нової моделі взаємодії вчителя і учня. 

В навчальному процесі найчастіше використовуються такі елементи ІКТ, як 

електронні підручники, інтерактивна дошка, електронні енциклопедії, освітні ресурси 

Internet, диски з ілюстраціями, геоінформаційні програми, презентації, що 

демонструються за допомогою мультимедійного проектора. 

Наведемо декілька варіантів  можливого використання ІКТ при викладанні 

географії: 

- за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint Mouse Mischief «Кілька 

мишей» пожвавлюється  групова робота, тому що кожна група має свою 

електронну мишку та курсор на екрані; 

- стандартна програма Microsoft Office Publisher стане в нагоді у проектній 

діяльності учнів, при створенні публікацій, буклетів, тощо; 

- ефективним є використання ІКТ при виконанні практичних робіт.               

Наприклад, MS Excel дає можливість обробки важкої для розуміння статистичної 

інформації з подальшим узагальненням результатів у різноманітних графіках і 



діаграмах. Як результат, діяльність учнів направлена більше на аналітичну 

діяльність; 

- перспективним є дистанційне навчання через Скайп та Контакт.  Наприклад, за 

допомогою програми MS Power Point «іSpring Suite»  можливе здійснення 

дистанційного контролю знань. Учень, у вільний час має можливість зайти на 

блог, отримати навчальну інформацію із  завданнями та пройти тестування, а 

результати тестів миттєво з’являться на електронній пошті вчителя. Доцільним є 

використання цього програмного ресурсу у дистанційному навчанні для 

проведення заліків, у роботі з обдарованими дітьми та дітьми, які хворіють, для 

розміщення навчального матеріалу для учнів на сторінках власного сайту або 

блогу вчителя. 

- тестовий контроль знань, тощо.  

Зважаючи на те, що методи безперервного й інтенсивного контролю знань є 

істотними компонентами сучасної інформаційної технології в освіті, а тестування – 

найважливіший із них, зупинимось на них дещо детальніше. Популярність тестових 

завдань як засобу контролю результатів навчання швидко зростає, масштаби застосування 

тестів збільшуються. Головними причинами цього процесу є широке впровадження у 

навчальний процес комп'ютерної техніки, можливість автоматизованої обробки 

результатів та високий ступінь об'єктивності оцінювання.   

Для створення тестових завдань доцільно використовувати наступні програми:  

Power Point, Flash-тести, MyTestX, ЯКлас, Hot Potatoes, Майстер – тест, іSpring Suite.  Так, 

наприклад, Hot Potatoes –  це програма, що надає можливість самостійно створювати 

інтерактивні і тестові завдання без знання мов програмування і залучення фахівців 

програмістів. До складу Hot Potatoes входять 5 блоків програм для складання завдань і 

тестів різних видів. Кожен блок може бути використаний як самостійна програма. 

1. JQuiz – вікторина – питання з множинним вибором відповіді (4 типи завдань). 

2. JCloze – заповнення пропусків. 

3. JMatch – встановлення відповідностей (3 типи завдань). 

4. JCross – кросворд. 

5. JMix – відновлення послідовності. 

Всі вправи виконуються в режимі самоконтролю. Результат виконання завдань 

оцінюється у відсотках. Невдалі спроби призводять до зниження оцінки. За допомогою 

цієї програми можна створити 10 типів вправ і тестів з використанням текстової, 



графічної, аудіо- та відеоінформації. Її особливістю є те, що створені завдання 

зберігаються у стандартному форматі веб-сторінки: для їх використання учням не треба 

встановлювати програму на свій ПК, або реєструватися на сайтах, необхідний тільки веб-

браузер (наприклад, Internet Explorer). Учням не потрібна програма Hot Potatoes: вона 

потрібна тільки викладачам для створення і редагування вправ. Програма широко 

використовується у всьому світі для створення завдань при вивченні будь-яких дисциплін 

(Додаток 1). 

Також, інтерактивні  завдання у вигляді тестів, вікторин, анаграм, ігрових завдань 

можна самостійно створювати за допомогою програмного забезпечення дошки Lesson 

Activity Toolkit . 

Слід зауважити, що електронний контроль знань має як переваги, так і недоліки. 

Серед переваг найбільш значущими є наступні:         

- форма контролю, що вимагає мінімум письмового об'єму; 

- можливість одночасної перевірки знань учнів всього класу; 

- економія навчального часу при контролі знань; 

- оперативна діагностика рівня засвоєння навчального матеріалу кожним учнем; 

- об'єктивність оцінки, поставленої комп'ютером; 

- статистика результатів навчання учнів; 

- можливість детальної перевірки засвоєння учнями кожної теми курсу; 

- можливість повторного виконання контрольних вимірювальних вправ. 

Основними недоліками є те, що: 

- електронний контроль не сприяє розвитку усного та писемного мовлення учнів; 

- вибір відповіді може відбуватися навмання; 

- вчителю неможливо простежити логіку міркувань учнів. 

Зважаючи на це, пошук шляхів ефективного комбінування інформаційних і 

традиційних  способів контролю є актуальним питанням сьогодення.  

Висока ефективність і результативність навчально-пізнавальної діяльності учнів 

значною мірою залежить від обізнаності та майстерності вчителя, у тому числі від його 

професійного рівня в сфері володіння інформаційними технологіями. Саме тому кожен 

вчитель географії повинен не тільки володіти технологіями, але й постійно 

вдосконалюватися. 

З даними матеріалами  більш детально можна ознайомитися на сайті: 

http://irinalevchenko.livejournal.com/tag/Тренажери 

http://irinalevchenko.livejournal.com/tag/Тренажери


 

 

 

 

 

Додаток 

Приклади застосування програми Hot Potatoes для створення електронних 

тестових завдань.  

   Hot Potatoes можна скачати з    

  головної сторінки сайту безкоштовно 

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot 

 

 

 

 

Основні етапи 
Створення вправи  етапів: 
1. введення даних; 
2. настройка конфігурації вправи  
3. перетворення даних у  формат веб-сторінки (HTML) - для подальшої роботи учнів і 

збереження вправи; 
4. збереження файлу даних вправи у форматі конкретного блоку програми (для можливого 

внесення змін). 
Крім того, створені вправи і відповіді можна 
• роздруковувати; 
• об'єднувати в тематичні блоки і уроки. 
 
Розглянемо  більш детально інструкцію створення тестових завдань JQuiz. 
За допомогою цієї програми можуть бути створені тести на основі питань з різними 

варіантами відповідей: 

 Альтернативний вибір – одну правильну відповідь з декількох варіантів відповідей; 
 

 

 

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot


 

 

 

 Множинний вибір – кілька правильних відповідей; 
 

 

 

 Коротка відповідь – коротка відповідь відкритого типу (вводиться за допомогою 

клавіатури); 
  

 

В один тест або завдання можна включити кілька запитань різних типів. 
Кількість питань у вправі не обмежена. 

При виконанні завдання учень може вибрати режим перегляду завдання по одному 

питанню або всіх питань відразу. Для цього використовується кнопка в правому 

верхньому куті тесту «Покажи всі питання». 
Створення тестового завдання. 



Запустіть програму Hot Potatoes, виберіть програму JQuiz на екрані або в меню Potatoes- 
відкриється робоче вікно програми. 

 

Введіть заголовок вправи (поле Ім'я). 

 

Оберіть номер питання на полі В, введіть текст питання, виберіть тип питання у списку 

праворуч і введіть відповіді (поле «Відповіді»). 
Відзначте правильні відповіді у полі «Вірно». 
Введіть коментар до окремих відповідей у полі «Коментарі». 
Для переходу до наступного питання використовуються стрілки поряд з полем номера 

питання. 



 

Налаштування конфігурації 

Зовнішній вигляд панелі інструментів: 

 

У програмі Quiz надаються додаткові можливості для налаштування конфігурації завдань. 

Вибравши вкладку Інше в діалозі «Файл конфігурації» можна: 
- міняти порядок питань при кожному завантаженні завдання; 
- показувати кількість питань, на яких було дано правильну відповідь з першої спроби; 
- показувати загальну оцінку після кожної правильної відповіді; 
- враховувати регістр букв (рядкові, прописні) при перевірці відповіді. 
- показувати список інших можливих вірних відповідей; 
- встановити кількість спроб введення короткої відповіді, після яких завдання 

трансформується в питання з множинним вибором відповіді (настройка використовується 

в питаннях змішаного типу); 
- використовувати екранну клавіатуру (для коротких відповідей); 
- виводити на екран задану кількість питань. 
Змінити зовнішній вигляд завдання (шрифт, розмір,  колір сторінки, вставити малюнок) 

можливо за допомогою  Кнопки «Внешний вид». 



 

 



 

 

Колір кожного елемента завдання задається за допомогою стандартної кольорової палітри, 

яка викликається натисканням кнопки з веселкою, розташованої поруч з полем потрібного 

елемента. Всі зміни, що вносяться відразу ж відбиваються на зразку екрану в лівій частині 

вікна: 

 



 

 

Можна встановити фонову картинку для завдання, але пам'ятайте, що фонова картинка 

повинна лежати в папці, де буде знаходитися сторінка із завданням. Розмір шрифту можна 

задати в пікселях (вносити треба самостійно, наприклад – 18 px). Таблиця відповідності 

шрифтів див. в Додатках. 

Налаштування таймера 

Для обмеження часу на виконання завдання або тесту необхідно у вікні 

налаштування конфігурації "Вибрати вкладку Таймер; 
"В розділі Обмеження часу встановити прапорець Установка тимчасових обмежень 

завдання; 
"Ввести тимчасові показники в хвилинах і / або секундах; 
"Внести в поле «Ваш час минув» фразу, яка повідомляла б учневі про те, що у нього 

більше немає часу для виконання завдання. 
Зауваження. Якщо учень не вкладається у відведений для виконання вправи час, 

вправа завантажується ще раз і виконується спочатку. 
 



 

Після введення питань не забудьте зберегти проект і створити веб-сторінку. Для 

цього вибираємо в закладках Файл, Зберегти як… 

У вас є можливість редагувати цей файл. 

 

Для того, щоб використовувати тестове завдання як Веб-сторінку (загрузити як 

файл в Інтернет), необхідно зберегти завдання ще раз як Веб-сторінку. 
Тепер ваші учні будуть мати можливість зробити це завдання, не встановлюючи 

програму  Hot Potatoes на свій ПК. 
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