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Використання сучасних інтерактивних технологій у викладанні предметів 
дозволяє підвищити наочність і ергономіку сприйняття навчального матеріалу, 
що позитивно позначається на навчальній мотивації та ефективності навчання. 
Інтерактивні технології збагачують процес навчання, залучаючи в процес 
сприйняття навчальної інформації більшість чуттєвих компонент учня. 
Інтерактивні мультимедіа-технології інтегрують у собі потужні розподілені 
освітні ресурси, вони можуть забезпечити середовище формування і прояв 
ключових компетенцій, до яких відносяться в першу чергу інформаційна й 
комунікативна. Освітні інформаційні технології відкривають принципово нові 
методичні підходи в системі загальної освіти. 

При дистанційному навчанні суб’єктами в інтерактивній взаємодії будуть 
виступати викладачі та студенти, а засобами здійснення подібної взаємодії – 
електронна пошта, телеконференції, діалоги в режимі реального часу і т. д. До 
освітніх технологій, найбільш пристосованих для використання у 
дистанційному навчанні, відносяться: відео-лекції; мультимедіа-лекції і 
лабораторні практикуми; електронні мультимедійні підручники; комп’ютерні 
навчальні і тестуючі системи; імітаційні моделі і комп’ютерні тренажери; 
консультації та тести з використанням телекомунікаційних засобів; 
відеоконференції.  

Використання інтерактивних форм у процесі навчання, як показує 
практика, знімає нервове навантаження учнів, дає можливість змінювати форми 
діяльності, переключати увагу на вузлові питання теми занять. Інтерактивні 
технології в сукупності з інтерактивним програмним забезпеченням дозволяють 
реалізувати якісно нову ефективну модель викладання навчальних дисциплін, а 
сучасні інтерактивні дошки, що з’явилися в освітніх установах, є технічним 
інструментом для реалізації ефективної моделі електронного навчання. 

Використання інформаційних та мультимедійних технологій є однією з 
найважливіших умов для проведення занять в інтерактивній формі і передбачає 
використання мультимедійних засобів, комп’ютерної техніки, інтерактивних 
дошок і мережних освітніх інформаційних ресурсів. Мультимедіа-комплекс 
апаратних і програмних засобів комп’ютера дозволяє об’єднувати інформацію, 
подану в різних формах (текст, графіка, звук, відео, анімація), і працювати з 
ним у інтерактивному режимі. 

Застосування новітніх технологій у навчанні підвищує наочність, полегшує 
сприйняття матеріалу. Це сприятливо впливає на мотивацію учнів та загальну 
ефективність освітнього процесу. 
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