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ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ POWERPOINT В
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСI

У статтi розглянуто питання пiдготовки майбутнiх вчителiв до використання iнформа-
цiйних технологiй у професiйнiй дiяльностi. Дано приклад творчого використання пакета
PowerPoint, запропонованого для дiяльностi вчителя.
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Постановка проблеми. Комп’ютер i Iнтернет сьогоднi не є чимось
новим для студентiв i учнiв школи. Тому вчителiв та викладачiв постiйно
цiкавить питання, як, використовуючи можливостi комп’ютера та сучасного
програмного забезпечення, пiдвищувати рiвень викладання свого предмету.

Використання нових iнформацiйних технологiй у навчаннi, наприклад,
географiї, англiйськiй мовi, iсторiї є одним з найважливiших аспектiв вдо-
сконалення та оптимiзацiї навчального процесу, збагачення арсеналу iнстру-
ментiв та прийомiв, якi дозволяють урiзноманiтнити форми роботи i зробити
уроки цiкавими, пам’ятними для учнiв. Наявнiсть комп’ютерiв, електронних
матерiалiв, пiдручникiв i енциклопедiй дає змогу вчителям модернiзувати
процес навчання. Iнформацiйнi технологiї дозволяють зробити навчання iн-
дивiдуальним вiдповiдно до темпiв та глибини курсу. Такий пiдхiд дає бажа-
ний результат, оскiльки створює умови для успiху навчання кожного учня,
викликаючи позитивнi емоцiї та мотивуючи їх до навчання.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Беручи до уваги велику
кiлькiсть програмних продуктiв, їх використання у викладаннi вiдповiдних
навчальних дисциплiн дуже важке. Перш за все, це стосується вiдсутностi ме-
тодичного супроводу: бiльшiсть програмних засобiв створюються для розваг.
Насправдi вчитель, бажаючи використовувати такi програмнi продукти, зму-
шений налаштовуватися на них, виконувати велику роботу для їх грамотного
використання. Одним з розповсюджених способiв використання комп’ютера
в навчаннi є використання програми Microsoft PowerPoint. З його допомо-
гою вчитель має можливiсть ефективно використовувати комп’ютер як засiб
органiзацiї навчального процесу [2].
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В.Н. Могильова зазначає: «Як i при впровадженнi будь-якого iншого за-
собу навчання, виникає ряд проблем, пов’язаних з психолого-педагогiчними
умовами застосування комп’ютера в процесi навчання. У той же час ком-
п’ютер дає такi можливостi iнформацiйного забезпечення навчального про-
цесу, яких досi нiколи не було. Виникає серйозна багатоаспектна проблема
вибору стратегiї впровадження комп’ютера в навчання, яка дозволила б ви-
користовувати всi його переваги i уникнути втрат, що впливають на якiсть
педагогiчного процесу i якi зачiпають розвиток основних сфер людини» [1].

Мета дослiдження. Дослiдження позитивних i негативних момен-
тiв при роботi вчителiв та викладачiв з редактором презентацiй Microsoft
PowerPoint. На конкретному прикладi пiдготовки вчителя до уроку розгля-
нути можливостi програмного засобу.

Виклад основного матерiалу. Мультимедiйнi технологiї — це не тради-
цiйна система, це абсолютно iнший навчальний процес, який повинен гаран-
тувати розвиток комунiкативних, творчих i професiйних знань, необхiднiсть
особистого вдосконалення i постiйної самоосвiти. Зокрема, систематичне ви-
користання комп’ютера, а саме мультимедiйних презентацiй допомагають
пiдвищити якiсний рiвень наочностi, пiдвищити її продуктивнiсть, логiчну
побудову та структурування навчального матерiалу, що значно пiдвищує рi-
вень сприйняття iнформацiї слухачами. Середовище PowerPoint призначене
для створення та редагування презентацiй. Воно поєднує в собi текст, графi-
ку, анiмацiю i дозволяє створювати привабливий продукт для слухачiв. За
його допомогою можна зручно та швидко пiдготувати навчальний матерi-
ал, легко створити анiмований слайд, швидко виконати рiзнi форми оцiнки
пiзнавальної дiяльностi та багато iншого.

Презентацiї, пiдготовленi пакетом Microsoft Office з використанням анi-
мацiї та iнтерактивних елементiв, забезпечують якiсно новий рiвень пода-
ння iнформацiї. Пiдтримка аудiо дає можливiсть розробки сюжету гри в
PowerPoint, має великий вплив на емоцiйне сприйняття учнiв, сприяє глиб-
шому вивченню навчального матерiалу. На кожному уроцi викладач вирiшує
ряд психолого-педагогiчних завдань. Дозволяє утримувати увагу пiд час за-
няття, залучати чуттєве та емоцiйне сприйняття, уяву та кмiтливiсть учнiв.

Мультимедiйна технологiя — це технологiя, яка дозволяє за допомо-
гою комп’ютера iнтегрувати, обробляти i водночас вiдтворювати рiзноманiтнi
типи сигналiв, рiзнi середовища, засоби i способи обмiну даними, вiдомостя-
ми.
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Основними перевагами мультимедiйних технологiй вважається розши-
рення можливостей, вдосконалення методiв доступу до матерiалiв, бiльша
наочнiсть опановуваного матерiалу. Мультимедiйнi технологiї широко засто-
совуються в освiтi та у практичнiй роботi спецiалiстiв рiзних галузей.

Залежно вiд способу реалiзацiї на комп’ютерi розрiзняють такi види пре-
зентацiй: зi сценарiєм, iнтерактивнi та автоматичнi.

Презентацiя зi сценарiєм
Презентацiя зi сценарiєм — це традицiйна презентацiя зi слайдами, до-

повнена засобами показу кольорової графiки й анiмацiї з виведенням вiдео-
матерiалу на великий екран або монiтор. У нiй є можливiсть пiд час показу
вносити змiни у процес демонстрацiї, а також використовувати титри, що
рухаються по екрану i мiстять додатковi пояснення.

Анiмацiйний текст у поєднаннi з анiмацiйними дiаграмами, графiками
та iлюстрацiями дає змогу зосередити увагу слухачiв на основному i сприяє
кращому запам’ятовуванню iнформацiї. Озвучує матерiал, як правило, сам
ведучий.

Презентацiя зi сценарiєм є найпоширенiшим видом мультимедiйних пре-
зентацiй.

Iнтерактивна презентацiя
Iнтерактивна презентацiя — це дiалог користувача з комп’ютером, пiд час

якого користувач приймає рiшення, який матерiал для нього важливий, i за
допомогою мишi або натисненням на клавiшi вибирає на екранi потрiбний
об’єкт. По тому комп’ютер видає iнформацiю, на яку надiйшов запит.

Усi iнтерактивнi презентацiйнi програми керують подiями. Це означає, що
коли вiдбувається певна подiя (натиснення на клавiшу, позицiювання курсора
на екранний об’єкт тощо), програма виконує вiдповiдну дiю.

Iнтерактивна презентацiя дає змогу вiдшуковувати потрiбну iнформацiю,
заглиблюючись у неї настiльки, наскiльки це було передбачено розробником
презентацiї. Наприклад, користувач починає вивчати певний товар iз вiд-
ображеної на екранi загальної характеристики. Потiм, клацнувши мишею на
гiперпосиланнi, кнопцi або значку вiн має змогу детальнiше ознайомитися з
вiдомостями про конкретний предмет, що його цiкавить.

Iнформацiю тут можна подавати графiчно, у текстовому виглядi, за до-
помогою анiмацiї або вiдеоклiпiв, як читання тексту «вiд автора» з викори-
станням звукових ефектiв, у виглядi рiзноманiтних поєднань усiх елементiв.

Iнтерактивна презентацiя здатна легко захоплювати увагу користувача i
тривалий час пiдтримувати його зацiкавленiсть матерiалом.
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Автоматична презентацiя
Автоматична презентацiя — це закiнчений iнформацiйний продукт. Його

можна перенести на вiдеоплiвку, дискету, компакт-диск i розiслати потенцiй-
ним споживачам.

Як i кожна програма, PowerPoint має позитивнi i негативнi сторони вико-
ристання.

Традицiйно вважається, що використання в навчальному процесi техно-
логiї, заснованi на впровадженнi досягнень науково-технiчного прогресу обо-
в’язково сприяє ефективностi запам’ятовування матерiалу. Зокрема, фiксу-
ється активiзацiя навчального процесу за рахунок пiдвищення наглядностi,
можливостi спiвставлення логiчного i образного способiв засвоєння [3].

Що може бути наслiдком вiдсутностi позитивного ефекту вiд введення
PowerPoint в систему вивчення матерiалу? При повсякденному вживаннi цiєї
технологiї iстотно змiнюється функцiя вчителя: з основного джерела iнфор-
мацiї, на якому було сконцентровано увагу аудиторiї, лектор перетворюється
на статиста — перемикача кнопок. Р. Крейг говорить, що при звичному ви-
кладi матерiалу взаємозв’язок вчителя i аудиторiї включала зоровий контакт
i емоцiйну складову, якi практично зникли в наслiдок використання нової те-
хнологiї, тому що увага лектора зосереджена на перемиканнi слайдiв, а учнi
зосередженi на списуваннi iнформацiї з екрану i нерiдко iгнорують коментарi
викладача [4]. Д. Шоллкросс говорить, що «використання PowerPoint не дає
плюси в порiвняннi з звичними заняттями», до того ж формат слайд-шоу зво-
дить до мiнiмуму можливiсть дискусiї з класом, об’єднує навчальний процес i
формує у аудиторiї «iлюзiю перегляду художнього фiльму». Автор засвiдчує,
що електроннi презентацiї на заняттях з технiчних дисциплiн малоефективнi.
З останньою думкою можна не погодитися тому, що схеми експериментiв i мо-
дельних установок зручнiше представляти на слайдах, але формули, а також
пояснення до них, дiйсно, набагато ефективнiше здiйснювати традицiйним
способом [5].

Microsoft PowerPoint — найпопулярнiша програма для створення пре-
зентацiй. Використовування PowerPoint досить рiзноманiтне. Це i слайди з
тезами доповiдi, i слайди з зображеннями, що формують емоцiйне сприйня-
ття доповiдi, iнтерактивнi слайди для самостiйного використання створення
тестiв.

Даний ряд можна продовжувати. У будь-якого доповiдача, який засто-
совує в своїй роботi презентацiї, є арсенал власних прийомiв використання
програми для їх створення. Але ми розглянемо деякi прийоми, якi рiдко ким
використовуються, а саме створення iгор, вiкторин, тестiв.
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Завдяки сучасним технологiям ви буквально за 10-20 хвилин можете ство-
рити вiкторину на зразок «Своєї гри» i зiграти в неї з учнями для закрiплення
вивченого матерiалу.

I ЕТАП.: Створюємо iгрове поле.
1. Вiдкрийте PowerPoint i створiть нову презентацiю.
2. На вкладцi Дизайн оберiть необхiдну тему оформлення.
3. Створiть новий слайд i додайте на нього таблицю
(Вставка → Таблиця).

 

4. Створiть таблицю з п’ятьма колонками i п’ятьма рядками.
5. Треба збiльшити розмiр таблицi, щоб вона зайняла весь слайд, i запов-

нiть клiтинки.
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6. Змiнiть колiр iгрового поля, щоб воно ще бiльше було схоже на оригi-
нальне поле зi «Своєї гри». Для цього видiлiть таблицю i натиснiть Заливка
на панелi iнструментiв в роздiлi Стилi таблиць.

 

Коли ви виконаєте всi кроки, iгрове поле буде виглядати приблизно так:

 

В таблицi створюємо до кожного з питань гiперпосилання.

 

 

Так треба зробити з кожним питанням.
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II ЕТАП: Макети слайдiв.
У кожного слайда в PowerPoint є свiй макет. Наприклад, Титульний слайд

або Тема i об’єкт.
Ви можете вибрати необхiдний макет, кликнувши правою кнопкою мишi

на зменшене зображення слайда в лiвiй частинi екрана.
В основному будуть слайди двох типiв:
Слайд з питанням. На ньому буде розмiщений текст питання i кнопка

Вiдповiдь для перевiрки правильностi вiдповiдi гравця.

 

Слайд з правильною вiдповiддю. На ньому буде мiститися вiдповiдь на
питання i кнопка Додому , ведуча назад на iгрове поле.

 

III ЕТАП: Додаємо iнтерактивнi питання.
Додайте зображення до питань
Просто перетягнiть будь-яку картинку в презентацiю з папки на вашому

комп’ютерi. Найкраще використовувати зображення у форматi PNG з прозо-
рим фоном. Або перейдiть на вкладку Вставка , натиснiть Малюнки (або
Зображення з iнтернету), щоб додати зображення, яке доповнює питання (або
покликане спантеличити учасникiв).

Додайте музику i налаштуйте автозвучання
Перетягнiть аудiофайл на слайд або натиснiть Вставити → Аудiо.
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Висновки i перспективи подальших дослiджень у цьому напря-
мi. Отже, можна сказати, що використання сучасних технологiй (а саме
PowerPoint) суттєво впливає на форму проведення занять, так i на роль вчи-
теля в цьому процесi. В результатi, саме вiд нього залежить, чи вдасться
досягти бажаного ефекту вiд навчання, так як будь-яка технологiя — лише
iнструмент, яким потрiбно навчитися користуватися належним чином.
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Use of PowerPoint opportunities in educational process
The article is devoted to the issues of preparing future teachers for the use

of informational technologies in their professional activities. An example of the
creative use of PowerPoint proposed for the teacher’s activity is given.
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