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Підготовка педагогів до роботи в єдиному інформаційному 

освітньому середовищі навчального закладу 

 

Постановка проблеми. Неперервне підвищення кваліфікації та 

зростання фахової майстерності педагогічних працівників набуває особливої 

актуальності в сучасних умовах реформування освітньої галузі. Процеси, що 

відбуваються в суспільстві, в освіті привели до появи розриву, відставання між 

інформаційно-інноваційними перетвореннями та рівнем використання 

наукових і технологічних досягнень в освітньому процесі, потребою 

забезпечення неперервного розвитку професійної компетентності педагогічних 

працівників. 

Аналіз попередніх досліджень. 

У працях В. Бикова, С. Гончаренка, Ю. Дорошенка, Р. Гуревича, 

І. Захарової, М. Кадемії, Г. Кєдровича, О. Коваленко, М. Козяра, В. Лозової, С. 

Сисоєвої, Н. Тверезовської, Є. Полат та інших розглядаються проблеми 

організації та здійснення навчального в єдиному інформаційному освітньому 

середовищі навчального закладу.  

Наші дослідження та аналіз робіт Н. Алєксєєва [1] В. Бикова [2] 

Л. Ващенко [3], Ю. Жука [4], В. Носкова [5], С. Сисоєвої [6]  доводять, що для 

підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогів у галузі 

інформаційних технологій, їхньої підготовки до роботи у єдиному 

інформаційному середовищі, на базі навчального закладу необхідні відповідно 

підготовлені кадри, науковці, навчально-матеріальна база та матеріально-

технічне забезпечення. 

При написанні даної статті ми ставили за мету розгляд питання 

підготовки педагогічних працівників співробітників, курсантів і студентів до 
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роботи в єдиному інформаційному середовищі, на прикладі Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності (ЛДУБЖД).  

Сучасна освіта передбачає активний обмін інформацією між курсантами, 

студентами, викладачами та адміністрацією і максимально використовує для 

цього сучасні засоби нових інформаційних технологій. Зростаюча мобільність 

життя змушує розробляти й мобільні навчальні системи. 

Інтенсивний розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій, 

активне їхнє упровадження в усі ланки освітньої діяльності породжують низку 

педагогічних проблем. Слід відзначити відсутність системи в розробці та 

практичному використанні різноманітних інформаційних ресурсів 

педагогічного призначення. Засоби інформатизації будь-якого навчального 

закладу потребують розробки та впровадження різноманітних методичних та 

технологічних підходів, вимагають відповідних знань педагогів. 

Побудова інформаційного освітнього середовища (ІОС) у навчальному 

закладі становить собою лише початок становлення та розвитку процесу 

інформатизації, яка відкриває можливості інтеграції в єдиний інформаційний 

освітній простір системи освіти України. 

В умовах формування єдиного освітнього середовища навчального 

закладу традиційні педагогічні технології перетворюються у педагогічні 

інформаційні технології, котрі використовуються в усіх формах освітньої 

діяльності з метою обробки, передачі та розповсюдження інформації, 

перетворення способів її представлення. 

Спроби формування ІОС переважно зводяться до розв’язання технічних 

питань взаємодії окремих засобів і технологій інформатизації. Виникають 

проблеми універсальної підготовки педагогічних кадрів, котрі були б здатні 

комплексно використовувати засоби інформаційно-телекомунікаційних 

технологій (ІТКТ) у навчальній діяльності, а також об’єднання в єдину 

уніфіковану систему всіх інформаційних ресурсів і технологій, що 

використовуються у навчальному закладі. 
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Відповідно до цих компонентів будується інформаційне освітнє 

середовище ЛДУБЖД, що передбачає використання комп’ютерної техніки, 

програмно-телекомунікаційних середовищ, котрі реалізуються єдиними 

технологічними засобами та взаємозв’язаними змістовними наповненнями, що 

забезпечують навчальний процес. ІОС навчального закладу має включати в 

себе організаційно-методичні засоби, сукупність технічних та програмних 

засобів збереження, обробки, передачі інформації, забезпечувати оперативний 

доступ до інформації, обміну та спілкування учнів і педагогів. Підготовка 

педагога в галузі ІТКТ має бути спрямованою не тільки на навчання 

компетентних користувачів, а й на вивчення питань, що пов’язані з 

використанням цих технологій в освітній діяльності, тобто на виконання 

завдання формування технологічної компетентності викладача, що становить 

багаторівневу систему неперервної підготовки педагогічних кадрів в галузі 

ІТКТ. Можна виділити три рівні комп’ютерної підготовки педагога: 

початковий, базовий та достатній. 

Початковий рівень передбачає формування знань та умінь на рівні 

користувачів ІТКТ: прийоми роботи з комп’ютером, основи роботи з текстовою 

та графічною інформацією, основи роботи в мережі Internet. 

Базовий рівень передбачає формування умінь використання ІТКТ як 

ефективного засобу підвищення якості освіти, а також для оцінки й аналізу 

навчальних досягнень курсантів та студентів. 

Достатній рівень формується на основі базового рівня, та передбачає 

наступні вміння педагога: 

 інсталяцію системного та прикладного забезпечення; 

 використання апаратного забезпечення, мережних та Web-технологій 

для спільної роботи в ІОС [7, с. 114]. 

Наші дослідження показали, що при підготовці педагогічних кадрів для 

роботи в ІОС потрібно дотримуватися таких дидактичних умов: 

 модульний принцип організації навчання ІТКТ; 

 забезпечення диференційованого підходу в навчанні;  
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 врахування особливостей навчання у побудові змісту і принципів 

реалізації системи підтримуючого навчання; 

 підвищення мотивації педагогів до вивчення і використання ІТКТ у 

професійній діяльності. 

Важливим у складі компетентності педагога в галузі ІТКТ є його 

методична компетентність, що передбачає наявність умінь використовувати 

свої технологічні компетенції для розробки навчальних програм, котрі 

передбачають системне та ефективне використання ІТКТ у навчальному 

процесі. 

Слід зауважити, що одержані знання, уміння та навички набудуть 

актуальності, якщо в навчальному закладі функціонує ІОС. 

Створення ІОС Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (ЛДУБЖД) забезпечує: 

 проектування, монтаж та налагодження локальної мережі з виділеним 

сервером, що об’єднує всі комп’ютерні ресурси навчального закладу; 

 створення єдиної інформаційної бази навчального закладу (рис. 1); 

 
Рис. 1. Головна сторінка електронної бібліотеки ЛДУБЖД 
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 формування медіатеки та впровадження локальних і мережних 

навчальних програмних комплексів; 

 надання користувачам регламентованого доступу до інформації. 

Робота педагога в ІОС потребує модернізації системи методичної роботи 

університету, а для цього в навчальному закладі необхідно розробити програму 

неперервного підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів у 

галузі ІТКТ, їхнього використання у відповідності до професійних потреб і 

здібностей.  

Робота педагогічних працівників з навчальними ресурсами в ІОС 

будується за таким алгоритмом: 

1. аналіз результатів роботи з вивчення тематичних блоків курсантами та 

студентами; 

2. визначення рівня засвоєння кожним слухачем змісту навчального 

матеріалу з використання засобів ІТКТ, що представлені в 

навчальному освітньому середовищі (рис. 2); 

 
Рис. 2. Зразок тестової програми 
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3. вибір методики проведення навчальних занять із аналізом можливості 

використання інформаційних ресурсів; 

4. проведення порівняльного аналізу цілей і результатів вивчення 

курсантами і студентами навчального матеріалу, згідно із навчальною 

програмою та відповідно до навчального плану; 

5. здійснення інтеграції навчальних матеріалів засобами ІТКТ. 

У процесі навчання необхідно чітко дотримуватися психолого-

педагогічних, методичних і технологічних рекомендацій. Основними вимогами 

до ІОС є наявність методики його використання в навчальному процесі, відбір 

навчальної інформації, взаємозв’язок з іншими засобами ІТКТ, що входять у 

середовище. Інформаційні ресурси мають відповідати усім вимогам, які 

висуваються до традиційних навчальних видань. 

Упровадження та розвиток ІОС у ЛДУБЖД забезпечує його 

використання в якості: 

 засобу навчання; 

 інструменту пізнання; 

 засобу телекомунікації; 

 засобу розвитку особистості; 

 ефективного інструменту контролю та корекції результатів навчальної 

діяльності. 

Особливістю ІОС є те, що темп засвоєння знань залежить від 

індивідуальних особливостей і збільшується за рахунок організації зв’язку між 

користувачем та інформаційними ресурсами в реальному часі. Індивідуалізація 

навчання здійснюється за рахунок використання ІОС та реалізації 

спеціалізованих методів навчання з використанням візуалізації навчальної 

інформації та можливістю передачі її, легкого доступу користувачів до даних, 

інформаційно-пошукової діяльності, автоматизації обробки результатів 

експериментальної діяльності, контролю за результатами засвоєння навчальної 

інформації. 
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Потрібно пам’ятати, що інформатизація системи освіти зорієнтована 

сьогодні на формування нової генерації людей, яка за своїм інтелектуально-

професійним рівнем розвитку має відповідати умовам сучасного 

інформаційного суспільства. Набуття професіоналізму, підвищення кваліфікації 

в галузі комп’ютерних технологій допоможе курсантам і студентам отримати в 

майбутньому престижну і високооплачувану роботу, мати свій власний 

культурний погляд, бути підготовленим до життя і роботи в інформаційному 

світі ХХІ сторіччя. 

Навчання – це процес передачі і засвоєння знань, умінь та навичок, який 

готує людину до життя та праці. У цьому процесі завжди присутні дві сторони: 

той, хто навчає та той, кого навчають (педагог та студент). Завданням 

викладача є використовувати в навчанні такі форми, методи та засоби передачі 

знань, які найповніше забезпечать засвоєння цих знань.  

Найдавнішою відомою формою навчання є лекція, під час якої основним 

засобом передачі інформації є слово. На лекції, окрім вербальних методів, 

застосовуються також і засоби та методи візуалізації, починаючи від рисунків, 

схем, графіків тощо, зображених  на дошці, і завершуючи наочними взірцями, 

анімацією та фільмами. Завдяки новим технологіям під час проведення сучасної 

лекції дедалі ширше використовуються різноманітні мультимедійні засоби. 

Завдяки прогресу в розвитку ІОС та  телекомунікаційних технологій такі засоби 

можуть бути доступними на відстані.  

У ЛДУБЖД  створена та функціонує доступна користувачам внутрішньої 

комп’ютерної мережі електронна бібліотека.  Перегляд окремих матеріалів 

може здійснюватися і через Internet, але при цьому контакт викладача зі 

студентом є одностороннім і реалізується лише через розроблені візуальні 

засоби презентації.  

Розробниками програми MS Power Point передбачена можливість режиму 

прямої трансляції, яка з успіхом використовується в університеті. Під час 

прямої трансляції курсанти та студенти можуть візуально сприймати 

інформацію, підготовлену для них викладачем, чути його голос, бачити 
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викладача (при наявності Web-камери). Режимом прямої трансляції 

передбачена засобами електронної пошти можливість зворотного зв’язку [8]. 

Наприклад, для підготовки та проведення прямої трансляції та запису 

лекції за допомогою програми, потрібно підключити комп’ютер, з якого буде 

здійснюватися трансляція, до мережі Intranet чи  Internet. Для передачі тільки 

звуку необхідний мікрофон, для передачі зображення  –  потрібна цифрова 

камера (Web-камера), відповідне програмне забезпечення, програма-

кодувальник відео та аудіо – Windows Media Encoder. При такому наборі 

програм та обладнання перегляд прямої трансляції може здійснюватися 

одночасно не більше, ніж десятьма комп’ютерами, на яких встановлено 

програму Internet Explorer.  

Для збільшення аудиторії необхідно застосовувати Windows Media Server 

або інше серверне мультимедійне програмне забезпечення, здійснюючи 

трансляцію за схемою, зображеною на рис. 3. 

 
Рис. 3. Трансляція з використанням серверних технологій 

Інший спосіб трансляції з передачею лише відео та аудіо застосовується у 

ЛДУБЖД для прямих трансляцій наукових конференцій, спортивних змагань, 

виховних заходів, лекцій. Програмні засоби для таких задач можуть бути 

найрізноманітніші, починаючи від комунікаційної програми Microsoft 
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NetMeeting, яка входить до складу будь-якої операційної системи Windows та 

завершуючи спеціалізованими серверними програмами. Такі програми, 

незалежно від виробника, застосовують найчастіше такі принципи передачі 

зображення: 

- передача набору статичних зображень, які змінюються з певною 

частотою, 

- передача стиснутого потокового медіафайлу. 

Трансляція з використанням обох принципів може здійснюватися такими 

способами: 

- безпосередня трансляція з комп’ютера з використанням Web-сервера, 

- трансляція з використанням FTP-сервера для ретрансляції, 

- трансляція з використанням медіасервера. 

Перший спосіб забезпечує перегляд обмеженою кількістю користувачів 

(до 10-12) і придатний для невеликої аудиторії. Він доцільний для 

використання в локальній мережі. Кількість одночасних переглядів при 

другому способі більша у порівнянні з першим і визначається швидкістю 

каналу доступу до FTP-сервера та його параметрами. Найбільшу одночасну 

кількість переглядів може забезпечувати трансляція з використанням 

медіасервера, однак, він, працює з використанням вже стиснутого зображення 

[9].  

Висновки. Побудова інформаційного освітнього середовища навчального 

закладу, його використання у навчально-виховному процесі буде мати ефект за 

умови формування психологічної готовності педагогічних кадрів, адміністрації 

навчального закладу до діяльності з використанням середовища, навчання 

педагогів, курсантів, студентів та співробітників роботі з інформаційними 

ресурсами середовища, організації обміну досвідом, проведення конференцій з 

розробки та експлуатації середовища навчального закладу. 

Використання ІОС ЛДУБЖД відкриває значні можливості для 

використання інноваційних підходів в освіті; забезпечує збереження кадрового 

потенціалу, неперервне підвищення фахової майстерності; вирівнює умови для 
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усіх, забезпечуючи рівний доступ до навчальних матеріалів, використання 

нових інформаційних технологій в освіті.  
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В статье рассматриваются вопросы использования в учебном процессе 

информационной образовательной среды; подготовки педагогических кадров к 
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работе с информационными ресурсами, на примере Львовского 

государственного университета безопасности житедеятельности. 

 

   

 


