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Робота в інформаційному освітньому середовищі Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку українського освітнього 

простору характеризується його системним реформуванням, підтримкою 

інноваційного розвитку, переходом до багатогранності не тільки як до 

перспективної тенденції, а й зовсім нової якості. Компетентністна освіта передбачає 

створення освітнього середовища, що  забезпечує формування компетенцій.  

Багатогранна діяльність Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (ЛДУБЖД) сприяє інтеграції України у всесвітній інформаційно-

комунікаційний простір, допомагає створенню та успішному функціонуванню 

сучасних комп’ютерних навчальних середовищ. Це є особливо важливим у зв’язку із 

приєднанням України до Болонського процесу. 

Аналіз попередніх досліджень. Упровадження інформаційних технологій 

тісно пов’язане з появою в галузі освіти поняття інформаційне освітнє навчальне 

середовище (простір). У психолого-педагогічній та методичній літературі дане 

поняття трактується по-різному, дане питання розглядають у своїх працях Н. О. 

Алєксєєв,  В. Ю. Биков, Л. Д. Ващенко,  С. У. Гончаренко, Ю. О. Жук І. А. Зязюн, О. 

М. Коротков, В. І. Носков,  С. О. Сисоєва та інші науковці. 

Аналіз психолого-педагогічної та технічної літератури дозволив нам виділити 

основні завдання створення та розвитку середовища у ВНЗ Міністерства України з 

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи (МНС) [1; 2]: задоволення індивідуальних, освітніх 

потреб курсантів через підвищення рівня підготовки в області інформаційно-

комунікаційних технологій; створення єдиного інформаційного простору через 

інтеграцію розрізнених підрозділів і служб; динамічне поєднання всіх 
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комунікаційних засобів завдяки універсальним формам зберігання, обробки і 

передачі інформації; розвиток матеріально-технічної та навчально-методичної бази; 

удосконалення системи інформаційного і методичного забезпечення в управлінні 

навчальними закладами. 

Метою статті є розкриття особливостей роботи в інформаційному освітньому 

середовищі ЛДУБЖД для формування успішної інтелектуально і творчо розвиненої 

особистості, яка володіє високою інформаційною культурою.  

Основні характеристики  ІОС ЛДУБЖД: 

 відкритість (підтримка сучасних стандартів, технології Інтернет/Інтранет); 

 можливість розширення (нарощення функцій відповідно до специфічних 

запитів навчального закладу); 

 маштабованість (збільшення кількості сервісів, що надаються у середовищі; 

об’єму інформації, яка може оброблятися; розширення баз даних і знань не 

призводить до необхідності переналагоджувати систему); 

 інтегрованість (можливість організувати єдине освітнє середовище для 

розширення задач, пов’язаних з розробкою і проектуванням навчально-методичного 

забезпечення навчального процесу); 

 інтероперабельність (взаємодія із зовнішніми інструментальними засобами, 

системами управління навчальним закладом); 

 адаптованість (динамічне налагодження під потреби як конкретного 

навчального закладу, так і окремого користувача); 

 мобільність (можливість працювати на різних апаратно-програмних 

платформах). 

Аналіз зазначених параметрів та літературних джерел з даної теми [3; 4; 5] 

дозволив виділити наступні компоненти ІОС навчального закладу: організаційний 

компонент; програмно-технічний компонент; кадровий компонент. 

У ЛДУБЖД проводиться робота з формування єдиного інформаційного 

освітнього середовища. На нашу думку, створення та забезпечення функціонування 

ІОС, орієнтованого, в першу чергу, на інтеграцію наявних засобів інформатизації 

освіти, є одним із ефективних шляхів інформатизації освітньої галузі.  



 3 

У дослідженні ми враховували той факт, що інформаційне освітнє  

середовище – це не просто набір інформації в електронному вигляді, це – система 

зв’язку, професійна та проектна діяльність в цьому середовищі, система доступу до 

різноманітної інформації. 

В цілому задачі інформаційного освітнього середовища навчального закладу 

можна представити як показано на рис 1.  

 

Рис. 1. Основні групи задач ІОС ЛДУБЖД 

Апаратною основою ІОС є локальна мережа, яка забезпечує віддалений доступ 

до комп’ютерів, периферійних пристроїв. Наявність мережі дозволяє зберігати дані 

на одному носії та одночасно використовувати з різних робочих станцій, 

тиражувати досконалі програмні засоби, здійснювати тестування знань, психолого-
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Важливим інструментом створення єдиного інформаційного освітнього 

простору є впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 

навчально-виховний процес. Для цього в низці ВНЗ МНС нами проводився 

моніторинг їхнього ефективного застосування за наступними критеріями: 

завантаженість комп’ютерних лабораторій; готовність педагогічних кадрів до 

використання засобів ІКТ; використання можливостей локальної мережі у 

навчальному процесі та управлінській діяльності.  

За результатами моніторингу навчального процесу у ВНЗ МНС нами було 

виявлено такі проблеми: педагоги не готові до активного використання ІКТ у 

навчальному процесі; кафедри навчальних закладів мають різний ступінь 

забезпечення засобами ІКТ. 

Зрозуміло, що без вирішення цих проблем неможливо якісно сформувати ІОС. 

У контексті дослідження, необхідно було розв’язати такі завдання: 

1. Удосконалити модель ІОС навчального закладу. 

2. Створити умови для активного впровадження засобів ІКТ для формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту. 

3. Надати педагогам можливість підвищення кваліфікації у галузі 

застосування ІКТ. 

4. Забезпечити доступ до освітніх ресурсів і обміну інформацією для 

здійснення контактів і участі у проектах. 

5. Надати можливість створення та публікації в електронному вигляді 

навчальних і методичних матеріалів. 

Як засвідчило дослідження, упровадження ІКТ та підготовка педагогічних 

кадрів є найважливішими для розв’язання вищезазначених завдань. Ці процеси 

взаємопов’язані і мають відбуватися паралельно. Для використання інформаційних 

технологій у навчальному процесі необхідні мережні координатори – педагоги, які 

здійснюють управління цим процесом. Ці координатори створюють ІОС 

навчального закладу, надають консультації, запускають та наповнюють 

телекомунікаційні проекти. Інше завдання – підготовка викладачів професійно 

орієнтованих дисциплін до застосування засобів ІКТ.  
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Аналіз різних підходів до розвитку ІОС у навчальних закладах, дав 

можливість визначити проблеми впровадження освітнього середовища та 

запропонувати такі шляхи їхнього розв’язання: 

 постійно здійснювати заміну застарілої інформації, її адаптацію до діючих 

вимог; 

 виробити критерії організації пошуку необхідної інформації; 

 застосовувати засоби ІКТ для розв’язання проблем, які неможливо 

вирішити за допомогою традиційного підходу;  

 розвивати інформаційну культуру курсантів та викладачів. 

Для їхнього розв’язання необхідний системний підхід до створення та 

розвитку єдиного освітнього інформаційного середовища навчального закладу. 

Одним із найперспективніших напрямків розв’язання проблеми є розробка 

системи електронних бібліотек, а на їхній базі − дистанційної освіти та 

впровадження дистанційного навчання на основі засобів ІКТ [6, с. 125]. 

Створення електронних бібліотек навчального закладу є перспективним 

напрямом розвитку самого навчального закладу, умовою вдосконалення та 

підтримки навчального процесу, розвитку в курсантів навичок самостійної роботи, 

дослідницьких та творчих здібностей у використанні ІКТ. Електронна бібліотека є 

складовою єдиного інформаційного освітнього середовища яка здатна внести 

конструктивні зміни в освітній процес навчального закладу. 

У електронній бібліотеці ЛДУБЖД розміщено: каталог бібліотечних ресурсів 

Інтранет, нормативна література, електронні курси лекцій з предметів, електронні 

навчально-методичні комплекси, електронні посібники (підручники), практичні, 

лабораторні, самостійні та контрольні роботи, тести. 

Електронна навчальна бібліотека використовується для: навчання з 

використанням електронного посібника (підручника); навчання з використанням 

електронної лекції, конспекту; навчання з використанням електронного навчально-

методичного комплексу; розв’язування практичних завдань; виконання 
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лабораторних робіт; проведення тестування; виконання творчих, курсових та 

дипломних робіт; роботи з глосарієм. 

Електронна бібліотека орієнтована перш за все на якісне надання теоретичних 

знань. Для формування професійної компетентності засобами ІКТ створюються 

імітаційні моделі пристроїв, установок та систем, а також  імітаційні лабораторії для 

моделювання ситуацій та виконання завдань в умовах, наближених до реальних. В 

університеті створені лабораторія психологічної підготовки керівника ліквідації 

надзвичайної ситуації, психолого-тренувальний комплекс підготовки пожежних та 

аварійно-рятувальних команд, лабораторія комп’ютерного моделювання; 

лабораторії комп’ютерної графіки та імітаційного моделювання оперативно-

тактичних ситуацій із використанням віртуальної реальності. В цих лабораторіях 

використовується програми комп’ютерного моделювання процесів, явищ та 

ситуацій, які виникають під час гасіння пожеж та при проведенні аварійно-

рятувальних робіт. 

Таким чином, електронна бібліотека є частиною ІОС навчального закладу, 

який базується на єдності: “не-електронного простору”, Інтернет та Інтранет, крім 

того це цілісна інформаційна електронна система, яка об’єднує курсантів та 

викладачів незалежно від місця та часу їхнього знаходження, з урахуванням їхніх 

потреб та можливостей на основі всіх компонентів ефективного функціонування 

електронної бібліотеки та партнерської взаємодії з усіма структурами. 

Швидкий прогрес у галузі ІКТ дозволяє використовувати персональні 

комп’ютери в якості ефективного засобу навчання, яке здійснюється за допомогою 

комп’ютерних навчаючих програм та електронних підручників (посібників). 

Головним недоліком існуючих підручників на паперових носіях є традиційне 

використання лінійного порядку викладу навчального матеріалу, відсутність його 

проблемного викладу, неможливість організації зворотного зв’язку,  здійснення 

процесу контролю за рівнем знань, умінь та навичок 7, с.74. 

Електронний посібник (підручник) (ЕП) дає можливість уникнути цих 

недоліків, при цьому його можна розглядати як додатковий навчально-методичний 
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засіб, який дозволяє методично і грамотно організувати самостійну роботу, 

розвивати уміння та навички студентів. 

Електронний текст не відноситься до ЕП, оскільки зміна носія інформації  з 

паперового на електронний не створює значних переваг у подачі навчального 

матеріалу. Головною відмінною рисою ЕП від електронних книг є наявність 

інтерактивної взаємодії між курсантом і комп’ютером. 

ЕП може бути представлений у вигляді інтерактивної мультимедійної 

навчальної програми, яка включає: гіпертекст, ілюстрації, відео- і звукові 

фрагменти, які поєднані та входять у навчальний матеріал. Поняття “електронний 

підручник” визначає продукт з двома важливими характеристиками: 

мультимедійним змістом і системою гіпертекстових посилань, тому необхідна 

поетапна послідовність їхнього створення:  

1. Накопичення і підготовка предметних даних. Це значна частина роботи із 

набирання і виправлення матеріалу виконується в текстовому редакторі чи одразу у 

Веб-редакторі, як правило, викладачем відповідної дисципліни. На цьому ж етапі 

фахівець з дисципліни відокремлює опорні поняття курсу, створює глосарій. 

2. Формування мультимедійного вмісту розробки. Як показує досвід роботи з 

електронними документами, простий текстовий документ з достатньою кількістю 

гіперпосилань і невеликих малюнків частіше буває більш корисним і наочним, ніж 

багато ілюстрований мультимедійний документ. Тому цей етап полягає у створенні 

статичних графічних зображень. Графічні зображення створюються за допомогою 

різноманітних графічних редакторів, готові ілюстрації скануються з літературних 

джерел, важливим джерелом поповнення ілюстраціями електронного підручника, є 

сервери Інтернет з бібліотеками графічних зображень.  

3. Cтворення самого електронного підручника – формування системи 

гіперпосилань з допомогою спеціальних програмних засобів. Можливі посилання як 

на окремі розділи комплекту, його опорні поняття, тобто матеріал, розташований на 

локальному комп’ютері, так і на джерела, розташовані в Інтернет.  

Таке подання навчального матеріалу ЕП передбачає наступну структуру: 

навчальний  матеріал в має бути викладений за розділами, в кінці кожного з яких 
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мають бути контрольні запитання; необхідно передбачити проблемний виклад 

навчального матеріалу; навчальний матеріал має містити виділені означення, 

висновки, схеми, таблиці, малюнки, означення та пояснення до них скриті у 

гіпертексті; ЕП має бути ілюстрованим з використанням Flash-анімацій. 

ЕП побудований за багаторівневим принципом передбачає розгляд 

навчального матеріалу за рівнями, тобто реалізовується диференційований підхід, 

відкривається можливість кожному навчатись за обраним рівнем. Курсант сам 

вибирає рівень навчання (складність вивчення навчального матеріалу), при цьому в 

посібнику передбачено перехід з одного рівня на інший. В кінці розділів 

передбачені контрольні запитання, вправи, тести, а в кінці курсу підсумкова 

атестація, які дають можливість одержання інформації про засвоєння навчального 

матеріалу.  

Педагогічну ефективність застосування ЕП можна підвищити, за рахунок 

використання наступних методів: мотивація (мета і задачі вивчення дисципліни, 

професійна значущість); нелінійне структурування процесу навчання; 

структурування та оптимізація змісту дисципліни; виклад матеріалу (індуктивне, 

дедуктивне); управління пізнавальною діяльністю; наочність; віртуальні 

експерименти; перевірка готовності студентів до вивчення навчального курсу; 

тестування рівня засвоєння на різних етапах навчання; вихідний контроль; 

тестування рівня засвоєння навчального курсу в цілому. 

У ЛДУБЖД з ряду дисциплін практичної підготовки з протипожежної безпеки 

розробляються мультимедійні електронні підручники, які містять великі об’єми 

демонстраційного матеріалу з використанням динамічних зображень, звукових 

ефектів та інше.  

Електронний підручник є засобом, який інтегрує в собі основні форми 

навчального процесу, такі як подання теоретичного матеріалу, елементи закріплення 

та контроль засвоєння матеріалу з використанням усіх переваг засобів ІКТ. Основні 

завдання, які ставляться перед ЕП − це розвиток навичок самостійного проведення 

експериментів, накопичення досвіду управління сучасними програмно-апаратними 

ресурсами, вивчення і практичне освоєння методик обробки одержаних 
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експериментальних результатів. Розв’язок  цих завдань сприяє творчому розвиткові 

й підвищенню навчальної активності курсантів, освоєнню реальної техніки, яка буде 

ними експлуатуватися за місцем служби. 

Інтенсивний розвиток інформаційних та комунікаційних 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. 

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 

навчально-виховний 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 учасників навчально-виховного процесу. 

Підготовка педагога в галузі ІКТ 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 у галузі ІКТ.  

Наші дослідження показали, що при підготовці педагогічних кадрів для 

роботи в ІОС потрібно дотримуватися наступних дидактичних умов: модульний 

принцип організації навчання ІКТ; забезпечення диференційованого підходу в 

навчанні;  врахування особливостей навчання у побудові змісту і принципів 

реалізації системи підтримуючого навчання; підвищення мотивації педагогів до 

вивчення і використання ІКТ у професійній діяльності. 
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Робота педагога в ІОС потребує модернізації системи методичної роботи 

університету, а для цього в навчальному закладі розроблено програму неперервного 

підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів у галузі ІКТ, 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; 

2) визначення рівня засвоєння кожним слухачем змісту навчального матеріалу 

з використання засобів ІКТ; 

3) вибір методики проведення навчальних занять із аналізом можливості 

використання інформаційних ресурсів; 

4) проведення порівняльного аналізу цілей і результатів вивчення курсантами  

навчального матеріалу, згідно із навчальною програмою та відповідно до 

навчального плану; 

5) здійснення інтеграції навчальних матеріалів засобами ІКТ. 

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 ІКТ, 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, можливістю її 
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передачі, легкого доступу користувачів до даних, інформаційно-пошукової 

діяльності, автоматизації обробки результатів експериментальної діяльності, 

контролю за результатами засвоєння навчальної інформації. 

Висновки. Подальший розвиток телекомунікаційних технологій та їх широке 

впровадження у навчально-виховний процес залежить від розвитку комп’ютерних 

мереж та покращення параметрів, які характеризують передачу інформації. 

Проведене дослідження та досвід роботи дозволили нам виділити переваги 

створення єдиного освітнього інформаційного середовища навчального закладу. 

Так, наявність ІОС у ВНЗ МНС: полегшує доступ до значних масивів інформації; 

забезпечує швидкий та надійний доступ до даних; надає можливість зв’язку в 

реальному часі; забезпечує збереження інформації в електронному вигляді; надає 

можливість зберігати величезні обсяги інформації; дозволяє автоматизувати роботу; 

забезпечує інтерактивне середовище.  

Водночас, слід відзначити, що в процесі створення освітнього середовища 

виникають деякі труднощі, серед яких можна виділити такі: технічні проблеми; 

недостатня теоретична та практична підготовка працівників; проблема збереження 

даних; фінансові труднощі; культурний бар’єр. 
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Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

Проаналізовано особливості роботи в інформаційному освітньому середовищі 

навчального закладу; виділено проблеми та шляхи їхнього розв’язання: підготовка 

педагогів до активного використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальному процесі, забезпечення інформатизації викладання професійно 

орієнтованих дисциплін за рахунок створення та наповнення електронних бібліотек 

та електронних посібників (підручників). 

 

Ткаченко Т.В. Работа в информационной образовательной среде 

Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности  

Проанализировано особенности работы в информационной образовательной 

среде учебного заведения; выделено проблемы и пути их решения: подготовка 

педагогов к активному использованию информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе, обеспечение информатизации преподавания 

профессионально ориентированных дисциплин за счет создания и наполнения 

электронных библиотек и электронных учебников (пособий). 

 

 


