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Постановка проблеми. Становлення та розвиток інформаційного 

суспільства є характерною рисою ХХІ століття. Саме в інформаційному 

суспільстві набувають активного розвитку інформаційні та комунікаційні 

технології, створюються умови для ефективного використання знань у 

вирішенні професійних завдань, які постають перед майбутніми фахівцями 

цивільного захисту. Характерними рисами інформаційного суспільства є: 

формування єдиного інформаційно-комунікаційного простору країни як 

частини світового інформаційного простору; становлення і домінування у 

різних сферах діяльності інформаційних та комунікаційних технологій; 

створення та розвиток ринку інформації та знань; підвищення рівня освіти. 

Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного 

суспільства, а також сучасні соціально-економічні процеси вимагають суттєвих 

змін у багатьох сферах діяльності держави, а особливо в освіті. Інформатизація 

освіти як складова частина цього процесу є системою методів, процесів і 

програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою накопичення, обробки, 

зберігання, розповсюдження та використання інформації в інтересах її 

споживачів [4, с. 16].  

Аналіз попередніх досліджень. У працях В. Безпалько, А. Білана, В. 

Бикова, Р. Гуревича, М. Жалдака, М. Кадемії, М. Козяра, А. Манако, Є. 

Машбиця, П. Образцова, С. Сисоєвої, Є. Полат та інших розглядаються 
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проблеми організації та здійснення навчання в єдиному інформаційному 

освітньому середовищі навчального закладу.  

При написанні даної статті ми ставили за мету розгляд питання 

проектування та застосування  інформаційного освітнього середовища (ІОС) у 

вищих навчальних закладах Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи (ВНЗ МНС) на прикладі Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності. 

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, а саме: “комп’ютерне середовище” (І. Зязюн), (О. Коротков);  

“інноваційно-розвивальне середовище” (Л. Ващенко); “єдине освітнє 

інформаційне середовище” (В. Носков та інші); “інформаційне освітнє 

середовище” (Н. Алєксєєв); “інформаційно-навчальне середовище” (С.. 

Гончаренко); “комп’ютерне навчально-розвивальне середовище” (С.. Сисоєва); 

“навчальний інформаційний електронний простір” (В. Биков); “комп’ютерно 

орієнтоване навчальне середовище” (В. Биков), (Ю. Жук) [6, с. 31], тощо. 

Нині пріоритетом для розвитку системи освіти є впровадження засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які забезпечують: підвищення 

якості освіти; доступ до знань та даних для кожного члена суспільства; 

розвиток інтелектуальних і творчих здібностей на базі індивідуалізації освіти; 

випереджувальне навчання фахівців. Єдине інформаційне освітнє середовище 

поєднує широкий вибір навчального програмного забезпечення та мережних 

технологій, включаючи електронну пошту, форуми, програмне забезпечення 

колективного використання, чати, відеоконференції, записи аудіо та відео, та 

широке коло навчальних інструментів, що базуються на використанні Веб-

технологій.  

Організація та здійснення інформатизації навчального закладу з метою 

підготовки високваліфікованих фахівців, підвищення їхньої кваліфікації, 
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перепідготовки кадрів є одним із основних напрямів модернізації освіти, її 

розвитку на основі використання сучасних інформаційних технологій, надання 

можливості кожному вчитися неперервно та одержувати сучасні професійні 

знання; розвиток ІОС у навчальному закладі створює нові можливості для 

подальшого трансформування традиційних форм освіти, на новий якісний 

рівень 

Аналіз педагогічного досвіду та наукової літератури [2; 3; 5; 7; 10-13] 

свідчить, що використання засобів ІКТ дозволить більш ефективно будувати 

навчально-виховний процес завдяки можливості: архівно зберігати значні 

обсяги інформації; забезпечувати легкий доступ до джерел інформації; 

передавати інформацію на значні відстані; забезпечувати можливість 

багаторазового повторення фрагментів навчального матеріалу;  управляти 

зображеннями на екрані; автоматизувати управлінську діяльність; 

урізноманітнювати форми представлення інформації; використовувати засоби 

мультимедіа. Це дало нам можливість виділили переваги застосування ІОС у 

навчально-виховному процесі ВНЗ МНС:  

1) використання ІОС з метою підвищення якості підготовки майбутніх 

фахівців безпеки життєдіяльності; 

2) підвищення творчої та інтелектуальної складової за рахунок 

упровадження активних методів навчання; 

3) інтеграція різноманітних видів навчальної діяльності; 

4) адаптація технологій навчання до індивідуальних особливостей 

курсантів; 

5) розроблення нових технологій навчання, що сприяє активізації 

пізнавальної діяльності, підвищує мотивацію на основі засобів та методів ІКТ 

щодо їхнього використання у професійній діяльності; 

6) забезпечення неперервності та наступності в навчанні; 

7) розробка навчальних матеріалів для дистанційного навчання; 

8) удосконалення програмно-методичного забезпечення навчального 

процесу; 



 4 

9) упровадження інформаційних технологій у процес спеціальної 

професійної діяльності фахівців цивільного захисту. 

Однією з проблем розвитку освітнього інформаційного середовища, на 

думку А. Манако [8, с. 10], є одержання навчальних матеріалів, що знаходяться 

на центральному сервері мережі Інтранет. Для цього, як показує досвід, 

необхідно розв’язати такі завдання: дослідити доступ до освітнього середовища 

та інформаційно-навчальних ресурсів; приймати запити на одержання 

навчальних матеріалів; розробити систему формування навчальних курсів для 

індивідуальної траєкторії навчання кожного курсанта або студента. Оскільки 

мережі Інтернет та Інтранет є ресурсом, що забезпечує доступ до 

інформаційних матеріалів, вимагає створення інфраструктури, яка дозволила б 

ефективне збереження, поповнення, управління інформаційними освітніми 

ресурсами [14, с. 35]. 

Водночас, слід наголосити, що метою успішного розвитку ІОС 

навчального закладу є створення автоматизованої системи цього закладу, котра 

об’єднує всі підструктури та ланки його діяльності та досягається завдяки: 

створенню єдиного інформаційного простору, розвиненої комунікативної 

інфраструктури цієї системи; створенню та впровадженню нових форм і 

методів управління  навчальним закладом; зменшенню часового проміжку між 

одержанням інформації та прийняттям рішення; введенню єдиного стандарту 

роботи з електронними документами, забезпеченню доступності до них; 

автоматизації, підвищення ефективності роботи з педагогічними  працівниками, 

підструктурами; створенню інфраструктури управління корпоративними 

знаннями.   

Теоретичний аналіз наукової літератури, інформаційних ресурсів мережі 

Інтернет [1; 4; 7; 9; 10] та власний досвід [6, с. 61-67] дозволив нам визначити 

етапи процесу інформатизації навчального закладу, його складові та необхідну 

матеріально-технічну базу. 

1 етап. Вивчення інформатики та інформаційних технологій, що розв’яже 

питання комп’ютерної грамотності курсантів і студентів навчального закладу. 



 5 

Головним завданням першого етапу є організація викладання 

неперервного курсу інформатики, інформаційних технологій та спеціальної 

інформатики протягом усього процесу навчання.  

Колективна співпраця викладачів дає можливість адаптувати чинні 

програми до потреб навчального закладу та вимог ринку праці, здійснювати 

щорічне їх коригування. 

2 етап. Використання ІКТ при вивченні різних дисциплін.  

Головним завданням на цьому етапі є кооперація викладачів 

комп’ютерної підготовки з викладачами всіх інших дисциплін. Важливою 

складовою є накопичення досвіду використання ІКТ на рівні навчального 

закладу, тому одним із головних завдань даного етапу є робота з підготовки та 

підвищення кваліфікації викладацьких кадрів. Що забезпечує добір змісту, 

форм, методів, засобів навчання та створює умови, коли кожний викладач 

зможе неперервно підвищувати свою професійну компетентність та фахову 

майстерність. 

Ми погоджуємося з думкою Р.С. Гуревича, М.Ю. Кадемії, Л.С. Шевченко 

[4, с. 122], що для підвищення кваліфікації на базі навчального закладу 

необхідні відповідно підготовлені кадри, які б могли вести навчання, 

можливість залучення науковців до такої роботи та навчально-матеріальна база, 

на якій можна було здійснювати навчання педагогічних працівників з 

одночасним практичним застосуванням набутих знань на практиці, тобто 

проведення відповідних занять, застосування розроблених електронних 

навчально-методичних комплексів та інше. 

Важливою складовою інформатизації навчального процесу на другому 

етапі є накопичення досвіду використання ІКТ на рівні навчального закладу. 

Задача полягає в тому, щоб інформаційні технології органічно вплітались в 

діяльність кожного викладача, стали невід’ємною частиною кожного заняття.  

3 етап. Інтеграція ІКТ у навчально-виховний процес. 

На цьому етапі відбувається широка міждисциплінарна інтеграція та 

індивідуалізація навчання. 
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4 етап. Трансформація навчального закладу. 

Головне завдання цього етапу – введення в практику систематичних 

процедур, що забезпечують індивідуалізоване розв’язання всього комплексу 

завдань навчального процесу ВНЗ МНС. 

Важливим для розвитку середовища є якісні автоматизовані навчальні 

системи, що становлять комплекси науково-методичної й організаційної 

підтримки навчального процесу, який здійснюється на базі комп’ютерних 

інформаційних технологій. Вони розв’язують низку таких завдань навчання: 

1. Перевірка рівня знань, умінь та навичок до і після навчання, 

індивідуальні нахили, мотивації. Така перевірка здійснюється на підставі 

системи психологічних і предметних тестів. 

2. Реєстрація та статистичний аналіз показників засвоєння навчального 

матеріалу. До цієї групи логічно віднести розв’язання задач управління 

навчальною діяльністю – зміна темпу виведення навчального матеріалу або 

порядок вивчення нових блоків інформації в залежності від часу розв’язання, 

типу та кількості помилок. 

3. Автоматизовані навчальні системи мають розв’язати завдання 

підготовки і презентації навчального матеріалу, його адаптації за рівнем 

складності, підготовки динамічних ілюстрацій, контрольних, лабораторних і 

практичних робіт за допомогою різноманітних інструментів та засобів ІКТ. 

Висновки. Використання єдиного інформаційного середовища в 

навчальному процесі ВНЗ МНС забезпечує багатосторонній системний вплив, 

сприяє розвитку креативності, дозволяє здійснювати прямий та 

опосередкований вплив на розвиток якостей, що характеризують дивергентне 

мислення. Проте, не слід забувати, що педагог має спрямовувати роботу 

курсантів, використовувати спеціальні заходи, які спрямовані на їхній 

емоційний розвиток щоб уникнути розвитку технократичного мислення. Під 

час теоретичного аналізу літератури, досвіду роботи ВНЗ МНС та власних 

досліджень ми переконались у тому, що на сучасному етапі розвитку освітнього 

процесу можна виділити наступні тенденції розвитку системи освіти в епоху 
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інформатизації: формування системи неперервної освіти протягом усього 

життя; створення єдиного інформаційного простору; синтез засобів і методів 

традиційного навчання з інформаційно-комунікаційними технологіями; активне 

впровадження нових засобів і методів навчання, котрі орієнтовані на 

використання ІКТ; створення системи випереджувального навчання. 

У зв’язку з цим на сучасному етапі розвитку освіти перед педагогами 

постало завдання – забезпечення якісної освіти на основі використання засобів 

ІКТ, оскільки перехід від викладання інформатики до інформатизації освіти 

можливий на основі єдиного освітнього інформаційного середовища, що 

формується всіма учасниками навчально-виховного процесу. 
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Анотація 

Розглянуто питання проектування, виділено переваги застосування  

інформаційного освітнього середовища у вищих навчальних закладах 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, етапи процесу 

інформатизації навчального закладу, його складові та необхідну матеріально-

технічну базу. 

Abstract 

In the article the question of projection is examined, also are distinguished the 

advantages of using the information and educational environment in higher 

educational institutions of the Ministry of Ukraine of Emergencies and Affairs of 

Population Protection from Consequences of Chornobyl Catastrophe, the stages of 

informing process of educational institution, its components and necessary logistical 

base. 

 

 


