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Постановка проблеми. Провідними тенденціями розвитку сучасного 

суспільства, що здійснюють вплив на всі сфери життєдіяльності різних країн, 

стали процеси економічної, політичної та культурної глобалізації, розвитку 

економіки знань та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Вони 

набувають особливої актуальності у сучасних умовах у зв’язку із: по-перше, 

загальносвітовими тенденціями посилення ролі людського фактора, інтелекту, 

знань, кваліфікації в економічному прогресі, у забезпеченні 

конкурентоспроможності як окремих галузей, так і країн в цілому; по-друге, 

прискорення науково-технічного прогресу, стрімким поширенням ІКТ у всіх 

сферах життєдіяльності: по-третє, посилення конкуренції на ринку праці та 

розвитком ринку освітніх послуг. 

Стратегії формування освітніх парадигм у сучасному світі постають як 

фундаментальний компонент суспільного прогресу. Освіта за своїм сутнісним 

змістом і державною вагомістю належить до тих складових суспільного життя, 

яка характеризується у знакових параметрах соціальної інфраструктури, що 

визначають рівень розвитку і політичний, соціальний, економічний та 

культурний імідж будь-якої країни [1, с. 1]. 

Аналіз попередніх досліджень. У процесі дослідження ми звернулися до 

праць присвячених проблемам інформатизації вищої освіти (роботи В.Ю. 

Бикова, Б.С. Гершунського, Р.С. Гуревича, М.М. Козяра, О.А. Козлова, О.П. 

Околелова, Е.С. Полат, І.В Роберт, Ю.М. Цевенкова, В.Ф. Шолоховича, та ін.)  

Метою статті є аналіз сутності понять “інформаційні технології” 

“інформаційно-комунікаційні технології”, розгляд етапів реалізації питання 

інформатизації освіти та розв’язання проблеми якісної освіти кожному. 
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Інтеграція України до європейського та світового освітнього простору, 

особливості якої пов’язані як з природою означених глобальних процесів, так із 

специфічними умовами розвитку суспільно-економічного, політичного та 

культурно-освітнього життя нашої країни, зумовлює необхідність розв’язання 

низки складних проблем. Згідно з Національною доктриною розвитку освіти до 

них належать передусім такі: підвищення якості освіти, здійснення моніторингу 

ефективності діяльності освітньої системи на національному рівні; 

децентралізація управління освітою шляхом розширення державно-

громадського партнерства; структурна перебудова освітньої системи відповідно 

до потреб забезпечення неперервності освіти; формування готовності вчителів 

та навчальних закладів до інноваційної діяльності; розвиток ринку освітніх 

послуг; розширення міжнародного співробітництва, моніторинг та 

використання інноваційних ідей зарубіжного досвіду в сфері освіти, тощо. 

Інформатизація суспільства ‒  це глобальний соціальний процес, 

особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері 

суспільного виробництва є збирання, накопичення, продукування, обробка, 

зберігання, передача та використання інформації. Одним із пріоритетних 

напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація 

освіти ‒  впровадження засобів ІКТ в систему освіти. Це зробить можливим: 

− удосконалення механізмів управління системою освіти на основі 

використання автоматизованих банків даних науково-педагогічної інформації, 

інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж; 

− удосконалення методології та стратегії відбору змісту, методів і 

організаційних форм навчання, які відповідають завданням розвитку 

особистості учня в сучасних умовах інформатизації суспільства; 

− створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток 

інтелектуального потенціалу студентів, на формування умінь самостійно 

здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально-

дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності з обробки 

інформації; 
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− створення і використання комп’ютерних тестуючих, діагностуючих, 

контролюючих та оцінюючих систем [2, c. 12]. 

На сучасному етапі розвитку освітнього процесу можна виділити такі 

тенденції: формування системи неперервної освіти протягом усього життя; 

створення єдиного інформаційного простору; активне впровадження нових 

засобів і методів навчання, котрі орієнтовані на використання ІКТ; синтез 

засобів і методів традиційного навчання з ІКТ; створення системи 

випереджувального навчання. 

Основним критерієм, за яким можна віднести ту або іншу технологію до 

інформаційної, є сукупність засобів навчання що використовуються 

викладачем. Тому, інформаційні технології, є похідною від “технології 

навчання”, одним з її окремих випадків. Інформаційний пошук в науковій і 

науково-методичній літературі, присвяченій проблемам інформатизації вищої 

освіти показав, що однозначного тлумачення поняття інформаційна технологія 

навчання (computerized teaching technology) дотепер так і не вироблено.  

У різних джерелах разом з цим поняттям можна зустріти такі 

однопорядкові синонімічні вирази як “нові інформаційні технології навчання – 

сучасні види інформаційного обслуговування, які організовані на базі засобів 

комп’ютерної техніки і засобів зв’язку” (Г.О. Козлакова), “технології 

комп’ютерного навчання”, “комп’ютерні педагогічні технології” і т.д. Слід 

зазначити, що прикметник “нові” застосовується в педагогічних джерелах 

достатньо часто. В даному контексті йдеться про новаторський акт, який 

кардинально змінює зміст різних видів діяльності, у тому числі і педагогічної.  

Як показав аналіз педагогічної та технічної літератури можна зустріти 

різні варіації поняття “інформаційні технології”: “інформаційні та 

комунікаційні технології” (В.Ю. Биков); “інформаційно-телекомунікаційні 

технології” (Р.С. Гуревич); “інформаційно-комунікаційні технології” (М.І. 

Жалдак), “нові інформаційні технології” (С.П. Новіков) та ін.  

Є безліч визначень терміну “інформаційні технології”. Більшість учених 

пов’язують це поняття з методами, засобами, прийомами, процесами і 
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середовищами обробки різноманітної інформації. Так, наприклад: у Законі 

України “Про національну програму інформатизації” сказано, що 

“інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність 

інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що 

забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, 

розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх 

розташування” [3, с. 4]; за визначенням В.П. Безпалька, інформаційні 

технології – інструмент, тобто “засіб підготовки та передавання інформації 

учневі (студенту), засобом здійснення якого є комп’ютер” [4, с. 112]; 

інформаційні технології, як вважають М.І. Жалдак і Ю.С. Рамський, – це 

“сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для реалізації та 

забезпечення інформаційних процесів у різних галузях людської діяльності” [5, 

с. 3]; за означенням Г.К. Селевко, інформаційні технології – технічні 

інформаційні засоби (електронно-обчислювальні машини, аудіо, кіно, відео) [6, 

с. 114];  Р.С. Гуревич і М.Ю. Кадемія зазначають, що “інформаційні технології 

нині визначають міру доступу до освітнього середовища, встановлюють межі 

можливості перетворення знань, що стимулюють професійні та 

загальнолюдські процеси” [3, с. 31]; 

Змістовний аналіз визначень даної дефініції, які найбільш часто 

зустрічаються нині в педагогічній літературі, дозволив виділити два явно 

виражених підходи до їхнього трактування. В рамках першого з них 

Ф.Є. Темніков [7, c. 125] пропонує розглядати інформаційну технологію 

навчання як дидактичний процес, організований з використанням сукупності 

впроваджених (вбудованих) у систему навчання принципово нових засобів і 

методів обробки даних (методів навчання), що представляють цілеспрямоване 

створення, передачу, збереження і відображення інформаційних продуктів 

(даних, знань, ідей) з якнайменшими затратами і відповідно до закономірностей 

пізнавальної діяльності тих, кого навчають. Інший підхід передбачає створення 

певного технічного середовища навчання, в якому ключове місце займають 

інформаційні засоби, що використовуються. Таким чином, у першому випадку 
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йдеться про технологію як про процес навчання, а в другому – про 

використання у навчальному процесі специфічних програмно-технічних 

засобів.  

Проте, вважаємо, що розгляд ІКТ тільки з погляду впровадження 

комп’ютерних і інших інформаційних засобів в навчально-виховний процес 

значно звужує рамки розуміння самої суті інформатизації навчання. У цьому 

випадку доцільно говорити лише про автоматизацію тих або інших сторін 

процесу навчання, перенесення інформації з паперових носіїв на комп’ютерні, 

можливості візуалізації матеріалу, що вивчається студентами. 

Тому, насамперед необхідно розв’язати проблему інформатизації 

окремого навчального закладу. 

Розглянемо, що становить процес інформатизації навчального закладу, з 

яких етапів він складається та передбачає наявність якої необхідної 

матеріально-технічної бази. 

1 етап. Організація вивчення інформатики та інформаційних технологій, 

що розв’яже питання комп’ютерної грамотності студентів навчального закладу. 

Головним завданням першого етапу була організація викладання 

неперервного курсу інформатики, інформаційних технологій та спеціальної 

інформатики протягом усього процесу навчання. Колективна співпраця 

викладачів дала можливість адаптувати чинні програми до потреб навчального 

закладу та вимог ринку праці, здійснювати щорічне їх коригування за умов 

дотримання Державного стандарту. 

2 етап. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

вивчення різних дисциплін. Головним завданням на цьому етапі є кооперація 

викладачів комп’ютерної підготовки з викладачами професійних предметів. 

Важливою складовою є накопичення досвіду використання ІКТ на рівні 

навчального закладу, а тому одним із головних завдань є підготовка 

викладацьких кадрів. 

Викладач має навчитися користуватися комп’ютерною технікою, 

володіти інформаційними технологіями та використовувати їх для 
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вдосконалення методики уроку. Яким чином розв’язується ця проблема в 

навчальному закладі? Педагогічний колектив одержав можливість за власним 

бажанням пройти підвищення кваліфікації за дистанційною формою. Це дало 

можливість здійснити добір змісту, форм, методів, засобів навчання та створити 

умови, коли кожний викладач зможе неперервно підвищувати свою професійну 

компетентність та фахову майстерність [3, с. 184]. 

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 навчально-методичних 

комплексів та інше. 

Це створює необхідні умови для підвищення кваліфікації за 

дистанційною формою, організації широкого доступу до необмеженої 

кооперації окремих підструктур та освітніх закладів. 

Важливою складовою інформатизації навчального процесу на II етапі є 

накопичення досвіду використання ІКТ на рівні навчального закладу. Задача 

полягає в тому, щоб ІКТ органічно вплітались в діяльність кожного викладача, 

стали невід’ємною частиною кожного заняття. Цей процес довготривалий, 

повинен здійснюватися пошук форм, методів, прийомів використання ІКТ, 

розробка необхідних програмних продуктів, що сприяли підвищенню 

ефективності навчального процесу, високого ступеня диференціації. 

Використання ІКТ на рівні навчального закладу справа нова, а тому 

накопичення програмно-методичних матеріалів для забезпечення навчального 

процесу, їх вдосконалення, розробка нових методик і програм – є актуальним. 

3 етап. Інтеграція ІКТ в навчальний процес. На цьому етапі відбувається 

широка міжпредметна інтеграція та індивідуалізація навчання. 

4 етап. Етап трансформації навчального закладу. Головне завдання цього 

етапу – введення в практику систематичних процедур, що забезпечують 
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індивідуалізоване розв’язання всього комплексу завдань навчального процесу 

університету. 

Аналіз використання ІКТ у навчальному процесі дає підстави заключити, 

що це дозволить: активізувати пізнавальну діяльність учнів; забезпечити 

позитивну мотивацію навчання за допомогою інтерактивного діалогового 

гіпертексту; проводити заняття на високому естетичному і емоційному рівнях; 

забезпечити значний рівень диференціації навчання; підвищити обсяг 

виконання робіт; удосконалити контроль знань; дозволити раціонально 

організувати навчальний процес; сприятиме формуванню навичок пошукової 

діяльності; забезпечити доступ до різноманітних пошукових систем, 

електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів. 

Використання інформаційних технологій у ВНЗ має здійснюватися 

різнопланово, а саме,  як: предмет вивчення; засіб навчання; засіб управління 

навчальним процесом; інструмент управління науково-дослідною та науково-

методичною роботою. 

Упровадження ІКТ у навчальний процес сприяє розвитку мислення,  

пам’яті, уваги, спостережливості; формуванню професійно орієнтованих знань, 

умінь і навичок; розвитку комунікативних здібностей; формуванню умінь і 

навичок приймати оптимальні рішення або пропонувати варіанти їх розв’язку у 

надзвичайних ситуаціях; розвитку вмінь здійснювати експериментально-

дослідницьку діяльність; створенню умов для самооцінки, систематизації та 

узагальнення майбутнім фахівцем безпеки життєдіяльності одержаної 

інформації з метою професійного самовизначення, поліпшення якості 

підготовки. 

Висновок. За останні роки остаточно утвердилася ідея, що в центрі 

концепції сучасної освіти знаходиться особистість студента, тому дослідження 

психолого-педагогічних умов його розвитку і становлення як професіонала у 

процесі оволодіння професійною діяльністю слід, на нашу думку, вважати 

пріоритетним. При цьому особливої актуальності набувають питання вивчення 

взаємозв’язку професіоналізму й змісту освітньої системи підготовки фахівця, 
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розкриття психологічних аспектів професійної підготовки студентів, 

обґрунтування технологізації освітнього процесу, спрямованого на розвиток 

професіоналізму, а також створення умов для формування особистісних 

якостей, що посилюють сутність професіоналізму майбутніх фахівців. 

Аналіз наукової літератури та педагогічна практика показали, що 

дидактика в умовах ІКТ ставить за основну мету розкриття, розвиток та 

реалізацію інтелектуального потенціалу особистості за умови забезпечення 

педагогічної дії лонгуючого характеру; забезпечує реалізацію різнопланових 

видів навчальної діяльності (інформаційна, ігрова, експериментально-

дослідницька, самостійна, індивідуальна та ін.). Реалізовуватися це може за 

умов створення та розвитку нового покоління засобів навчання на основі ІКТ, у 

рамках конкретної методичної системи та технології навчання. 
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У статті проаналізовано поняття “інформаційні технології” 

“інформаційно-комунікаційні технології”, розглянуто етапи реалізації 

питання інформатизації освіти та розв’язання проблеми якісної освіти 

кожному. 

Ключові слова: інформаційні технології, інформаційно-комунікаційні 

технології, викладач, студент. 
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В статье проанализированы понятия "информационные технологии" 

"информационно-коммуникационные технологии", рассмотрены этапы 

реализации информатизации образования и решения проблемы качественного 

образования каждому. 

 

The article analyzes the concept of "information technology" "ICT", examines 

the stages of informatization of education issues and solving problems of quality 

education for everyone. 

 


