
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в сполученні з 

особистісно-орієнтованим підходом в ПТНЗ. 



Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного 

світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний 

розвиток людства. У цих умовах революційних змін вимагає й система навчання. 

Звідси можна сказати, що актуальність даного питання має місце у сучасному 

освітньому середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може 

здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні 

технології та Інтернет. Вони дають змогу вчителю краще подати матеріал, 

зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній 

інтерес до навчання. Вчитель має можливість отримувати найостаннішу 

інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Завдяки 

цьому підвищується авторитет вчителя, він дійсно може бути носієм культури, 

знань, усього передового. 

Оскільки, застарілі методи та засоби навчання не відповідають нинішнім 

вимогам сучасного уроку і не підлягають тенденціям стрімкого розвитку науково-

технічного прогресу, то це спонукає викладачів до впровадження інноваційних 

методів навчання та використання й адаптування цих технологій в навчальний 

процес. Особливо ця проблема гостро постає при формуванні професійних умінь 

та навичок, оскільки для ефективнішого їх засвоєння, навчальний процес вимагає 

використання великої кількості наочних матеріалів, та інтерактивних засобів, які 

в свою чергу позитивно сприяють покращенню досягненню навчальної мети. 

Отже, в ході роботи ми можемо висунути гіпотезу, що застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки учнів 

ПТНЗ є ефективним засобом досягнення навчально-виховної мети. Завданням 

дослідження буде перевірка правильності даного твердження. Об'єкт 

дослідження є професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників у 

ПТНЗ. Предмет дослідження є технологія формування професійних умінь та 

навичок за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. 

Мета роботи полягає в дослідженні ефективності використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в процесі формування професійної 

підготовки учнів ПТНЗ. 
Найбільшою проблемою традиційного навчання є низька динаміка, та 

часткова відсутність елементів інтерактивності та наочності. Сучасні 

інформаційні технології дозволяють нейтралізувати усі ці недоліки. Крім того, 

дидактичні можливості комп’ютера сприяють зацікавленості учнів до навчання. 

Однак, необхідно потрібно пам'ятати, що можливі негативні наслідки, пов'язані з 

активним вторгненням у природний внутрішній світ людини штучних, ілюзорних 

вражень від екранних віртуальних сюжетів та взаємодії з ними. Небезпека може 

полягати і в навмисному маніпулюванні свідомістю молодої людини, нехтуванні 

допустимими нормами безпечних режимів роботи з комп'ютером. У зв'язку з цим 

зростає актуальність досліджень психолого-педагогічного впливу та медичних 

наслідків застосування інформаційно-комунікаційних засобів для фізичного та 

психічного розвитку учнів. Комп'ютеризація може призвести до формування 

егоїстичних нахилів у людини, індивідуалізму, приглушує почуття колективізму, 

взаємодопомоги. Тому, впровадження засобів інформаційно-комунікаційних 



технологій у навчальний процес має здійснюватись виважено, та ретельно 

підготовленим і продуманим. 

  

  

Інформаційно-комунікаційні технології – як сучасний засіб навчання в 

освіті. 
  

1. Сутність та зміст інформаційно-комунікаційних технологій 
Початок ХХІ століття характеризує суспільство як постіндустріальне 

(інформаційне), в якому здійснюється інформатизація всіх галузей науки і освіти. 

Інформатизація суспільства (ІС) - це глобальний соціальний процес, 

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

суспільного виробництва є збирання, нагромадження, продукування, оброблення, 

зберігання, передавання та використання інформації. Ці процеси здійснюються на 

основі сучасних засобів процесорної та обчислювальної техніки, а також на базі 

різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства, як 

наголошується в сучасній літературі забезпечує: 

-  активне використання інтелектуального потенціалу, що постійно 

розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, науковому, виробничому 

та іншому видах діяльності його членів; 

-  інтеграцію інформаційних технологій з науковим, виробничим, ініціюючим 

розвитком усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової 

діяльності; 

-  високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь- якого 

члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію представленої 

інформації, правдивість використаних даних. 

Інформатизація суспільства пов’язана, насамперед, з розвитком 

комп’ютерної техніки, різноманітного програмного забезпечення, глобальних 

мереж (Інтернет), мультимедійних технологій . 

Виникнення та розвиток інформаційного суспільства припускає широке 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, що визначається 

багатьма чинниками. 

Інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ — засоби, пов'язані зі 

створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації. Цей 

широко вживаний термін включає в себе всі технології, що використовуються для 

спілкування та роботи з інформацією. 

Концепція інформаційних технологій була додана до елементу комунікації і 

виникла у 1980-ті роки. Наразі ІКТ включають апаратні засоби (комп'ютери, 

сервери, тощо) та програмне забезпечення (операційні системи, мережеві 

протоколи, пошукові системи, тощо). Їхні можливості широко застосовують під 

час навчального процесу, звідси ІКТ можна вважати педагогічною технологію. 

Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки 

основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення 

інформації. 



За Дж. Велінгтоном, інформаційні технології – це системи, створені для 

виробництва, передачі, відбору, трансформації (обробки) і використання 

інформації у вигляді звуку, тексту, графічного зображення і цифрової 

інформації". 

Якщо в якості ознаки інформаційних технологій вибрати інструменти, за 

допомогою яких проводиться обробка інформації (інструментарій технології), то 

можна виділити наступні етапи її розвитку : 

1-й етап (до другої половини XIX ст.) - «Ручна» інформаційна технологія, 

інструментарій якої складали: перо, чорнильниця, книга. Комунікації 

здійснювалися ручним способом шляхом переправляння через пошту листів, 

пакетів, депеш. Основна мета технології - представлення інформації в потрібній 

формі. 

2-й етап (з кінця XIX ст.) - «Механічна» технологія, оснащена більш 

досконалими засобами доставки пошти, інструментарій якої складали: друкарська 

машинка, телефон, диктофон. Основна мета технології - представлення 

інформації в потрібній формі більш зручними засобами. 

3-й етап (40 - 60-і рр.. XX ст.) - «Електрична» технологія, інструментарій 

якої складали: великі ЕОМ і відповідне програмне забезпечення, електричні 

друкарські машинки, ксерокси, портативні диктофони. Основна мета 

інформаційної технології починає переміщатися з форми представлення 

інформації на формування її змісту. 

4-й етап (з початку 70-х рр..) - «Електронна» технологія, основним 

інструментарієм якої стають великі ЕОМ і створені на їхній базі автоматизовані 

системи управління (АСУ) і інформаційно-пошукові системи, оснащені широким 

спектром базових і спеціалізованих програмних комплексів. Центр ваги 

технології ще більш зміщується на формування змістовної сторони інформації 

для управлінського середовища різних сфер суспільного життя, особливо на 

організацію аналітичної роботи. 

5-й етап (з середини 80-х рр..) - «Комп'ютерна» («нова») технологія, 

основним інструментарієм якої є персональний комп'ютер із широким спектром 

стандартних програмних продуктів різного призначення. На цьому етапі 

відбувається процес персоналізації АСК, що проявляється у створенні систем 

підтримки прийняття рішень певними спеціалістами. Подібні системи мають 

умонтовані елементи аналізу та штучного інтелекту для різних рівнів управління, 

реалізуються на персональному комп'ютері і використовують телекомунікації. У 

зв'язку з переходом на мікропроцесорну базу істотним змінам піддаються і 

технічні засоби побутового, культурного та іншого призначень. 

6-й етап (тільки встановлюється) - «мережева технологія» (іноді її 

вважають частиною комп'ютерних технологій). Починають широко 

використовуватися в різних галузях глобальні і локальні комп'ютерні мережі. Їй 

пророкують в найближчому майбутньому бурхливе зростання, обумовлене 

популярністю її засновника - глобальної комп'ютерної мережі Internet. 

З появою персональних комп’ютерів з’явився термін “нові інформаційні 

технології”, під яким розуміють впровадження нових підходів до навчально-

виховного процесу, що орієнтований на розвиток інтелектуально творчого 



потенціалу людини з метою підвищення його ефективності, завдяки застосуванню 

сучасних технічних засобів. На сучасному етапі методи, способи і засоби 

безпосередньо взаємопов'язані з комп'ютером, тому їх іще називають комп'ютерні 

технології. 

Нові інформаційні технології характеризуються наявністю всесвітньої мережі 

Інтернет, такими її сервісами, як електронна пошта, телекомунікації, що надають 

широкі можливості. Жива комунікація невід’ємна від інформаційних технологій, 

тому на сучасному етапі розвитку технічних і програмних засобів інформаційні, 

технології називають інформаційно-комунікаційними. У цих комунікаціях 

комп'ютер займає своє місце. Він забезпечує комфортну, індивідуальну, 

різноманітну, високоінтелектуальну взаємодію об'єктів комунікації. 

Узагалі ІКТ можна визначити як сукупність різноманітних технологічних 

інструментів і ресурсів, які використовуються для забезпечення процесу 

комунікації та створення, поширення, збереження та управління інформацією. 

Під технологічними інструментами та засобами мають на увазі комп’ютери, 

мережа Інтернет, радіо- та телепередачі, а також телефонний зв’язок. 

Поєднуючи інформаційні та комунікаційні технології, проектуючи їх на 

освітню практику необхідно зазначити, що основним завданням, яке стоїть перед 

їх впровадженням є адаптація людини до життя в інформаційному суспільстві. 

По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює 

передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства 

не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої. 

По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу 

людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до 

соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні знання 

як сьогодні, так і в постіндустріальному суспільстві. 

По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є 

важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ІС і 

процесу модернізації традиційної системи освіти в світлі вимог 

постіндустріального суспільства. 

Важливість і необхідність впровадження ІКТ у навчання обґрунтовується 

міжнародними експертами і вченими. ІКТ торкаються всіх сфер діяльності 

людини, але, мабуть, найбільш сильний позитивний вплив вони мають на освіту, 

оскільки відкривають можливості впровадження абсолютно нових методів 

викладання і навчання. 

Глобальне впровадження комп'ютерних ІКТ у всі сфери діяльності, 

формування нових комунікацій і високоавтоматизованого інформаційного 

середовища стало не тільки початком перетворення традиційної системи освіти, а 

й першим кроком до формування інформаційного суспільства. 

Головним чинником, що визначає важливість і доцільність модернізації 

системи освіти, що склалася, включаючи й українську, є потреба відповісти на 

основні виклики, зроблені людству XXI століттям: 

-  необхідність переходу суспільства до нової стратегії розвитку на основі 

знань і високоефективних інформаційно-комунікаційних технологій; 



-  фундаментальна залежність нашої цивілізації від тих здібностей і якостей 

особистості, що формуються освітою; 

- можливість успішного розвитку суспільства тільки на засадах ефективного 

використання ІКТ; 

- щонайтісніший зв'язок між рівнем добробуту нації, національною безпекою 

держави і станом освіти, застосуванням ІКТ. 

- Прикладом успішної реалізації ІКТ стала поява Інтернету - глобальної 

комп'ютерної мережі з її практично необмеженими можливостями збирання та 

збереження інформації, передавання її індивідуально кожному користувачеві. 

Інтернет швидко знайшов застосування в науці, освіті, зв'язку, засобах 

масової інформації, включаючи телебачення, в рекламі, торгівлі, а також в інших 

галузей людської діяльності. Перші кроки із впровадження Інтернету в систему 

освіти показали його величезні можливості для її розвитку. Разом з тим, вони 

виявили труднощі, котрі необхідно подолати для повсякденного застосування 

мережі в навчальних закладах. Проте необхідно враховувати, що це потребує 

значних затрат на організацію навчання порівняно з традиційними технологіями, 

що пов'язане з необхідністю використання значної кількості технічних 

(комп'ютери, модеми тощо), програмних (підтримка технологій навчання) засобів, 

а також з підготовкою додаткової організаційно-методичної допомоги (спеціальні 

інструкції для тих, хто навчається, та для викладачів), нових підручників і 

навчальних посібників. Нині відбувається накопичення досвіду, пошук шляхів 

підвищення якості навчання і нових форм використання ІКТ у різних навчальних 

процесах. Певні труднощі використання ІКТ в освіті виникають у зв’язку з 

відсутністю не тільки методичної бази їх використання, а й методології розробки 

ІКТ для освіти, що примушує педагога на практиці орієнтуватися лише на 

власний досвід і вміння емпірично шукати шляхи ефективного застосування 

інформаційних технологій. 

2.       Переваги та недоліки використання інформаційно-комунікаційних 

технологій 
Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з 

найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У 

вітчизняних навчальних закладах в останні роки комп'ютерна техніка й інші 

засоби ІКТ стали все частіше використовуватися при вивченні більшості 

навчальних предметів. 

Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові ІКТ 

навчання дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість 

сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. 

У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а те, 

наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей. Власне кажучи, 

нині освіта стоїть перед важливим завданням: навчитися правильно, оптимально і 

нешкідливо застосовувати комп’ютер. Роль комп’ютера на уроці більш складна: 

його використання в навчальному процесі допомагає вчителю зробити урок 

динамічним, цільовим, насиченим, яскравим, таким, що запам’ятовується 

надовго. 



Комп’ютер - це новий вимір у просторі навчання. Це необхідний помічник 

учителя, інструмент для досягнення ним педагогічних цілей, але не панацея від 

усіх освітніх проблем. Комп’ютер ні в якому разі не замінить традиційної 

книжки, ні в якому разі не замінить живого спілкування з учителем, впливу 

особистості вчителя на учнів. 

 Комп’ютер – це знаряддя, яке поліпшує роботу вчителя, але спочатку 

вчителеві треба докласти чимало зусиль для опанування знаряддям, необхідно 

творчо проводити підбір матеріалу до уроків, переглянути методику викладання з 

точки зору застосування на уроці комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж та 

можливості наситити урок мультимедійною інформацією. Досвід використання 

комп’ютера у процесі проведення навчальних занять з різних дисциплін дозволяє 

нам сформулювати деякі загальні положення. Насамперед, треба зауважити, що 

методика застосування комп’ютера на уроках з різних навчальних предметів не 

може бути однаковою. Зміст навчальних предметів, вікові особливості учнів, різні 

можливості педагогічних програмних засобів, різний фаховий рівень підготовки 

вчителя у галузі комп’ютерних технологій впливають на дидактичні прийоми 

використання комп’ютера в освіті. 

При підготовці до уроку з використанням ІКТ викладач не повинен забувати, 

що це урок, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі 

навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних 

принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого 

підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює викладача, а тільки 

доповнює його. 

Використання ІКТ дає можливість вирішувати такі актуальні питання: 

 використовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних 

технологій; 

 удосконалювати навички самостійної роботи учнів в інформаційних 

базах даних, мережі Інтернет; 

 інтенсифікувати історичну освіту, поліпшити засвоєння учнями знань 

зі шкільного курсу історії, зробити процес навчання цікавішим і 

змістовнішим. 

Використання ІКТ в комплекті з традиційним підручником сприяє 

наступному: 

 забезпечує особистісно орієнтований та диференційований підхід у 

навчанні; 

 забезпечує реалізацію інтерактивного підходу (постійне спілкування з 

ПК, постановка запитань, які цікавлять учня та отримання відповідей 

на них); 

 підвищує пізнавальну активність учнів за рахунок різноманітної відео- 

та аудіоінформації; 

 здійснює контроль завдяки тестуванню і системи запитань для 

самоконтролю. 

Одна з важливих особливостей і переваг інформаційно-комунікативних 

технологій порівняно з іншими навчальними засобами полягає саме в тому, що 



мультимедійні програми здебільшого розраховані на самостійне активне 

сприймання та засвоєння учнями знань, умінь і навичок. Уже сама побудова, 

дидактичне спрямування та розв’язання навчальної (наукової) проблеми 

передбачають активну розумову діяльність учнів. Вони можуть обирати 

оптимальний темп роботи з мультимедійною програмою відповідно до 

індивідуальних розумових, психолого-фізіологічних можливостей та інтересів; 

перевіряти правильність відповідей, використовувати у процесі сприймання та 

засвоєння знань необхідну зорово-слухову та текстову інформацію. 

Розрізняють два типи засвоєння школярами знань: продуктивний, основою 

якого є пізнавальна активність і самостійність мислення учнів (характеризується 

великою результативністю пізнавальних процесів) та репродуктивний, що 

ґрунтується на запам’ятовуванні та осмисленні готових знань. Самостійна ж 

робота із засобами ІКТ як важливий стимул у навчанні створює всі передумови 

для застосування практичних та інтелектуальних умінь, поєднання чуттєвого і 

раціонального пізнання, бо знання, які учні здобувають у результаті самостійної 

діяльності, засвоюються значно краще порівняно з тими, які повідомляє вчитель. 

Засвоєння готових знань на основі мультимедійної інформації потрібне, але під 

час виконання певних завдань треба вміло поєднувати ці два типи пізнавальної 

діяльності так, щоб основна ознака того чи іншого явища, події чи процесу була 

доведена і розкрита самими учнями у посильній для них роботі. 

Інформаційно-комунікативні технології навчання досить перспективні для 

підвищення творчої активності. Учень відходить від позиції об’єкта навчання, 

отримувача готової навчальної інформації, стає активним суб’єктом навчання, він 

може самостійно здобувати необхідну інформацію і навіть вміти винайти, 

сконструювати необхідні для цього способи дій.  

Серед причин, що стримують використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті, в першу чергу називаються організаційні та технічні – 

відсутність вільного доступу до комп’ютерного обладнання, труднощі із 

своєчасним ремонтом, проблеми із поділом групи на підгрупи при проведенні 

занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та інші. 

Однак, головні проблеми – це проблеми психолого-педагогічні. Вони 

полягають у низькому рівні готовності керівників ЗНЗ до використання ІКТ, в 

управлінні навчальним закладом, відсутності науково обґрунтованої методики 

використання ІКТ при проведенні занять з конкретних навчальних дисциплін, 

недостатньої забезпеченості навчальних закладів як кількісно, так і якісно 

педагогічними програмними засобами. Ось частина проблем без розв’язання яких 

неможливо позитивно вирішити питання в цілому. Однак, необхідно потрібно 

пам'ятати, що можливі негативні наслідки, пов'язані з активним вторгненням у 

природний внутрішній світ людини штучних, ілюзорних вражень від екранних 

віртуальних сюжетів та взаємодії з ними. Небезпека може полягати і в 

навмисному маніпулюванні свідомістю молодої людини, нехтуванні 

допустимими нормами безпечних режимів роботи з комп'ютером. У зв'язку з цим 

зростає актуальність досліджень психолого-педагогічного впливу та медичних 

наслідків застосування інформаційно-комунікаційних засобів для фізичного та 

психічного розвитку учнів. Комп'ютеризація може призвести до формування 



егоїстичних нахилів у людини, індивідуалізму, приглушує почуття колективізму, 

взаємодопомоги. Тому, питання про впровадження засобів ІКТ у навчальний 

процес має здійснюватись виважено. 

Враховуючи всі позитивні та негативні наслідки використання інформаційно-

комунікаційних засобів зробити висновок, що вони є ефективними за умови 

поєднання з традиційними методами та сприяють якісному формуванню вмінь та 

навичок учнів ПТНЗ. Підсумовуючи вище можна відокремити: 

Переваги використання ІКТ в ПТНЗ: 

 підвищенню інтересу й загальної мотивації до навчання завдяки новим 

формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного 

прогресу; 

 індивідуалізації навчання: кожен працює в режимі, який його задовольняє; 

 об'єктивність контролю; 

 активізація навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних 

форм подачі інформації, змаганню учнів з машиною та з самими собою, 

прагненню отримати вищу оцінку; 

 формування вмінь та навичок для здійснення творчої діяльності; 

 виховання інформаційної культури; 

 оволодіння навичками оперативного прийняття рішень у складній ситуації; 

 доступ учнів до банків інформації, можливість оперативно отримувати 

необхідну інформацію. 

 інтенсифікація самостійної роботи учнів; 

 зростання обсягу виконаних на урок завдань; 

 Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок 

різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: 

вирішиш вірно приклади - відкриєш картинку, повставляєш правильно всі 

букви - пройдеш ближче до мети казкового героя. Комп'ютер дає викладачу 

нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від 

захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни 

ПТНЗ кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися 

в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, 

навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером. 

 розширення інформаційних потоків при використанні Інтернет; 

Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє викладачу 

перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання 

більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес 

запису визначень та інших важливих частин матеріалу, тому що викладачу не 

доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не 

доводиться чекати, поки викладач повторить саме потрібний йому фрагмент. 

Цей метод навчання дуже привабливий для викладачів ПТНЗ, адже він 

допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає 

шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний 

ріст та подальше освоєння комп'ютерних технологій. 



Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів 

дозволить викладачу за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня 

засвоєння матеріалу, що вивчається усіма учнями і своєчасно його скоректувати. 

При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня. 

Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація 

ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із 

зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні. 

На уроках, інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають комп'ютерною 

грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів 

один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер, з 

його допомогою вони вирішують рівняння, будують графіки, креслення, готують 

тексти, малюнки для своїх робіт. Це - можливість для учнів проявити свої творчі 

здібності. 

Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких 

уроків, так і під час їх проведення. 

Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ: 

 Відсутність комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і 

викладачів, час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко 

не у всіх школах; 

 У викладачів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому 

використовуються комп'ютери; 

 Недостатня комп'ютерна грамотність ряду викладачів; 

 Відсутність контакту з учителем інформатики; 

 У робочому графіку викладачів не відведено час для дослідження 

можливостей Інтернет; 

 Складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять; 

 Не вистачає комп'ютерного часу на всіх; 

 У розкладі ПТНЗ не передбачено час для використання Інтернет на уроках; 

 Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель 

перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів. 

 

 3 Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальному процесі 
Людство завжди намагалось використовувати всі можливості наявних 

сучасних технологій для навчання підростаючого покоління. Тому й не дивно, що 

створення комп'ютера понад 50 років тому буде записане в історію як подія 

світового значення. Адже поява комп'ютера, здатного до переробки колосальних 

обсягів інформації, наблизила перехід суспільства на якісно новий ступінь 

розвитку - інформаційне суспільство. 

Сама назва суспільства висуває на перший план інформацію як одне з 

головних джерел його розвитку. Нове знаряддя праці - комп'ютер значно 

відрізняється від тих, що суспільство створювало до цього. На комп'ютер людина 

може перекласти такі завдання, що раніше їй доводилось вирішувати тільки 

своєю головою. Водночас комп'ютер також сприяє удосконаленню свого творця. 



Застосування комп'ютерних технологій в освіті має давню історію. Проте на 

початковому етапі воно було визначене специфікою самих комп'ютерів, а саме: 

великими розмірами, значною вартістю, програмами для розрахунків виключно 

технічних завдань. Ключовим моментом у становленні справжнього 

комп'ютерного навчання стала поява комп'ютерів, що забезпечували одночасний 

доступ до ресурсів багатьох користувачів. У той час комп'ютери стали 

застосовувати для навчання програмуванню та для розробки систем контролю 

знань, переважно завдань з вибором відповіді у формі «запитання - кілька 

варіантів відповідей». Проте, як показав досвід, позитивний ефект був можливий 

лише тоді, коли для комп'ютерних курсів були створені відповідні навчальні та 

методичні посібники. Насправді ж, за ефективністю подання інформації і 

викладач, і гарна книжка залишали комп'ютер далеко позаду. 

«Ерою відродження» для комп'ютерного навчання стала поява персональних 

комп'ютерів (ПК) у 80-х роках. Індивідуальний характер роботи, графічні 

можливості і звук, зворотний зв'язок і обчислювальні потужності створили 

насправді чудові можливості для навчання. До того ж, з'явилось програмне 

забезпечення, що дало змогу створювати малюнки, анімацію та звук, без яких 

сьогодні навчальні програми неможливі. 

Передавання знань є складовою людської діяльності, тому застосування 

новітніх інформаційних технологій у галузі освіти зумовлене двома чинниками. З 

одного боку, це необхідність підготувати учня до його майбутнього робочого 

місця, а з іншого - необхідність більш ефективного передавання знань, тобто 

максимального поліпшення і полегшення роботи викладача. 

Необхідною умовою інформатизації освіти є готовність викладачів до 

використання нових технологій навчання в процесі передавання знань, що 

означає постійну, неперервну самоосвіту. Між тим, вибираючи комп'ютер для 

навчальних цілей, слід усвідомлювати ті цілі, які до того ж змінюються із 

розвитком самого суспільства. Скажімо, на початку комп'ютеризації головна мета 

була сформульована таким чином: «Програмування - друга грамотність». Час 

минав; почали з'являтися так звані викладачні програмні засоби (ППЗ), і було 

сформульовано іншу мету: «Комп'ютерна грамотність», що передбачало вивчення 

основ програмування. Згодом стало зрозумілим, що за умов інформатизованого 

суспільства в цьому абсолютно немає потреби. Замість цього суспільство 

висунуло такі завдання: 

1) інформатизація суспільства. Це означає, що у будь-якому навчальному 

закладі (від школи до вищого закладу освіти ІІІ-ІV рівня акредитації) 

викладачі та учні повинні мати доступ до «електронної» інформації з 

предмета, що вивчається; 

2) інформаційна культура. Це передбачає, що викладачі володітимуть 

методами пошуку необхідної інформації, матимуть певний рівень культури 

для відбору інформації, навчаться її переробляти та пропонувати учням у 

друкованому вигляді; 

3) гуманізація освіти через інформатизацію. Такої мети можна досягнути з 

появою мультимедійних комп'ютерів, за допомогою яких можна 

представити не тільки текстову, а й графічну, аудіо- та відеоінформацію, а 



також із розповсюдженням таких програмних продуктів, як комп'ютерні 

енциклопедії, електронні книжки, довідники з літератури тощо. 

Отже, якщо викладач вирішить залучити комп'ютер до навчального процесу, 

він буде змушений витрачати значно більше часу на підготовку до занять, 

причому не вдома, у комфортній обстановці, а в навчальному закладі, за 

допомогою спеціаліста з інформатики. Дійсно, приступаючи до роботи з 

комп'ютером, викладач вимушений просити допомоги у колеги (оскільки він сам 

працювати з комп'ютером не може) і, таким чином, він виступає в ролі учня, що 

досить-таки зачіпає його самолюбство. Чим більше нових термінів («комп'ютер», 

«база даних», «мультимедіа», «ІNTERNET» тощо), тим більшим є пасивний опір 

викладача настирливій вимозі використовувати комп'ютер у навчальному процесі. 

Тому, природно, постає питання про підготовку викладачів до використання 

комп'ютера ще в інституті або університеті, і не тільки викладача математики та 

основ інформатики, фізики та основ інформатики, трудового навчання та основ 

інформатики, а й учителя географії, іноземних мов, історії, рідної мови та 

літератури тощо. 

Узагальнюючи вищезгадані проблеми, можна зробити висновки, що будь-

який технічний засіб навчання, у тому числі й комп'ютер, може давати вагомі 

результати в навчанні лише тоді, коли з'являються покоління викладачів, які 

готові і бажають використовувати комп'ютери, а також тоді, коли з'являються 

методисти, здатні розробити методику застосування їх в навчальному процесі, 

тобто скласти досить значну кількість прикладів, на основі яких навіть так званий 

пересічний викладач зможе користуватися комп'ютером. 

Як відомо, комп'ютери в освіті у нас стали активно використовувати понад 

десять років тому. Тоді наукові, методисти, викладачі, вчителі та інші мріяли й 

писали про те, що комп'ютери суттєво змінять навчання, а вони вчитимуть учнів і 

учнів за найкращими методиками, створеними кращими методистами і 

програмістами, причому у найкоротший термін зміниться вся система навчання і 

т.ін. Чи зуміли ми досягнути поставленої мети? Слід визнати той факт, що не 

зуміли. Чи означає це, що комп'ютери не треба використовувати в освіті? Не 

викликає сумнівів той факт, що переважна більшість людей, причетних до освіти, 

навіть саме таке питання вважатиме некоректним. 

Практично ті самі захоплюючі слова ми вживаємо і зараз, але в поєднанні з 

іншими «новими» ідолами, перед якими схиляється інформаційне суспільство: 

«мультимедіа», «ІNTERNET», «дистанційна освіта», «єдиний інформаційний 

простір» і т. Ін. 

Справа в тому, що слово «комп'ютер» несе в собі магічну та надзвичайну 

силу, часто саме це стає причиною принципових помилок. Ми багато чуємо про 

його чудові можливості й уявляємо, що це маг і чарівник, здатний увійти в наше 

життя та змінити його на краще. 

Такий підхід є хибним. Комп'ютер - це лише механізм для обробки 

інформації, досить складний і могутній, але все ж - механізм. Він може ефективно 

ввійти в існуючу технологію навчання, стати її ланкою, на його основі можна 

формувати нові технології навчання. Проте, ні в якому разі не слід механічно 



перекладати методичний досвід застосування старих засобів на цей, принципово 

новий. 

На сучасному етапі чітко визначились три головні напрями використання 

комп'ютерів у навчальному процесі в ПТНЗ. 

По-перше, це навчання технологіям, що вимагають активного використання 

комп'ютера (графічний і текстовий редактори, робота у комп'ютерних мережах); 

навчання спеціалізованим технологіям (створення музики, комп'ютерне 

конструювання і анімація, макетування і верстка і т. ін.). 

По-друге, вивчення інформатики як науки, що розглядає інформаційно-

логічні моделі. 

По-третє, використання комп'ютера як технічного засобу у вивченні основ 

наук у ПТНЗ, фундаментальних і технічних дисциплін у ПТНЗ. 

При цьому такому уроку властиво наступне: 

 принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних 

особливостей дитини; 

 керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу 

навчання; 

 інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність 

"відгукуватися" на дії учня і викладача; "вступати" з ними в діалог, що і 

становить головну особливість методик комп'ютерного навчання. 

 оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи; 

 підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з 

комп'ютером; 

 необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно 

великі. 

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, 

так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, 

повторенні, контролі. 

При цьому комп'ютер виконує такі функції: 
1. У функції викладача комп'ютер являє собою: 

джерело навчальної інформації; 

наочний посібник; 

тренажер; 

засіб діагностики і контролю. 

2. У функції робочого інструменту: 

засіб підготовки текстів, їх зберігання; 

графічний редактор; 

засіб підготовки виступів; 

обчислювальна машина великих можливостей. 

При проектуванні уроку в ПТНЗ викладач може використовувати різні 

програмні продукти: 
1. Мови програмування-за їх допомогою викладач може скласти різні 

програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку, але їх 

застосування для викладача-предметника важко. Складання проекту за 



допомогою мови програмування вимагає спеціальних знань і навичок і великих 

трудовитрат. 

2. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових 

програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). Використання 

комп'ютерної технології при вивченні хімії, фізики в ПТНЗ відкриває широкі 

можливості для створення та використання складного наочно-демонстраційного 

супроводу на уроці або при виконанні лабораторної роботи. Крім того, при 

повторенні пройденого матеріалу учень самостійно відтворює всі демонстраційні 

експерименти, які викладач показував на уроці. При цьому він може перервати 

експеримент, зупинити його чи повторити ту частину, яка погано засвоєна. Такий 

підхід розвиває ініціативу і сприяє підвищенню інтересу учнів до досліджуваного 

предмета. 

3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає викладачу пакет 

Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора 

Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint. 

4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні 

уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему 

навчання та перевірки знань. 

5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний 

матеріал. 

6. Електронні презентації дають можливість викладачу при мінімальній 

підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, 

складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над 

інформацією. 

7. При проектуванні уроку викладач може використовувати такий програмний 

продукт як Skype, за допомогою котрого він може: 

·            Демонстрація виконання дій викладача в реальному часі; 

·            Проводити дистанційне навчання. 

·            Web-конференції. 

·            Чат-заняття. 

·            Web-заняття. 

Сучасні ІКТ в освітньо-інформаційному середовищі навчальних закладів 

мають виконувати такі функції: 

 засобу навчання (застосування мультимедійних навчальних курсів); 

 технічного засобу автоматизації процесу навчальної діяльності дитини, що 

включена у пізнавальну, пошукову, дослідницьку, експериментальну 

роботу, який дозволяє мобільно працювати з текстом, графічним, звуковим 

або відеодокументом, якісно подавати інформацію, обробляти її, 

спілкуватися зі своїми однолітками; 

 зразка сучасних інноваційних технологій, що розвиває навички оволодіння 

ними, дає знання про їхні назви і функціональне призначення, складові 

елементи; 

 ефективного тренажера, що розвиває пізнавальну і творчу активність 

особистості, спонукає її приймати власні оригінальні рішення, бачити їхній 

результат, перевіряти їхню правомірність тощо. Використання 



комп'ютерних технологій - це не вплив моди, а необхідність, продиктована 

сьогоднішнім рівнем розвитку освіти. Переваги використання ІКТ можна 

звести до двох груп: технічні і дидактичні. 

Технічними перевагами є швидкість, маневреність, оперативність, 

можливість перегляду і прослуховування фрагментів і інші мультимедійні 

функції. 

Інформаційні технології здатні: 

• стимулювати пізнавальний інтерес дітей, 

• надати навчально-виховній роботі проблемний, творчий, дослідницький 

характер і розвивати самостійну діяльність учнів, 

• забезпечувати навички діяльності учня стосовно інформації, що міститься в 

навчальних предметах і освітніх областях, а також в навколишньому світі, 

• за допомогою реальних об'єктів (телевізор, магнітофон, комп'ютер) та 

інформаційних технологій (відеозапис, ЗМІ, Інтернет), формувати вміння дітей 

самостійно шукати, аналізувати і відбирати необхідну інформацію, 

організовувати, перетворювати, зберігати і передавати її, 

• сприяти соціальній адаптації дитини до ПТНЗ, впливати на її відносини з 

одногрупниками. Оволодіння комп'ютером благотворно впливає на формування 

особистості дитини і надає її більш високий соціальний статус. 

Використання ІКТ у роботі педагога дає можливість: 

• самоосвіти педагога, підвищення його професійного рівня; 

• навчатися і здобувати знання, вміння та якості, необхідні сучасній людині; 

• отримувати найсучаснішу інформацію по темі, оновлювати навчальний та 

дидактичний матеріал; 

• мати доступ до методичної бази розробок; 

• спілкуватися з колегами на різних форумах; 

• отримувати кваліфіковані консультації та поради експертів; 

• публікувати свої матеріали; 

• брати участь в обговоренні опублікованих матеріалів; 

• брати участь в професійних конкурсах; 

• обмінюватися досвідом з колегами з інших регіонів і країн.  

Для ефективного впровадження ІКТ в освітньо-виховний процес від учнів, 

як і від педагога вимагається володіння комп'ютерною грамотністю, яка 

передбачає: 
• вміння писати та редагувати інформацію (текстову, графічну), 

• користуватися комп'ютерною телекомунікаційною технологією, 

• користуватися базами даних, 

• роздруковувати інформацію на принтері; 

• вміння скласти та надіслати лист через мережу Інтернет; 

• вміння «перекачати» інформацію з мережі на жорсткий або гнучкий диск і 

навпаки, з жорсткого або гнучкого диска - в мережу; 

• працювати в системах DOС і WINDOWS, користуючись редакторами WORD 

різної модифікації; 

• входити в електронні конференції, розміщувати там власну інформацію і 

читати, «перекачувати» наявну в різних конференціях інформацію. 



Систематичне включення інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 

процес забезпечить формування і розвиток інформаційно-комунікаційної 

культури педагогічних працівників та вихованців. У науковій літературі поняття 

"інформаційно-комунікаційна культура особистості" розглядається як комплекс 

понять, уявлень, знань, умінь і навичок, які формують в особистості певний стиль 

мислення, що дозволить їй ефективно використовувати інформаційно-

комунікаційні технології в будь-якому виді пізнавальної або творчої діяльності. 

  

Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у ПТНЗ 

1. Дидактичні можливості використання інформаційно-комунікаційних 

технологій. 
Під дидактичними властивостями того або іншого засобу навчання 

розуміються його основні характеристики, ознаки цього кошти, які відрізняють їх 

від інших, істотні для дидактики, як в плані теорії, так і практики. Такими 

характеристиками засобів навчання слід вважати їх природні якості, які можуть 

бути використані з дидактичними 

 Під дидактичними функціями засобів навчання розуміються їх призначення, 

роль і місце в навчально-виховному процесі. Дидактичні функції є зовнішній 

прояв властивостей засобів навчання, що використовуються в навчально-

виховному процесі для реалізації поставлених цілей. 

 У зв'язку з виникненням глобальної мережі Інтернет з'явилися нові 

інформаційні технології, пов'язані з комп'ютерними комунікаціями і реалізацією 

функцій створення, збору, обробки, зберігання, передачі та використання 

навчальної інформації, виконуваних через методи інформаційних технологій в 

процесі спілкування на відстані. 

 Це призвело до появи і нових дидактичних можливостей інформаційних 

технологій, що виникають у результаті взаємодії на відстані, прояв яких можна 

класифікувати через : 

 - Форму інформаційної взаємодії учасників освітнього процесу: електронні 

джерела інформації, викладача; 

 - Час інформаційної взаємодії учасників процесу навчання. 

 При цьому під дидактичними можливостями інформаційних технологій в процесі 

мережевого навчання будемо розуміти прояв дидактичних властивостей 

інформаційних технологій по відношенню до:  

 - Електронної навчальної інформації при виконанні функцій створення, збору, 

обробки, зберігання, передачі та використання навчальної інформації, що 

реалізуються через методи інформаційних технологій в процесі навчання; 

 - Організації та інформаційної взаємодії учасників процесу навчання: електронні 

джерела інформації, викладача. 

Дидактичні можливості інформаційних технологій дозволяють у процесі 

освітньої діяльності реалізувати наступні форми інформаційної взаємодії з 

дидактичними цілями: 

 - Взаємодія віддалених учасників процесу навчання між собою: викладача і учня 

або групи учнів, наприклад, при електронному листуванні, організації дискусій 

через телеконференції і відеоконференції; 



 - Взаємодія учасників процесу навчання (викладача, учнів, що навчаються) з 

віддаленими джерелами інформації, наприклад, при здійсненні пошуку та 

систематизації інформації, переміщення (навігації) по гіпертекстовим ресурсів 

глобальної мережі. 

При цьому за часом інформаційної взаємодії можливі два варіанти: 

 - Всі учасники процесу навчання одночасно знаходяться в безпосередньому 

діалоговому режимі за комп'ютером, утворюючи синхронне взаємодію; 

 - Учасник навчання знайомиться з навчальними матеріалами або виконує 

деяку дію за комп'ютером не одночасно з усіма, а в зручний для себе час, 

утворюючи асинхронну взаємодію. 

Узагальнюючи викладене вище та спираючись на сформульовані дидактичні 

цілі використання засобів інформаційних технологій, виділимо основні напрямки 

впровадження засобів інформаційних технологій в освіті, а саме використання 

засобів інформаційних технологій в якості: 

- Засобів навчання, що вдосконалюють процес викладання, підвищують його 

ефективність, якість і результативність. При цьому забезпечується: 

а) реалізація можливостей програмно-методичного забезпечення сучасних 

ПЕОМ з метою надання знань, моделювання навчальних ситуацій, тренування, 

контролю результатів навчання; 

б) використання об’єктивно-орієнтованих програмних засобів або систем 

(наприклад, системи підготовки текстів, електронних таблиць, баз даних) з метою 

формування культури навчальної діяльності; 

в) реалізація можливостей систем "штучного інтелекту" в процесі 

використання інтелектуальних систем, які навчають. 

- Інструменту пізнання навколишньої дійсності та самопізнання. 

- Засобів розвитку особистості того, хто навчається. 

- Об’єкту вивчення (наприклад, у межах засвоєння курсу фізики). 

- Засобів інфомаційно-методичного забезпечення і керування навчально-

виховним процесом, навчальним закладом, системою освіти. 

- Засобів комунікацій (наприклад, на базі телекомунікацій) з метою поширення 

новітніх дидактичних технологій. 

- Засобів автоматизації процесу контролю, корегування результатів навчальної 

діяльності, комп’ютерного педагогічного тестування та психодіагностики. 

- Засобів автоматизації процесу обробки результатів експерименту 

(лабораторного, демонстраційного) і керування навчальним обладнанням. 

- Засобів організації інтелектуального дозвілля, розвиваючих ігор. 

  

 1.1. Основні дидактичні властивості і функції Інтернету як самої глобальної 

інформаційної та комунікаційної технології 

 Базовими дидактичними властивостями Інтернет є: 

 • Висока швидкість передачі інформації; 

 • Двосторонній характер телекомунікації, що забезпечує інтерактивність; 

 • Можливість роботи з гіпертекстом та мультимедіа; 

 • Забезпечення дружнього інтерфейсу при роботі зі складно структу-рованою 

інформацією. 



 Реалізація цих властивостей можлива при функціонуванні певних послуг і 

сервісів мережі. 

Електронна пошта. Електронна пошта (ЕП, E-mail) відноситься до засобів 

дистанційного доступу. Це один з режимів (послуг), що надаються 

комп'ютерними мережами. ЕП дозволяє користувачам (викладачам, які 

навчаються) обмінюватися текстовими і графічними повідомленнями. Для 

реалізації режиму ЕП робоче місце користувачів повинно бути оснащене 

апаратно-програмними засобами: комп'ютером, принтером, модемом, монітором, 

клавіатурою, маніпулятором миша та відповідним програмним забезпеченням. 

Слід звернути увагу на те, що час доставки повідомлення складається з часу, що 

потрібно для пересилання повідомлення з комп'ютера відправника на комп'ютер 

одержувача, і часу, через яке одержувач звернеться при необхідності, до свого 

"поштової скриньки" і прочитає або роздрукує прийшло повідомлення. Це 

дозволяє користувачам працювати асинхронно, тобто у зручний для себе час в 

«нереальному» (продовження, off-line) масштабі часу. Відстань між 

користувачами не грає ролі і може коливатися від декількох метрів до декількох 

тисяч кілометрів, в залежності від використовуваних ліній зв'язку: супутникових, 

кабельних, радіорелейних і т.д. Більш ретельний аналіз дозволяє звернути увагу 

на той факт, що комп'ютерні мережі включають в себе дидактичні властивості, 

притаманні власне комп'ютера і плюс ті, що додають до них власне 

телекомунікації. В узагальненій формі їх можна відобразити в наступних 

можливостях ЕП: 

 • Передача повідомлень, підготовлених безпосередньо за допомогою 

клавіатури комп'ютера або заздалегідь зберігається в пам'яті у вигляді файлів або 

комп'ютерних програм; 

 • Зберігання в пам'яті комп'ютера навчальної інформації з можливістю 

роздруку її на принтері; 

 • Демонстрація текстів і графіки на екрані дисплея; 

 • Підготовка і редагування текстових повідомлень, як приймаються, так і 

відсилаються; 

 • Використання і пересилання комп'ютерних навчальних програм. 

 З дидактичної точки зору, за допомогою електронної пошти можна 

організувати так звані "віртуальні навчальні класи". Наприклад, в Інтернеті за 

допомогою використання режиму «списки розсилки» (mailing lists), при якому 

встановлене на сервері програмне забезпечення дає можливість спільного 

спілкування груп користувачів. Число різних списків розсилки (дискусійних груп) 

може бути дуже великим і обмежується можливостями апаратури і дозволеним 

ліцензією кількістю списків розсилки для даного лист-сервера. У створеній 

навчальній групі пояснюються правила і способи підписки і вона приступає до 

роботи. Кожне повідомлення, надіслане в дискусійну групу будь-яким її 

учасником, автоматично розсилається лист-сервером всім учасникам. Одним з 

учасників є викладач. 

 Таким чином, ЕП може бути використана для невербального спілкування 

учасників навчального процесу. Крім того, ЕП можна використовувати для 

пересилки файлів, баз даних, документів. Важлива властивість, привабливе для 



СДО те, що в процесі застосування пошти абоненти не обов'язково повинні 

знаходитися на місці в момент зв'язку, тобто реалізується асинхронний обмін 

інформацією. Щоб використовувати електронну пошту достатньо оволодіти 

простим текстовим редактором і кількома командами для відправки, отримання 

та маніпуляції з інформацією. 

 Викладачем електронна пошта може використовуватися при підготовці до 

занять, для консультації з колегами та пошуку матеріалу в Інтернет через FTP 

сервери. Навчаються при дистанційному навчанні можуть використовувати 

режим електронної пошти для отримання необхідної навчальної інформації з 

Інтернет, для консультації з викладачем, для взаємонавчання при обміні 

інформацією один з одним. 

 Крім того, застосування ЕП можна з успіхом використовувати при 

проведенні семінару не лише за класичною схемою, а також за схемою семінар-

взаємонавчання, семінар-дискусія. 

 Доцільно також використання ЕП для проведення електронної лекції, коли 

навчаються за допомогою електронної пошти пересилаються текст лекції в 

електронному вигляді, витримки з рекомендованої літератури тощо, а потім 

проводяться консультації по електронній пошті. 

Таким чином, ЕП може знайти широке поширення в освітньому процесі. 

Електронні конференції. Електронні конференції (ЕК), або, як їх часто 

називають, комп'ютерними конференціями, дозволяють отримувати на моніторі 

комп'ютера користувача, як мінімум, тексти повідомлень, переданих учасниками 

"конференції", що знаходяться на різних відстанях один від одного. Апаратне 

оснащення робочих місць таке ж, як в режимі ЕП. Програмне забезпечення 

залежить від режиму використання ЕК. 

 Таким чином, ЕК об'єднує зацікавлений коло користувачів у складі 

навчальної групи, які можуть бути розділені в просторі і в часі. Особливістю 

режиму ЕК є те, що лист, надісланий абонентом в ЕК, потрапляє до всіх 

абонентам, підключеним до даної конференції, і кожен користувач отримує всі, 

хто входить у неї повідомлення. Зручність полягає в тому, що такий спосіб 

спілкування корисний і вкрай дешевше, оскільки для користування ним кожному 

учаснику достатньо мати лише поштовий ящик. Застосування режиму при 

організації навчальних занять вимагає модерування викладачем конференції. 

Робота можлива в режимі реального часу, наприклад, при використання системи 

IRC (Internet Relay Chat) і довільного в часі доступу (за необхідності і 

можливості). 

 Мережа надає всі ці описані можливості, і вони можуть з успіхом 

використовуватися в освітньому процесі. Наприклад, в режимі (USENET 

newsgroups), на сервері встановлюється програмне забезпечення, яке обслуговує 

групи новин. На відміну від списків розсилки, заснованих на застосуванні 

електронної пошти, групи новин працюють в режимі реального часу, вимагаючи 

від користувачів онлайнового підключення. Робота з ними аналогічна списками 

розсилки, тобто учасники читають повідомлення, послані до групи іншими 

учасниками, посилають туди ж свої відповіді, обговорюють проблеми і т. д., але 

все відбувається "зараз і відразу", не потрібен час для розсилки листів. Різниця 



полягає в тому, що у випадку зі списком розсилки користувач шле сервера лист, 

той його розсилає учасникам, вони читають, шлють відповіді, які, у свою чергу, 

знову розсилають всім, і т.д. Сервер ж новин нікому нічого не розсилає, але 

показує в реальному часі всім бажаючим повідомлення в дискусійній групі і 

приймає нові повідомлення від бажаючих висловитися. 

 Дидактичні властивості визначаються можливістю обміну текстово-

графічної інформацією між учасниками освітнього процесу. 

Телеконференції та відеотелефон. Ці кошти забезпечують можливість 

двостороннього зв'язку між викладачем і учнями. При цьому відбувається 

одночасна двостороння передача відеозображення, звуку і графічних ілюстрацій. 

Все це можна спостерігати одночасно в трьох вікнах на екрані кожного монітора 

абонентів (викладачів і учнів). При групових заняттях у великій аудиторії є 

можливість проектувати зображення монітора комп'ютера на великий екран за 

допомогою, наприклад, рідкокристалічного чи іншого проекційного пристрою. 

Апаратно-програмне обладнання одного робочого місця включає в себе: 

комп'ютер, монітор, принтер, відеокамеру, відповідне програмне обладнання, 

клавіатуру, маніпулятор миша, модем. 

 Відеотелефон відрізняється від відеоконференцзв'язку обмеженістю розмірів 

і якості надання візуальної інформації та неможливістю використовувати в 

реальному часі комп'ютерні програми. 

 Дидактичні властивості НІТ цього класу включають в себе можливість 

передачі в реальному часі зображення, звуку, графіки і їх представлення 

навчаються для навчальних цілей. Ці властивості дозволяють повною мірою 

застосувати у навчальному процесі такі добре виправдали себе в традиційному 

навчанні форми, як лекції, семінари і контрольні заходи. 

Електронні бібліотеки. Рівень і перспектива бібліотечного обслуговування 

багато в чому залежить від тих можливостей, якими бібліотека має в своєму 

розпорядженні в сфері надання користувачам різних послуг. 

 В даний час основні фонди не повністю відповідають завданням бібліотеки 

навчального закладу. У зв'язку з цим особливої гостроти набуває проблема 

використання ресурсів Інтернет. 

 Специфіка читацького контингенту навчальних бібліотек обумовлює 

необхідність вивчення ставлення до Інтернет і читачів, і бібліотекарів. 

Модернізація освіти відбувається на тлі становлення книжкового ринку, ринку 

освітніх та інформаційно-бібліотечних послуг, і тому функції бібліотек освітніх 

установ різко розширюються і ускладнюються. У контексті модернізації змісту 

освіти змінюється місія бібліотеки. Бібліотека освітньої установи як соціальний 

інститут повинна вчинити на даний час стрибок через кілька еволюційних щаблів 

розвитку. У сучасних умовах бібліотеки освітніх установ виступають в новій 

якості - вони перетворюються в медіацентри (медіатеки). Поряд з традиційним 

книжковим фондом в такій бібліотеці тепер діють нові робочі зони: відеотеки, 

фонотеки. З появою електронних підручників (CD-ROM) необхідністю в 

бібліотеці стає наявність комп'ютера з доступом в Інтернет, електронного 

каталогу, а також ксерокопіювальної техніки. 



 

2.2. Інтерактивні засоби в професійній підготовці учнів ПТНЗ 

Приємно відзначати позитивні тенденції забезпечення професійно-технічних 

навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою. Але паралельно ці 

тенденції ставлять перед інженерно-педагогічними працівниками нові завдання, 

з’являється низка нових проблем: 

– відсутність у професійно-технічних навчальних закладах кваліфікованого 

персоналу з обслуговування цієї техніки (техніки, програмісти, лаборанти); 

– неефективне використання цих засобів через відсутність спеціалізованого 

програмного забезпечення для опанування тією чи іншою професією (АРМ, 

мультимедійні презентації, електронні посібники тощо); 

– учні та інженерно-педагогічні працівники ще не готові до широкого 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті; 

– про сучасні інформаційні технології продовжують лише говорити, а не 

впроваджувати їх у життя (достатньо заглянути в мережу Інтернет і подивитися, 

який відсоток ПТНЗ систематично обновляють власні web-сайти); 

– залишаються не розробленими відповідні методики навчання, які б 

дозволили повною мірою скористатись перевагами електронних навчальних 

посібників, мультимедійних проекторів, інтерактивних дощок. 

Варто зазначити, що сучасний рівень розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій дозволяє підвищити ефективність процесу професійного навчання і 

якість засвоєння навчального матеріалу. Запорукою якісного навчання є пошук 

найбільш ефективної структури уроку та його організації. У зв’язку з цим значна 

увага приділяється інтерактивним методам навчання, що здійснюються із 

застосуванням навчальних комп’ютерних програм, які реалізують діяльнісний 

підхід до навчання. Засобами реалізації зазначеного підходу виступають апаратні 

комплекси (ПК, проектор та сенсорна дошка) і ППЗ (програмно-педагогічні 

засоби), які забезпечують можливість організації професійної діяльності шляхом 

інтерактивного навчання. Проте, створення умов для їх розробки, апробації та 

впровадження досить непросте завдання, яке потребує вирішення комплексу 

психолого-педагогічних, організаційних, навчально-методичних, 

адміністративних, фінансових, технічних та інших проблем. 

Застосування інтерактивних методів навчання дозволяє організувати 

навчальний процес у такий спосіб, що практично більшість учнів буде заохочена 

до процесів пізнання і здійснюватиме рефлексію власної навчально-пізнавальної 

діяльності через оперативне визначення її результатів. Ці методи навчання 

захоплюють, пробуджують в учнів інтерес та стимулюють мотивацію, навчають 

самостійного мислення та дій. Але значною мірою ефективність і сила впливу на 

емоції і свідомість учнів залежить від стилю роботи конкретного викладача (у т.ч. 

мотивація за рахунок комп’ютерної візуалізації, мультимедійного подання 

об’єктів вивчення тощо). 

Як зазначають науковці і практики, застосування інтерактивних методів 

навчання за умов класно-урочної організаційної форми практично неможливе, або 

надто складне для реалізації без нових засобів подання навчального матеріалу, 

системи моніторингу процесу навчання. Вигідно у цьому плані вирізняється 



система професійно-практичної підготовки фахівців у ПТНЗ, реалізована у ході 

виробничого навчання. Тут можна повноцінно застосовувати роботи у групах, 

тренінгові технології, проектні підходи тощо. Новітні апаратні комплекси, засоби 

телекомунікацій і ППЗ можуть стати невіддільними складовими професійної 

підготовки, забезпечити дійсно новий рівень подання навчального матеріалу, 

приходячи на заміну попереднім технічним засобам навчання. До основних етапів 

застосування інтерактивних засобів і методів навчання слід віднести: 

1. Моделювання типових виробничих процесів і ситуацій, з якими фахівець 

зустрічатиметься у своїй повсякденній діяльності. Це вирішує проблему 

оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ (обладнання модернізується 

постійно), економію сировини і витратних матеріалів (відсутність бракованої 

продукції). 

2. Піднесення авторитету інженерно-педагогічного працівника (підвищення 

кваліфікації щодо роботи із сучасними засобами навчання, які дозволяють 

організувати ефективне планування навчального процесу). 

3. Розробка і апробація мультимедійних засобів унаочнення навчального 

матеріалу (електронні посібники, демонстраційні програми), які доповнюють 

традиційні або замінюють ті з них, які є неефективними у засвоєнні знань. 

4. Адаптація учнів до роботи у середовищі інтерактивних методик 

(підготовка до самостійної роботи, самоорганізації, рефлексії, творчості). 

Вирішенню дидактичних задач процесу навчання на сучасному етапі 

інформатизації суспільства і системи освіти сприяє розширена функціональність 

засобів навчання нового покоління. Для цих засобів характерна досить гнучка 

структура як апаратного забезпечення, так і програмних складових, наявність 

значної кількості функцій, більшість яких інтегровано як з точки зору технічного 

втілення, так і з точки зору користувача. 

Використання засобів навчання нового покоління у професійно-практичній 

підготовці не вимагає від майстра виробничого навчання значної позафахової 

підготовки, тобто вимоги до підготовки не перевищують компетенцій, які 

достатньо мати при використанні звичайних технічних засобів навчання. 

Ефективність сучасних мультимедійних засобів навчання, яка визначається їх 

інтерактивністю, мобільністю, багатофункціональністю значно перевищує 

ефективність традиційних технічних засобів навчання. 

Найголовніше, про що не слід забувати: позитивні властивості засобів нових 

інформаційних технологій навчання можуть виявлятися тільки тоді, коли вони 

органічно поєднуються з традиційними засобами, органічно вписуються у існуючі 

організаційні форми навчання, доповнюючи систему засобів навчання. 

Освіта, яка покликана бути важелем трансформації суспільства, відіграє 

важливу роль. Гуманізація у поєднанні з бурхливим науково-технічним 

розвитком зумовлюють необхідність перегляду всіх компонентів навчально-

виховного процесу в ПТНЗ, вимагають зміни стосунків педагогів та учнів, 

передбачають взаєморозуміння й довіру в усіх видах їх суспільної діяльності. 

Головне завдання професійно-технічної освіти (ПТО) в новій парадигмі 

випереджальної освіти полягає у допомозі учневі пройти шлях самореалізації. На 

сьогодні спостерігається така потужна тенденція, як суб’єктивізація ПТО. Однак 



орієнтація професійної освіти на світ праці, як і раніше, залишається в силі, 

оскільки найважливіша частина самореалізації людини здійснюється в трудовій 

діяльності. 

Педагогічний процес у професійно-технічному навчальному закладі 

вибудовується за різними принципами та концепціями. Саме концепція гуманізму 

– це основна засада освітянської політики, а виявлення творчих здібностей учнів 

– провідний аспект гуманізації. 

Тенденції  розвитку сучасних інноваційних технологій  освіти пов’язані з 

гуманізацією освіти, яка сприяє самоактуалізації і самореалізації особи. 

В умовах сучасної професійно-технічної освіти значне місце займає пошук та 

застосування ефективних методів і засобів навчання, розробка методичних 

систем, технологій викладання, підвищення дієвості навчання в цілому. 

Сучасні інноваційні педагогічні технології охоплюють коло теоретичних та 

практичних питань організації навчально-виховного процесу, методів та засобів 

навчання. 

Під педагогічними інноваційними технологіями розуміється якісно нова 

сукупність форм, методів та засобів навчання, виховання й управління, яка 

приносить суттєві зміни у результат педагогічного процесу. 

Вчені В.Биков, Р.Гуревич, І.Зязюн, О.Коваленко, А.Нікуліна, Н.Ничкало, 

В.Радкевич, О.Щербак досліджують питання про впровадження інноваційних 

педагогічних технологій у систему професійної освіти. 

У сучасному навчально-виховному процесі ПТНЗ активізувався пошук 

інноваційних форм і методів роботи у навчальній діяльності учнів. Пошук нових 

оптимальних форм побудови педагогічного процесу допомагає викладачам 

здійснювати якісну підготовку майбутніх висококваліфікованих фахівців. 

Насамперед, це інтерактивні технології навчання, які тісно переплітаються з 

традиційними методами навчання. 

Вихід на інноваційні технології освіти, мета яких підготувати 

конкурентоспроможного спеціаліста з необхідним рівнем особистих і професійно 

значущих якостей, що оптимально задовольнять запити виробництва, відкриває 

нові горизонти для навчальної діяльності. 

Одним з напрямків модернізації системи навчання є удосконалення методів 

та форм навчання. Всім відомо, що освіта має бути орієнтована на забезпечення 

самовизначення особистості, створення умов для самореалізації. Тому важливою 

науково-педагогічною проблемою є розробка інноваційних технологій у 

професійно-технічній освіті, перевірка їх ефективності, виявлення й аналіз 

педагогічних закономірностей і розробка дидактичних положень їх застосування. 

Говорячи про інтерактивне навчання, слід зазначити, що саме воно сприяє 

індивідуальному підходу до кожного учня. 

Підхід та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний 

процес дає змогу готувати конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем 

кваліфікації, який відповідає вимогам сучасного виробництва, з творчим 

мисленням та прагненням до постійного професійного вдосконалення. 

Змінність і динамічність сучасного життя вимагають від особистості не 

тільки постійного пристосування до змінних умов, а й ініціації нових змін. 



Здатність до інноваційної діяльності стає значущим компонентом підготовки 

фахівця будь-якого фахового спрямування, і тим більш фахівця в галузі 

діловодства. 

Якщо новація – це потенційно можлива зміна, то інновація – це зміна 

реалізована. Тому з метою підвищення якості підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів ми впроваджуємо у навчальний процес інноваційні методи навчання. 

Вважаємо, що особистісна готовність майбутніх фахівців до інноваційної 

діяльності має включати ряд складових: здатність до саморозвитку, зайняття 

активної особистісної позиції у реалізації інноваційних пошуків, позитивне 

ставлення до інновацій. 

Системні аспекти професійної підготовки є досить поширеним об’єктом 

психолого-педагогічних досліджень. 

Аналіз інноваційної діяльності викладачів показує, що у навчально-

виховному процесі, в основному, впроваджуються інноваційні технології, які є 

ефективними формами засвоєння навчального матеріалу та успішно 

застосовуються викладачами при вивченні спеціальних дисциплін. Ми можемо 

зазначити основні технології: особистісно орієнтоване навчання та виховання, 

інтерактивні технології, теорію проблемного навчання, проекту технологію, 

технологію групової навчальної діяльності. 

Сьогодні основна увага в підготовці майбутніх фахівців акцентується на 

тому, що навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі 

повинен будуватися таким чином, щоб учні оволодівали професійними навиками, 

закріплювали знання й уміння, перетворювали їх на інструмент практичної дії та 

комунікації. Адже нові знання накопичуються й опрацьовуються довкола самої 

діяльності, що моделюється, а та в свою чергу породжує потребу учнів у 

поповненні нової потрібної інформації. 

Зауважимо, що сьогодення також вимагає від особистості не лише конкретні 

знання, уміння та навички, а й здатність до продуктивної співпраці з іншими 

людьми, самостійного й відповідального прийняття рішень. 

Найважливішим завданням будь-якого сучасного професійно-технічного 

навчального закладу є підготовка конкурентоспроможного, компетентного, 

гнучкого фахівця, який здатний досягати визначені цілі в різних надзвичайних 

ситуаціях та знання якого мають оцінно-ціннісний характер, що визначають 

стратегію пізнавальної діяльності. 

Вивчення та застосування інноваційних методів навчання надають 

можливість викладачам впроваджувати та удосконалювати нові методи роботи, 

підвищувати ефективність навчального процесу та рівень знань учнів. 

Адже впровадження інноваційних методів значно поліпшує якість 

презентації навчального матеріалу та ефективність його засвоєння учнями, 

збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення дисципліни, 

створює умови для більш тісної співпраці між викладачами і учнями. 

  

 3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні 

умінь та навичок учнів ПТНЗ 



Процес-формування виробничих навиків і умінь необхідно розглядати в 

єдності з завданнями формування особливості учнів, їх всестороннього розвитку, 

фізичного, морального і розумового виховання. Необхідний системний підхід до 

вирішення даного завдання. 

Наявність професійних навиків і умінь необхідних робітникові при вирішенні 

практичних завдань по плануванні, організації і регулюванні трудових процесів, 

тому збільшується роль виробничого навчання в розвитку інтелектуальних 

здібностей учнів, технічного, практичного простору мислення. Науково-

технічний соціальний розвиток нашого суспільства висуває нові вимоги до 

підготовки працівників. Зростає значення творчого відношення до праці, уміння 

самостійно здобувати знання і підвищувати професійну майстерність, 

оволодівати суміжними професіями. Велике значення одержує здатність 

адаптуватись до змінних потреб і умов праці, умінні застосувати одержані знання 

і навики в різних умовах, тому важливою являється задача формування в учнів 

практичних навиків, які здатні до перебудови і переносу в нові умови. 

В процесі формування виробничих навиків і умінь проходить розвиток 

професійних здібностей, інтересів і других якостей особливості. 

Це процес в дійсності дуже складний, що пояснюється впливом на нього 

системи факторів. І недооцінка кожного із них негативно відбивається на 

навчанні. До тих відносяться особливості самих виробничих навиків, форми і 

методи організації навчання, вікові індивідуальні можливості учнів. Ці фактори 

важливі при формуванні будь яких навиків, їх необхідно ураховувати при виборі 

навчання у всіх випадках. 

Успішне оволодіння виробничими навиками і уміннями залежить перш за все 

від відношення учня до праці, навчання, інтересу до своєї майбутньої професії, до 

занять. Рушійною силою, яка змушує до діяльності, являється потреба людини, 

яка відображається в його уяві у вигляді бажання та інтересу. Досвід показує, що 

зацікавленість учня допомагає успішному оволодінні професією, навіть не 

дивлячись на окремі недоліки в організації навчання. При відсутності 

зацікавленості в учнів не забезпечує успіху і хороша організація. 

Важливе значення при цьому має динамічність та характер і перебіг 

викладення матеріалу. В цьому плані ІКТ мають значні переваги, порівняно із 

традиційними засобами. Адже немає сумніву, що більш нове та сучасне викликає 

у дітей зацікавленість, тому на початковому стані проведення заняття 

спостерігається досить швидке покращення показників швидкості дії і якості. Цей 

стан називається аналітичним, так як при умові складних дій, учень спочатку 

оволодіває окремими їх елементами. Даний етап має виняткове значення для 

розвитку навиків, так як перші враження указують вплив на весь дальні ший хід 

завдання. 

Тому необхідно під час перших вправ забезпечити правильність і точність 

прийомів роботи. Уже на цьому етапі велику роль відіграє досягнення позитивних 

результатів, оскільки від цього залежить віра учнів в себе і інтерес до роботи. 

Роль майстра в професійному навчанні учнів полягає перш за все в тім, щоби 

передати своїм вихованцям ті знання, навики і уміння, якими він сам володіє. 



Майстер повинен уміти визначати і відбирати найбільш раціональні прийоми 

роботи, приваблювати до їх вивчення. 

Застосування засобу ІКТ у процесі формування знань і умінь займає особливе 

мiсце, оскiльки вiн може бути використаний i як засiб зовнiшньої дiї на 

мислительну дiяльнiсть учнiв, i як чинник, який дiє на вже наявнi в учнiв знання, 

вмiння i навички, тобто впливає на мислительну дiяльнiсть учня через його 

самоуправлiння. Рiзноманiтнi прояви навчального використання ІКТ пiд час 

емпiричного i теоретичного пiзнання та виявлення багатогранних дидактичних 

функцiй ІКТ у навчаннi дозволяють вважати, що систему дидактично 

орієнтованих засобів ІКТ можна видiлити як важливий об’єкт (компонент) 

педагогiчної системи процесу навчання, здатний суттєво впливати на його хiд i 

результати. Розглядаючи різні підходи до формування комп’ютерно 

орієнтованого навчального середовища (КОНС), можна викреслити два рівні 

(підходи) до мети використання ІКТ у навчальному процесі: з точки зору 

організатора (керівника) навчального процесу задача використання засобів ІКТ 

виступає як педагогічна задача; з точки зору учня (суб’єкта навчання) 

використання засобу ІКТ виступає як специфічна складова діяльності учіння. 

У процесі навчання, навчальної (учбової) діяльності відбувається розвиток та 

трансформування мотиваційної структури суб’єкту діяльності. Розуміння 

особистісного смислу діяльності знаходить своє відображення у характері 

виконання окремих дій та діяльності у цілому, що найбільш яскраво 

відображаються у процесі використання засобів ІКТ в процесі виконання 

навчальних робіт дослідницького типу. При цьому невід’ємним компонентом 

розвинутого способу планування діяльності є передбачення ходу процесу, який 

має бути досліджений у ході виконання навчального завдання з використанням 

засобу ІКТ. 

В залежності від рівня опанування теоретичного матеріалу та досвіду роботи 

учня з даним засобом ІКТ рівні передбачення можуть бути різні. Як показує 

досвід, накопичений у процесі інформатизації освіти, використання засобів ІКТ 

допомагають формуванню в учнів системи умінь щодо прийняття рішення в 

умовах вибору. З іншого боку, знаходження оптимальних рішень в умовах 

альтернативних ситуацій базується на “випереджаючому відображенні” 

результату дії, яка, у випадку застосування засобу ІКТ, пов’язана з оперуванням 

інформаційними об’єктами. Головним у випереджаючому відображенні виступає 

передбачення (прогнозування, екстраполяція) та цілепокладання. Розглядаючи 

навчальну діяльність, яка здійснюється з залученням засобу ІКТ, доцільно 

представити її у вигляді деякої моделі. Виділення такої моделі може виступати як 

теоретичне (або змістовне) узагальнення, яке дозволяє звести різні форми та види 

діяльності до визначеного теоретичного конструкту, у якому відображені загальні 

для цього виду діяльності компоненти та їх зв’язки. У подальшому можна 

користуватися такою моделлю для аналізу конкретної діяльності, розглядаючи її 

як частковий випадок. 

Крім психологічних та дидактичних аспектів використання ІКТ під час 

формування умінь та навичок учнів ПТНЗ можна додати той факт, що 

враховуючи особливості ІКТ та їх функціональність, учні мають змогу самостійно 



працювати над матеріалом, який вивчається. Сюди можна віднести перегляд 

інструкцій, та способів виконання певних дій, які безпосередньо відграють 

основну роль у формуванні умінь, при систематичному виконанні яких 

відбувається процес напрацювання навичок. 
 

   

ВИСНОВОК 
На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в 

різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають 

як один із інструментів пізнання. Тому однією із задач сучасної освіти є 

підготовка викладача, який вільно орієнтується у світовому інформаційному 

просторі, який має знання та навички щодо пошуку, обробки та зберігання 

інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей напрямок 

вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як велика 

система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних 

телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, 

передавання, подання інформації. 

Інтенсифікація навчання, що характеризується збільшенням обсягу 

навчального матеріалу та зменшенням часу засвоєння, потребує пошуку 

ефективних методів навчання, засобів контролю засвоєння знань, що значно 

підвищували б якість навчання. 

Збільшення комп’ютерної техніки та подальше її вдосконалення поширює 

можливості викладачів використовувати комп’ютерні технології не тільки при 

вивченні інформатики, але й поєднанні викладання інших дисциплін із 

використанням комп’ютерної техніки. Новітні розробки в галузі інформаційних 

технологій змінюють спосіб їх застосування при вивченні різних дисциплін у 

процесі навчання. У Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних 

закладів, комп’ютеризації ПТНЗ зазначено, що інформатизація навчально-

виховного процесу передбачає, у першу чергу, широке використання в процесі 

вивчення профільних навчальних дисциплін комп’ютерно - орієнтованих засобів 

навчання на базі сучасних комп’ютерів і телекомунікаційних мереж. 

Нині відбувається активне впровадження в навчальний процес ІКТ, зокрема, 

мультимедіа та інтерактивних технологій. Застосування ІКТ у навчальному 

процесі дозволяє реалізувати ідеї індивідуалізації та диференціації навчання, що є 

основними завданнями сучасної системи освіти України. 

Протягом дослідження було доведено, та перевірено на практиці, що ІКТ є 

ефективним засобом формування професійної підготовки та умінь і навичок. 

Результати дослідження показали, що використання інформаційно-

комунікаційних технологій не тільки має позитивний вплив на процес засвоєння 

навчального матеріалу, а і сприяє інтересу та зацікавленості в учнів до предмету й 

навчання в цілому. Дидактичні властивості інформаційно-комунікаційних 

технологій дозволяють вважати їх ефективним навчальним засобом та 

інструментом для формування професійних умінь та навичок. 

 


