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В умовах інформатизації освіти провідне місце відводиться сучасному

рівню розвитку науки. Бурхливі процеси автоматизації і комп’ютеризації

вимагають  нового  підходу  до  фахової  підготовки  молоді,  пошуку

ефективних  шляхів  її  вдосконалення.  Таким  чином  очевидним  стає

необхідність  застосування  нових  засобів  інформаційних  технологій,

творчо-дослідницького підходу до набуття нових знань, що знаходять своє

відображення  у  новій  якості  освіти  для  студентів  вищих  навчальних

закладів. Українська  освіта  швидкими  темпами  адаптується  до

інформаційних технологій, що змінюються та прогресують.

Застосування та впровадження інформаційних технологій в освітній

процес  підготовки  фахівців  професійної  освіти  у  вищих  навчальних

закладах є непростим завданням. Адже керується підвищенням вимог до

якості  викладання  та  професійної  діяльності  освітян.  Недостатньо

розроблені  науково-методичні  і  практичні  аспекти  являються  однією  із

проблем  застосування  інформаційних  технологій  навчання  та

інформатизації управління навчальним процесом.

Інформатизація  освіти  –  це  упровадження  засобів  нових

інформаційних технологій у систему освіти [1], що надає можливість:

1. вдосконалення  механізмів  керування  системою  освіти  на  основі

використання  автоматизованих  банків  даних  науково-педагогічної

інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних

мереж;



2. удосконалення  методології  і  стратегії  добору  змісту,  методів  і

організаційних  форм  навчання,  що  відповідають  завданням  розвитку

особистості  того,  кого  навчають,  у  сучасних  умовах  інформатизації

суспільства;

3. створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток

інтелектуального  потенціалу  того,  кого  навчають,  на  формування  умінь

самостійно  здобувати  знання,  здійснювати  інформаційно-навчальну,

експериментально-дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної

діяльності з обробки інформації [1].

Цілком  виразно  на  даний  час  можна  виокремити  напрямки

використання сучасних інформаційних технологій в професійній освіті [2]:

– реалізація  можливостей  програмних  засобів  навчального

призначення (проблемно-орієнтованих, об’єктно-орієнтованих, предметно-

орієнтованих)  як  засобу  навчання,  об’єкта  вивчення,  засобу  керування,

засобу комунікації, засобу обробки інформації;

– інтеграція  можливостей  комп’ютера  і  різних  засобів  передачі

аудіовізуальної  інформації  при  розробці  відеокомп’ютерних  систем  і

систем мультимедіа;

– реалізація можливостей систем штучного інтелекту при розробці так

званих  інтелектуальних  навчальних  систем  (Intelligent  Tutoring  Systems)

типу  експертних  систем,  баз  даних,  баз  знань,  орієнтованих  на  деяку

предметну галузь;

– використання  засобів  телекомунікацій,  що  реалізують

інформаційний  обмін  на  рівні  спілкування  через  комп’ютерні  мережі

(локальні чи глобальні), обмін текстовою, графічною інформацією у виді

запитів  користувача  й  одержання  відповідей  з  центрального

інформаційного банку даних;

– нова технологія неконтактної інформаційної взаємодії, що реалізує

ілюзію  безпосереднього  входження  і  присутності  в  реальному  часі  в



стереоскопічно представленому «екранному світі» – система «віртуальна

реальність» [2].

Отже, використання нових інформаційних засобів під час підготовки

фахівців  в  галузі  професійної  освіти  сприятиме  самостійній  навчальній

діяльності  й  активізації  здатності  студента  до  освіти,  самонавчання,

самовиховання, самореалізації.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Інноваційні  технології  навчання  [Текст]  /  В. Т. Білоус  [та  ін.]  //

Основи організації та методики викладання у вищій школі: навч. посіб. /

В. Т. Білоус,  Л. І. Горюнова,  А. В. Цимбалюк,  С. Я. Цимбалюк.  –  Ірпінь,

2001. – С. 54-58.

2.  Шматков, Є. В.  Новітні інноваційні  технології  навчання [Текст]:

навч.  посіб.  для  студ.  ВНЗ.  /  Є. В. Шматков,  Д. В. Коваленко.  –  Х.:

Контраст, 2008. – 172 с.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Гавриленко Катерина Олександрівна – старший лаборант кафедри

теорії  і  методики  професійної  підготовки,  охорони  праці  та  безпеки

життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету

імені  Володимира  Винниченка.  Коло  наукових  інтересів: інформаційні

технології в освіті. 


