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У НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЯХ 

Новітні інформаційні технології пропонують усебільший спектр областей 

їх використання, заклади вищої освіти акцентують увагу на можливості 

поширення інформації та на особливостях роботи з нею. Безумовно існує різниця 

опрацювання матеріалу в друкованому підручнику і на електроннному ресурсі. 

Сучаснний студент має перейти межу, ту невидиму грань, яка заважає 

старшому поколінню ефективно опроцьовувати інформацію за допомогою 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Поширення навчального 

матеріалу – це та педагогічна умова, яка є основою позааудиторної роботи 

студентів та наріжним каменем заочної освіти. Одним з перших закладів вищої 

освіти у якому впроваджували заочну форму навчання та дистанційну освіту у 

ХІХ ст. був Массачусетський технологічний університет. Професори навчального 

закладу використовували тогочасні технології поширення інформації в освітніх 

цілях, а саме транслювали за допомогою радіо навчальний матеріал у формі 

радіопередач. Це стало проривом швидкості передачі матеріалу від закладу вищої 

освіти до рецепієнта. Рініше, також існувала форма передачі інформації для 

індивідуальної навчальної роботи студентів – листування. Таким чином, 

прослідковується взаємозалежність способу передачі інформації та її форми, що 

зумовлює потребу в розробці методів роботи з нею.  Наш час – час цифрових 

технологій, тому успішність самостійної роботи студентів прямо залежить від 

ефективності роботи з ними. Сьогодення пропонує велику кількість інформації 

різного спрямування в розмаїті форм і видів, доступ до такої інформації 

можливий за умови використання сучасних інформаційних технологій, швидкість 

її передачі збільшуться з року в рік. Відбувається перенесення центру 

відповідальності за результати навчання на самого студента. Зміна ролі 

викладача активно обговорюється на наукових засіданнях і конференціях. 

Дослідження початкового етапу становлення дистанційної освіти є інтегральною 

складовою розвитку сучасної навчальної парадигми в Україні. 

Ключові слова: самоосвіта, інформаційно-комунікаційні технології, 

передача інформації, поширення навчального матеріалу, дистанційна освіта. 

Современные информационные технологии помогают распространять 

информацию быстро и эффективно. Высшие учебные заведения обращают особое 

внимание на эту их особенность в связи с внедрением и обширным использованием 

курсов дистанционного образования. Способы распространение учебной 

информации эволюционировали в соответствии с технологическим прогрессом. 

Передача знаний и работа с ними также претерпели значительные 

метаморфозы. ХХІ век требует от современного студента умения добывать 

знания самостоятельно, в течении всей его жизни, форма информации для 



самостоятельной учебной работы, имеет вид цифрового материала, именно 

поэтому умение быть успешным, держать руку на пульсе времени в значительной 

степени зависят от эффективности самостоятельной работы с информацией. 

Учебник – это специальная форма информации, структурированная таким 

образом, что имеет учебную ценность. Информационный ресурс – это лишь 

источник материала, не редко не имеющий ни формы, ни структуры, поэтому для 

самостоятельной учебной деятельности с ним необходимы навыки не только 

самообразовательной компетентности, но и умения работы с такой формой 

материала. Риски, связанные с самостоятельной работой сопоставимы с её 

преимуществами, так реклама, которая появляется во время работы с 

Интернет-ресурсами, плагиат, отсутствие научности, являются рисками, в то 

время как доступность и скорость распространения цифрового учебного 

материала, есть несомненными превосходствами. Таким образом, работа с 

информационными технологиями требует особой формы работы с таким 

материалом, и обязательного контроля преподавателя, наряду с 

самообразовательной и информационной компетентностями. Изменение роли 

преподавателя влечет за собой изменение самой системы образования. Центры 

ответственности за результаты образовательной деятельности переносятся на 

самого студента. В центре внимания образовательных учреждение есть сам 

студент со своими возможностями и интересами. 

Ключевые слова: самообразование, самообразовательная компетентность, 

информационные технологии, дистанционное образование. 

The education information is the essence of learning. The forms of such data are 

evolved with time, from man-to-man learning to modern technologies usage,  like digital 

information sources as computers and cell phones. Massachusetts University was one 

among first to introduce the technologies in the education process, which included 

broadcasting education material by means of radio. This way of transmitting the 

information has expedited the speed of spreading the education data dramatically, 

comparing to the preceding mailing. The demands of time made the Universities to look 

for the ways to include the technologies into the remote study to involve as many students 

as possible in the higher education. But there were some risks which are comparable to 

the benefits of information technologies usage, as the ability or inability of students to 

work over the information, spread at the high rate and in unusual form, like 

radiobroadcast. Traditional forms of education material, as books, have the certain 

structure and set of tasks to be worked over by the students, but the digital books are 

available in different forms. The difference between traditional book and digital ones can 

be insignificant, for example, it can be scanned copy of printed book but in digital form. 

Other kind is the new books accommodated for digital devices, which demanded the 

students to be competent and able to understand and process the education material. The 

source of knowledge has moved to e-sources which become available with e-devices use. 

Digital information requires relevant skills to be processed. The ability to obtain 

necessary information quickly is the newest chance to enhance the results of learning.  



The responsibility for the study is that factor which the students have to realize. The new 

information technologies should be integrated in the education process. The ways of 

integration demands us to investigate the peculiarities of the process of the introduction 

of information technologies in the past century in developed countries. New education 

techniques of learning must be grounded on the experience of those countries which were 

the first them to introduce.   

Key words: self-competence, remote learning, educational material, information 

technology, modern technologies.  

Стрімкий розвиток науки і техніки у ХХ-ХХІ ст. зумовив появу нових 

підходів до роботи з навчальною інформацією, додатковою літературою та 

матеріалами винесеними на самостійне опрацювання студентам ЗВО. Основу 

самостійної навчальної діяльності студента складає робота з книгою, як основного 

джерела знань, за умови її внесення або рекомендації викладачами відповідних 

дисциплін до опрацювання при підготовці до практичного заняття або поглиблення 

предметних знань. 

Новітні ІКТ(інформаційно-комунікаційні технології) пропонують змінити 

форму книги та полегшити роботу з нею. Замість класичної книги, що має 

структурні компоненти сформовані століттями як: зміст, основна частина, 

висновок; постановка проблеми – її аналіз – варіанти вирішення та ін. нам 

пропонують роботу з інформацією в електронному вигляді.  

Комп’ютерна освіта призводить до перебудови змісту і методів навчання. 

Нові інформаційні технології характеризуються наявністю всесвітньої мережі 

Інтернет, що надає широкі можливості для розвитку методів і організаційних форм 

навчання і виховання.[1] 

Сучасний освітній процес характеризується все більш широким 

застосуванням в ньому комп’ютерних технологій[2]. Це не викликає сумнівів, з 

огляду на інтенсивне впровадження дистанційної освіти в процес підготовки 

студентів різних спеціальностей, на що вказують дослідники Гуревич Р.С. та 

Кадемія М.Ю [3].  

Проте, уміння користуватися новітніми технологіями впровадженими в 

освітній процес, потребує додаткового дослідження, оскільки вимагає певного 

рівня відповідних навичок уміння роботи з ними не лише від студента, але й від 

викладача. Для адекватної розробки дистанційного курсу дисципліни, викладачеві 

знадобиться освоїти новітні підходи та методи для розробки on-line курсів та для 

взаємодії зі студентами, та бути в курсі сучасних напрямів і змін дисциплін, яка 

викладається[4].  

Стосовно сучасних студентів, ми зазначаємо, що одна з особливостей 

сучасного педагогічного процесу полягає в тому, що основний «центр 

відповідальності» при використані сучасних інформаційних технологій поступово 

переноситься на студента, який змушений активно будувати свій навчальний 

процес, вибираючи певну траєкторію розвитку в інформаційному освітньому 

середовищі вищого навчального закладу[5]. 



Значну кількість робіт, сучасні автори присвячують дослідженню 

можливостей Інтернет для проведення занять у мережі. Створюються академічні, 

університетські мережі, а також міжрегіональні галузеві та соціальні мережі, що 

мають за мету залучити та об’єднати студентство за профілем підготовки. 

Прикладом використання Інтернет в груповій освіті є on-line курси, актуальність 

яких обумовлена можливістю надати студентам весь необхідний теоретичний 

матеріал (в тому числі відеолекції з теми), розглянути ситуаційні задачі, та 

провести тестування як у тренувальному режимі так і для оцінки набутих знань з 

теми[6].  

Види та форми використання Інтернет в освітніх цілях різноманітні та 

варіативні, від представлення книги на визначену викладачем тематику в 

електронному вигляді, до відеоконференцій, повноцінних on-line курсів, коли 

викладач та студент навіть не зустрічаються поза мережею, а отримують усі 

необхідні методичні матеріали та практичні навички шляхом навчальної діяльності 

у всесвітній мережі. Сьогодення пропонує таким студентам не лише оволодіння 

практичною складовою, але й диплом, який підтверджує отримання відповідної 

кваліфікації, прикладом цього є Массачуссетський технологічний університет, 

США. Даний університет забезпечує студентів матеріалами для самостійного 

опрацювання, функції професорів та викладачів обмежуються консультаціями, 

випускне тестове завдання є досить складним, що покликано унеможливити 

отримання диплома без належного рівня володіння предметної специфіки 

викладачем. Це надає необмежені дидактичні можливості викладачам, які вбачають 

навчальний потенціал у використанні можливостей мережі.  

Крім можливостей самостійного навчання за обраною спеціальністю, 

студенти мають змогу самостійно контролювати власну успішність, завдяки 

впровадженню системи «Електронного журналу». Система «Електронний журнал» 

забезпечує зручне відображення оцінок, які отримав студент, а також повне 

інформування з пропусків занять, лекцій тощо. «Електронний журнал» доступний 

on-line 24 години на добу для перегляду не лише студентами, але й їх батьками. 

Зазвичай, системи класу «Електронний журнал» пропонують користувачам 

створення власного профілю для більш зручного користування, статистичні данні 

про успішність студента, список тем практичних, лекційних та інших занять і т. д. 

Це не зручно не лише для студентів, але й для викладачів[7].  

Провівши аналіз існуючих підходів, форм та методів використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, ми прийшли до висновку що, 

використання Інтернет та місцевих мереж в освітніх цілях має значний потенціал 

як мотиваційний так і навчальний. Для самостійного пошуку та роботи з 

інформацією з всесвітньої мережі, користувач повинен мати певний рівень 

сформованості самоосвітньої компетентності, для успішного оволодіння 

навчальним матеріалом. Оскільки викладач виконує здебільшого консультативні 

функції, а контроль та відповідальність за якість та повноту опрацювання 

матеріалу лягає на плечі студента, ми маємо вказати, що слід розробити таке 



наповнення занять у мережі, яке автоматизує процес формування самоосвітньої 

компетентності, що особливо актуально для майбутніх вчителів іноземних мов, 

адже у них з’являється можливість мовної практики з носіями мови за 

використання можливостей Інтернет. 
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