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ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У КОЛЕДЖІ 

 

Пріоритетом розвитку сучасної освіти є впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують 

удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та 

ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності 

в інформаційному суспільстві. Використання сучасних інформаційних 

технологій в навчальному процесі відкриває перспективи його якісного 

вдосконалення, а саме інтенсифікації, оптимізації, диференціації, 

індивідуалізації, самореалізації як студента, так і викладача. 

Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації 

сучасного суспільства є інформатизація освіти – впровадження засобів 

нових інформаційних технологій у систему освіти. Це дає можливість: 

удосконалити методи і форми навчання, що відповідають завданням 

розвитку особистості студента в сучасних умовах інформатизації 

суспільства; створити методичні системи навчання, які зорієнтовані на 

розвиток інтелектуального потенціалу творчої особистості, на 

формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати 

інформаційно-навчальну, експериментально-дослідницьку діяльність, 

різноманітні види самостійної діяльності з обробки інформації; 

створювати й використовувати комп’ютерні тестуючі, діагностуючі, 

контролюючі і оцінюючі системи. 

Впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій 

на заняттях в коледжі стає однією з актуальних проблем методики 

викладання дисциплін. Власний досвід підказує, що сьогодні викладач 

повинен вміти користуватися сучасними засобами навчання, 

насамперед, для того, щоб забезпечити одне з найголовніших 

прав студента право на якісну освіту.  
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Оснащення навчального кабінету комп'ютерною технікою і 

доцільне використання її на заняттях стає обов'язковим атрибутом 

навчальних закладів на сьогодні. 

Варто звернути увагу, що інформаційна компетентність – це 

інтегративне утворення особистості, яке віддзеркалює її здатність до 

визначення інформаційної потреби, пошуку інформації та ефективної 

роботи з нею у всіх її формах та представленнях – як в традиційній, 

друкованій формі, так і в електронній формі; здатності роботи з 

комп’ютерною технікою та телекомунікаційними технологіями, 

застосування їх у професійній діяльності та повсякденному житті.  

З появою комунікаційних та інформаційних технологій потрібно 

критично переглянути стан й перспективу розвитку системи освіти. 

Вирішення цього завдання можливе за умови впровадження в 

навчальний процес інноваційних психолого-педагогічних технологій 

навчання, сутність яких полягає в оновленні педагогічного процесу, 

внесенні новоутворень у традиційну систему викладання. 

Державна національна програма визначає стратегічні напрямку 

розвитку освіти й забезпечення постійного духовного 

самовдосконалення особистості, формування інтелектуального й 

культурного потенціалу – вищих цінностей нації. Трансформація освіти 

передбачає розвиток творчої людини, здатної не тільки до трансляції 

знань, але і до створення світових зразків культури і духовності. 

Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє 

формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно 

реалізуватись в житті. Одним із кроків підвищення ефективності 

заняття є впровадження разом із традиційними методами навчання 

інноваційних технологій навчання. Ефективними вважають заняття з 

використання цих технологій, які активізують процес особистісно-

зорієнтованого навчання й унеможливлюють домінування одного 

учасника навчального процесу над іншим. 

Кожне заняття – це напружена, науково організована й 

результативна праця всіх студентів у співтворчості з викладачем, яка 

розвиває творчі здібності студентів; диференціює та індивідуалізує 

процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою та 

ресурсами Інтернету; розвиває аналітичне мислення, вміння робити 

узагальнення; формує у студентів навички самооцінки та самоконтролю 

своєї навчальної діяльності. 

Потреби життя зумовлюють пошуки нових форм організації 

навчально-виховного процесу, тому упровадження інформаційних 

технологій стає однією з актуальних проблем методики викладання 

дисциплін. 
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Нові інформаційні технології навчання – це сукупність методології 
та технології навчання, в основу якої покладено використання 
комп’ютерних навчальних програм, електронних посібників і 
підручників, що забезпечують інтерактивний програмно-методичний 
супровід навчального процесу і є однією з форм реалізації мети та 
змісту сучасної освіти. 

Застосування комп’ютерів на заняттях значно підвищує 
інтенсивність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні 
засвоюється набагато більша кількість матеріалу, ніж це робиться за той 
самий час в умовах традиційного навчання. Комп’ютер забезпечує і 
всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального 
процесу. При цьому для контролю якості знань студентів досягається і 
велика об’єктивність оцінки. Такий вид контролю дозволяє заощадити 
навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх 
студентів. Це дає можливість викладачу приділити більше уваги для 
розвитку творчих здібностей студентів. Однією із переваг комп’ютера є 
здатність накопичувати статистичну інформацію під час організації 
навчального процесу. Сприятливі можливості створюють вони і для 
організації самостійної роботи студентів.  

Процес інформатизації освіти і пов’язане з цим використання 
можливостей сучасних інформаційних технологій у процесі навчання 
призводить не тільки до зміни організаційних форм і методів навчання, 
але і до виникнення нових методів навчання. 

Сьогодні педагогіка співробітництва найбільш відповідає 
принципам гуманізації та демократизації освіти, активізації 
пізнавальної діяльності, забезпечує партнерську діяльність викладача та 
студента, спрямовану на розв’язання системи суспільно та особистісно 
найважливіших навчальних і життєвих проблем. При такому підході 
студент є співавтором заняття, основна ж стратегія викладача полягає у 
виявленні його індивідуальних здібностей і нахилів та створення 
сприятливих умов для подальшого їх розвитку. У досягненні цієї мети 
дуже допомагає впровадження інтерактивних технологій навчання. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 
відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх студентів. 
Викладач і студент є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, 
при цьому викладач виступає як організатор процесу навчання, 
консультант, а студенти беруть на себе взаємну відповідальність за 
результати навчання і спільними зусиллями досягають успіху.  

Сучасний студент – це продукт інформаційного суспільства. Воно 
відрізняється різноманітністю, рухливістю й мінливістю. Кожен із 
студентів – яскрава особистість, яка характеризується індивідуальним 
рівнем інтелектуального розвитку і стилем уміння (сприймання, 
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запам’ятовування, дослідження...). Інтенсивне навчання необхідне для 
забезпечення індивідуальних потреб дитини у навчанні. 

  Китайський філософ Конфуцій сказав більш як 2400 років тому: 
«Те, що я чую я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я 
розумію». Ці три прості твердження обґрунтовують потребу людини в 
активному навчанні. Дещо змінивши слова великого китайського 
педагога, можна сформулювати кредо (великого) інтерактивного 
навчання: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи 
пам’ятую. Те, що я бачу, обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, 
бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю 
знання іншим, я стаю майстром».  

Одним із кроків підвищення ефективності заняття є впровадження 
інтерактивних технологій навчання. Залежно від мети заняття та форм 
організації навчальної діяльності студентів практикуємо такі технології: 
інтерактивні технології кооперативного навчання; інтерактивні 
технології колективно-групового навчання; технології ситуативного 
моделювання; технології опрацювання дискусійних питань. 

Педагогічна цінність використання інформаційно-комунікативних 
технологій у процесі вивчення дисциплін – підвищити пізнавальний 
інтерес студентів до їх вивчення, ефективність його опанування 
студентами. Вони дають можливість кожному студентові, спираючись 
на його інтереси, здібності, особисті цінності й суб’єктивний досвід, 
можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, 
створюють комфортні умови для самовизначення особистості в 
інформаційному суспільстві та можливість реалізації як майбутнього 
спеціаліста. 

Інформаційно-комунікативні технології навчання є перспективним і 
високоефективним інструментом, що дозволяє надати велику за 
обсягом інформацію у більшому об’ємі, ніж традиційні джерела 
інформації і в тій послідовності, яка відповідає логіці пізнання і рівню 
сприйняття конкретного контингенту студентів.  
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