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ПЕДАГОГІЧНІ ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ 

 

На сучасному етапі розвитку та використання інформаційно-

комунікаційних технологій у педагогіці відбувається трансформація 

змісту професійної освіти на всіх її ступенях, перегляд організаційних 

форм навчальної роботи, що склалися. Реалізація здійснюється завдяки 

різноманітності педагогічних програмних засобів, які використовуються, 

застосуванню довідкових та інформаційно-пошукових систем, широких 

можливостей комп’ютерної техніки. Це потребує пошуку нових підходів 

та знаходження внутрішніх резервів для інтенсифікації процесу навчання 

інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічних вищих 

навчальних закладах, які б ґрунтувалися на особистісно орієнтованих 

концепціях підготовки фахівців. При цьому першочергового значення 

набувають завдання формування змісту навчальних комп’ютерних курсів 

відповідно до фахової спрямованості навчання, вдосконалення сучасних 

технологій навчання, які б забезпечували поряд з істотним підвищенням 

теоретичної та практичної підготовки студентів подальшу методологічну 
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орієнтацію процесу навчання на підтримання та розвиток особистісного 

потенціалу кожного окремого студента. 

Аналіз проблеми використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальному процесі знайшов відображення у працях 

М. Анцибора, В. Бикова, І. Богданової, О. Гокунь, М. Жалдака, І. Зязюна, 

Ю. Машбиця, Н. Морзе, Л. Морської, І. Прокопенка, І. Синельник, 

О. Співаковського, Н. Тализіної, Ю. Триуса та ін. 

Застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій 

(далі – ІКТ) в сучасній освіті ґрунтується на реалізації великої кількості 

можливостей самих інформаційних і комунікаційних технологій. На 

даному етапі розвитку суспільства і освіти найбільш ефективним є 

використання засобів ІКТ для досягнення наступних педагогічно 

значимих цілей: 

1) розвиток особистості, її підготовка до комфортної 

життєдіяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства масової 

комунікації і глобалізації: 

– інтенсифікація психолого-педагогічної взаємодії з метою розвитку 

мислення, формування системи знань, що дозволяють реалізувати 

побудову структури своєї розумової діяльності; 

– формування і розвиток умінь здійснювати інформаційну діяльність 

зі збору, обробки, передачі, збереження інформації; 

– розвиток здібностей до свідомого сприйняття інтегровано поданої 

інформації; 

– розвиток умінь здійснювати інформаційно-пошукову, 

експериментально-дослідну діяльність на основі організації процесів 

моделювання, симуляції, імітації; 

2) реалізація соціального замовлення в умовах інформатизації, 

глобалізації та масової комунікації сучасного суспільства: 

– підготовка професійних кадрів та спеціалістів, компетентних в 

області реалізації можливостей засобів і методів інформатики, ІКТ у 

відповідній сфері життєдіяльності членів інформаційного суспільства; 

– підготовка користувача до застосування засобів ІКТ різного рівня 

(від буденного використання до професійного); 

3) інтенсифікація всіх рівнів освітнього процесу системи 

неперервної освіти: 

– підвищення ефективності і якості освітнього процесу за рахунок 

реалізації унікальних, з точки зору педагогічних застосувань, 

можливостей ІКТ; 

– забезпечення спонукальних мотивів (стимулів) до отримання 

освіти, що обумовлюють активізацію пізнавальної діяльності з 

використанням засобів ІКТ; 



м. Ужгород, 23-24 червня 2017 р. │ 133 

 

– поглиблення міжпредметних зв’язків за рахунок використання 

сучасних засобів обробки інформації при вирішенні задач різних 

предметних галузей; 

– реалізація ідей відкритої освіти на основі використання 

розподіленого інформаційного ресурсу [4, с. 56 – 57]. 

Виділимо основні дидактичні вимоги, що висуваються до здійснення 

професійно-педагогічної діяльності в умовах інформатизації освіти: 

– вмотивованість у використанні різних дидактичних матеріалів; 

– чітке визначення ролі, місця, призначення і часу використання 

комп’ютерних засобів навчання; 

– провідна роль педагога в проведенні занять; 

– тісний взаємозв’язок конкретного класу комп’ютерних засобів 

навчання з іншими видами вживаних технічних засобів навчання; 

– вступ до технології навчання тільки таких компонентів, які 

гарантують якість навчання; 

– відповідність методики комп’ютерного навчання загальній 

стратегії проведення навчального заняття; 

– урахування того, що введення в комплект навчальних засобів 

комп’ютерних засобів навчання вимагає перегляду всіх компонентів 

системи і зміни загальної методики навчання; 

– забезпечення високого ступеня індивідуалізації навчання; 

– забезпечення стійкого зворотного зв’язку в навчанні та інші. 

Отже, одним із першочергових завдань підготовки студентів вищих 

педагогічних начальних закладів до реалізації власного фахового 

потенціалу в умовах інформатизації освіти є створення відповідних умов 

для розвитку умінь самостійно набувати фахові знання, використовувати 

їх для розробки і впровадження методично доцільного педагогічного 

програмного забезпечення [3, с. 19–21]. 
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