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Постановка проблеми. Інформаційне серед-
овище існує в різних сферах діяльності 

суспільства. Сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ), інформаційні ресурси, інформа-
ційні продукти і послуги, які динамічно розвива-
ються в інформаційному суспільстві впливають 
на формування інформаційного способу життя 
людини, задовольняють її інформаційні потреби 
та активно використовуються в інформаційному 
середовищі організації. 

В інформаційному середовищі перебуває ве-
лика кількість інформації та повідомлень, як 
спрямованих так, і неспрямованих [5]. Об'єктами 
такого середовища є документи, інформаційний 
фонд, бази даних тощо. Доступність та актуаль-
ність інформаційного середовища залежить від 
правильного розміщення та забезпечення пошу-
кової доступності інформації у ньому [4]. 

Сучасна освітня сфера також активно вико-
ристовує переваги інформаційного середовища. 
До факторів, які сприяють розвитку інформа-
ційного навчального середовища можна відне-
сти: відкритість навчальних та науково-дослід-
них систем, які стимулюють освітню міграцію 
наукових кадрів та студентів; нові вимоги на 
ринку праці до фахівців у інформаційному сус-
пільстві; різке збільшення кількості навчальних 
інформаційних ресурсів, які не завжди пра-

вильно структуровані тощо, а також самі сту-
денти, які активно використовують нові методи 
отримання, опрацювання, обміну навчальною 
інформацією за допомогою сучасних засобів ін-
формаційних технологій, різноманітних соціаль-
но-комунікаційних і мобільних мереж (Facebook, 
Blogger, Google, YouTube, Skype, Viber тощо). 
Розвинуте інформаційне середовище в навчаль-
ному процесі ВНЗ є одним із способів адаптації 
освітнього процесу до вимог та викликів сучас-
ного інформаційного суспільства. Розвиток ін-
формаційного навчального середовища на базі 
ІКТ, підготовка викладачів та студентів до ро-
боти з ним, підтримка його в актуальному стані 
є тими завданнями, які стоять, сьогодні, перед 
сучасним ВНЗ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Термін «інформаційне середовище» розглядаєть-
ся в наукових дослідженнях по-різному. З по-
гляду інформаційного менеджменту та інформа-
ційного маркетингу, інформаційне середовище 
організації науковці розглядають, як сферу ді-
яльності суб'єктів, пов'язану зі створенням, пе-
ретворенням, споживанням інформації, а також, 
як – сукупність технічних і програмних засобів 
зберігання, обробки і передачі інформації, та по-
літичні, економічні і культурні умови реалізації 
процесів інформатизації [1]. 
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З педагогічної точки зору, трактування інфор-

маційного навчального середовища є неоднознач-
ним. Вчені вивчають та досліджують інформа-
ційне навчальне середовище з таких наукових 
позицій, як:

- системний підхід (А. Андрєєв, І. Захарова, 
О. Ільченко, І. Онищенко);

- дидактична система (Г. Омельяненко);
- сучасні інформаційні технології (Р. Гуревич, 

М. Кадемія, П. Крюкова, Ю. Насонова, Е. Полат, 
І. Роберт, В. Солдаткін, В. Ясвін);

- веб-орієнтовані та хмарні технології (Ж. Зай-
цева, Л. Хачатуров);

- ресурсний підхід (Н. Кононець);
- комп’ютерно-орієнтовані засоби підтримки 

навчального процесу (В. Коткова);
- предметне навчальне середовище (Т. Гонча-

ренко, Г. Омельяненко І. Роберт В. Шарко,);
- навчально-професійний вид діяльності сту-

дентів (Л. Білоусова, О. Кисельова); 
- суб’єкт-суб’єктний та суб’єкт-об’єктний про-

цес інформаційного обміну (В. Биков, Ю. Жук);
- навчальний процес підготовки фахівця пев-

ного напряму (Т. Герлянд, Н. Кононець);
- діяльність навчального закладу в цілому 

(Т. Білоочко, О. Соколова);
- комунікаційний аспект інформаційного на-

вчального середовища (Н. Думанський, П. Жеж-
нич, А. Пелещишин). 

Виділення невирішених частин загальної 
проблеми. Незважаючи на значний науковий 
доробок учених та дослідження інформаційного 
навчального середовище в різних аспектах його 
функціонування, все ще залишаються недостат-
ньо висвітленими в сучасних наукових джерелах 
питання інформаційного навчального середови-
ща інформаційних фахівців, а саме – докумен-
тознавців, інформаційних аналітиків, для яких 
використання такого середовища є дуже акту-
альним. 

Мета статті. Метою дослідження є окреслен-
ня теоретичних аспектів функціонування інфор-
маційного навчального середовища в технічному 
ВНЗ та огляд практичної реалізації такого се-
редовища в навчальному процесі Івано-Фран-
ківського національного технічного університету 
нафти і газу загалом, та документознавців, ін-
формаційних аналітиків зокрема.

Виклад основного матеріалу. Інформаційне 
навчальне середовище дає змогу використовува-
ти ІКТ для організації навчального процесу, під-
тримки й супроводу всіх видів навчально-пізна-
вальної діяльності студентів.

Інформаційне навчальне середовище науков-
ці визначають, як системно організовану сукуп-
ність інформаційного, організаційного, методич-
ного, технічного та програмного забезпечення, 
що сприяє виникненню й розвитку інформацій-
но-навчальної взаємодії між студентом, виклада-
чем і засобами нових інформаційних технологій, 
а також формуванню пізнавальної активності 
студентів за умови наповнення окремих компо-
нентів середовища предметним змістом певного 
навчального курсу [2].

Під інформаційним навчальним середовищем 
дисципліни розуміють дидактичну систему, в 
яку інтегруються прикладні педагогічні програм-
ні продукти, бази даних, а також сукупність ін-

ших дидактичних засобів і методичних матері-
алів для забезпечення і підтримки навчального 
процесу з метою створення умов для педагогічно 
активної інформаційної взаємодії між виклада-
чем і студентом [8].

Якісне функціонування інформаційного серед-
овища навчального процесу в технічному ВНЗ 
забезпечується структурними компонентами, до 
яких належать: технічні, програмні, інформацій-
но-методичні та людські ресурси. Всі компоненти 
перебувають у системному взаємозв’язку один 
із одним. Так, розвиток інформаційних техноло-
гій веде до постійного оновлення технічного за-
безпечення, що дає змогу модифікувати та роз-
ширювати засоби, методи та форми навчальної 
діяльності. Навчальні інформаційні ресурси та 
програмні засоби залежать від тенденцій роз-
витку професійної галузі та вимог сучасного 
ринку праці до професійних компетентностей 
майбутнього фахівця. Відповідно зміни технічно-
го, програмного та інформаційного компонентів 
приведуть до зміни, і у навчально-методичному 
забезпеченні навчального процесу (з’являються 
нові галузі знань та види професійної діяльності, 
тому постійно оновлюються та вводяться нові на-
вчальні дисципліни), що дасть змогу забезпечити 
належну підготовку майбутніх фахівців.

До функцій інформаційного середовища від-
носять: реалізацію оперативного обміну інформа-
цією; зберігання інформації в такій формі, яка 
забезпечить подальше її використання в процесі 
відтворення знань; збір і реєстрація інформації; 
опрацювання та актуалізація інформації; оброб-
ка запитів користувачів; видалення даних [12]. 

Серед властивостей, які притаманні інформа-
ційному середовищу (а саме: варіативність, про-
ективна та комунікативна спрямованість тощо 
[1]) варто виокремити, актуальну на сьогодні 
властивість розсіювання інформації, яка призво-
дить до того, що тематично пов’язана інформа-
ція може перебувати в різних джерелах. Вона 
доповнюється децентралізацією інформаційних 
ресурсів, яке пов'язано з використанням нових 
інформаційних технологій та реалізацією ідеї 
розподіленого інформаційного фонду [12]. 

Принципи проектування та створення інфор-
маційного навчального середовища наступні: 

- поетапний розвиток інформаційного серед-
овища, який включає першочергову роботу над 
впровадженням інформаційно-комунікаційних 
технологій та об’єктів навчального та навчально-
методичного призначення; 

- інформаційні ресурси та технології розгля-
даються як взаємопов’язані елементи однієї на-
вчальної системи, які інтегруються в інформа-
ційне середовище ВНЗ; 

- відкритість інформаційного навчального се-
редовища та можливість інтегруватися в міжна-
родний науково-навчальний інформаційний про-
стір [7]. 

Навчальна діяльність ВНЗ направлена на 
задоволення інформаційних потреб студентів, 
яка забезпечує подання навчальних інформа-
ційних масивів як інформаційних продуктів [3]. 
Для учасників навчального процесу інформацій-
не навчальне середовище дає можливість про-
фесійного спілкування й обміну досвідом [9]. Ін-
струментом взаємодії є комунікаційний аспект 
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інформаційного навчального середовища, а су-
часними засобами комунікації виступають: веб-
сайт, веб-архів (доступ до е-бібліотеки), YouTube 
(доступ до навчальних відеоматеріалів), е-пошта, 
тематичні веб-форуми, чати, соціальні мережі 
(Facebook), організація груп розсилки, спіль-
ний доступ до файлів навчальних матеріалів 
(Google Apps), дошки оголошень, спільні комен-
тарі, е-бібліотека, навчально-методичні матеріа-
ли [3; 9]. Популярними сервісами інформаційно-
го навчального середовища є хмарні технології 
(Dropbox, iCloud тощо) та он-лайн офіси (Google 
Doсs, Office Web Apps тощо), які використову-
ються для роботи з електронними навчальними 
матеріалами, виконання практичних, креативно-
професійних, проблемно-орієнтованих завдань. 

Цікавою є позиція дослідника В. Л. Шевченка, 
який поділяє інформаційне навчальне середови-
ще на три типи, а саме:

– середовище, орієнтоване на самостійну ді-
яльність щодо здобуття знань («інформаційне 
освітнє середовище»);

– середовище, орієнтоване на формування 
знань, умінь і навичок («інформаційне навчальне 
середовище»);

– середовище змішаного типу [11].
Перший тип інформаційного навчального се-

редовища доречно використовувати для: дис-
танційної освіти, самоосвіти, підвищення ква-

ліфікації, післядипломної освіти, самостійного 
вивчення окремих навчальних елементів, роботи 
над науково-дослідними завданнями. Ефектив-
ність цього середовища буде високою тільки тоді, 
якщо у студента сформована готовність до само-
стійної науково-дослідної роботи.

Другий тип середовища найбільш характер-
ний для традиційного навчального процесу у 
ВНЗ [11]. 

В Івано-Франківському національному тех-
нічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ) 
функціонують різні типи інформаційного серед-
овища. Розглянемо деякі з них. 

Інформаційне середовище навчального за-
кладу представлене у вигляді розробленого веб-
сайту (http://nung.edu.ua/), який задовольняє 
різноманітні інформаційні потреби його відвід-
увачів. Вигляд головної сторінки інформаційного 
середовища ІФНТУНГ представлено на рисун-
ку 1.

Для дистанційної та післядипломної освіти в 
університеті функціонує інформаційне навчаль-
не середовище (http://cdn.nung.edu.ua/) першого 
типу (за дослідником В. Л. Шевченком), вигляд 
якого представлено на рисунку 2.

Інформаційне середовище змішаного типу – 
це інформаційне середовище науково-технічної 
бібліотеки ІФНТУНГ (http://library.nung.edu.
ua/), яке вдало поєднює в собі сучасні комуні-

Рис. 1. Вигляд головної сторінки веб-сайту ІФНТУНГ
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каційні засоби ІКТ, які полегшують роботу ко-
ристувача з навчальними і науковими матеріа-
лами, підтримують зворотній зв’язок, роблять 
навігацію по сайту доступною та простою, міс-
тять елементи покрокових інструкцій по робо-
ті з електронними каталогами е-бібліотеки. Од-
ним із вдалим інструментів є гіперпосилання 
на канал youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=K5jbsJLynIY), де міститься відеоін-
струкція, фрагмент якої представлено на рисун-
ку 3.

Інформаційне навчальне середовище другого 
типу коротко розглянемо на прикладі інформа-
ційного середовище документознавців, інформа-
ційних аналітиків у ІФНТУНГ (рисунок 4). 

Інформаційне навчальне середовище кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності 
(http://doc-edu.if.ua/) є інформаційно-ознайом-
чим, навчальна інформація носить довідковий ха-
рактер. Використовуються сучасні комунікаційні 
інструменти. Інформаційне навчальне середови-
ще документознавців, інформаційних аналітиків 
ІФНТУНГ варто підсилити з позиції навчально-
методичного забезпечення, систематично допо-

внювати актуальними електронними ресурсами 
для відкритого доступу студентів до навчальної 
інформації та використання цих матеріалів у на-
вчальній підготовці. 

Інформаційне навчальне середовище підго-
товки студентів у технічному ВНЗ повинно бути 
динамічною, інтегрованою, відкритою до співп-
раці системою на базі ІКТ, яка відповідає ви-
могам новітнього інформаційного суспільства та 
потребам професійного ринку праці [6]. Таке се-
редовище дає змогу урізноманітнити форми по-
дання навчального матеріалу, використовувати 
різні засоби комунікації з викладачем, поглибити 
уміння та навички самостійної пізнавальної ро-
боти студентів, які є затребуваними у сучасному 
суспільстві тощо [13]. Навчальне середовище є не 
просто носієм інформації, а інструментом органі-
зації навчальної діяльності викладача з акцен-
том на самостійну діяльність суб’єктів навчання 
[10]. Крім того, використання інформаційного на-
вчального середовища у ВНЗ стимулює розвиток 
креативних здібностей, дає змогу застосовувати 
активні форми проблемного навчання, поглиблює 
зв’язки навчання з практичною діяльністю. Ін-

Рис. 2. Вигляд головної сторінки інформаційного навчального середовища дистанційної освіти ІФНТУНГ

Рис. 3. Фрагмент покрокової відеоінструкції е-бібліотеки ІФНТУНГ
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формаційне навчальне середовище повинно бути 
«дружнім» як для студента, так і для викладача, 
інтерактивним, інформативним, відкритим, інте-
грованим, актуальним тощо.

Сучасні засоби ІКТ дають можливість викла-
дачам, науковцям і студентам навчатися, працю-
вати та обмінюватися навчальною та науковою 
інформацією новими способами, які замінюють, 
доповнюють та розширюють функціональні мож-
ливості традиційних. 

Висновки і перспективи подальшого розвитку. 
Використання у навчальному процесі ВНЗ ціліс-
ного та «дружнього» інформаційного навчального 
середовища є одним із сучасних напрямів під-
готовки студентів. Інформаційне навчальне се-
редовище доповнює навчальний процес та дає 
можливість урізноманітнювати та поглиблювати 
самостійну роботу студентів, подавати навчальні 
матеріали у різних зрозумілих формах. Доступ 
до навчальної інформації студенти мають тоді, 
коли найбільше схильні до засвоєння інформації 
і не залежать від аудиторних занять тощо. Про-
те, розробка інформаційного навчального серед-

Рис. 4. Вигляд головної сторінки інформаційного середовища  
кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ

овища для кожного напряму підготовки фахів-
ців гальмується через неналежне розроблення 
дидактичних основ та практичних рекоменда-
цій щодо впровадження їх у навчальний процес 
технічного ВНЗ. Оскільки в такому середовищі 
активно використовуються сучасні ІКТ, що веде 
до змін традиційних форм організації навчання, 
то нововведення впроваджуються повільно через 
ряд проблем, а саме: не готовність частини ви-
кладацького складу до таких змін, недостатньо 
розвинені ІКТ-уміння, як у деяких викладачів, 
так і у частини студентів, що утруднює розвиток 
інформаційного середовища у навчальній під-
готовці студентів тощо. На даний час, найбільш 
розвинений та цікавий для студентів є комуні-
каційний аспект інформаційного навчального се-
редовища.

Подальших наукових розвідок потребують 
дослідження аспектів інтелектуалізації інформа-
ційного навчального середовища технічного ВНЗ 
та питання розроблення віртуального інформа-
ційного середовища у навчальному процесі до-
кументознавців, інформаційних аналітиків.
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Аннотация
В статье раскрыты теоретико-практические аспекты информационной среды. Характеристика инфор-
мационной учебной среды вуза дала возможность определить функции, свойства, принципы, проблемы 
и тенденции развития информационной среды учебного процесса технического вуза. Рассмотрено ис-
пользование современных средств информационно-коммуникационных технологий в информационной 
учебной среде. Раскрыты примеры практической реализации информационной среды в учебном про-
цессе Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа.
Ключевые слова: документоведы, информационно-коммуникационные технологии, информационная 
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IN INFORMATION ENVIRONMENT OF STUDYING PROCESS 
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Summary
The article deals with theoretical and practical aspects of information environment. The given characteris-
tic of the information training environment of universities is enabled to define functions, properties, prin-
ciples, issues and trends of the information environment of studying process of technical universities. It 
is considered using the modern means of information and communication technologies in the information 
training environment. It is highlighted the examples of practical implementation of information environ-
ment in studying process of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas.
Keywords: records information managers, information and communication technologies, information train-
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