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Національний університет біоресурсів і природокористування України

В статті розкрито сутність понять «цифрова педагогіка» та «інформаційна педагогіка». Визначено роль 
інформаційних технологій в освітньому процесі та професійному становленні майбутніх фахівців сфери 
підприємництва. Охарактеризовано дидактичні засоби навчання, які використовуються авторами у під-
готовці майбутніх фахівців сфери підприємництва. Серед програмного забезпечення навчального призна-
чення виокремлено: електронні навчальні курси, програмно-педагогічні засоби, електронний навчально-
методичний комплекс, мережеві програми та контрольно-діагностичні системи.
Ключові слова: цифрова педагогіка, інформаційна педагогіка, інформаційно-комунікаційні технології, за-
соби навчання, інформатизація, цифрова компетентність.

Постановка проблеми. Сучасний період 
розвитку цивілізованого суспільства на-

зивають етапом інформатизації, що характери-
зується проникненням інформаційних техноло-
гій і систем в усі сфери діяльності суспільства. 
Одним з пріоритетних напрямків інформатизації 
суспільства є інформатизація освіти. Це перспек-
тивний напрямок в освіті направлено на інтен-
сифікацію процесу навчання, реалізацію ідей 
розвиваючого навчання, вдосконалення форм 
і методів організації навчального процесу.

Процес інформатизації проявляється у всіх 
сферах людської діяльності. Так використання 
сучасних інформаційних технологій є необхідною 
умовою розвитку більш ефективних підходів до 
навчання і вдосконалення методики викладання. 
Особливу роль в цьому процесі відіграють інфор-
маційні технології (ІТ). Так як їх застосування 
сприяє підвищенню мотивації навчання студентів, 
економії навчального часу, а інтерактивність і на-
очність сприяє кращому сприйманню, розумінню 
і засвоєнню навчального матеріалу. Залучення 
студентів до використання ІТ є надзвичайно важ-
ливим напрямом у вирішенні завдання інфор-
матизації в сучасній вищій школі і підвищення 
професійної підготовки. Поряд з цим, розробка 
і застосування ІТ одним з найважливіших шля-
хів підвищення результативності освіти. Причому 
стратегічна роль ІТ, а отже, і технічних засобів, 
що їх забезпечують, як фактора соціально-еконо-
мічного розвитку сучасного суспільства на даний 
нині є загальновизнано і не викликає сумнівів [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі впровадження інформаційних техноло-
гій в освітній процес присвячено роботи таких 
вітчизняних й зарубіжних учених як: М.І. Жал-
дака, О.М. Спіріна, Н.В. Морзе, В.Ю. Бикова, 
М.Ф. Бирки, В.В. Лапінського, В.І. Ковальчука, 
О.В. Співаковського, А.П. Єршова, В.М. Монахова, 
В.Г. Розумовського, І.О. Новіка, А.І. Поплавського, 
Л.Н. Хуторської та ін. Слід зазначити, що науко-
вий доробок вищевказаних авторів має вагомий 
вплив на становлення й розвиток як теоретичних 
основ сучасних інформаційних наук, так і техно-
логій оволодіння ІТ– компетентністю [2, с. 324].

Проблеми розвитку цифрової педагогіки ви-
світлені у працях зарубіжних педагогів П. Андер-
сон (P. Anderson), О. Бйорк (O. Bjork), Дж. Брає-
ра (J. Brier) [3], С. Варнок (S. Warnock), Р. Вітсон 

(R. Whitson), С. Давідсон (C. Davidson), Д. Джа-
кацкі (D. Jakacki), Б. Гірша (B. Hirsch), Р. Ленема  
(R. Lanham), Т. Клемент (T. Clement), П. Фіфе (P. Fyfe) 
[3], В. Бикова, М. Лещенко П. Матюшко та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Потребують висвітлення тео-
ретичні засади цифрової педагогіки, що досліджує 
загальні закономірності творення позитивної пе-
дагогічної реальності за допомогою ІКТ і, зокрема, 
в підготовці фахівців сфери підприємництва.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
світлення сутності цифрової педагогіки та досвіді 
її використання в підготовці фахівців сфери під-
приємництва у закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. У контексті до-
сліджуваної проблеми актуальності набуває на-
укова позиція М.І. Жалдака, що «…проблеми 
інформатизації навчального процесу є, перш за 
все, педагогічною проблемою» [4, с. 15].

По суті справи мова йде про педагогіку як ін-
струмент управління інформаційними процесами 
в сфері виховання, навчання і управління осві-
тою, тобто про цифрову педагогіку.

Під цифровою педагогікою розуміють вико-
ристання електронних елементів у навчальному 
процесі з метою посилення та зміни освітянського 
досвіду [5]. Це означає, що технології дозволять 
змінити формати навчання і викладання. Інфор-
мація стає сполучною ланкою між студентом 
і викладачем в процесі освіти, включаючи в себе 
всі відомості або повідомлення, що передаються 
в тій чи іншій матеріальній формі. Освіта при 
цьому виступає як організатор (спосіб) передачі 
інформації і розвитку учня чи студента.

В. Бикова та М. Лещенко [6], визначають циф-
рову педагогіку,як науку про закономірності пе-
редачі та сприймання освітнього досвіду, що від-
бувається у фізичній і віртуальній реальностях 
на основі використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій. 

П. Матюшко вказує, що цифрова педагогіка 
ґрунтується на дії, інтерактивності, співробітни-
цтві, впровадженні у навчання технологічних до-
сягнень (віртуальна реальність, штучний інтелект, 
великі бази даних, відео 360 градусів та ін.), вона 
має ігровий емоційний характер. Наразі сучас-
на освіта знаменується процесом переходу від 
навчання 2.0, де обмін і співробітництво є осно-
воположними, до навчання 3.0, яке використовує  
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ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби 
навчання, 2017, Том 61, № 5.4 принципово нові тех-
нології [7]. М. Чошанов виокремлює основні компо-
ненти цифрової педагогіки – електронну дидакти-
ку та проектування педагогічних процесів [8].

Близьким поняттям до цифрової педагогіки 
є поняття інформаційної педагогіки.

Природа інформаційної педагогіки – комплек-
сна, що відноситься до різних наук. На думку 
Л. Хуторської інформаційну педагогіку слід роз-
глядати як теорію одержання, перетворення, 
передачі і засвоєння інформації в навчально-ви-
ховному процесі [9]. 

Метою інформаційної педагогіки – навчити 
людину плідно вести наукові дослідження або 
конструювати, успішно і творчо жити і працюва-
ти, коли вона, здавалося б, уже все забув. Яким 
чином це досягається? Головним чином за раху-
нок розвитку в процесі освіти загальної здатності 
мислення та креативності, формування здатності 
звертати наявні теоретичні і практичні знання 
і стратегії вирішення проблем і методи отриман-
ня нового знання в своє власне, особисте know 
how [10].

Слід зазначити, що повної і цілісної теорії ін-
формаційної педагогіки поки немає. Вона поки 
знаходиться в стадії свого розвитку. Але пред-
мет інформаційної педагогіки вже позначився 
це вивчення проблем розвитку і самореаліза-
ції особистості в інформаційно-освітньому про-
сторі принципами, методами педагогічної науки 
в тих реальних відносинах, якими вони пов'язані 
з категоріями, принципами, методами інформо-
логії і інформаційних технологій в інформаційно-
освітньому просторі та інформаційно-освітньому 
середовищі [11].

Необхідність впровадження цифрової педа-
гогіки у систему вітчизняної освіти орієнтована 
на європейські модернізаційні процеси в освіті. 
17 січня 2018 року схвалено оновлену редакцію 
ключових компетентностей для навчання впро-
довж життя – рекомендація 2018/0008 (NLE) Єв-
ропейського Парламенту та Ради (ЄС). У додатку 
до Рекомендацій наведено визначення та загаль-
ний опис компетентностей, зокрема цифрової.

Цифрова компетентність включає в себе 
впевнене, критичне та відповідальне викорис-
тання та взаємодію з цифровими технологіями 
для навчання, роботи та участі у суспільстві. 
Це включає в себе інформаційну грамотність 
та грамотність даних, комунікацію та співпрацю, 
створення цифрового контенту (включаючи про-
грамування), безпеку (включаючи цифрове бла-
гополуччя та компетентності, пов'язані з кібер-
безпекою) та розв'язання проблем [12].

У підготовці майбутніх фахівців сфери під-
приємництва впроваджуємо інноваційні дидак-
тичні засоби навчання, які базуються на вико-
ристання персональних комп’ютерів, охоплюють 
широке коло програмного забезпечення навчаль-
ного призначення. Серед програмного забезпе-
чення навчального призначення слід виділити: 
електронні навчальні курси, програмно-педаго-
гічні засоби, електронний навчально-методичний 
комплекс, мережеві програми та контрольно-діа-
гностичні системи.

 Електронні навчальні курси присвячені ви-
вченню якої-небудь окремої дисципліни. Крім 

інформаційних матеріалів, вони повинні містити 
ще й матеріали для організації контролю та са-
моконтролю завдання для самостійного виконан-
ня, питання дія самоконтролю, тести тощо. 

Електронний навчальний курс виконується 
в форматі, який допускає гіперпосилання, гра-
фіку, анімацію, реєстраційні форми, інтерактивні 
завдання мультимедійні ефекти. 

Включення в електронний курс елементів ані-
мації та комп'ютерних ігор посилює його ефек-
тивність і привабливість. Гіпертекстова струк-
тура курсу дозволяє здійснювати індивідуальну 
траєкторію навчання. Однак гіпертекстова систе-
ма навігації повинна будуватися так, щоб збері-
галась логіка і систематичність щодо засвоєння 
освітніх стандартів. 

Програмно-педагогічні засоби – сукупність 
комп’ютерних програм навчального призначення. 
Сучасний програмно-педагогічний засіб містить 
такі модулі:
•електронний	підручник;
•електронний	довідник;
•тренажерний	комплекс	(комп'ютерні	моделі,	

конструктори й тренажери);
•задачник;
•електронний	лабораторний	практикум;
•комп'ютерна	тестуюча	система;
•система	планування	процесу	навчання.
Електронний навчально-методичний комп-

лекс – це новий тип засобів навчання, який по-
єднує такі компоненти: 
•анотація;
•програму	курсу	і	тематичний	план;
•навчальний	посібник	для	студентів	(у	формі	

інтерактивної комп’ютерної програми; Інтернет-
ресурсу), 
•робочий	зошит;	
•завдання	для	самостійної	роботи	студентів;
•наочні	матеріали;
•глосарій;
•список	літератури;
•методичні	рекомендації	для	викладачів	щодо	

використання даного комплексу. 
У ньому розкривається зміст навчального кур-

су, пропонується комплекс тестових і практич-
них завдань, тренувальних вправ, лабораторних, 
контрольних і залікових робіт, рекомендацій тощо 

Для роботи студентів над завданнями в інди-
відуальному режимі та для здійснення виклада-
чем контролю за цим процесом призначені різ-
номанітні мережеві програми. Для використання 
таких програмних засобів необхідне обов'язкове 
підключення всіх комп'ютерів у комп'ютерному 
класі в локальну мережу з наданням принаймні 
одному з них статусу робочого місця викладача, 
а іншим – робочих місць студента.

До основних характерних особливостей мере-
жевих програм можна віднести наступні: 

– можливість перегляду на екрані монітора 
комп'ютера викладача вмісту монітора будь-
якого робочого місця студента, що дозволяє 
контролювати процес виконання завдання кож-
ним студентом; 

– передавання вмісту монітора комп'ютера 
викладача як на всі робочі місця студентів, так 
і вибірково на деякі з них, це дає можливість 
консультувати студентів під час виконання ними 
поточних завдань, слідкуючи за цим процесом 
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на моніторі комп'ютера викладача, втручатися 
у процес виконання завдань студентами, пере-
ключаючи на свій екран вміст екрана монітора 
студентського робочого місця; 

– більшість подібних програмних засобів на-
дають можливість спілкування по мережі не 
тільки у візуальному режимі, але й підтримують 
аудіозв'язок.

Мережеві програми є незамінним помічником 
викладача в організації практичної частини за-
няття. Індивідуалізація навчання, диференційова-
ний підхід до кожного окремого студента, особис-
тісно-орієнтована методика викладання предмета, 
інтерактивність реалізації процесу роботи сту-
дентів під час виконання ними практичного фраг-
менту заняття є дуже важливим як методичним, 
так і психологічним аспектом застосування мере-
жевих програм у навчальному процесі.

Можливість постійної взаємодії студентів 
і викладача у мережі в зручний для них час за-
безпечує безперервність навчального процесу. 
Студенти самі створюють контент, використову-
ючи інтерактивне відео та посилання на цікаві 
веб-ресурси, і передають його іншим.

Контроль та оцінка знань, умінь та навичок 
студентів – невід’ємний структурний компонент 
навчального процесу. Виходячи з логіки проце-
су навчання, він є, з одного боку, завершальним 
компонентом оволодіння певним змістовним бло-
ком, а з другого – своєрідною зв’язуючою лан-
кою в системі навчальної діяльності особистості. 

При правильній організації навчально-вихов-
ного процесу контроль сприяє розвитку пам’яті, 
мислення та мови студентів, систематизує їхні 
знання, своєчасно викриває прорахунки на-
вчального процесу та сприяє їх запобіганню. 
Добре організований контроль знань сприяє де-
мократизації навчального процесу, його інтенси-
фікації та диференціації навчання. Він допомагає 
викладачу отримати об’єктивну інформацію про 
хід навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Для виконання контролю знань студентів 
широко використовуються різноманітні контр-
ольно-діагностичні системи. Сучасні контрольно-
діагностичні системи базуються на комп’ютерних 
технологіях і можуть бути використанні для 

контролю знань з будь-яких предметів, як у тра-
диційній освіті так і у дистанційній. Вони можуть 
стати в нагоді як при безпосередньому тестуван-
ні знань, так і для закріплення пройденого ма-
теріалу і для самотестування. Тобто можуть но-
сити як офіційний, так і не офіційний характер  
(для власного використання). В будь-якому ви-
падку такі системи сприяють покращенню якос-
ті знань та підвищенню інтелектуального рівня 
студентів і викладачів.

Одним з перспективних напрямків розвитку 
контрольно-діагностичних систем – це викорис-
тання сучасних мультимедійних технологій в сис-
темах тестування. А також широке використання 
на різних етапах тестування всесвітньої мережі 
Інтернет. Використання мультимедійних техноло-
гій та можливостей Інтернет дозволяє підняти на 
новий рівень якість та ефективність систем тесту-
вання знань. Тому можна беззаперечно сказати, що 
мультимедійна складова даних систем буде постій-
но зростати, і використання мультимедія буде віді-
гравати провідну роль в розвитку і в ефективному 
застосуванні систем тестування знань, як в галузі 
освіти, так і на підприємствах [13; 14].

Висвітлення проблем щодо розуміння ролі 
та місця цифрової педагогіки у навчально-
му процесі вищої школи дає змогу підійти до 
розв’язання проблеми нашого дослідження, а 
саме, – добору засобів і способів індивідуалізації 
навчальної діяльності майбутніх фахівців сфери 
підприємництва 

Висновки і пропозиції. Сучасне суспільство 
розвивається в напрямку інтелектуалізації, тому 
в цих умовах виникає необхідність міняти пе-
дагогічну парадигму і, відповідно, педагогічну 
технологію. Одним із провідних завдань є ство-
рення сучасної теорії освіти, яка зобов'язана по-
долати обмеженість пізнання. Особлива роль тут 
належить інноваційної діяльності, заснованій на 
інформаційних технологіях і продуктивній твор-
чій розумовій діяльності. Застосування загальної 
концепції інформації в педагогіці призведе до 
зміни традиційної площини проблематики педа-
гогічного дослідження навчального і виховного 
процесів проблематикою інформаційної діяль-
ності при здійсненні цих процесів.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация
В статье раскрыта сущность понятий «цифровая педагогика» и «информационная педагогика». Опре-
делена роль информационных технологий в образовательном процессе и профессиональном становле-
нии будущих специалистов сферы предпринимательства. Охарактеризованы дидактические средства 
обучения, используемые авторами в подготовке будущих специалистов сферы предпринимательства. 
Среди программного обеспечения учебного назначения выделены: электронные учебные курсы, про-
граммно-педагогические средства, электронный учебно-методический комплекс, сетевые программы 
и контрольно-диагностические системы.
Ключевые слова: цифровая педагогика, информационная педагогика, информационно-коммуникаци-
онные технологии, средства обучения, информатизация, цифровая компетентность.
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APPLICATION OF DIGITAL PEDAGOGY IN PREPARATION  
OF FUTURE SPECIALISTS IN THE SPHERE  
OF ENTREPRENEURSHIP IS DEFINED 

Summary
The essence of the concepts "digital pedagogy" and "information pedagogy" are determined in the article. 
The role of information technologies in the educational process and professional training improvement of 
future specialists in the sphere of entrepreneurship is defined. The didactic tools used by the authors in 
the training process of future specialists in the sphere of entrepreneurship are described. The educational 
program software combines the following items: electronic training courses, software-and-pedagogical 
tools, complex of teaching and learning methods, network programs and diagnostics-and-grading systems.
Keywords: digital pedagogy, information pedagogy, information and communication technologies, teaching 
aids, informatization, digital competence.


