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У статті розглянуто застосування освітньо-інформаційного середовища у навчальному про-
цесі, а саме глобалізацію освітніх мереж для підвищення інтелектуального потенціалу освітніх 
закладів України. Застосування освітньо-інформаційного середовища з позицій поетапної інтег-
рації забезпечує природне формування і розвиток освітньо-інформаційного простору за участі 
викладачів. Використання освітньо-інформаційного середовища створює умови для цілісного 
творчого навчального процесу. У поєднанні із засобами навчання це надає ресурси студентам 
для втілення цільової настанови освітнього процесу. У статті показані взаємозв’язки між основ-
ними елементами навчального процесу концептуальної каскадно-циклічної структурної схеми. 
Визначені протиріччя між вимогами, які суспільство ставить до майбутніх фахівців та можливос-
тями реалізації цих вимог у вищих навчальних закладах. 

Ключові слова: навчальний процес, освітньо-інформаційне середовище, освітньо-
інформаційний простір. 
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The article considers the use of educational information environment in the learning process, 
such as the globalization of educational networks to enhance intellectual capacity of educational 
institutions of Ukraine. Application of educational informational environment from the standpoint of the 
phased integration provides a natural formation and development of educational informational space 
with the participation of tutors. Application of educational information environment creates conditions 
for holistic creative learning process. In combination with educational tools it provides students with 
resources to implement targeted instruction of educational process. The article shows the relationship 
between the main elements of the educational process of cascade-cyclic conceptual block diagram. 
Contradictions between the demands that society imposes on future specialists and capabilities to im-
plement these requirements in higher education are defined.  
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Пріоритетним напрямом підготовки студентів вищого навчального закладу (ВНЗ) 
залишається впровадження освітньо-інформаційного середовища (ОІС) у навчальний процес. 
Незаперечні переваги ОІС полягають у полегшенні розуміння та засвоєння знань, можливості 
візуалізації інформації, автоматизації процесів обчислювальної діяльності, створенні умов для 
самостійної роботи студентів. Впровадження ОІС стримується слабкою розробленістю 
дидактичних основ та відсутністю науково-обгрунтованих практичних рекомендацій щодо 
застосування їх у вищому технічному навчальному закладі. Темпи розвитку інформаційних 
технологій випереджають процеси психолого-педагогічного осмислення наслідків їх 
упровадження, а реорганізація традиційних форм навчання на базі інформащйно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) наражається на відсутність у викладачів готовності до цього та відповідних 
умінь. Потенційні можливості збільшення ефективності навчального процесу у практиці 
реалізується далеко не повністю [6]. Тому виявлено протиріччя: 

 між можливостями студентів, більшість з яких володіє прийомами роботи в сучасних 
інформаційних середовищах, та методами, засобами й організаційними формами 
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навчання, що їм пропонують у інших навчальних закладах; 

 між потребою вдосконалення організації та посилення ролі самостійної роботи студентів 
і відсутністю методик використання з цією метою інформаційно-комунікаційних технологій; 

 між можливістю організації особистісно-оріентовного та диференційованого навчання 
студентів із застосуванням ІКТ та відсутністю методичного забезпечення цього процесу; 

 між наявністю програмних засобів власної розробки вищих навчальних закладів України 
та відсутністю їх систематизації і стандартизації, що перешкоджає обміну досвідом, а та-
кож недостатнім розвитком теорії та методики застосування програмних продуктів для 
формування професійних знань у студентів технічних спеціальностей. 

Отже, освітньо-інформаційне середовище – це територіально і рівнево розподілена конс-
трукція освоєння інформаційно-освітнього простору, метою якої є створення умов, що сприяють 
виникненню і розвитку процесів освітньо-мережевої взаємодії між об’єктами та суб’єктами сере-
довища, а також формуванню активності об’єктів, спонуканню освітніх та соціальних ініціатив 
для розвитку компетентностей як суспільно і особистісно значущої цінності. 

Окремі питання інформатизації освіти висвітлено у роботах учених (В. Бикова [1, 18, 20, 31], 
Р. Гуревича [3-5], Ю. Дорошенка [7], М. Жалдака [2, 8-15], Ю. Жука [16-17], І. Захарової [19],             
Т. Коваль [21-24], Г. Козлакової [25, 26], А. Манако [27], Н. Морзе [28, 29], П. Образцова [30],              
Ю. Рамського [11], С. Семерікова, О. Співаковського [32], О. Спіріна [31, 33-36], С. Яшанова то-
що). Як показало дослідження, створення методичних систем, розроблених на засадах 
педагогічно виваженого та доцільного вбудовування ОІС у діючі традиційні системи навчання, 
вчені вважають однією з найважливіших педагогічних проблем [6]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 

Ефективність застосування ОІС в навчальному процесі досягається тоді, коли відповідні те-
хнології навчання обґрунтовано і гармонійно інтегруються в освітній процес, збагачуючи педаго-
гічні технології, полегшуючи рішення завдань управління, а досвід, знання, традиції, накопичені 
в системі освіти, поповнюють змістовну, загальнокультурну складову інформаційного простору – 
від науково-методичної лабораторії окремого ВНЗ до глобальної мережі Internet. Процес систе-
мної інтеграції ОІС повинен охоплювати всі структури ВНЗ (навчальні, наукові, адміністративні) і 
включати:  

1) адаптацію самих структур і вже існуючих освітніх технологій до можливостей                      
впровадження у ОІС;  

2) адаптацію технологій до вимог, що пред’являються цими структурами; 
3) створення взаємокореляційних структур у відповідності до ОІС.  
Застосування ОІС з позицій поетапної інтеграції забезпечує природне формування і розви-

ток освітньо-інформаційного простору за безпосередньої участі викладачів. У концептуальній 
каскадно-циклічній структурній схемі показані взаємозв’язки між основними елементами (етапа-
ми) даного процесу (Рис. 1). 

На етапі визначення мети фіксується необхідність і існування можливості використання ОІС 
в освітньому процесі. Підставою для ініціювання інтеграції є наступні умови: викладач повністю 
управляє освітньо-інформаційним процесом у рамках кожної навчальної дисципліни. Структуро-
вані навчально-методичні матеріали стають основою для формування ОІС, а викдадач викорис-
товує у навчальному процесі. 

На наступному етапі прогностичного аналізу, у контексті застосування ОІС, з’ясовуються 
ключові проблеми, які пов’язані з уточненням та прогнозуванням дисципліни, а саме аналіз ная-
вних вихідних даних, оцінка стану використання системи навчання, визначення напрямів впро-
вадження (конкретних дисциплін, циклів, модулів тощо). Даний етап розбивається на три стадії. 
На першій з них у контексті головної мети, навчання всебічного гармонійного розвитку студентів, 
готовності до самореалізації, де визначаються основні завдання вивчення дисципліни. Застосу-
вання ОІС може зробити істотний вплив на їх формування, оскільки дає можливість розширити 
або змінити зміст досліджуваного предмета, посилити вимоги до якості навчання та розвитку 
особистості студента. На другій стадії необхідно перейти до аналізу детальної програми, форм 
навчальних занять, особливостей взаємодії студентів і викладача, використання критеріїв і ме-
тодів оцінки знань. На третій стадії здійснюється аналіз і оцінка таких характеристик студентів як 
напрям їх спеціалізації, здатності до самостійної пошуково-дослідницької роботи, їх мотивація 
щодо досліджуваної дисципліни і загальнопрофесійної підготовки в цілому. У підсумку можна 
приступити до аналізу й оцінки сформованої системи навчання – для визначення ступеня її від-
повідності новим цілям і завданням, поставленим вже в контексті застосування ОІС. 
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Рис. 1. Структурна схема застосування освітньо-інформаційного середовища у навчальному 

процесі вищого навчального закладу 
 

 
Не у всіх випадках викладачу надається можливість вибору засобів ОІС. Іноді у ВНЗ існують 

програмні засоби, які передбачають чіткі умови їх використання в навчальному процесі (напри-
клад, системи автоматизованого тестування тощо). Тому існує необхідність адаптації застосо-
вування викладачем освітніх технологій у ОІС. Але цей процес відбувається паралельно з ціле-
спрямованим вибором саме тих ІКТ, які найбільшою мірою допомагають рішенню педагогічних 
проблем. Даний етап полягає в реалізації стратегії оптимального вибору:  

1) визначення цілей, яких можна досягти за допомогою ОІС (активізації пізнавальної діяль-
ності, розвиток логічного мислення, креативності, комунікабельності, мобільності тощо);  

2) визначення з числа доступних ІКТ тих, які забезпечують досягнення найкращого резуль-
тату в реалізації цих цілей;  

3) вибір технологій, які найбільш природно інтегруються в сформовану структуру освітньо-
го процесу тощо.  

Таким чином, викладач конструює інтегративне рішення, що визначає специфіку навчаль-
но-виховного процесу. 

На наступному етапі проектується інтеграція ОІС та координація всього освітнього процесу 
на детальному рівні. У першу чергу проектується мета інформаційної складової, яка полягає у 
забезпеченні явних посилань на впровадження ресурсів в навчальні програми курсу, лекціях та 
іншої навчально-методичної документації. Для ефективного використання ресурсів ОІС необхід-
но нерозривний зв’язок між ними і традиційними навчально-методичними матеріалами за допо-
могою взаємних посилань. З урахуванням зміни змісту досліджуваної дисципліни, нових пропо-
рцій між аудиторної та самостійної роботою вносяться відповідні зміни в тематику лекцій, семі-
нарів тощо. Для забезпечення продуктивної самостійної роботи студентів готуються спеціальні 
завдання, супроводжувані тренувальними програмами або тестами, моделюючими програмами 
тощо. 

Для практичної реалізації проекту необхідна попередня підготовка: оновлення навчально-
методичної документації, що вимагається для навчання з використанням обраної технології, 
попереднє тестування програмного забезпечення, додаткова комп’ютерна підготовка викладачів 
і студентів. 
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Основним критерієм успішності інтеграції є ступінь досягнення нових цілей і завдань, поста-
влених у контексті застосування ОІС. Моніторинг навчання визначає, яким чином потрібно втру-
чатися в цей процес для його адаптації. Для цього використовуються педагогічні методи дослі-
дження (анкетування, спостереження, бесіда), які дозволяють педагогу оперативно оцінити 
ефективність нововведення. Управління ходом навчального процесу полягає в безперервному 
вивченні як навчають, які використовують ІКТ та якім чином спрямовують у потрібне русло. Помічені 
серйозні недоліки вимагають додаткового аналізу і доопрацювання впровадження ІКТ в ОІС. 

На кінцевому етапі вивчаються існуючи досягнення. Для оцінювання результатів використо-
вують методи дослідження з виділенням контрольних і експериментальних груп. Проведення 
такого дослідження має бути сплановано, оскільки для нього потрібні значні ресурси. В іншому 
випадку знаходяться неформальні методи, на які покладаються, в своїй практиці, багато 
викладачів. Відчуття викладача від спілкування зі студентами: демонстрована ними активність і 
творчість у самостійній роботі, позитивні відгуки студентів або, навпаки, втрата зворотного 
зв’язку, пасивність, роз’єднаність, незадоволеність студентів самим ходом навчального процесу 
та його результатами. Найбільш об’єктивним є комплексний аналіз показників якості навчання, 
індивідуально-особистісного розвитку, соціальної адаптації, психологічного стану студентів. 
Аналіз результатів завершує і замикає структурну схему застосування ОІС у навчальному про-
цесі вищого навчального закладу, дозволяючи повернутися до переосмислення виниклих про-
блем, знайти можливість удосконалення використовуючи зворотній зв’язок. 

ВИСНОВКИ 

Розглянутий процес впровадження ОІС у навчальний процес не є лінійним. Викладена пос-
лідовність дій дає основу практично реалізувати схему, яка може виявитися більш складною. На 
багатьох етапах процесу існує потреба переглянути попередні рішення. Така циклічність –             
є природно, навіть позитивна властивість структурної схеми, що забезпечує повноту навчально-
го процесу та відбиває його рекурсивну природу. 

Таким чином, можна говорити про різнобічні можливості освітнього середовища: ОІС ство-
рює умови для цілісного творчого процесу, надаючи ресурси, які необхідні для втілення задумів 
у поєднанні із засобами навчання, а також є певним каталізатором, котрі виявляють свої розви-
ваючі можливості, якщо в організацію освітнього процесу вносяться певні зміни. Теоретичні ма-
теріали описового характеру надаються в електронному вигляді. На лекціях основна увага при-
діляється обговоренню проблемних питань, а на семінарах та практичних заняттях викладач 
ставить перед студентом творчі завдання, націлюючи його на пізнавальну діяльність пошуково-
дослідницького характеру, в ході якої навчають не тільки працювати з алгоритмами рішення ек-
спертних та винахідницьких завдань, а і удосконалювати ОІС ВНЗ. При цьому застосування ви-
кладачем таких методів активізації пізнавальної діяльності, як мозковий штурм, синектика, мор-
фологічний аналіз тощо в режимі віртуального семінару дозволяють розкрити свої можливості 
кожному, кого навчають. 
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