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Анотація 

У статті розглянуті аспекти проблеми інформаційних технологій в освіті. 

Звертається увага на те, що інтеграція сучасних освітніх та інформаційних технологій 

стає важливою умовою для вдосконалення процесу навчання. Зазначено, що розвиток 

сучасного суспільства висуває за необхідне ґрунтовну підготовку педагогів у галузі 

сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. Визначено предмет, мету та 

завдання вивчення навчальної дисципліни. Наведено знання та вміння, якими повинні 

оволодіти студенти у результаті вивчення навчальної дисципліни. Розкрито структуру 

програми курсу. Зазначено, що впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітній процес вимагає розробки абсолютно нової методики викладання. 

 

Annotation 

In the article considers aspects of the problem of information technologies in education. It 

is noted that the integration of modern educational and information technologies is becoming 

an important prerequisite for the improvement of the learning process. We indicated that the 

development of modern society brings extensive training required of teachers in the field of 

modern information and telecommunication technologies. The object, purpose and objectives 

of the study of the discipline were defined. Also we itemized the knowledge and skills that 

students should master as a result of studying the discipline. The structure of the program of 

the course is revealed. It is noted that the implementation of information and communication 

technologies in the educational process requires the development of a completely new method 

of teaching. 
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Вступ 
 

Процес інформатизації сучасного суспільства зумовив необхідність розробки нової 

моделі системи освіти, заснованої на застосуванні сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Зміна освітньої парадигми, пов’язана з переходом від монокультурної традиції до 

діалогової культури, спричинила серйозні трансформації в технологіях викладання. 

Цей процес ознаменувався появою різноманітних інноваційних технологій, розвиток 

яких вибудовувався на основі нових принципів взаємодії суб’єктів освітнього процесу. 



 
 

214 

Інтеграція сучасних освітніх та інформаційних технологій стає важливою умовою для 

вдосконалення процесу навчання. 

Проблеми інформатизації суспільства й освіти досліджувалися в працях: 

Р. Герцога, А. Єршова, В. Ізвозчикова, С. Каракозова, Ч. Кларка, К. Коліна, 

М. Лапчика, В. Монахова, С. Полат, А. Ракитова, І. Роберт, Д. Севедж, О. Тихонова, 

В. Тихомирова, О. Уварова та ін. Теоретичні основи використання інформаційних 

технологій в освіті досліджували В. Биков, А. Гуржій, В. Гапон, М. Плескач, Р. Осіпа та 

ін. 

Отже, на сучасному етапі розвитку освіти відсутня достатня кількість наукових 

праць з досліджень проблеми розробки програм та вивчення навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології в освіті», тому дана проблема є актуальною та потребує уваги 

з боку науковців. 

 

1. Теоретичні основи вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології   

в освіті» 

 

Розвиток сучасного суспільства висуває за необхідне ґрунтовну підготовку 

педагогів у галузі сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій [1]. 

Викладачі нового покоління повинні вміти кваліфіковано вибирати та використовувати 

ті технології, що повною мірою відповідають змісту, меті вивчення певної дисципліни, 

сприяють досягненню розвитку особистості. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі 

буде сприяти досягненню основної мети модернізації освіти – поліпшення якості 

професійного навчання, збільшення доступності освіти, забезпеченню потреб 

гармонійного розвитку особистості та інформаційного суспільства в цілому. Відповідна 

підготовка можлива тому, що лише педагогам відводиться визначальна роль в 

проектуванні та змістовному наповненні створеного на базі технологій Internet 

інформаційного освітнього середовища навчального закладу або закладів освіти 

України, регіону, головне призначення якою – зробити доступним національний, 

культурний та освітній капітал. 

 

1.1. Предмет, мета та завдання вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні 

технології в освіті» 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформація та інформаційні процеси 

в природі, суспільстві та освіті; методи обробки даних за допомогою обчислювальної 

техніки; ефективне використання інформаційних технологій в навчально-виховному 

процесі вишу. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в освіті» є 

формування у студента освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» знань та умінь 

широкого та ефективного застосування в методичній та навчально-виховній роботі 

інформаційних засобів навчання та комп’ютерів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні технології в освіті» є 

забезпечення розуміння сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 

усвідомлення їх важливості та актуальності; оволодіння навичками пошуку, обробки та 

аналізу інформаційних потоків. Дисципліна «Інформаційні технології в освіті» входить 

у нормативну частину навчального плану підготовки фахівців та безпосередньо 

пов’язана з педагогікою і психологією, теорією та методикою професійного навчання, 

методикою навчання дисциплінам за напрямами підготовки. При відборі змісту 

матеріалу реалізуються принципи: науковості, зв’язку теорії з практикою, 
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систематичності, послідовності та інші. Теми практичних занять спрямовані на 

поглиблення теоретичних знань, формування умінь і навичок відображених в освітньо-

кваліфікаційній характеристиці фахівця. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні одержати 

теоретичні знання з історії розвитку інформаційних технологій, усвідомити можливість 

і необхідність використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання в освіті і 

наукових дослідженнях, отримати практичні навички роботи з комп’ютерними 

інформаційними технологіями, оволодіти методикою їхнього використання в наукових 

дослідженнях, навчитись самостійно знаходити необхідну інформацію. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

− основні поняття і визначення; 

− основні концепції використання персональних комп’ютерів у навчальному 

процесі; 

− технічне та програмне забезпечення інформаційних технологій освіти; 

− теоретичні основи інформаційних технологій освіти; 

− класифікацію засобів інформатизації освіти;  

− правила раціональної організації робочого місця; 

− позитивні і негативні аспекти застосування Інтернет; 

− пошукові механізми та сервіси Інтернет; 

− способи пошуку наукової та навчально-методичної інформації; 

− особливості використання гіпертексту, мультимедіа, гіпермедіа; 

− здійсненням інтерактивного навчання; 

− специфіку застосування, апробацію та оцінку якості телекомунікаційних 

проектів; 

− вимоги до організації роботи над освітніми web-квестами; 

− організацію та здійснення роботи в єдиному інформаційному середовищі; 

− функціональні можливості та особливості використання в освітній галузі 

широкого спектру програмних продуктів; 

− функціональні можливості та особливості використання інформаційних 

технологій в науковій та управлінській діяльності; 

– виразні можливості аудіовізуальних засобів навчання, методику їх використання 

на різних етапах навчальної роботи; 

– можливості та правила роботи з пакетом прикладних програм загального 

користування під час підготовки методичного забезпечення та наочних посібників; 

– дидактичну сутність, можливості різних видів та методику підготовки 

інформаційно-методичних матеріалів для навчання із використанням ПК; 

– методику роботи з програмами-оболонками для навчання та тестового контролю; 

уміти : 

− ефективно використовувати прикладні програми загального призначення; 

− використовувати спеціалізовані програмні розробки в освітній, науковій та 

управлінській діяльності; 

− аналізувати доцільність використання інформаційних технологій в навчальному 

процесі; 

− здійснювати пошук наукової та навчально-методичної інформації; 

− працювати з прикладним програмним забезпеченням загального призначення; 

− редагувати, коригувати, а за наявності відповідного програмного забезпечення та 

попередньої підготовки – створювати нескладні програмні продукти навчального 

призначення; 

– готувати методичні матеріали та наочні посібники із використанням 
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комп’ютерних технологій;  

– виготовляти тести успішності контрольно-консультативні та навчаючі програми; 

– проводити заняття з використання аудіовізуальних засобів навчання та 

комп’ютерних технологій. 

Опанування дисципліни тісно пов’язане з вивченням дисциплін «Теорія і практика 

вищої професійної освіти в Україні», «Педагогіка та професійна психологія», 

«Моделювання діяльності фахівця», «Системний підхід у вищій освіті», «Педагогічний 

контроль в системі освіти», «Дидактичні системи у вищій освіті», «Інтелектуальна 

власність», «Педагогіка вищої школи», «Педагогічна майстерність та імідж викладача 

вищої школи», «Методика викладання дисциплін у вищій школі», «Методологія і 

методика педагогічних досліджень» та ін. 

Знання цих дисциплін допоможе зрозуміти проблеми теорії та практики, що 

стосуються використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі 

вищого навчального закладу. 

 

1.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни «Інформаційні технології             

в освіті» 

 

Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в освіті» містить такі 

змістові модулі: 

1. Інформаційні технології в освіті. 

2. Інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу. 

3. Інформаційно-технологічне забезпечення діагностики якості вищої освіти. 

Перший змістовий модуль охоплює вивчення: основних понять інформаційних 

технологій; структури і архітектури персонального комп’ютера; особливостей 

побудови інформаційних та телекомунікаційних мереж, глобальної мережі Internet; 

основ інтерактивних технологій навчання та педагогічного проектування; проблем 

інформаційної безпеки. Розглядаються міжнародні освітні проекти. Також звертається 

увага на особливості підготовки педагогічних кадрів до професійного використання 

інформаційних технологій, організації інформаційного освітнього середовища 

навчального закладу та автоматизованого робочого місця науково-педагогічного 

працівника. 

Вивчення другого змістового модуля спрямоване на засвоєння студентами 

особливостей організації освітнього процесу з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, використання пакетів прикладних програм та web-

технологій у навчальному процесі (текстовий редактор; програма створення 

мультимедійних презентацій; електронні таблиці; графічний редактор; програми 

створення відео- та аудіоматеріалів; бази даних; програма розробки web-орієнтованих 

представлень), методики підготовки інформаційно-методичного забезпечення 

навчального процесу. 

У третьому змістовому модулі розглядаються принципи побудови автоматизованих 

навчальних і контролюючих систем, використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в системі моніторингу результатів навчальної діяльності та особливості 

діагностики якості інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу. 

Заключення. 
Вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології в освіті», мета якої – 

формування у студента освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» знань та умінь 

широкого та ефективного застосування в методичній та навчально-виховній роботі 

інформаційних засобів навчання та комп’ютерів, сприяє опануванню майбутнім 
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викладачем особливостями використання програмних розробок в освітній, науковій та 

управлінській діяльності. 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес вимагає 

розробки абсолютно нової методики викладання, яка багато в чому пов’язана з 

дослідницькими, проектними технологіями, оскільки існує гострий дефіцит методичної 

підтримки вже створених електронних продуктів. 

Інформаційно-комунікаційні технології здатні: стимулювати пізнавальний інтерес 

до предметів; надати навчальної роботи проблемний, творчий, дослідницький характер; 

багато в чому сприяти оновленню змістовної сторони предметів; індивідуалізувати 

процес навчання і розвивати самостійну діяльність студентів. 

Отже, використання інформаційних технологій у викладанні є важливим і вкрай 

потрібним для освітнього простору, спонукає до наполегливої праці у розумінні, 

компетентності та застосуванні всіх розроблених та можливих засобів інформаційних 

технологій у викладанні XXI ст. 
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