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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасних умовах глобалізації та інтелекту-

алізації суспільного розвитку неможливо уявити навчальний процес у вищій 
школі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Відпові-
дно до Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільс-
тва в Україні на 2007-2015 роки» упровадження в діяльність навчального закла-
ду інформаційних технологій є пріоритетним напрямком реалізації державної 
освітньої політики. До того ж стрімка інтелектуалізація економіки визначила 
наступний етап розвитку суспільства як інформаційний, в якому найбільш цін-
ним ресурсом є інформація та інформаційні технології.  

Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного 
фахівця до величезної кількості різних видів інформації. Але щоб доступ до ін-
формаційно-комп’ютерних ресурсів перетворився на володіння ними, студенти 
повинні набути таких знань, умінь і навичок з інформаційних технологій, які б 
стали гарантом найповнішої реалізації здібностей особистості та професійно-
значущих якостей майбутнього фахівця у відкритому інформаційному суспіль-
стві. 
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Метою статті є аналіз доцільності упровадження інформаційних техноло-
гій у навчальний процес вищих навчальних закладів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Сутність інформаційних те-
хнологій навчання та особливості їх використання у навчальному процесі розг-
лядали М. Анісімова, В. Глушков, А. Єршов, М. Жалдак, Є. Клементьєва, 
В. Лавринець, Є. Машбиць, В. Монахов, О. Пєхота, І. Підласий, Є. Полат, 
І. Синельник, С. Смирнов та ін.  

У науково-технічній літературі інформаційні технології (ІТ) – це системи, 
що є комплексом програмно-апаратних засобів, устаткування, які можуть поєд-
нувати різні види інформації і реалізувати діалог між системою та користува-
чем [3]. 

У педагогічній літературі під новими інформаційними технологіями ро-
зуміють методологію і технологію навчально-виховного процесу з використан-
ням новітніх електронних засобів навчання й у першу чергу ЕОМ [2]. Основна 
мета впровадження сучасних технологій навчання – сприяння не тільки ефекти-
вному опануванню навчального матеріалу й виробленню системи знань, а й 
умінню застосувати набуте в професійній діяльності, створенню умов для акти-
вної самореалізації особистості як викладача, так і студента. 

Використання студентами мобільних пристроїв під час занять дозволяє 
звернутися до величезного обсягу інформації та перетворити її на знання, що 
знаходиться у всесвітній мережі, виокремити необхідний матеріал. Проте 
Л. Толстой зазначав, що знання лише тоді знання, коли здобуті зусиллями дум-
ки, а не самою пам’яттю [4]. 

Особливо доцільне використання новітніх пристроїв у процесі вивчення 
іноземних мов. Студенти мають змогу скористатися словниками або програма-
ми перекладу в мережі Інтернет, знайти значення необхідного слова, виразу, 
ідіоми, самостійно перевірити правильність написання. Відбувається процес 
ненавмисного запам’ятовування, який зумовлює мимовільне засвоєння іншомо-
вної лексики. 

Запам’ятовування нової лексики у процесі вивчення іноземної мови від-
бувається найефективніше тоді, коли студент здогадується значення невідомого 
іншомовного слова, а використання новітніх технологій дає можливість самос-
тійно перевірити правильність свого здогаду, саме в цей часі відбувається збе-
реження нового матеріалу в пам’яті [1]. Тобто одночасно відбуваються два ви-
ди діяльності: основний – читання та побічний – засвоєння нової лексики. Ре-
зультати досліджень з експериментальної психології підтверджують закономір-
ності довільного та мимовільного запам’ятовування, об’єму пам’яті та схильно-
сті до аналізу [6, 7]. 

Використання новітніх технологій та мережі Інтернет для перевірки влас-
них знань або отримання нової інформації під керівництвом викладача підви-
щує інтерес до навчання, мотивацію до самоосвіти студентів вищих навчальних 
закладів. 

Вибір викладачем оптимальних для процесу навчання технологій зумов-
люється багатьма чинниками, зокрема: особливості контингенту студентів (вік, 
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рівень знань, життєвий досвід), специфіка навчального процесу, рівень матеріа-
льно-технічного забезпечення, завдання навчальної дисципліни.  

Доцільність упровадження новітніх технологій навчання дозволяє визна-
чити такі напрями застосування інформаційних технологій:  

1. Використання ІТ у процесі занять для підвищення ефективності навча-
льно-пізнавальної діяльності студентів. ІТ доцільно впроваджувати в навчаль-
но-виховний процес як на лекційних, так і на практичних та семінарських за-
няттях (вивчення нового матеріалу, узагальнення та систематизація знань). У 
процесі проведення лекцій дієвим є використання інтерактивної дошки, муль-
тимедійного супроводження, що дозволяє не тільки унаочнити процес навчан-
ня, а й максимально збільшити обсяг інформації за обмежений час. На практич-
них заняттях студенти активно застосовують наявні електронні посібники, еле-
ктронні словники, а також самостійно створені навчальні матеріали з викорис-
танням універсальних інструментальних комплексів для розробки та редагу-
вання різного роду навчальних програм (наприклад, текстовий редактор Word, 
програми Excel, Power Point). За допомогою комп'ютерних технологій і розроб-
леної системи різних за рівнем складності завдань стає можливим оперативне 
проведення контролю знань, що виконує як діагностичну, так і коригувальну 
функцію. 

2. Використання ІТ під час самостійної роботи студентів створює сприят-
ливі умови для самореалізації особистості, надає можливість кожному залежно 
від рівня підготовки, розумових здібностей обирати послідовність, обсяг і темп 
оволодіння матеріалом, здійснювати самоконтроль (робота з Інтернет-
ресурсами щодо пошуку потрібної інформації для написання реферату, підго-
товки повідомлення, укладання анотованих списків ресурсів Інтернет на певну 
тему, створення мультимедійного проекту, презентацій, галерей ілюстрацій; 
використання пошукових серверів Google, Rambler, Яndex).  

3. Використання у навчальному процесі можливостей інформаційних те-
хнологій відкриває перспективи для дистанційного навчання. Так одним із 
шляхів оптимізації навчання студентів заочної форми може стати розміщення 
на WEB-сторінках кафедр навчально-методичних матеріалів щодо самостійного 
вивчення дисципліни: робочої навчальної програми, тематичного плану, планів 
проведення занять, переліку питань для самостійного опрацювання, тестових 
матеріалів для закріплення й перевірки опанованого матеріалу.  

4. Застосування ІТ у навчально-виховному процесі передбачає ретельну 
підготовку викладача до занять, створення електронних варіантів лекцій, підго-
товку мультимедійних презентацій, що значно підвищує ефективність сприй-
няття навчального матеріалу студентами, дозволяє збільшити обсяги інформації 
для засвоєння на лекції. Сучасні інструментальні засоби відкривають можливо-
сті для візуалізації навчальних матеріалів і створення електронних підручників, 
посібників, практикумів, що активно використовувалися б у начальному проце-
сі. Тому актуальним є питання створення електронних бібліотек з курсами дис-
циплін, які викладаються в навчальному закладі. Проте, незважаючи на високу 
ефективність, підготовка навчально-методичного забезпечення із використан-
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ням ІТ вимагає значних витрат часу.  
5. Використання ІТ відкриває широкі можливості для науково-дослідної 

роботи студентів. Однією із сучасних форм комунікації стає проведення Інтер-
нет-конференцій, організація форумів з обговорення проблемних питань, що 
дозволяє заощадити кошти на проїзд, проживання та друк матеріалів, відкриває 
широкі можливості для обміну досвідом, збагачення знань, спілкування з ціка-
вими людьми тощо. 

Упровадження ІТ надає широкі можливості для вільного вибору студен-
тами форм і методів навчання, проте не зменшує роль викладача в освітньому 
процесі, адже навчальний процес має бути керованим. Викладач повинен не 
тільки знати, але вміти планувати й передбачати результати навчання, моделю-
вати ситуації, спрямовувати діяльність студентів, створюючи умови для розви-
тку особистості та творчих здібностей. 

Використання ІТ у процесі вивчення іноземних мов має і негативні аспек-
ти. Перекладаючи текст з іноземної мови, студент не знає значення слова, а за 
допомогою мобільного пристрою (мобільний телефон, смартфон, планшет) у 
мережі Інтернет самостійно знаходить значення слова, проте правильність пе-
рекладу може бути сумнівною. Надання лише одного варіанту перекладу слова 
замість кількох можливих порушує контекстуальний аспект перекладу, призво-
дячи до неточності, викривлення змісту. Таким чином без обґрунтованого по-
яснення та відповідного контролю викладача студенти можуть помилково зро-
зуміти значення слова та запам’ятати неправильне його значення. 

Негативним моментом використання інтерактивних пристроїв під час за-
няття є те, що процес роботи з ними відволікає увагу слухачів, та під час пояс-
нення викладачем теми чи проведенні практичного заняття, тобто студент не 
засвоїть матеріал у повному обсязі. Необхідно вивчення та впровадження в на-
вчальний процес Інтернет ресурсів, що призводить до необхідності вироблення 
та розвитку навичок та умінь роботи з ними. 

Також негативним моментом використання мобільних пристроїв є обме-
жений час роботи, тобто під час лекції чи заняття в мобільному пристрої може 
закінчитись заряд, що призведе до автоматичної неможливості виконання за-
вдань чи користування ресурсом студентами.  

Централізована база знань, розміщена в Інтернет, допоможе кожному 
студенту, абітурієнту, аспіранту, викладачу отримати необхідний матеріал в 
електронному вигляді (назва ВНЗ, кафедри, викладацький склад, списки груп, 
розклад занять та дзвінків, тематичний план, методичні рекомендації, перелік 
необхідної основної та додаткової літератури, підручники, електронні словни-
ки, списки необхідних іспитів, ЗНО, приклади вступних іспитів тощо). 

Інтернет ресурс доречно використовувати з метою самоосвіти. Додатко-
вий час для отримання нових знань чи повторення матеріалу з’являється під час 
шляху до університету чи додому, коли студенти можуть використовувати час 
із користю для навчання. За допомогою мережі Інтернет вони отримують змогу 
не тільки прямого доступу до навчального матеріалу, а також користування ним 
безкоштовно, упродовж усього періоду студентського життя [6]. Електронні пі-
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дручники не можливо загубити, порвати, вони легкі та зручні у використанні. 
Із впровадженням в освітній процес новітніх технологій, викладачі отри-

мують змогу дистанційно проводити не лише навчання, а й контроль знань та 
надання нового матеріалу за допомогою технологій «Skype», «FtF», «Viber». 

Проведене опитування 150 студентів перших курсів свідчить, що студен-
ти на 90% технічно забезпечені й готові до впровадження новітніх методів та 
методик викладання, побудованих на використанні новітніх технологій. Але не 
слід забувати й про психологічну складову навчання, адже 15% опитаних ви-
словили небажання замінювати паперові підручники і ручки на екрани планше-
тів та стілуси, тому необхідна розробка методики поступового впровадження 
інноваційних технологій в освітній процес. 

З метою поліпшення умов та якості навчання в Україні доречним є 
об’єднання всіх Інтернет ресурсів та бібліотек ВНЗ. Таким чином студенти 
отримають змогу до реєстрації та використання наукових ресурсів, бібліотек, 
баз знань об’єднаної спільноти університетів України, спілкування за допомо-
гою форуму чи системи обміну повідомленнями з іншими студентами, викла-
дачами, кураторами, для консультацій, взаємодопомоги тощо. Також з`явиться 
можливість залишити свій відгук або ознайомитися із уже написаним про про-
ведену лекцію, семінар, практичне заняття чи про роботу кафедри, куратора, 
групи, університету. Це підвищить рівень мотивації студента до самоосвіти та 
створить можливість для України виступити на міжнародному рівні з позиції 
об’єднаної освітньої системи. 

ВИСНОВКИ. Отже, впровадження інформаційних технологій навчання є 
пріоритетним напрямом у системи вищої освіти. Виконуючи навчальну, вихов-
ну й дослідну функції, зазначені технології можуть застосовуватися як на етапі 
підготовки до проведення занять, створенні навчально-методичного забезпе-
чення, так і під час навчально-виховного процесу й у позааудиторній роботі. 
Використання інформаційних технологій дозволяє створити принципово нову 
інформаційну освітню сферу, що надає широкі можливості для навчальної дія-
льності, значно впливає на перерозподіл ролей між її учасниками, підвищує мо-
тивацію, розвиває самостійність, сприяє модернізації традиційної системи на-
вчання. 
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Are students ready to use the innovative technologies in their everyday life in 

the University? What are they use it for? Do we can motivate them in using it to get 
knowledge?  

There are questions we have highlighted in the article. To unite the parts of in-
ternet-libraries of different Ukrainian Universities to one great massive of knowledge 
has been proposed. The situation in Ukraine with readiness to get information them-
selves from the internet is not enough explored and exploration must goes on. We ex-
amined 1st course students and the results are shown in the article, but probably, the 
bigger problem might be with professors and teachers much older without any know-
ledge of existing of internet or possibilities to use it to get information or to get in 
contact with others professors from different Universities. Exchange of knowledge in 
Internet might become the key to improve existing system of education in Ukraine. 
Good and bad sides of using new gadgets during the lecture been written. Different 
ways to struggle with it or to allow it been shown. As many teachers and professors 
of nowadays considers, gadgets are the worst disease of 21st century, especially using 
it during education process in Universities. More and more Universities provides free 
wi-fi zone in the institutions and that is not only good but bad too. The students can-
not be attention enough while chatting or exchanging messages.  

The innovative technologies might be as disease or as panacea of education 
nowadays. 

Key words: education, Internet, self-education, database, innovative technolo-
gies. 
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