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Застосування у навчальний процес вищих закладів освіти України і, 

зокрема, майбутніх економістів засобів інформаційних технологій набуває дедалі 

більшої актуальності, і тому використання у навчальному процесі інструментарію 

ІТ розглядається як один із актуальних факторів організації сучасного навчання 

студентів-економістів, з акцентуванням навчання на використанні мультимедійних 

засобів та інтернет-ресурсів. Мультимедійні комп’ютерні засоби дозволяють 

проектувати і моделювати комунікативну діяльність, опановуючи новітні навички, 

індивідуалізувати та диференціювати навчання, підвищити мотивацію студента-

економіста, розширюючи обсяги знань і сприяти самооцінці студентів [2; 3]. 

Використання засобів інформаційних технологій для організації 

дистанційного навчання дістало в останні роки широкого розповсюдження у 

вищих закладах освіти, так як саме інформаційні технології забезпечують 

ефективний зворотний зв’язок як в організації навчального матеріалу, так і в 

спілкуванні з викладачем.  

Поняття «е-освіта» з’явилося для позначення специфіки освіти, що 

здійснюється з використанням ресурсів і технологій глобальної мережі Інтернет. 

Е-освіта – це частина дистанційної освіти, що більш строго регламентує техніко-

технологічну специфіку навчання – використання мережі Інтернет [4]. 

Студенти можуть знайти у Всесвітній павутині кілька сотень сайтів, які 

можна використовувати як для навчання, так і для власного самоосвіти. Ці 

ресурси відрізняються за ступенем достовірності і зручності використання. Щоб 

не розгубитися від великої кількості інформації, отриманої в мережевому пошуку 

за ключовими словами, слід знати, що найнадійніші ресурси належать солідним 

організаціям. 

Протягом останніх десятиліть в Україні було напрацьовано незаперечний 

стимул для поширення і популяризації більш активних форм навчання студентів в 

змішаному середовищі, тобто поєднання традиційних форм навчання з навчанням 

з використанням цифрових технологій. Розвиток можливостей широкого доступу 

для користувачів в цифрові репозитарії, хмарні сервіси і соціальні мережі 

дозволило педагогам включати в освітній процес ці активні форми навчання, 

підвищуючи компетенції майбутніх фахівців-економістів. Як закріплено в Законі 

України «Про вищу освіту», «компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь 

і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні вищої освіти» [1, с. 1].  
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У сучасному освітньому процесі цікавим вбачається залучення потенціалу 

соціальних мереж, що являють собою спеціально організований простір у 

соціальних мережах, наприклад, у Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Viber, 

WhatsApp, і готових освітніх платформах та каналах поширення інформації. 

Серйозною проблемою вищої освіти є не лише те, що студенти мають 

необмежений доступ до інтернет-ресурсів, але й з дійсною цифровий 

компетентністю студентів. Таким чином, завдання сучасної вищої освіти та 

викладачів є докорінне реконструювання освіти у такий спосіб, щоб студенти 

могли взяти під контроль власне навчання. 
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Сучасним етапом розвитку вищої медсестринської освіти в Україні стало 

входження до європейського та світового освітнього і наукового простору, що 

сприятиме гармонізацію вітчизняних і міжнародних стандартів вищої 

освіти [1; 6]. 

Поняття «інновація» означає нововведення, введення чогось нового. 

Впровадження інноваційних засобів є значним кроком вперед в розвитку 

здійснення освітньої діяльності. Введення електронно-інформаційних засобів в 

освіту та велика потреба спеціалістів вищого медсестринського рівня стали 

поштовхом до запровадження дистанційної форми навчання в Тернопільському 

національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. 

ВООЗ подає дані, що медсестринський персонал бере на себе від 20 до 70 % 

функцій, які сьогодні виконує лікар. Таким чином в системі охорони здоров’я 


