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У свою чергу перед викладачем виникає необхідність перманентного вдосконалення дидактичного 

матеріалу, що циркулює в СНІТ, для забезпечення учнів найактуальнішою і достовірною пізнавальною 

інформацією.  

Необхідно сказати про час викладача, який потрібен для реалізації поточного обслуговування такої 

СНІТ. Викладач, який є однією з ключових фігур в структурі освітньої технології, повинен перебувати в 

комфортному середовищі, що сприяє досягненню максимальної ефективності його діяльності, що передбачає 

необхідність кардинального перегляду норм часу, що регламентують обсяг аудиторного і позааудиторного 

навантаження. Як показав аналіз невдалих випадків впровадження таких форм організації навчального процесу, 

однією з домінуючих причин є елементарна відсутність вільного часу, що не дивно при вкрай високому рівні 

зайнятості викладача. Тому директивним вимогам організації і впровадження нових освітніх технологій повинні 

передувати кардинальні зміни умов праці, і в цьому криється одна з необхідних умов успіху. 
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Анотація. Вірченко І.С., Ніколенко В.В. Умови ефективності використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. В даній статті розглядаються деякі 

питання аналізу ефективності використання системного підходу до створення та запровадження в 

навчальний процес сучасних освітніх інформаційно-комунікативних технологій.  

Ключові слова: сучасні освітні інформаційно-комунікативні технології, системний підхід, оцінка 

ефективності навчання. 

 

Аннотация. Вирченко И.С., Николенко В.В. Условия эффективности использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. В данной статье 

рассматриваются некоторые вопросы анализа эффективности использования системного подхода к созданию 

и внедрению в учебный процесс современных образовательных информационно-коммуникативных технологий. 
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Abstract. Virchenko I.S., Nikolenko V.V. Conditions for efficiency of using modern information and 

communication technologies in the educational process. In this article some issues of the analysis of the 

effectiveness of using a systematic approach to the creation and implementation of modern educational information 

and communication technologies in the educational process are considered. 

Keywords: modern educational informational-communicative technologies, system approach, estimation of 

educational efficiency. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Для інноваційного розвитку вищого навчального закладу важливу роль відіграє ефективне 

використання інформаційних технологій в управлінні університетом. Вирішення питання ефективності 

управління закладами освіти, в першу чергу, вказує на актуальність організації та проведення дослідження, 

способів ефективної побудови моделі навчального середовища та її впровадження у навчально-виховний 

процес вищих навчальних закладів. 

Використання інформаційних технологій в управлінні сучасним вищим навчальним закладом повинно 

забезпечувати: створення сучасного розподіленого навчально-методичного середовища вищого навчального 

закладу; використання Internet i Ethernet-технологій в навчальному процесі; реалізацію проектів, які 

ґрунтуються на елементах електронного навчання; представлення наукового потенціалу вищого навчального 

закладу у світовому інформаційному просторі; забезпечення доступу наукових співробітників до 

http://www.ido.edu.ru/open/multimedia/index.html.%20–%2022.04.2017
mailto:genseruk@gmail.com
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інформаційних ресурсів світових наукових центрів; реалізацію спільних досліджень і проектів в складі 

міжнародних консорціумів; управління процесами збору, зберігання і обробки інформації про стан об’єктів 

вищого навчального закладу, пошуку та аналізу даних; забезпечення автоматизованого контролю виконання 

прийнятих рішень; вдосконалення планування управління навчальним закладом; підвищення якості обліку і 

ефективності використання фінансових і матеріально-технічних ресурсів.  

У цьому контексті важливим є створення інформаційно-освітнього середовища вищого навчального 

закладу. Дана проблема стала предметом досліджень багатьох науковців (В. Бикова, Р. Гуревича, 

С. Григорьєва, І. Захарової, С. Сисоєвої, С. Панюкова, С. Позднякова, Є. Полат, І. Роберт) [1]. Ключовою 

ланкою інфраструктури вищого навчального закладу є електронний кампус як комунікативне середовище 

взаємодії студентів, викладачів і науковців, що являється невід’ємною складовою навчального процесу. 

Відповідно до тенденцій, що визначають розвиток сучасної системи освіти і пов’язаними з ними новими 

інформаційними технологіями комунікативне середовище кампусу повинно базуватися на застосуванні 

сучасних ІТ-рішень. 

У такій постановці електронний кампус вищого навчального закладу є важливим інфраструктурним 

елементом з повним циклом автоматизації його найважливіших завдань діяльності. 

Під створенням електронного кампусу, як комплексного інформаційно-освітнього середовища 

розуміється комплекс заходів щодо впровадження в усі сфери діяльності вищих навчальних закладів 

інформаційних технологій як сукупності організаційних заходів, програмно-технічних засобів 

обчислювальної техніки, а також прийомів, способів і методів їх застосування при виконанні функцій збору, 

зберігання, обробки, передачі і використання інформації. 

На нашу думку, електронний кампус − це інформаційно-комунікаційна платформа з розвиненою 

комунікаційною магістраллю передачі даних і єдиною точкою входу в інтегральне науково-освітнє 

середовище для доступу до ключових інформаційних сервісів і ресурсів. 

Реалізація концепції електронного кампусу вищого навчального закладу передбачає розвиток існуючої 

ІТ-інфраструктури шляхом створення: 

 конвергентної комп’ютерної мережі, яка підтримує різні категорії підмереж; 

 системи централізованого адміністрування для ефективного управління комп’ютерною технікою; 

 корпоративного data-центру для оптимізації управління серверами, побудови основного ядра  

ІТ-інфраструктури; 

 сучасної електронної бібліотеки, побудованої з урахуванням ринкових реалій і технологій Smart-

суспільства; 

 електронного науково-освітнього середовища як єдиної інтегрованої автоматизованої інформаційної 

системи управління діяльністю вищого навчального закладу, яка передбачає повну автоматизацію основних 

завдань і надання корпоративних послуг наукового, інформаційного, навчального і адміністративно-

управлінського характеру в електронному вигляді. 

Розвиток комунікаційного середовища вищого навчального закладу на основі використання сучасних 

інформаційних технологій комунікації дозволяє сформувати єдине інформаційно-освітнє середовище вищого 

навчального закладу, яке сприяє вирішенню такі завдання: включення інформаційно-освітнього середовища 

вищого навчального закладу в глобальне освітнє середовище; широке впровадження інформаційних 

технологій в процеси навчання і виховання; наповнення інформаційно-освітнього середовища вищого 

навчального закладу якісним навчальним і науковим контентом в різноманітних формах його подання; 

забезпечення надійного та оперативного доступу до різних джерел інформації; розвиток платформи для 

електронного навчання (e-learning); реалізація корпоративної інформаційної системи управління вузом, що 

представляє собою апаратно-програмний комплекс, призначений для ефективного управління основними 

бізнес-процесами вузу, інформаційними ресурсами і сервісами; забезпечення оперативного моніторингу 

поточних процесів через електронну систему обліку з метою забезпечення обґрунтованості та якості 

прийняття управлінських рішень; суттєва активізація мобільності студентів і підвищення 

конкурентоздатності випускників; підвищення продуктивності праці професорсько-викладацького складу, 

якості викладання і ефективності організації навчального процесу студента; підвищення результативності 

освітнього процесу в частині засвоєння студентами необхідних теоретичних знань і набуття практичних умінь 

і навичок [2, 3]. 

Електронний кампус навчального закладу – це система, в якій задіяні на інформаційному рівні та 

пов’язані між собою всі учасники навчально-виховного процесу: адміністрація, викладачі та студенти. В 

єдиному інформаційно-освітньому просторі особливої уваги потребує формування інформаційно-

комунікаційної компетентності педагога і студента. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ СРЕДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Информационно-образовательная среда в современном мире нуждается в серьёзной модерни-зации. 

Одним из напрвлений данной модернизации могло бы стать развитие виртуальной среды обучения, 

содержащей интерактивные учебные объекты. Первоочередная роль в создании такой среды отводится 

технологиям математического и компьютерного моделирования. 

Рассмотрим возможность применения современных информационных технологий на примере курса 

математики в средней и высшей школе. 

Использование ИТ имеет перед традиционным обучением следующие преимущества [1, с. 33]: 

– ИТ значительно улучшают восприятие учениками (студентами) информации, так как применяют 

графику, анимацию, звуковое сопровождение; 

– ИТ способны повысить мотивацию учеников (студентов) к обучению; 

– ИТ способствуют формированию рефлексии, так как позволяют ученику (студенту) наглядно 

представить результат своих действий. 

В образовательной деятельности ИТ могут быть применены: 

– для сопровождения нового материала мультимедийными средствами; 

– проведения занятий при помощи обучающих компьютерных программ; 

– закрепления изложенного материала; 

– контроля знаний; 

– самостоятельной работы учеников (студентов) (электронные учебники, базы данных и т. д.); 

– проведения видеоконференций. 

На занятиях по математике ИТ могут быть применены: 

– для интерактивного иллюстрирования таких понятий, как функциональная зависимость, 

производная, дифференциал, определённый интеграл и т. д.; 

– для быстрого и точного построения графиков функций (на занятиях по алгебре и началам анализа, 

математическому анализу); 

– для визуализации решений уравнений и неравенств (на занятиях по алгебре); 

– для создания виртуальных интерактивных моделей плоских фигур и объёмных тел (на занятиях по 

геометрии). 
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