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ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗА УМОВ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЙ  

В сучасному інформаційному суспільстві особливого значення набуває оволодіння 

новітніми засобами інформаційної культури відповідно до рівня сучасного розвитку 

інформаційних технологій, що актуалізує проблему вдосконалення форм, методів і засобів 

організації науково-педагогічної діяльності. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є 

застосування електронних відкритих систем організації конференцій активно 

поширюваної концепції Ореn Source, виникнення відкритих Web-ресурсів, що сприяють 

переходу від старої парадигми організації освітньої діяльності до синхронної електронної 

взаємодії науковців.  

Аналіз вітчизняної педагогічної та методичної літератури, присвяченої питанням 

організації науково-педагогічної діяльності та використання ІКТ в системі освіти України, 

виявив протиріччя між необхідністю впровадження електронних відкритих систем 

організації конференцій в умовах електронного навчання, відсутністю науково-

обґрунтованих методик їх застосування і недостатнім рівнем педагогічного супроводу. 

Педагогічне  проектування науково-дослідної діяльності за умов використання веб-

конференцій  реалізується  в умовах освітнього процесу, спрямоване на забезпечення його 

ефективного функціонування та зумовлене потребою розв’язання актуальної проблеми, має 

творчий характер і спирається на ціннісні орієнтації. Об’єднуючи зусилля фахівців ВНЗ та 

дотримуючись технології проектування, можна реалізувати локальний проект, наприклад, 

побудови в навчальному закладі інноваційної системи для організації та проведення 

конференцій. У педагогічному проектуванні постійно присутні і діалектично пов’язані 

технологічна і ціннісна сторони.  

Таке проектування на відміну від технічного або інженерного проекту: 

- по-перше, вдосконалюється неодноразово;   

- по-друге, реалізується в динамічній системі розвитку людських прагнень і взаємин, і 

тому не може бути статичним і розрахованим зі стовідсотковою ймовірністю;   

- по-третє, проект - це система запланованих і дій, необхідних умов і засобів, для 

досягнення певних педагогічних цілей, які в свою чергу залежать від вибору пріоритетних 

педагогічних цінностей.  

Характерною рисою проектування інформаційного простору організації веб-

конференцій є націленість на вирішення освітніх завдань і реальне практичне перетворення 



сформованої освітньої ситуації через діяльність педагога (педагогічного колективу) за 

певний період часу.  Проектування включає в себе прогностичне бачення шляхів вирішення 

актуальної педагогічної проблеми, містить комплекс пріоритетів, цілей, методів і завдань 

педагогічної діяльності. Це своєрідна технологія педагогічної діяльності.[1] 

Дане проектування покликане оптимізувати вплив на управління всього комплексу 

факторів, легітимізувати імовірнісний характер розвитку за рахунок конкретизації 

поставленої мети і задач на основі прогностичних складових і створення образу очікуваного 

стану організації. При формуванні програми розвитку важливі три етапи:  

- фіксація рівня діяльності (передбачає констатацію існуючого стану справ, виявлення 

досягнень і конкурентних переваг освітньої системи, а також проблем його функціонування з 

урахуванням мінливих завдань);  

- визначення прогнозу розвитку освітньої системи, параметрів його функціонування, 

відповідних можливостей  соціуму (йдеться про концепцію майбутнього стану конкретної 

освітньої системи);  

- формування стратегії і тактики переходу від досягнутого рівня діяльності до 

майбутнього здійснюється реалізацією двох етапів програми розвитку. 

Різними  авторами, як  у  публікаціях  з системного аналізу, так  і в педагогічних 

публікаціях, їх  склад  і  структура  різниться. Вибудуємо структуру  фаз,  стадій  і  етапів 

проектування,   підпорядковуючи  їх загальній логіці організації процесу продуктивної 

діяльності (загальній логіці проектів) у такий спосіб: [2] 

1. Підготовча робота (фаза проектування) включає наступні стадії:  

- концептуальна,  яка  складається  з  етапів:  виявлення  протиріччя;  

формулювання проблеми; визначення мети; вибір критеріїв;  

- моделювання,  яка  складається  з  етапів:  побудова  моделей;  оптимізація  

моделей; вибір моделі (прийняття рішення);  

- конструювання  системи,  яка  полягає у визначенні конкретних способів та  

засобів реалізації обраної моделі в рамках наявних умов та складається  з  етапів:  

декомпозиція;  агрегування; дослідження умов; побудова програми;  

- технологічної підготовки  полягає  у  підготовці робочих матеріалів, 

необхідних для реалізації спроектованої системи: навчально-програмної документації,  

методичних  розробок,  програмного  забезпечення  тощо,  а  також,  наприклад, посадових 

інструкцій виконавців при реалізації складного проекту і т.д. 

2. Розробка проекту (технологічна  фаза)  педагогічного (освітнього)  проекту  

завершується  реалізацією спроектованої  системи  в  практиці.  

3. Перевірка якості проекту (рефлексивна фаза).  



Н.О. Яковлева визначає основні особливості педагогічного проектування:  

- процес педагогічного проектування базується на деякому винаході;  

- результати проектування орієнтовані на масове використання;  

- в основі діяльності проектувальника є цінність, виходячи з якої створюється 

проект;  

- процес педагогічного проектування завжди орієнтований на майбутнє, на 

передбачення результатів і  наслідків діяльності;  

- у процесі проектування завжди вирішується актуальна проблема;  

- педагогічне проектування системне, полінаукове, несе інформаційний 

характер.  

Одним із завдань проектування є реалізація особистісно зорієнтованого підходу до 

навчання. При цьому навчальна діяльність, як особлива форма учіння, виступає як 

спеціальний об’єкт організації (саморганізації), управління (самоуправління), контролю 

(самоконтролю). Ініціатива і внутрішня початкова потреба в опануванні  знаннями в цьому 

випадку цілком на стороні самого суб’єкта, учитель і учень стають двома рівноправними 

учасниками навчального процесу, при цьому дидактичний наголос робиться насамперед на 

вмотивованому розумінні учнем того, що йому потрібно знати, і де ці знання знайти. За 

таких умов вчитель виступає одночасно і творцем, і менеджером з використання 

інформаційних технологій,  доступу до інформаційних ресурсів та інструктором з творчого 

їх опрацювання. [3] 

Отже, педагогічне  проектування науково-дослідної діяльності за умов використання 

веб-конференцій  реалізується  в умовах освітнього процесу, спрямоване на забезпечення 

його ефективного функціонування та зумовлене потребою розв’язання актуальної проблеми, 

має творчий характер і спирається на ціннісні орієнтації. Застосування систем організації та 

проведення веб-конференцій у процесі електронного навчання   вносить зміни до 

технологічної підсистеми методичної системи навчання, а саме: до традиційних форм 

організації навчання   додаються форми організації дистанційного навчання; до традиційних 

методів навчально-наукової діяльності додаються методи електронного та дистанційного 

навчання. Організація інформаційного обміну за допомогою даної технології має 

надзвичайно велике значення та вимагає спеціального методичного підходу. 
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