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СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним
впливом на нього комп'ютерних технологій, які проникають в усі сфери
людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків в
суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір. Людина, яка вміло й
ефективно володіє технологіями та інформацією, має новий стиль мислення,
принципово інакше оцінює проблеми, які виникають, організовує свою
діяльність.
Інформатизація суспільства – це перспективний шлях до економічного,
соціального та освітнього розвитку. Інформатизація освіти спрямовується на
формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм
і змісту навчального процесу, впровадження комп’ютерних методів навчання та
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тестування, що надає можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з
урахуванням світових вимог.
Сучасними пріоритетами України є побудова "орієнтованого на інтереси
людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в
якому кожний може створювати інформацію і знання, мати до них доступ,
користуватися й обмінюватися ними, даючи змогу окремим особам, громадам і
народам повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи своєму сталому
розвиткові і підвищуючи якість свого життя на основі цілей і принципів Статуту
Організації Об’єднаних Націй і поважаючи в повному обсязі та підтримуючи
Загальну декларацію прав людини" [4].
В даний час в Україні йде становлення нової системи освіти,
орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей
процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці
навчально-виховного процесу, пов'язаними з внесенням коректив у зміст
технологій навчання, які повинні відповідати сучасним технічним можливостям,
і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство.
Комп'ютерні технології покликані стати не додатковим «довантаженням» в
навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно
підвищує його ефективність.
Основні напрями реалізації стратегії розвитку інформаційного суспільства
у галузі освіти в Україні визначені Законом України "Про Основні засади
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки":
"забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення,
насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання
новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистості" [5,6]. Стратегічним
завданням України до 2015 року є входження в інформаційне суспільство в
якості його повноправного учасника, за умови збереженні політичної
незалежності, національної самобутності й культурних традицій. Приєднання
України до Європейського інформаційного освітнього простору – "змістовопредметної, комп’ютерно-технологічної та інформаційно-комунікаційної
платформи інтеграції і демократизації освіти" [1, с. 31] – вимагає здійснення
певних реформ. Підвищення якості освіти на основі розвитку і використання
сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій є одним із важливих
кроків на цьому шляху
Одним із важливих напрямків розвитку інформатизації освіти є нові
комп’ютерні технології. Інтерактивність, інтенсифікація процесу навчання,
зворотний зв’язок – помітні переваги цих технологій, котрі зумовили
необхідність їх застосування у різних галузях людської діяльності, насамперед у
тих, які пов’язані з освітою та професійною підготовкою. Нині помітно зросла
кількість досліджень, предметом яких стало використання інформаційнокомунікаційних технологій у навчальному процесі. Цій темі в Україні
присвячені дослідження таких науковців, як В.Ю. Биков, Я.В. Булахова, О.М.
Бондаренко, В.Ф. Заболотний, Г.О. Козлакова, О.А. Міщенко, О.П. Пінчук, О.В.
Шестопал та інші [1].
Метою інформатизації суспільства є "створення гібридного інтегрального
інтелекту всієї цивілізації, здатного передбачати і управляти розвитком людства"
[10], важливу роль в даному процесі має виконувати освіта. Її стратегічно
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важливим завданням є підготовка високопрофесійних кадрів, здатних розвивати
нові інформаційні технології та ефективно використовувати їх на практиці.
Інформатизація суспільства — це глобально-соціальний процес,
особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері
суспільного виробництва є збирання, нагромадження, продукування,
оброблення, зберігання, передавання та використання інформації.
Виникнення та розвиток інформаційного суспільства (ІС) припускає
широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті,
що визначається багатьма чинниками, а саме:
По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює
передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду
людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої.
По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу
людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до
соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні знання
як сьогодні, так і в постіндустріальному суспільстві.
По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є
важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ІС і
процесу модернізації традиційної системи освіти [2].
Важливість і необхідність впровадження ІКТ у навчання обґрунтовується
міжнародними експертами і вченими. ІКТ торкаються всіх сфер діяльності
людини, але, мабуть, найбільш сильний позитивний вплив вони мають на освіту,
оскільки відкривають можливості впровадження абсолютно нових методів
викладання і навчання.
Висновки. ІКТ здійснюють активний вплив на процес навчання і
виховання студентів, оскільки змінюють схему передавання знань і методи
навчання. Разом з тим, упровадження ІКТ у систему освіти не тільки впливає на
освітні технології, а й уводить до процесу освіти нові. Вони пов’язані із
застосуванням комп’ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування,
програмних та апаратних засобів, систем обробки інформації. Вони пов’язані
також зі створенням нових засобів навчання і збереження знань, до яких
належать електронні підручники і мультимедіа; електронні бібліотеки й архіви,
глобальні та локальні освітні мережі; інформаційно-пошукові та інформаційнодовідкові системи.
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