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Анотація. В статті розглядається роль використання засобів нових 

інформаційних технологій в навчальному процесі, а також опис можливостей 

цих засобів, що є запорукою організації навчальної діяльності.  
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Abstract. The article examines the role of the use of new information 

technologies in the educational process and description of these methods, which is 

the key of training activities. 
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Прискорення науково-технічного прогресу, засноване на впровадженні у 

виробництво гнучких автоматизованих систем, мікропроцесорних засобів і 

пристроїв програмного управління, роботів і обробних центрів, поставило 

перед сучасною педагогічною наукою важливе завдання – виховати та 

підготувати фахівців, здатних активно включитися в якісно новий етап 

розвитку сучасного суспільства, пов'язаний з інформатизацією. Рішення 

вищеназваного завдання – виконання соціального замовлення суспільства – 

докорінно залежить як від технічної оснащеності навчальних закладів 



електронно-обчислювальною технікою з відповідним периферійним 

обладнанням, так і від готовності студентів до сприйняття постійно 

зростаючого потоку інформації, в тому числі і навчальної. 

За даними ЮНЕСКО [1], коли людина слухає, вона запам'ятовує 15% 

мовної інформації, коли дивиться – 25% видимої інформації, коли дивиться і 

слухає – 65% одержуваної інформації. Тому необхідність застосування 

технологій, які в якості аудіовізуальних засобів можуть впливати на різні 

органи чуття, безсумнівна. 

Під засобами нових інформаційних технологій (ЗНІТ) [3] будемо розуміти 

програмно-апаратні засоби і пристрої, що функціонують на базі 

мікропроцесорної, обчислювальної техніки, а також сучасних засобів і систем 

інформаційного обміну, що забезпечують операції по збору, продукуванню, 

накопиченню, зберіганню, обробці, передачі інформації. 

Повсюдне використання інформаційних ресурсів, що є продуктом 

інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованої частини працездатного 

населення суспільства, визначає необхідність підготовки в підростаючому 

поколінні творчо активного резерву. З цієї причини стає актуальною розробка 

певних методичних підходів до використання засобів ЗНІТ для реалізації ідей 

розвиваючого навчання [2], розвитку особистості студента. Зокрема, для 

розвитку творчого потенціалу індивіда, формування у студента вміння 

здійснювати прогнозування результатів своєї діяльності, розробляти стратегію 

пошуку шляхів і методів вирішення завдань – як навчальних, так і практичних. 

Не менш важлива задача забезпечення психолого-педагогічними та 

методичними розробками, спрямованими на виявлення оптимальних умов 

використання ЗНІТ в цілях інтенсифікації навчального процесу, підвищення 

його ефективності та якості. 

До ЗНІТ відносяться: ЕОМ, ПЕОМ; комплекти термінального обладнання 

для ЕОМ усіх класів, локальні обчислювальні мережі, пристрої введення-

виведення інформації, засоби введення і маніпулювання текстовою і графічною 

інформацією, засоби архівного зберігання великих обсягів інформації та інше 



периферійне устаткування сучасних ЕОМ; пристрої для перетворення даних з 

графічної або звукової форм представлення даних в цифрову і навпаки; засоби 

та пристрої маніпулювання аудіовізуальною інформацією (на базі технології 

мультимедіа та систем «Віртуальна реальність»); сучасні засоби зв'язку; 

системи штучного інтелекту; системи машинної графіки, програмні комплекси 

(мови програмування, транслятори, компілятори, операційні системи, пакети 

прикладних програм та ін.) і ін. 

Особливої уваги заслуговує опис можливостей ЗНІТ, реалізація яких 

створює передумови для інтенсифікації освітнього процесу, а також створення 

методик, орієнтованих на розвиток особистості тих, кого навчають. 

Перерахуємо ці можливості: 

• негайний зворотний зв'язок між користувачем та ЗНІТ; 

• комп'ютерна візуалізація навчальної інформації про об'єкти або 

закономірності процесів, явищ, що реально протікають, так і «віртуальних»; 

• архівне збереження досить великих обсягів інформації з можливістю її 

передачі, а також легкого доступу та звернення користувача до центрального 

банку даних; 

• автоматизація процесів обчислювальної, інформаційно-пошукової 

діяльності, а також обробки результатів навчального експерименту з 

можливістю багаторазового повторення фрагменту або самого експерименту; 

• автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення, 

організаційного управління навчальною діяльністю і контролю результатів 

засвоєння. 

Реалізація вище перелічених можливостей ЗНІТ дозволяє організувати такі 

види діяльності, як: 

• реєстрація, збір, накопичення, зберігання, обробка інформації про 

досліджувані об'єкти, явища, процеси, в тому числі тих, що реально протікають, 

і передача досить великих обсягів інформації, представленої в різних формах; 

• інтерактивний діалог – взаємодія користувача з програмною (програмно-

апаратною) системою, що характеризується, на відміну від діалогової, яка 



передбачає обмін текстовими командами (запитами) і відповідями 

(запрошеннями), реалізацією більш розвинених засобів ведення діалогу 

(наприклад, можливість задавати питання в довільній формі, з використанням 

«ключового» слова, у формі з обмеженим набором символів); при цьому 

забезпечується можливість вибору варіантів змісту навчального матеріалу, 

режиму роботи; 

• управління реальними об'єктами (наприклад, навчальними роботами, що 

імітують промислові пристрої або механізми); 

• управління відображенням на екрані моделей різних об'єктів, явищ, 

процесів, в тому числі і тих, що реально протікають; 

• автоматизований контроль (самоконтроль) результатів навчальної 

діяльності, корекція за результатами контролю, тренування, тестування.  

Отже, перераховані вище види діяльності засновані на інформаційній 

взаємодії між студентом (студентами), викладачем і засобами нових 

інформаційних технологій і разом з тим спрямовані на досягнення навчальних 

цілей, назвемо її інформаційно-навчальною діяльністю. 
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