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Дмитро Чміль
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ В ОСВІТІ ПТНЗ
Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні – одна з
найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього
процесу. У вітчизняних навчальних закладах в останні роки комп’ютерна
техніка й інші засоби ІКТ стали все частіше використовуватися при
вивченні більшості навчальних предметів[2].
Інформатизація істотно вплинула на процес накопичення знань. Нові
ІКТ навчання дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити
швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів
знань.
У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою,
а те, наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей. Власне
кажучи, нині освіта стоїть перед важливим завданням: навчитися
правильно, оптимально і нешкідливо застосовувати комп’ютер. Роль
комп’ютера на уроці більш складна: його використання в навчальному
процесі допомагає вчителю зробити урок динамічним, цільовим,
насиченим, яскравим, таким, що запам’ятовується надовго [3].
Персональний комп’ютер – це новий вимір у просторі навчання. Це
необхідний помічник учителя, інструмент для досягнення ним
педагогічних цілей. Комп’ютер ні в якому разі не замінить традиційної
книжки, ні в якому разі не замінить живого спілкування з учителем, впливу
особистості вчителя на студентів [1].
Використання ІКТ дає можливість вирішувати такі актуальні питання:
 використовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних
технологій;
 удосконалювати навички самостійної роботи студентів в
інформаційних базах даних, мережі Інтернет.
Використання ІКТ в комплекті з традиційним підручником сприяє
наступному:
 забезпечує особистісно орієнтований та диференційований підхід
у навчанні;
 забезпечує реалізацію інтерактивного підходу (постійне
спілкування з ПК, постановка запитань, які цікавлять студента та
отримання відповідей на них);
 підвищує пізнавальну активність учнів за рахунок різноманітної
відео- та аудіоінформації;
 здійснює контроль завдяки тестуванню і системи запитань для
самоконтролю.
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Одна з важливих особливостей і переваг інформаційно –
комунікативних технологій порівняно з іншими навчальними засобами
полягає саме в тому, що мультимедійні програми здебільшого розраховані
на самостійне активне сприймання та засвоєння студентами знань,
вироблення умінь і навичок [5].
ІКТ навчання досить перспективне для підвищення творчої
активності. Студент відходить від позиції об’єкта навчання, отримувача
готової навчальної інформації, стає активним суб’єктом навчання, він
може самостійно здобувати необхідну інформацію і навіть вміти винайти,
сконструювати необхідні для цього способи дій.
Враховуючи всі позитивні та негативні наслідки використання
інформаційно-комунікаційних засобів зробити висновок, що вони є
ефективними за умови поєднання з традиційними методами та сприяють
якісному формуванню вмінь та навичок учнів ПТНЗ [2].
Переваги використання ІКТ в ПТНЗ:
 підвищення інтересу й загальної мотивації до навчання завдяки
новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науковотехнічного прогресу;
 індивідуалізація навчання: кожен працює в режимі, який його
задовольняє;
 об’єктивність контролю;
 активізація навчання завдяки використанню привабливих і
швидкозмінних форм подачі інформації, змаганню студентів з машиною та
з самими собою, прагненню отримати вищу оцінку;
 формування вмінь та навичок для здійснення творчої діяльності;
 виховання інформаційної культури;
 оволодіння навичками оперативного прийняття рішень у складній
ситуації;
 доступ студентів до банків інформації, можливість оперативно
отримувати необхідну інформацію;
 інтенсифікація самостійної роботи студентів;
 зростання обсягу виконаних на урок завдань.
Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок
різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту:
вирішиш вірно приклади – відкриєш картинку, повставляєш правильно всі
букви – пройдеш ближче до мети казкового героя [1].
Цей метод навчання дуже привабливий для викладачів ПТНЗ, адже
він допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його,
спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює
його професійний ріст та подальше освоєння комп’ютерних технологій.
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Застосування на уроці комп’ютерних тестів і діагностичних
комплексів дозволить викладачу за короткий час отримувати об’єктивну
картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається всіма учнями і
своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня
складності завдання для конкретного студента.
Для студента важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця
інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об’єктивний
результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному
опитуванні[3].
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