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Тетяна Чорна
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ – ЯК НЕОБХІДНА
УМОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ XXI СТОЛІТТЯ
На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого
поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні
технології, вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією
із задач вищої освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у
світовому інформаційному просторі, який має знання та навички щодо
пошуку, обробки та зберігання інформації, використовуючи сучасні
комп’ютерні технології. Цей напрямок вважається перспективним, адже в
цілому освіта характеризується як велика система, якісне функціонування
якої неможливе без використання сучасних телекомунікаційних і
комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, передавання, подання
інформації.
Сучасна освіта повинна готувати людину, котра здатна жити в
надзвичайно глобалізованому і динамічно змінному світі, сприймати його
змінність як суттєву складову власного способу життя [2]. Саме тому
основна увага у педагогічних колективах має приділятися питанням
подолання консерватизму в підходах до навчально-виховної діяльності і
існуючих стереотипів педагогічної праці та процесу мислення в учасників
процесу навчання і виховання. Тільки інноваційна за своєю сутністю
освіта може виховати людину, яка живе за сучасними інноваційними
законами
глобалізації,
є
всебічно
розвиненою,
самостійною,
самодостатньою особистістю, яка керується в житті власними знаннями і
переконаннями.
Інтенсифікація навчання, що характеризується збільшенням обсягу
навчального матеріалу та зменшенням часу засвоєння, потребує пошуку
ефективних методів навчання, засобів контролю засвоєння знань, що
значно підвищували б якість навчання.
Збільшення обсягу знань та обмеження часу для його викладання
вимагає від сучасного педагога застосування ефективніших методів та
технологій навчання [5]. Збільшення комп’ютерної техніки та подальше її
вдосконалення
поширює
можливості
вчителів
використовувати
комп’ютерні технології не тільки при вивченні інформатики, але й
поєднанні викладання інших дисциплін із використанням комп’ютерної
техніки. Новітні розробки в галузі інформаційних технологій змінюють
спосіб їх застосування при вивченні різних дисциплін у процесі навчання.
С. Сисоєва зазначає, що сучасний педагог має усвідомлювати
тенденції розвитку швидкозмінного світу, формувати свої навички та
вміння протягом життя, розвивати інформаційну культуру та творчі якості
особистості. Таким чином, сучасні аспекти профільної підготовки
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майбутнього педагогічного фахівця зводяться не лише до знання фахових
дисциплін, але й оволодіння сучасними комп’ютерними технологіями [4].
Внаслідок швидкого розвитку комп’ютерних технологій знання у цій
сфері швидко старіють. Тому при підготовці фахівців сучасного
інформаційного простору необхідно, щоб знання носили творчий та
пошуковий характер, оскільки таке навчання стимулює розвиток
пізнавальної активності, сприяє розвитку творчих та розумових здібностей.
Для вчителя важливо знати, де і як знайти потрібне джерело
інформації, як відсіювати з великого потоку потрібну та достовірну,
аналізувати, на основі отриманих і наявних знань вміло обробити та
подати в доступній формі інформацію відповідно до вікових та
психологічних особливостей учнів. Тому незамінним помічником для
педагога стають комп’ютерні технології, як інструмент покращення
педагогічної діяльності для розв’язання задач предметної галузі.
Комп’ютерну грамотність на сьогоднішній день слід розглядати як
критерій загальної професійної підготовки майбутнього вчителя, який
повинен володіти основними поняттями та термінами інформатики,
розуміти будову і принципи роботи комп’ютерної системи,
використовувати
операційні
системи,
вдосконалювати
навички
практичного використання програмного забезпечення [1].
Комп’ютерні технології урізноманітнюють навчальний процес, тому
що часто учні є пасивними слухачами, які «споживають» знання.
Використання комп’ютерних технологій дозволяє учням співпрацювати з
носієм інформації, здійснювати вибір інформації, темп подання,
компонувати матеріал та бути активним учасником процесу навчання.
Використання комп’ютерних технологій дає можливість у
навчальному процесі організувати неперервне і ґрунтовне засвоєння
навчального матеріалу. За нашими спостереженнями, у навчальній
практиці більше застосовують комп’ютерні технології як допоміжний засіб
навчання в комплексі з іншими засобами, що значно інтенсифікує процес
навчання.
Тому, виходячи з вище зазначеного, навчити молодих фахівців
користуватися комп’ютерними технологіями є нагальною потребою
сучасної освіти [3]. Практикою доведено, що тільки ті знання, які школяр
здобув самостійно, завдяки власному досвіду та діям, будуть насправді
міцні. За допомогою комп’ютерних технологій можна одночасно поєднати
разом різного роду інформацію: зорово-ілюстративну, текстову, звукову.
З метою формування й еволюційного розвитку інформаційної
культури необхідно, на нашу думку, створити структуру базової освіти на
основі інформаційних технологій, що реалізують наступні основні
принципи:
– забезпечення свободи вибору методики, стилю, засобів навчання,
і спрямованих на виявлення й розвиток творчих індивідуальних здібностей
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особистості у поєднанні з колективною діяльністю на основі ІКТ, систем
комунікацій і спілкування;
– створення системи методичних стандартів для різних типів
комп’ютерних навчальних програм (електронний підручник, посібник,
задачник, тренажер, практикум, довідник, енциклопедія, тощо);
– забезпечення відповідності формальної моделі реальній
презентації предметної галузі з можливістю переходу від подання
предметної галузі до моделі;
– педагогічна, технічна, медична й екологічна сертифікація
інформаційно-комунікаційних технологій.
Отже, головним для майбутнього фахівця в сучасному
інформаційному середовищі є подальше використання комп’ютерних
технологій як методів та інструментів майбутньої педагогічної діяльності
для розв’язання задач предметної галузі.
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