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національне самоусвідомлення. 72 % британців вважають, що королева 
виконує свої обов’язки бездоганно.  

За роки її правління кількість жителів держав співдружності 
збільшилася з 8 до 55 мільйонів. Єлизавета II має намір до кінця життя 
залишатися на троні, і навряд чи в осяжному майбутньому відречеться від 
корони на користь старшого сина принца Чарльза [3]. Сьогодні в неї – 
вісім онуків-спадкоємців, і багато британців схиляються до думки, що 
після Єлизавети корону мав би успадкував її онук, старший син Чарльза 
принц Вiльям. 

Таким чином, королева Єлизавета ІІ є монархом, котрий найдовше 
перебуває на престолі у Великій Британії, вона відіграє важливу роль у 
збережені монархії і є певним консолідуючим чинником у британському 
процесі державотворення. Бере активну участь у державотворчій 
діяльності, хоча прийнято, що королева не втручається в політику, але 
через те, що за своє довге правління вона мала можливість працювати з 
багатьма прем’єрами та лідерами інших країн, до її порад завжди 
ставляться уважно.  

У своїх мемуарах Маргарет Тетчер писала про свої щотижневі 
зустрічі з королевою Єлизаветою: «Кожен, хто думає що вони [зустрічі] – 
проста формальність або соціальна умовність, глибоко помиляється. 
Насправді вони проходять в спокійній діловій атмосфері, і Її Величність 
завжди демонструє свою здатність охоплювати широке коло проблем і свій 

великий досвід» [1]. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ТА ЇХ РОЛЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування 
комп’ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових 
приставок, електронних іграшок і комп’ютерів надають велику увагу на 
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виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Істотно 
змінюється і характер його улюбленої практичної діяльності – гри, 
змінюються і його улюблені герої і захоплення. Раніше інформацію з будь-
якої теми студент міг отримати за різними каналами: підручник, довідкова 
література, лекція, тощо [1]. 

Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, викладач повинен вносити в 

навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, 

навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у 

формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме 

запропоновану на занятті інформацію за допомогою медіа засобів. 

Вже давно доведено, що кожен студент по-різному освоює нові 

знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до 

кожного студента. Тепер же, з використанням комп’ютерних мереж і 

онлайнових засобів, навчальні заклади отримали можливість подавати 

нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запитів 

кожного студента [3]. 

Необхідно навчити кожного за короткий проміжок часу освоювати, 

перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні 

масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб 

студент активно, з цікавістю і захопленням працював на занятті, бачив 

плоди своєї праці і міг їх оцінити. 

Допомогти викладачу у вирішенні цього непростого завдання може 

поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних 

технологій, у тому числі і комп’ютерних.  

Адже використання комп’ютера на занятті дозволяє зробити процес 

навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним. 

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, 

калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші 

іграшки і самі різні ігри, сучасний комп’ютер разом з тим є для студента 

рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і 

запити, Якого йому так часом не вистачає. З іншого боку, цей метод 

навчання є досить привабливим і для викладачів: допомагає їм краще 

оцінити здібності і знання студента, зрозуміти його, спонукає шукати нові, 

нетрадиційні форми і методи навчання [2]. 

Будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, 

оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і 

перетворення інформації.  

Більш вдалим терміном для технологій навчання, що 

використовують комп’ютер, є комп’ютерна технологія. Комп’ютерні (нові 

інформаційні) технології навчання – це процес підготовки і передачі 

інформації, засобом здійснення яких є комп’ютер. 

Отже, при підготовці до заняття з використанням ІКТ викладач не 

повинен забувати, що це заняття, а значить складає план заняття виходячи 
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з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен 

дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та 

послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. 

При цьому комп’ютер не замінює викладача, а тільки доповнює його. 

Переваги використання ІКТ: 

• індивідуалізація навчання; 

• інтенсифікація самостійної роботи студентів; 

• зростання обсягу виконаних на занятті завдань; 

• розширення інформаційних потоків при використанні Internet; 

• підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок 

різноманітності форм роботи.  

Комп’ютер дає викладачу нові можливості, дозволяючи разом з 

студентом отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не 

тільки силою уяви розсовуючи стіни аудиторії, але за допомогою новітніх 

технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття 

викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі студенти охоче 

працюють з комп’ютером. 

Інтегрування звичайного заняття з комп’ютером дозволяє викладачу 

перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес 

навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Цей метод навчання 

дуже привабливий і для викладачів: допомагає їм краще оцінити здібності і 

знання студента, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні 

форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше 

освоєння комп’ютера. 

Застосування на занятті комп’ютерних тестів і діагностичних 

комплексів дозволить викладачу за короткий час отримувати об’єктивну 

картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається, у всіх студентів 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 незавжди можливо, наприклад, при усному опитуванні. 

На заняттях, інтегрованих з інформатикою, студенти оволодівають 

комп’ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з 

матеріалом різних предметів один з найбільш потужних сучасних 

універсальних інструментів – комп’ютер, з його допомогою вони 

вирішують рівняння, будують графіки, креслення, готують тексти, 

малюнки для своїх робіт. Це – можливість для студентів проявити свої 

творчі здібності. 

Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці 

до таких занять, так і під час їх проведення: 

• немає комп’ютера в домашньому користуванні у багатьох 

студентів і викладачів; 
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• час самостійних занять у комп’ютерних класах відведено далеко 

не у всіх навчальних закладах; 

• у викладачів недостатньо часу для підготовки до занять, на якому 

використовуються комп’ютери; 

• недостатня комп’ютерна грамотність викладача; 

• відсутність контакту з викладачем інформатики; 

• не вистачає комп’ютерного часу на всіх; 

• не передбачено час для використання Інтернет на заняттях; 

• при недостатній мотивації до роботи студенти часто відволікаються 

на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т. п; 

• існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на 

заняттях, викладач перейде від розвивального навчання до наочно-

ілюстративного. 

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні – одна з 

найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього 

процесу. У вітчизняній освіті в останні роки комп’ютерна техніка й інші 

засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися 

при вивченні більшості навчальних предметів. Інформатизація істотно 

вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі 

інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній 

процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння 

величезних масивів знань. 
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