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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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Інформатизація освіти є пріоритетним напрямком державної 

політики, що викликає потребу у застосуванні нових засобів навчання із 
впровадженням сучасних інформаційних ресурсів та засобів ефективної 
комунікації учасників навчального процесу, зокрема, при підготовці 
майбутніх вчителів та викладачів до професійної діяльності, оскільки саме 
освіта є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення 
національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності 
української держави на міжнародній арені. Таким чином, освіта і наука є 
найголовнішими умовами утвердження України на світовому ринку 
високих технологій.  

Проблема використання інформаційних технологій в освіті активно 
досліджується вітчизняними та закордонними вченими та педагогами 
протягом останніх років, серед яких варто назвати Л. В. Артемова (2011), 
Т. Я. Вдовчин (2013), Т. В. Модестову (2013), Л. Є. Петухову (2010),  
В. П. Кулагіна (2004) та ін. Аналіз робіт цих вчених і педагогів вказує на 
те, що дана проблема є досить актуальною, масштабною та вимагає 
неабиякої уваги. Протягом останніх років вищевказані педагоги та вчені у 
сфері інформатизації освіти розглянули важливі питання, серед яких 
застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального 
процесу, розширення можливостей навчального процесу в умовах 
інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища, інформатизація 
освіти та інші, але поза увагою залишилась тема застосування сучасних 
інформаційних технологій під час навчання студентів педагогічних 
спеціальностей. 

Згідно положень законодавства України у сфері вищої освіти особа, 
яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», має володіти 
навичками творчої та науково-педагогічної діяльності [5]. Сучасні 
інформаційні технології дозволяють відкрити нові можливості підвищення 
ефективності навчального процесу, зокрема, для студентів педагогічних 
спеціальностей. Сучасний навчальний процес визначається наявністю 
трисуб’єктних відносин, що встановлюються між студентом, викладачем 
та інформаційно-комунікаційним середовищем. І це в свою чергу вимагає 
формування відповідних професійних компетентностей майбутніх 
фахівців. 

Потрібно зазначити, що ІТ (Іnformation Technologies) в освіті 
розглядаються як засоби, що пов’язані зі створенням, збереженням, 
передачею, обробкою і управлінням інформацією. Це широко вживаний 
термін, який включає в себе всі технології, що використовуються для 
спілкування та роботи з інформацією [2]. До основних сучасних 
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інформаційних технологій у сфері освіти можна віднести: TV-технологію, 
що передбачає телевізійні лекції та консультації викладача; Мережну 
технологію – використання комп’ютера з метою передачі, опрацювання 
навчально-методичних матеріалів та проведення відповідних консультацій 
для студента в Інтернет-мережі, для отримання навчальних матеріалів для 
самостійної роботи поштою [1]. Впровадження зазначених технологій 
потребує забезпечення студентів відповідними інформаційними ресурсами 
(підручниками та навчально-методичними матеріалами у друкованому та 
електронному вигляді, базами даних, електронними бібліотеками, відео- та 
аудіо- записами, мультимедійними системами тощо), а також 
комунікаційними можливостями (спілкування з викладачем та іншими 
студентами за допомогою електронної пошти, можливість передачі відео- 
та текстових повідомлень, контроль успішності за допомогою Інтернет-
мережі, обмін інформацією учасників навчального процесу на тематичних 
платформах, сайтах, блогах, форумах тощо). 

Зовнішня диференціація навчання здійснюється за двома напрямами: 
1) шляхом створення класів на основі спеціальних здібностей, інтересів і 
професійних нахилів студентів; 2) шляхом створення класів за певним 
рівнем загального розумового розвитку студента і стану здоров’я 
студентів. До найефективніших складників цього процесу слід віднести 
наступне: 

1. Організація та проведення спеціальних педагогічних тренінгів та 
онлайн-конференцій з урахуванням нових відкриттів у сфері 
інформаційних технологій, що стосуються процесу навчання студентів 
педагогічних спеціальностей, дало б змогу не тільки розширити кругозір у 
сфері інформатизації навчання майбутніх учителів та викладачів, а й 
перейняти досвід апробованих новітніх технологій та активно 
використовувати їх у подальшій педагогічній практиці.  

2. Залучення відомих закордонних педагогів до співпраці, обмін 
педагогічними доробками та ознайомлення з новітніми світовими засобами 
навчання допомогло б створити інформаційно-комунікаційне середовище, 
що в свою чергу, дозволило б виявити масштаби удосконалення вітчизняної 
системи освіти в цілому, та внести відповідні корективи у методи навчання 
майбутніх учителів та викладачів педагогічних спеціальностей.  

3. Створення спеціального міжнародного педагогічного інтернет-
порталу для обміну інформацією та проведення онлайн-тренінгів та 
конференцій дозволило б розв’язати безліч педагогічних задач за 
допомогою новітніх інформаційних технологій. Трансляція відкритих 
педагогічних заходів в онлайн-режимі дала б змогу бути віддалено 
присутнім на науковому зібранні, попрактикувати наукову усну та 
письмову англійську мову, що особливо важливо для студентів 
педагогічних спеціальностей з профільною дисципліною «англійська 
мова». Можливість взяти участь у міжнародних педагогічних онлайн-
тренінгах та конференціях об’єднала б країни та прискорила б процес 
інформатизації навчання.  
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Використання інформаційних технологій у процесі навчання 
студентів педагогічних спеціальностей постає на перше місце через свою 
актуальність, має важливе значення та потребує неабиякої підготовки та 
готовності розшити можливості використання новітніх засобів навчання. 
Реалізація принципів індивідуалізації та диференціації навчання дасть 
змогу вітчизняному освітньому простору покращити процес навчання в 
цілому та ефективно використовування новітні інформаційні технології під 
час навчання майбутніх учителів та викладачів педагогічних 
спеціальностей. 
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ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 
Основною умовою забезпечення безболісного і продуктивного 

входження дитини з інвалідністю у соціум, її подальшого особистісного 
розвитку є комплексна соціальна реабілітація. Як правило, соціальна 
реабілітація дітей означеної категорії здійснюється у центрах соціально-
психологічної реабілітації. Специфіка роботи центрів вимагає відповідної 
професійної підготовки фахівців. 

У сучасній теорії професійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників/соціальних педагогів до реабілітаційної роботи сформувалося 
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