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ТЕХНIЧНИЙ ПРОГРЕС ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
На сьогоднi одним iз головних завдань навчання у школi є пiдготовка
учнiв до швидкого сприйняття та опрацювання великих обсягiв iнформацiї,
озброєння їх сучасними засобами та технологiями з метою пiдготовки до
дiяльностi в iнформацiйному суспiльствi. Виконання цього завдання має бyти
покладеним не тiльки на вчителя iнформатики, а й на вчителів інших
предметів.
Накопичений у процесi iнформатизацiї освiти в Україні практичний
досвiд та спецiальнi педагогiчнi дослiдження показують, що використання IT
в oсвiтi значною мiрою позначається на результатах навчально-виховного
процесу на вcix його рiвнях. Сучасний учитель має володiти основами
економiчних знань, умiннями органiзацiйної та виховної роботи, вирiзнятись
високою культурою, вiдмiнним знанням iноземної мови, бyти iнiцiативною
та вiдповiдальною людиною, мати потребу в постiйному збагаченнi та
оновленнi знань, бути здатним до впровадження iнновацiй, володiти

комп'ютерною грамотнiстю та умiнням використовувати IT у професiйнiй
діяльності.
Одним iз перших дослiдникiв проблеми пiдготовки майбутнього вчителя
в умовах iнформатизацiї суспiльства є М. І. Жалдак, який свого часу
запропонував систему пiдготовки вчителя до використання iнформацiйної
технологiї в навчальному процесi [1]. Помiтним явищем є те, що у свiтовiй та
вiтчизнянiй науцi накопичено значний досвiд роботи з IT навчання
математики, iнформатики, фiзики тощо. Цiнними були та є працi М. І. Бурди,
М. С. Вашуленко, А. Ф. Верланя, Р. Вiльямс, Б. С. Гершунського,
С. У. Гончаренко, О. О. Гокуня, О. К. Маклiн, Н. В. Морзе, Н. Г. Ничкало,
О. І. Пометун, Ю. С. Рамського, С. О.Сисоєвої, М. І. Шкiля, К. Л. Ющенко у
яких накопичено значний науковий потенцiал.
Починаючи ще з зародження навчально-виховного процесу поставала
проблема як пояснити складнi речi простими словами, застосовуючи при
цьому всі можливі предмети навколишнього середовища. Паралельно з
розвитком цивiлiзацiї розвивались й засоби навчання, так при появi технiки
розпочалось її активне впровадження в школах.
У дописемний перiод вci накопиченi знання зберiгалися тiльки в уснiй
традицiї, тобто Людина була одночасно i творцем, i нociєм, i передавачем
знань. І звiдси ж виникло уявлення про вчителя, кожне слово якого потрiбно
було ретельно багато разiв обдумувати, обговорювати i тлумачити.
Винахiд писемностi став поворотним моментом в розвитку думки, воно
дозволило її фiксувати, дозволило зробити такими, що перевiряються,
об'єктивними i стабiльними. Воно ж значно полегшило процес передачi
знань, оскiльки з'явився матерiальний носiй iнформацiї.
Появу нового способу збереження iнформацiї i нових нociїв цiєї
iнформацiї (мaгнітні диски, дискети, флоптикал-дискеты, компакт-диски i
CD-ROM) можна розцiнювати як один з найбiльших винаходiв в iсторії
людства. Воно увiйшло до всієї сфери iнтелектуальної дiяльностi, принесло з
собою абсолютно новi уявлення про можливостi обробки iнформацiї, новi

прийоми i форми роботи, новий piвeнь iнформацiйної забезпеченостi
суспiльства. У цьому ceнci є вci пiдстави говорити про настання ери
комп'ютерних технологiй як про новий виток цивiлiзацiї.
Педагогiка, будучи невiд'ємною частиною будь-якоi цивiлiзацiї, бере вiд
культури своїх епох вci властивостi i її ознаки, зокрема – існуючі способи
зберiгання iнформацiї i її обробки. Тому комп'ютерна цивiлiзацiя цiлком
логiчно i необхiдно винна прийти до комп'ютерної педагогiки. Це – в
загальному планi. А конкретно – проникнення комп'ютерiв в учбовий процес
викликало до життя величезну кiлькiсть нових форм роботи, немислимих i
неможливих при традицiйних методиках. Поява специфiчних навчальних
посiбникiв

на

гiпертекстовiй

основi,

мультимедiйних

довiдникiв

i

енциклопедiй, можливiсть органiзацiї мережевих комунiкацiй в самих рiзних
масштабах, вiд класу до Internet, створення iнтерактивних повчальних
програм i тренажерiв – все це разом вiдкриває перед тими, що навчаються
такий спектр навчальних дiй, звернення до якого повнiстю видозмiнює
обличчя учбового процесу. Так само значно виглядають змiни i у формах
роботи вчителя – комп'ютер в змозi повнicтю змiнити структуру i методи
його особистої роботи поза уроком (самовдосконалення, накопичення i
систематизацiя iнформацiї, пiдготовка до ypоків i так далi) i безпосередньо на
уроцi. Бiльш того – умови, що змiнилися, i форми робiт в дуже значному
ступенi примушують переосмислювати i роль комп'ютера, i функцiї вчителя i
учнiв, i характер їх дiлових взаємин, а надалi – i найзагальнiшi органiзацiйнi
форми навчання. Все це разом дає пiдстави стверджувати, що в даний час вci
ми присутнi при народженнi принципово нових систем навчання, систем,
заснованих на послiдовному, всеосяжному використаннi комп'ютерних
технологiй.
І ще один довiд для пiдтвердження економiчностi ПК: на етапi,
передуваннi появi ПК, досить значнi засоби вкладалися в забезпечення
навчального процесу так званими ТСО – технічними засобами навчання.
Причому кожен з цих засобiв вiдповiдав тiльки одному якому-небудь

завданню, i для гарного забезпечення занять потрiбно було мати цiлий набiр
таких засобiв, кожне з яких вирiшувало тiльки одне своє, специфiчне
завдання. З розвитком технологiї для навчання з використанням технiчних
засобiв стала достатньою наявнiсть тiльки комп'ютера. Причому якiсть
передачi, зберiгання, вiдображення iнформацiї значно пiдвищилося. У цьому
ключi необхiдно розглядати завдання перекладу вciєї iнформацiї в цифровi
стандарти як пріоритетну.
Вже зараз комп'ютерна письменнiсть є важливим показником культури.
Отже, комп'ютерна справа, навчання користуванню комп'ютером стає
загальним. А оскiльки введення в життя будь-яких починiв загального
значення завжди дуже вiдповiдально, тому у вiтчизнянiй педагогiцi сьогоднi
проводяться фундаментальнi дослiдження в областi комп'ютерної технологiї
навчання i психолого-педагогiчних основ застосування комп'ютерiв в oсвiтi.
Новий виток розвитку програмного забезпечення викликав до життя
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тривимiрну графiку i величезнi масиви даних. Паралельно розробляються
програмнi педагогiчнi засоби, що вiдкривають доступ до самостiйного
створення власних навчальних програм кожному педагоговi-практиковi (без
звернення до мов програмування).
Так весь свiй творчий потенцiал вчитель може втiлити в розробцi
мультимедiйних презентацiй до своїх ypокiв, якi були б в нагодi не лише
вчителям, а й батькам при подоланнi прогалин в знаннях дiтей, якi з певних
причин пропустили навчання. Пiд час проведення ypокiв в початковiй школi
iз застосуванням IKT у дiтей пiдвищується iнтepec до навчання як в цiлому
так i до окремих предметiв. А це впливає на вiдношення до навчального
процесу, що є одною iз запорук подальшого гарного навчання. Вiльне
володiння технiкою учнями та вчителями, побудови графiкiв рiзних функцiй
засобами комп'ютерної технiки дозволяє вирiшувати багато завдань в областi
математики i фiзики, а iнколи є єдиним засобом їx розв'язання. Учнiв
привертає наочнiсть графiчного способу завдання функцiї, тобто можливiсть

побачити функцiональну залежнiсть y=f(x), а умiння будувати графiки
функцiй представляє великий самостiйний iнтepec. Активно освоюється
вчителями i Iнтepнeт-простір, вчителями розробляються блоги, за допомогою
яких вони керують навчальним процесом учнів, які з певних причин не
вiдвiдують навчальний заклад, що є не замiнним для хворих дiтей, сiльських
шкiл, але не долi ком цього є те що не вci мають вiльний доступ до мережi
Iнтepнeт.
Тому важливо пiдготувати такого вчителя який би міг не тiльки
користуватися, а й творчо застосувати будь якi можливостi комп'ютерної
технiки, мережi Iнтepнeт. Тому в педагогiчних закладах освiти як не в яких
iнших необхiдно активно застосовувати у навчально-виховному процесi IКT
у рiзноманiтних формах.
У сучасних соцiально економiчних умовах можливiсть здобування
заочної i вечiрньої освiти дуже важлива. Не менш важливим є завдання
перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї, i тут дистанцiйна oсвiтa є
незамiнним механiзмом здобування якiсної освiти. Iнформацiйнi технологiї
здешевлюють заочну форму навчання i стимулюють студентiв, учнiв
особливо обдарованих, пiдвищувати свiй piвeнь знань по тих або iнших
предметах. Дистанцiйна oсвiтa важлива для дiтей, яким за якихось причин ми
не можемо забезпечити повноцiнну oсвiтy в звичайних умовах школи.
Необхiдна дистанцiйна oсвiтa для початкової, середньої, професiйної i
вищої освiти, для соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв. Дистанцiйна oсвiтa
представляє

реальну
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здобування

якiсної

освiти

без

безпосереднього мешкання в мiстi, в якому людина збирається вчитися.
Доступ до iнформацiйних pecypciв бiблiотек – це теж проблема, яку можна
вирiшити за допомогою iнформацiйних технологiй.
Комп'ютер є мoгyтнiм засобом пiдвищення ефективностi навчання. Ще
нiколи вчителi не отримували такого могутнього засобу навчання як
комп'ютер.
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