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Розвиток сучасної освіти вимагає постійного пошуку нових 

просторів навчання, які забезпечуватимуть високий якісний 

показник знань студента, розвиток пізнавальних умінь, 

комп’ютерної компетентності, змотивовують студента на 

отримання нових знань.  

Інноваційний сегмент, як складовий компонент навчального 

процесу, є важливим в оновленні та інтенсифікації викладання 

навчальної дисципліни, реалізує професійне зростання 

викладача, сприяє залученню до світової наукової практики, 

інтеграції в європейський педагогічний простір, прогнозує 

підвищення результативності навчання.  

Проблематика педагогічної інноватики ставала предметом 

дослідження О. Арламова, М. Бургіна, В. Журавльова,                           

П. Сердюкова, В. Стародубцева та ін. Питання шляхів реалізації 



новітніх інформаційно-комунікаційних технологій перманентно 

відкрите.  

Бінарна опозиція інноваційний / традиційний сегмент 

формує сучасний процес навчання. Уміле комбінування 

елементів опозиції дозволить викладати навчальну дисципліну 

на високому рівні євростандартів. Визначені преференції в 

навчальному процесі вимагають створення нових інфосфер. 

Мета статті – опис практичного застосування інноваційної 

освітньої інфосфери.  

В основі інноваційного сегменту особливе місце посідає 

створення нової інфосфери он-лайн групи, локалізованої в 

мережі Інтернет. Формування такого простору уможливлюється 

потенціалом використання Інтернет простору в навчанні: 

створення он-лайн груп, співтовариств, блогів тощо. Практичне 

використання визначених аспектів у форматі розширення 

освітнього простору зреалізоване в створенні студентами 

педагогічного коледжу сторінки в мережі В Контакте «Нам пора 

для України жить» (http://vk.com/club32074199), яка вміщує 

інструментальний компонент (потенціал створення опитувань, 

дошки коментарів, наприклад, такі запитання для блог-

відповідей: Чи модерною є поезія Павла Тичини?, Чи виокремили 

Ви в поетичних текстах Павла Тичини елементи міфології?, 

база для коментарів про переглянутий фільм «Червоний 

ренесанс», «Світ поезії Павла Тичини моїми очима»), 

інтерактивний компонент (можливість здійснення комунікації у 

віртуальних чат-кімнатах, передачі файлів, створення 

профайлів), адміністративний компонент (можливість модерації 

даних), демонстраційний компонент (наявність фотографій, 

таблиць, схем), медіатека або архівний компонент (можливість 

перегляду візуалізованої інформації, а саме відеоресурсів, 

прослуховування аудіокниг, навчальних матеріалів тощо).  

 Подібні співтовариства уможливлюють організацію 

віртуальних зустрчей, здійснення консультацій експертів, 

обговорення багатоаспектних тем, створення мультимедійних 

ресурсів, веб-квестів, педагогічне експериментування з 
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рольовими іграми через створення профайлів постатей 

письменників, модерацію інформації адміністраторами групи, 

скайп-зв’язок (аккаунти фіксуються в профайлах). 

Співтовариство не функціонує автономно – є складовою 

частиною мережі тематично подібних Інтернет груп.  

Подібний досвід розширює можливості дистанційного 

навчання, здатність інтегруватися з навчальними темами 

програм. Викладач стає не транслятором знань, а експертом, 

консультантом.  

У подальшому перспективним убачаємо розробку та 

експериментальне використання інноваційних інфосфер у 

навчанні, новітніх інформаційних ресурсів, які задовільнять 

потреби євроосвіти, продемонструють високий рівень 

інвестування знань у студентську спільноту. 


