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Актуальність дослідження полягає в тому, що інформаційні технології 

навчання, які застосовуються в процесі професійної підготовки майбутніх 

фахівців інформаційно-документознавчої сфери кардинальним чином 

підвищують професійну готовність вищезазначених фахівців. 

Метою дослідження є з’ясування значущості та важливості застосування 

інформаційних технологій навчання у процесі фахової підготовки студентів 

спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” / 

„Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” у вищій школі.  

Інформаційні технології – це сукупність засобів і методів обробки даних, 

які забезпечують цілеспрямований збір, збереження, обробку, передачу й 

представлення інформації, необхідної для навчально-виховного процесу, 

поширення знань щодо управління технічними й соціальними процесами. 

Використання інформаційних технологій орієнтовано як на досягнення певних 

результатів та формування певних знань, так і на формування умінь самостійно 

орієнтуватися та діяти в умовах інформаційного суспільства. Структура 

навчального процесу за умови використання інформаційних технологій 

будується на основі індивідуалізації, диференціації і партнерської взаємодії її 

учасників. Модель використання інформаційних технологій передбачає 

поєднання різних видів та форм діяльності, системи методичних рекомендацій, 

дидактичних засобів навчання [1, с. 9]. 



Серед компонентів структури інформаційних технологій найбільш 

використовуваними в системі професійного навчання студентів-

документознавців є: 

 дидактично-орієнтовані комп’ютерні засоби;  

 технології комунікацій на основі локальних і глобальних мереж;  

 методичні й дидактичні засоби інформаційного забезпечення 

навчально-виховного процесу;  

 знання, що забезпечують фахівцю успішне вирішення професійних 

завдань в умовах інформаційної взаємодії. 

Сучасні інформаційні технології як засоби навчання надають можливість 

використання тих самих засобів при вивченні різних навчальних предметів на 

всіх рівнях і напрямах, відповідно змінюючи змістове наповнення.  

Можливості інформаційних технологій значно ширші, ніж традиційні 

методи й засоби активізації пізнавальної діяльності. Про них у своїх працях 

пишуть П. Атутов, Р. Собко [3]. Головними перевагами інформаційних 

технологій як методу навчання є можливість: 

 здійснювати швидкий пошук інформації,  

 забезпечити наочність сприйняття навчального матеріалу, 

 швидко поновлювати навчальний матеріал, 

 поєднання інформаційно-рецептивного й репродуктивного методів 

навчання. 

Інтенсифікація процесу засвоєння знань, формування вмінь та навичок за 

умови використання інформаційних технологій відбувається через: 

 сприйняття унаочненої інформації; 

 розуміння структурованої інформації з посиланнями на додаткові 

джерела інформації; 

 осмислення семантично поданої інформації; 

 закріплення знань через можливість повторного відтворення 

інформації; 

 застосування через виконання практичних завдань; 



Формування професійної готовності майбутніх фахівців-

документознавців у ЗВО набуває більшої ефективності за умови системного 

використання інформаційних технологій. Системність використання 

інформаційних технологій базується на єдності технічних засобів, 

інформаційного, програмного, методичного й організаційного забезпечення.  

Використання комп’ютерів у навчальному процесі відбувається за 

багатьма напрямами [2, с. 166]: 

1) як засіб індивідуалізації навчання. За допомогою завдань та 

індивідуальної роботи з комп’ютером студенти досягають значних 

успіхів у засвоєнні матеріалу. Адже комп’ютер фіксує всі етапи його 

роботи, оцінює її.  

2) як джерело інформації. Через комп’ютер можна отримувати величезну 

кількість інформації, яку викладач може використовувати в навчальному 

процесі. Але комп’ютерна інформація не повинна замінювати підручник, 

книги, інші джерела знань. 

3) як засіб оцінювання, обліку та реєстрації знань. Для цього 

використовують програми з контрольними та екзаменаційними 

питаннями, відповідями на них та нормативами оцінювання кожної 

відповіді. Комп’ютер не тільки оцінює відповіді, а й видає рекомендації 

щодо виправлення помилок. 

4) як засіб творчої діяльності студента. Сучасне програмне забезпечення 

комп’ютерів дає змогу творчо працювати студентам: 

o текстовий редактор – замінює друкарську машинку, маючи значно більше 

функцій (вибір шрифту, його розміру, кольору, розміщення друкованого 

тексту, корекція написаного, заміна блоків тексту); 

o графічний редактор – сприяє розвитку художніх навичок, допомагає в 

кресленні, проектуванні; 

5) як засіб заохочення до навчання в ігровій формі. Робота на комп’ютері 

стимулює успішне виконання навчального завдання, як дослідницький 

пошук, тип мислення; забезпечує тренінг у певному виді діяльності. 



Таким чином, застосування в навчальному процесі інформаційних 

технологій сприяє підвищенню формування ефективності практичних та 

лабораторних занять.  

Застосування комп’ютерних технологій підвищує ефективність навчання. 

Робота з комп’ютером викликає у студентів інтерес, посилює мотивацію 

учіння, стимулює самоаналіз результатів учіння, створює можливості для 

проведення дослідницької роботи, розширює можливості програмного 

(регулює обсяг змісту, його послідовність і складність) і дистанційного 

навчання, дозволяє підвищити об’єктивність контролю й оцінювання знань 

студентів; технічні можливості комп’ютера оптимізують діяльності викладання 

та учіння. 

В основі комп’ютерної програми – навчальний матеріал (тексти, 

завдання, схеми, малюнки, довідкова інформація) і спеціальна програма, що 

визначає послідовність вивчення матеріалу. 

Таким чином, дуже важливим є те, що інформаційні технології відіграють 

важливу роль у фундаменталізації знань, різносторонньому й ґрунтовному 

вивченні відповідної предметної області, формуванні професійних знань, вмінь 

і навичок, необхідних для виконання майбутньої професійної діяльності 

фахівців інформаційно-документознавчої сфери.  
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