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Раздел 5. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Анотація. Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена необхідністю підготовки 
інженерів-педагогів у галузі охорони праці засобами комп’ютерних технологій. Здійснено аналіз 
комп’ютерних програм з охорони праці. Запропоновано структуру проведення лекційного заняття, 
що передбачає різноманітну організацію навчально-пізнавальної діяльності студентів засобами 
комп’ютерних технологій. Встановлено, що організація лекційних занять з дисципліни «Основи охо-
рони праці» за допомогою комп’ютерних технологій у поєднанні з методами навчально-пізнавальної 
діяльності студентів сприяє більш ефективному осмисленню змісту нового навчального матеріалу і 
водночас розвиває колективні форми спілкування. 

Ключові слова: комп’ютерні технології, професійна підготовка, інженер-педагог, методика ви-
кладання питань охорони праці, вища школа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ОСНОВАМ ОХРАНЫ ТРУДА 

Аннотация. Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена необходимостью 
подготовки инженеров-педагогов в отрасли охраны труда средствами компьютерных технологий. 
Осуществлен анализ компьютерных программ по охране труда. Предложена структура проведения 
лекционного занятия, которая предусматривает разнообразную организацию учебно-познаватель-
ной деятельности студентов средствами компьютерных технологий. Установлено, что организация 
лекционных занятий по дисциплине «Основы охраны труда» с помощью компьютерных технологий 
способствует более эффективному осмыслению нового учебного материала и одновременно развива-
ет коллективные формы общения. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, профессиональная подготовка, инженер-педагог, 
методика преподавания вопросов охраны труда, высшая школа. 

Abiltarova E. N. 

THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES AT THE LECTURE 
ON THE BASICS OF LABOUR SAFETY 

Summary. The topicality of the material presented in the article is due to the need to train engineers-
teachers in the field of labour protection by means of computer technologies. The article analyzes software 
programs for labour safety, which showed that the proposed software can be adapted to the educational pro-
cess of higher school, but the methodological aspects of the use of these computer programs are very poorly 
covered. The research offers the structure of a lecture, providing a various organization of learning and cog-
nitive activity of students by means of computer technologies: dealing with legislative and regulatory legal 
acts on labour protection at the stage of updating knowledge, work on specific issues of lectures proposed for 
self-study, work on electronic textbook illustrative material at the stage of reinforcement and systematization 
of lectures. It was revealed that the organization of lectures on the subject «Fundamentals of Labour Protec-
tion» using computer technologies in combination with the methods of learning and cognitive activity of stu-
dents contributes to a more effective understanding of the new teaching material content and at the same time 
shapes creative thinking and professional qualities of a future engineer-teacher, develops collective forms of 
communication. 

Key words: computer technology, professional training, engineer-teacher, methods of teaching labour 
protection issues, higher school. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку вищої освіти інформаційно-комуніка-
тивні технології досить активно впроваджуються 

у навчальний процес. На думку багатьох дослід-
ників, ці технології сприяють підвищенню інте-
ресу й загальної мотивації навчання, активізують 
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навчально-пізнавальну діяльність студентів за-
вдяки використанню швидкозмінних форм по-
дання інформації, забезпечують візуалізацію на-
вчальної інформації та оперативний зворотний 
зв’язок між користувачем і КТ. Але разом із тим 
комп’ютер не повинен повністю замінити викла-
дача, між викладачем і студентом мусить зали-
шитися діалог, який підтримується засобами 
комп’ютерних технологій. Вважаємо, що педаго-
гу у своїй діяльності необхідно використовувати 
комп’ютерні технології, але цей процес має бути 
послідовним та поступовим. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням впровадження та ефективного вико-
ристання засобів інформаційних технологій при-
свячено цілу низку теоретичних і експеримента-
льних досліджень. Зокрема, особливості ство-
рення, впровадження та застосування в освіті 
програмних і технічних засобів навчання та ін-
формаційно-комунікаційних технологій висвіт-
лено у наукових працях В. Ю. Бикова, І. М. Бог-
данової, В. М. Дем’яненка, Ю. О. Жука, Н. Т. За-
дорожної, С. А. Ракова, С. М. Яшанова. 

Водночас в Україні фундаментальні дослі-
дження, які пов’язані з розробкою, впроваджен-
ням та виконанням науково-методичного супро-
воду інформаційно-аналітичних систем у галузі 
охорони праці та промислової безпеки, здійс-
нюють вчені Національного науково-дослідного 
інституту промислової безпеки та охорони праці 
[1]. 

Окрім того, інформаційно-комунікативний 
простір України представлено різними 
комп’ютерними програмами з охорони праці. 
Так, науково-виробниче підприємство «Протек» 
пропонує такі продукти: комп’ютерний навчаль-
но-контролюючий комплекс Автоекзаменатор 
«Охорона праці», призначений для навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці, пожеж-
ної безпеки, технічної експлуатації, електробез-
пеки; інформаційно-довідкову систему «Бібліо-
тека з охорони праці», яка призначена для робо-
ти із законодавчими і нормативно-правовими 
документами, матеріалами з охорони праці; 
комп’ютерну систему «Організатор» для інфор-
маційної підтримки посадових осіб, відповідаль-
них за охорону праці на підприємстві [2]. Також 
науково-виробниче підприємство «Протек» за 
рахунок Фонду соціального страхування від не-
щасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань передає у користування страхува-
льникам такі комп’ютерні програми: клієнт 
АРМа страхового експерта; пошукову систему 
«Нормативно-довідкові матеріали з охорони 
праці»; інструкції і довідкові матеріали для фа-
хівців з охорони праці; програмні засоби для ко-
нтролю за виконанням вимог з охорони праці на 

малих підприємствах (СООП «Мале підприємст-
во»); електронні навчально-методичні матеріали 
з охорони праці. Ознайомитися з усіма перера-
хованими комп’ютерними програмами і перепи-
сати їх на свій комп’ютер можна на сайті [3]. 

Групою вчених Східноукраїнського націо-
нального університету імені В. Даля розроблено 
програмне забезпечення для аналізу та прогно-
зування виробничого травматизму [4, с. 415], а 
науково-виробниче об’єднання «Норматив» 
пропонує нормативну базу «НормативТМ PRO – 
охорона праці» [5]. 

У Росії ведучими новаторами у галузі розро-
бки комп’ютерних програм, відеофільмів з охо-
рони праці залишаються науково-виробнича 
група «Планета» [6], компанія «Эконавт» [7], на-
уково-виробниче підприємство «Этна-
Информационные технологии» [8], центр асоці-
ації інженерів з охорони праці [9]. 

Як бачимо, спектр комп’ютерних розробок з 
охорони праці досить широкий. Запропоновані 
програмні продукти можна адаптувати до навча-
льного процесу вищої школи. Але методичні ас-
пекти застосування цих комп’ютерних програм у 
навчальному процесі вищої школи дуже слабо 
висвітлюються. А тому проблема методики ви-
кладання питань охорони праці засобами 
комп’ютерних технологій залишається актуаль-
ною та потребує подальшого дослідження. 

Мета статті – продемонструвати методичні 
підходи щодо проведення лекційних занять з ди-
сципліни «Основи охорони праці» на основі за-
стосування комп’ютерних технологій. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що 
головною ланкою дидактичного процесу у вищій 
школі є лекція, що представляє собою система-
тичний, послідовний виклад навчального матері-
алу, будь-якого питання, теми, розділу, предме-
та, методів науки [10, с. 189]. 

Становлячи основну форму навчання у ви-
щій школі, лекція виконує певні функції [11–13]: 
- інформаційну (передбачає передавання адап-
тованої для студентів інформації); 

- орієнтовну (орієнтує в науковій літературі 
показом генезису теорій, ідей: коли, ким вони 
вивчалися, якими причинами зумовлені; спи-
сок рекомендованої літератури також нале-
жить до орієнтованої функції); 

- пояснювальну (передбачає розкриття сутності 
наукових понять, їх визначень, значення кож-
ного слова, що входить до структури визна-
чення); 

- переконувальну (полягає у використанні ар-
гументації, логічної доказовості, на основі чо-
го усвідомлюється наукова інформація, що 
стає базою для формування у студентів нау-
кових поглядів і переконань); 
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- систематизуючу (передбачає структурування 
всього масиву знань з певної дисципліни); 

- стимулюючу (спрямована на пробудження ін-
тересу до навчальної інформації з певної нау-
ки); 

- виховну (дає змогу формувати у майбутніх 
фахівців певні морально-етичні якості безпо-
середньо через зміст навчального матеріалу і 
організацію їх у конкретній пізнавальній дія-
льності); 

- розвивальну (сприяє інтелектуальному розви-
тку особистості шляхом включення її в акти-
вну розумову діяльність). 
Аналіз наукової літератури з педагогіки ви-

щої школи дав змогу виокремити низку загаль-
нодидактичних та методичних вимог до лекції 
[11–13]: науковість, відповідність сучасному рі-
вневі розвитку науки; чітка структура і логіка 
розкриття інформації; зв’язок змісту навчально-
го матеріалу лекції з професійною діяльністю; 
доступність, доказовість і аргументованість, 
емоційність викладу інформації; активізація ми-
сленнєвої діяльності студентів з метою їх інте-
лектуального розвитку; наявність завдань для 
самостійного опрацювання матеріалу; виклад 
матеріалу доступною і зрозумілою мовою; вико-
ристання технічних засобів навчання; методичне 
оброблення, тобто виокремлення головних ду-
мок і положень, виведення висновків. 

У процесі формувального експерименту на-
ми було проаналізовано науково-методичні пра-
ці щодо методики викладання лекцій у вищій 
школі та запропоновано структуру проведення 
лекційного заняття на основі застосування 
комп’ютерних технологій: 
- етап актуалізації опорних знань; 
- етап усвідомлення нових знань; 
- етап поглиблення та поширення знань з окре-
мих питань лекційного матеріалу; 

- заключний етап. 
Розглянемо більш детально методичні під-

ходи до проведення лекційного заняття за визна-
ченою структурою на прикладі теми «Державне 
управління охороною праці, організація охорони 
праці, нагляд та контроль за охороною праці», 
метою якої є ознайомлення студентів з системою 
управління охороною праці на державному рівні 
та на виробництві, порядком розслідування не-
щасних випадків на виробництві. 

Перший етап (вступна частина) лекції забез-
печує актуалізацію знань з теми «Поняття, пред-
мет охорони праці, законодавча та нормативна 
база України про охорону праці», дає змогу сту-
дентові швидко відновити у пам’яті сформовані 
знання та встановити міжпредметні та внутріш-
ньопредметні зв’язки. З цією метою було запро-
поновано студентам, використовуючи інформа-

тивно-теоретичний блок авторського програмно-
го засобу, відповісти на питання щодо соціаль-
ного та економічного значення охорони праці; 
основних положень Закону України «Про охо-
рону праці»; нормативно-правових актів з охо-
рони праці; прав громадян на охорону праці в 
законодавчому порядку. 

Другий етап лекції характеризується озна-
йомленням студентів з темою, метою і планом 
лекційного заняття, усвідомленням нових знань. 
На цьому етапі здійснювався виклад основного 
змісту навчального матеріалу, який забезпечував 
формування нових знань з державного управлін-
ня охороною праці, системи управління охоро-
ною праці на виробництві, навчання з питань 
охорони праці, державного нагляду та громадсь-
кого контролю за охороною праці, розслідування 
та обліку нещасних випадків на виробництві. 

Наступний етап зазначеної лекції присвяче-
но поглибленню та поширенню знань. У ході 
формувального експерименту нами було встано-
влено, що для активізації розумової діяльності 
студентів доцільно застосувати проблемний ме-
тод навчання, підтриманого засобами 
комп’ютерних технологій. З цією метою було 
організовано самостійну роботу студентів, що 
полягала в аналізі нормативно-правових актів з 
охорони праці, представленими в авторському 
програмному засобі. Так, студентам було запро-
поновано розв’язання проблемного завдання 
щодо здійснення порівняльного аналізу завдань, 
функцій та прав служби охорони праці, комісії з 
питань охорони праці підприємства, професій-
них спілок та уповноважених найманими праці-
вниками осіб з питань охорони праці на основі 
типового положення про службу охорони праці, 
типового положення про комісію з питань охо-
рони праці підприємства, Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльнос-
ті», типового положення про діяльність уповно-
важених найманими працівниками осіб з питань 
охорони праці. 

Результатом такої навчально-пізнавальної 
діяльності студентів може бути дискусія, що в 
поєднанні з комп’ютерними технологіями та 
проблемним методом навчання заохочує студен-
тів до більш глибокого подальшого вивчення ди-
сципліни; сприяє формуванню вмінь вільно ви-
словлювати та аргументувати свої думки та по-
зиції; стимулює студентів до навчання та само-
освіти. 

Заключний етап лекції характеризується уза-
гальненням теоретичного матеріалу, формулю-
ванням загальних висновків. Вважаємо, що 
обов’язковим елементом цього етапу має бути 
визначення завдань для самостійної роботи, кон-
сультування студентів щодо її виконання. Так, 
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для самостійного опрацювання лекційного мате-
ріалу з теми «Державне управління охороною 
праці, організація охорони праці, нагляд та конт-
роль за охороною праці» за допомогою елект-
ронного підручника з дисципліни «Основи охо-
рони праці» нами було запропоновано питання, 
що пов’язані з аналізом, прогнозуванням, профі-
лактикою травматизму та професійної захворю-
ваності на виробництві; спеціальним розсліду-
ванням нещасних випадків; розслідуванням ава-
рій на виробництві. 

На наш погляд, самостійне ознайомлення 
майбутніх фахівців з лекційним матеріалом за-
собами комп’ютерних технологій забезпечить 
реалізацію таких дидактичних принципів вищої 
школи, як систематичність та послідовність, ак-
тивність та самостійність, свідомість навчання. 

У процесі дослідно-експериментальної ро-
боти було з’ясовано, що розглянуте вище лек-
ційне заняття забезпечує організацію навчально-
пізнавальної діяльності студентів засобами 
комп’ютерних технологій у вигляді роботи з за-
конодавчими та нормативно-правовими актами з 
охорони праці; актуалізації знань; опрацювання 
окремих питань лекційного матеріалу, винесе-
них на самостійне ознайомлення. У зв’язку с 
цим було проведено лекційне заняття, де ми ма-
ли можливість здійснити реалізацію дій, 
пов’язаних із застосуванням ілюстративного ма-
теріалу електронного підручника; закріпленням 
та систематизацією лекційного матеріалу за до-
помогою комп’ютерних технологій. 

Як приклад, розглянемо більш детально ме-
тодику викладання лекції з теми «Гігієна праці 

та виробнича санітарія», метою якої є форму-
вання знань з мікроклімату виробничих примі-
щень та його впливу на організм людини; забру-
днення повітря виробничого середовища шкід-
ливими речовинами; організації повітрообміну в 
приміщенні; видів виробничого освітлення. Ве-
лике значення при вивченні даної лекції приді-
лялось міжпредметним зв’язкам дисциплін «Фі-
зика» та «Безпека життєдіяльності», завдяки 
яким забезпечується інтеграція знань з основ 
молекулярної фізики і термодинаміки (темпера-
тура та її вимірювання; абсолютна і відносна во-
логість повітря, точка роси), оптики (природа 
світла, джерела світла, світловий потік, сила сві-
тла, освітленість, вимірювання освітленості), мі-
кроклімата та освітлення виробничих примі-
щень. 

Викладання зазначеної лекції здійснювалося 
за традиційним планом, але, на відміну від попе-
редньої, на етапі усвідомлення нових знань під 
час усного викладу навчального матеріалу акти-
вно використовувався ілюстративний матеріал 
електронного підручника, що дало змогу забез-
печити високий рівень наочності та сприяло гли-
бокому усвідомленню нових знань. Так, за до-
помогою засобів комп’ютерних технологій сту-
дентам було продемонстровано прилади для ви-
мірювання температури, відносної вологості та 
швидкості руху повітря, газоаналізатори для ви-
мірювання концентрації шкідливих газів (парів) 
у повітряному середовищі, засоби індивідуаль-
ного захисту органів дихання, види джерел шту-
чного освітлення, види світильників, схеми вен-
тиляції, складові системи вентиляції (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент ілюстративного матеріалу електронного підручника 
з теми «Гігієна праці та виробнича санітарія». 
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На наступному етапі лекційного заняття з 
метою закріплення нових знань та умінь було 
організовано самостійну роботу з авторським 
програмним засобом, у процесі якої студенти 
здійснювали пошук відповідей на запропоновані 
проблемні питання: 
- що може бути, якщо у виробничому примі-
щенні температура повітря перевищує допус-
тимий рівень та відносна вологість перевищує 
75%, які заходи нормалізації мікроклімату 
необхідно здійснити? 

- як впливають шкідливі речовини на організм 
людини та за допомогою яких заходів та за-
собів здійснюється захист працівників від них? 

- чим відрізняється природна вентиляції від шту-
чної, які переваги та недоліки кожної з них? 

- чи залежить нормування природного та шту-
чного освітлення виробничих приміщень від 
характеристики зорової роботи? 
Підсумковим етапом самостійної навчально-

пізнавальної діяльності студентів в процесі лек-
ційного заняття може бути організація гри 
«Прес-конференція», що надає їм можливість зі-
грати роль учених та виступити з короткими до-
повідями для обґрунтування основних положень, 
фактів, явищ. 

Висновки. Аналіз комп’ютерних програм з 
охорони праці показав, що запропоновані про-
грамні продукти можна адаптувати до навчаль-
ного процесу вищої школи, але методичні аспек-
ти застосування цих комп’ютерних програм ду-
же слабо висвітлюються. Запропоновано струк-
туру проведення лекційного заняття, що перед-
бачає різноманітну організацію навчально-
пізнавальної діяльності студентів засобами 
комп’ютерних технологій: робота з законодав-
чими та нормативно-правовими актами з охоро-
ни праці на етапі актуалізації знань; опрацюван-
ня окремих питань лекційного матеріалу, вине-
сених на самостійне ознайомлення; робота з 
ілюстративним матеріалом електронного підру-
чника на етапі закріплення та систематизації ле-
кційного матеріалу. Встановлено, що організація 
лекційних занять з дисципліни «Основи охорони 
праці» за допомогою комп’ютерних технологій у 
поєднанні з методами навчально-пізнавальної 
діяльності студентів сприяє більш ефективному 

осмисленню змісту нового навчального матеріа-
лу і водночас формує творче мислення та профе-
сійні якості майбутнього інженера-педагога, ро-
звиває колективні форми спілкування. 

Перспективу продовження дослідження вба-
чаємо у подальшому вдосконаленні методики 
навчання майбутніх інженерів-педагогів охорони 
праці з використанням комп’ютерних технологій. 
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МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВНЗ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Анотація. У статті проаналізовані ключові поняття, які відносяться до процесу формування 
інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх економістів. Доведено, що формування ін-
формаційно-аналітичної компетентності неможливе без наявності у майбутніх економістів відпо-
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відного рівня сформованості інформаційно-аналітичних умінь. Приведено авторське визначення по-
няття «інформаційно-аналітичні уміння майбутніх економістів». Проаналізовані можливості впро-
вадження в навчальний процес педагогічних технологій, що сприяють підвищенню інформаційно-
аналітичної компетентності майбутніх економістів у ВНЗ. 

Ключові слова: інформаційно-аналітична компетентність, інформаційно-аналітичні вміння, 
конкурентоспроможність, технології навчання, метод проектів, вища професійна освіта. 

Кошевая О. П. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ В ВУЗАХ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация. В статье проанализированы ключевые понятия, которые относятся к процессу 
формирования информационно-аналитической компетентности будущих экономистов. Доказано, 
что формирование информационно-аналитической компетентности невозможно без наличия у бу-
дущих экономистов соответствующего уровня сформированности информационно-аналитических 
умений. Приведено авторское определение понятия «информационно-аналитические умения будущих 
экономистов». Проанализированы возможности внедрения в учебный процесс педагогических техно-
логий, благоприятствующих повышению информационно-аналитической компетентности будущих 
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COMPETENCE OF FUTURE ECONOMISTS AT THE HIGHER EDUCA TIONAL 

INSTITUTIONS: TECHNOLOGICAL ASPECT 

Summary. The key concepts that relate to the formation process of the informational and analytical 
competence of future economists are considered in this article. It is proved that the formation of information-
al and analytical competence is impossible without having the appropriate level of informational and analyti-
cal skills of future economists. Powered copyright definition of «informational and analytical skills of future 
economists», which we define as the ability of individuals who are in the assimilation of its methods and skills 
to locate, evaluate and effectively use information to solve tasks. The basic informational and analytical skills 
of future economists, which are formed in the course of vocational training in high school, are highlighted. 
The possibilities for introducing pedagogical technologies conducive to increasing the informational and an-
alytical competence of future economists at the university into the educational process are analyzed. It is 
proved that the formation of informational and analytical competence of future specialists in economics can 
not be considered without the formation of proper skills to work with information that, in turn, requires the 
introduction of a learning process relevant disciplines ICT training, innovative teaching methods (method of 
projects, the case-method, etc.), which create favourable conditions for enhancing student’s cognitive activity 
and create an environment for the formation of informational and analytical competence of future econo-
mists. 
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Постановка проблеми. Сьогодні головним 

чинником економічного розвитку і прогресу в 
Україні є висококваліфіковані професіонали, що 
мають не тільки ґрунтовні знання в галузі, в якій 
вони працюють, а й здатність знаходити, сприй-
мати, опрацьовувати нову інформацію, втілюва-
ти нові знання на практиці, переносити їх на 
розв’язання нових задач, у разі необхідності пе-
ребудовувати принципи своєї роботи, шукати 
більш оптимальні методи вирішення проблем-
них задач. При цьому слід брати до уваги той 
факт, що на сучасному ринку праці існує висока 

конкуренція та висуваються достатньо високі 
вимоги до претендентів на роботу, що вимагає 
відповідного рівня професійної підготовки. Не 
менш важливим є і урахування результатів опи-
тування українських студентів, проведеного ін-
ститутом Горшеніна, адже велика частина укра-
їнських студентів вважає, що для того щоб вла-
штуватися на гарну роботу, обов’язкові профе-
сійні знання (65,6%) і працездатність (64,8%). 
Більше половини респондентів (53,4%) вважа-
ють обов’язковою для цього якістю ініціатив-
ність, а 41,2% упевнені, що потрібен досвід ро-
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боти. Більше чверті опитаних (28,6%) найбільш 
значущою цінністю в трудовій сфері вважають 
роботу за фахом, а кожен п’ятий (21,0%) – прес-
тижність праці [1]. 

Враховуючи вищевикладене та сучасні змі-
ни у суспільстві, пов’язані із глобалізацією та 
інформатизацією, можна зробити висновок, що 
фахівець зможе залишатися компетентним лише 
тоді, коли він буде постійно працювати над са-
мовдосконаленням та самостійним оновленням 
своїх професійних знань, серед яких чільне міс-
це займають уміння роботи з інформацією. Адже 
одним із основних завдань професійної діяльно-
сті майбутнього спеціаліста з економіки та підп-
риємництва є інформаційно-аналітична діяль-
ність. Останнє неможливе без відповідного рівня 
сформованості інформаційно-аналітичної компе-
тентності. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Проблемам дослідження та формування інфор-
маційно-аналітичної компетентності та умінням 
роботи з інформацією присвячені праці багатьох 
науковців. Зокрема, дослідженню формування 
інформаційно-аналітичної компетентності мене-
джерів присвячені роботи Н. Зінчук; сутність по-
няття «інформаційно-аналітична компетентність 
керівника професійно-технічного навчального за-
кладу» та технології її формування змістовно ро-
зкрито у роботах В. Ягупова; формування ін-
формаційно-аналітичної компетенції студентів 
ВНЗ представлено у роботах А. Трофіменко; 
процесу формування інформаційно-аналітичного 
компоненту гуманітарного базису освіти, що пе-
редбачає формування базових знань і умінь ком-
плексного використання різноманітних каналів 
отримання і семантичної обробки інформації 
присвячені наукові доробки Т. Єлканової; дослі-
дженням аналітичної компетентності як системи 
відповідних здатностей роботи з інформацією 
займалася науковець-дослідник Н. Фролова; до-
слідженню сутності інформаційно-аналітичної 
компетентності присвячені роботи І. Савченко та 
ін. 

Не менш важливими для окресленої нами 
проблеми є урахування того, що дослідженнями 
різноманітних аспектів формування та розвитку 
умінь роботи з інформацією займалися такі нау-
ковці, як О. Пархоменко (поняття «інформаційно-
аналітичне забезпечення»), Н. Гендіна, Н. Колоко-
ва, М. Згуровський, Н. Морзе, В. Клочко, М. 
Жалдак, Н. Сляднєва (поняття «інформаційна 
культура», сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології навчання), А. Карлащук (формування 
дослідницьких умінь студентів), С. Раков (дослі-
дницький підхід в навчанні з використанням ін-
формаційних технологій), А. Горячов (модуль-
но-інформаційна технологія навчання, поняття 

«інформаційна грамотність») та ін. 
Дослідники А. Тягло, Т. Воропай, Е. де Боно, 

Дж. Мак-Пек, М. Ліпмен, К. Мередіт, Д. Хал-
перн, Є. Полат, Дж. Стіл, Ч. Темпл та ін. розроб-
ляли загальні засади та особливості формування 
і застосування інформаційно-аналітичних умінь 
у різних сферах діяльності, склад і характерис-
тики умінь роботи з інформацією, вимоги щодо 
формування інформаційно-аналітичних умінь в 
системі вищої освіти та ін. Незважаючи на знач-
ний доробок учених щодо процесу формування 
інформаційно-аналітичної компетентності та ін-
формаційно-аналітичних умінь студентів різних 
спеціальностей, технологічні аспекти формуван-
ня інформаційно-аналітичної компетентності май-
бутніх економістів у ВНЗ розкрито недостатньо. 

Мета статті – дослідження технологічних 
аспектів формування інформаційно-аналітичної 
компетентності майбутніх економістів у ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що 
процес формування будь-якої компетентності, і 
інформаційно-аналітичної у тому числі, відбува-
ється шляхом упровадження у процес професій-
ної підготовки у ВНЗ відповідних технологій на-
вчання. Але насамперед слід уточнити, що ж ми 
будемо розуміти під поняттям «інформаційно-
аналітична компетентність». 

Зокрема, Н. Зінчук у своїй роботі [2] зазна-
чає, що інформаційно-аналітична компетент-
ність менеджера є декомпозицією таких складо-
вих, як професійна мотивація формування і по-
дальшого розвитку даної компетентності (моти-
ви, інтереси, потреби, ціннісні та смислові орієн-
тації, спрямованість особистості), рівень необ-
хідних і достатніх знань, умінь і навичок, пер-
винний досвід професійної діяльності у задано-
му напрямі, а також акмеологічні аспекти, що 
передбачають стійку потребу до саморозвитку, 
самовдосконалення та сформовану рефлексивну 
діяльність як фактор успішності особистісного 
моніторингу власного професійного зростання. 

Науковець В. Ягупов у своїх дослідженнях 
інформаційно-аналітичної компетентності керів-
ника професійно-технічного навчального закла-
ду визначає це поняття як дослідження ставлен-
ня керівника до інформації й усвідомлення її 
цінності, інформаційно-аналітичні знання, нави-
чки, вміння, здатності, професійно важливі якос-
ті, особистий досвід у сфері пошуку, оцінюван-
ня, використання, збереження, аналізу, оформ-
лення та передачі інформації за допомогою різ-
них засобів, методів і форм інформаційно-
аналітичної діяльності, що дає змогу оперативно 
орієнтуватися в інформаційному просторі ПТНЗ, 
брати участь у його формуванні, а також успіш-
но реалізовувати інформаційно-аналітичну фун-
кцію як суб’єкт управління в системі професій-
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но-технічної освіти [3]. 
Дослідник А. Трофіменко визначає інфор-

маційно-аналітичну компетенцію студентів ВНЗ 
як здатність застосовувати знання, вміння та осо-
бистісні якості в процесі аналітико-синтетичної 
обробки та переробки інформації різних видів і 
форм з метою отримання якісно нового знання 
для оперативного забезпечення процесу прий-
няття рішень в різних сферах діяльності [4, с. 
13]. При цьому відмічається, що однією із голо-
вних педагогічних умов, що забезпечують фор-
мування інформаційно-аналітичної компетент-
ності студентів, є їх навчання технологіям ін-
формаційно-аналітичної діяльності, уміння виді-
ляти відповідні етапи прийняття рішення (підго-
товка, розробка і реалізація рішення) та засво-
єння технологій інформаційно-аналітичної дія-
льності різних рівнів [4, с. 17]. 

Науковець Т. Єлканова визначає інформа-
ційно-аналітичну компетентність як компонент 
освіти, що спрямований на освоєння механізмів 
виділення смислової структури інформації, її 
оперативного отримання, відбору та аналізу в 
ситуації лавиноподібного зростання її обсягів, 
здатного не тільки орієнтуватися в потоці інфо-
рмації, а й продуктивно використовувати отри-
мані знання та інформацію як в особистих, так і 
в соціально значущих цілях. При цьому важли-
вим є у контексті нашого дослідження урахуван-
ня того, що вміння переробляти великі масиви 
інформації з використанням як інформаційних 
(комп’ютерних) технологій, так і інтелектуаль-
них методик передбачає і вміння розуміти і ви-
тягати з інформації особистісно-цінний зміст. 
Останнє особливо актуальне у зв’язку з тим, що 
перехід щільності інформаційних потоків ззовні 
до людини через межу фізіологічних можливос-
тей сприйняття інформації людським мозком 
призводить до блокування органами почуттів 
інформації, що здається незначною або малозна-
чимою; сприймається тільки та інформація, яка 
представляється людині особистісно-значимою. 
Тому нагальною потребою є формування в осо-
бистості навичок і умінь диференціації інформа-
ції, самостійного вироблення критеріїв її оцінки, 
вміння аналізувати та інтерпретувати різні точки 
зору, створення жорстких особистісних фільтрів, 
чітких способів відбору цінної інформації [5, c. 
54]. 

У роботі Н. Фролової досліджено сутність 
поняття аналітичної компетентності як здатність 
обумовленої оцінки ефективності, запропонова-
ної для використання системи інформаційних 
ресурсів; здатність об’єктивної оцінки позитив-
них та негативних аспектів кожного компоненту 
системи інформаційних ресурсів; здатність здій-
снення оперативної аналітичної оцінки інформа-

ційних потоків, отриманих від кожного компо-
ненту інформаційної системи; уміння оператив-
но й ефективно здійснювати аналітичне співста-
влення інформаційних потоків, що виходять від 
кожного компонента системи інформаційних ре-
сурсів; здатність формулювання на основі отри-
маної інформації комплексних аналітичних ви-
сновків; здатність інтерпретувати, систематизу-
вати, критично оцінювати і використовувати 
отриману інформацію в контексті вирішуваного 
управлінського завдання або проблеми [6]. 

Проаналізувавши поняття інформаційно-
аналітичної компетентності, слід зазначити, що 
більшість науковців розглядає процес форму-
вання інформаційно-аналітичної компетентності 
студентів лише за наявності у студентів умінь 
роботи з інформацією як необхідної складової, 
відповідної компетентності. Зважаючи на все 
вищевикладене та провівши аналіз освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра з еко-
номіки, ми вважаємо, що сформованість інфор-
маційно-аналітичної компетентності майбутньо-
го економіста неможлива без наявності у нього 
відповідного рівня інформаційно-аналітичних 
умінь, серед яких переважають уміння визначати 
та аналізувати різноманітні джерела інформації 
(паперові, електронні, мережеві ресурси тощо); 
виділяти інформацію, що необхідна для 
розв’язання саме поставлених завдань; виокрем-
лювати ключові слова, основні поняття, терміни, 
ідеї, що містяться в знайденій інформації; усві-
домлювати суть основних понять та термінів; 
визначати найбільш ефективні шляхи пошуку 
інформації; оцінювати інформацію з точки зору 
її достовірності та актуальності тощо; відокрем-
лювати факти; інтегрувати знайдену інформацію 
в систему власних знань для одержання цілісно-
го уявлення про об’єкт дослідження; вибирати та 
застосовувати, згідно поставленої мети, най-
більш ефективні методи аналізу; представляти 
результати аналізу у вигляді таблиць, схем, діаг-
рам, мультимедійних презентацій тощо; визна-
чати та знаходити при необхідності додаткову 
інформацію; структуризувати інформацію з ви-
користанням процедур щодо наявності трендів, 
які обумовлюють динаміку досліджуваного 
явища; достовірно і зрозуміло викладати резуль-
тати дослідження; ефективно використовувати 
результати дослідження та ін. 

При цьому під інформаційно-аналітичними 
уміннями студентів економічних спеціальностей 
ми будемо розуміти здатності особистості, які 
полягають у засвоєнні нею способів і навичок 
знаходити, оцінювати та ефективно використо-
вувати інформацію для розв’язання поставлених 
завдань. 

Відомо, що процес формування будь-яких 
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умінь неможливий без впровадження відповід-
них технологій навчання, що будуть сприяти 
підвищенню рівня їх сформованості взагалі та 
при вивченні природничо-наукових дисциплін у 
тому числі. Слід зазначити, що різноманітні ас-
пекти впровадження педагогічних технологій 
стали об’єктом дослідження багатьох відомих 
науковців (А. Алексюка, Б. Блума, Д. Брунера, Р. 
Гуревича, В. Клочко, І. Лернера, З. Слєпкань, Н. 
Тализіної, Л. Фрідман та ін.). Питання розробки 
та впровадження освітніх технологій, педагогіч-
них технологій навчання й виховання в цілому 
розглядали І. Зязюн, А. Нісімчук, Ю. Семенов та 
ін. Технології навчання у вищих навчальних за-
кладах різного рівня вивчали В. Беспалько, А. 
Кузьмінський, Д. Чернилевський, І. Якиманська. 

На нашу думку, технологіями, ефективне 
поєднання яких значно підвищить рівень опану-
вання інформаційно-аналітичними вміннями, 
можуть бути технологія критичного мислення 
(Є. Полат, Т. Воропай, Дж. Стіл, О. Тягло, М. 
Чошанов, Т. Хачумян та ін); технологія пробле-
много навчання (І. Лернер, А. Фурман та ін.); те-
хнологія розвивального навчання (І. Якиманська 
та ін.); інформаційні технології навчання (М. 
Жалдак, В. Клочко, Р. Гуревич та ін); особистіс-
но-орієнтовані технології (Ю. Бабанський, Дж. 
Дьюї, І. Унт, З. Слєпкань та ін.); технологія мо-
делюючого навчання (Л. Фрідман, Г. Костюк, Н. 
Максимова та ін.). 

Зокрема, педагогічна технологія критичного 
мислення сприяє розвитку у студентів раціона-
льних підходів до формування базових умінь, їх 
використання та рефлексії майбутнього економі-
ста щодо одержаних знань. При цьому наголо-
шується, що особливої ваги набувають уміння 
добору найбільш важливої у даний момент часу 
інформації. Успіху зможе досягти лише той, хто 
зуміє критично осмислити отриману інформацію 
і розробити ефективну стратегію щодо її реалі-
зації. Метою даної технології є формування 
вміння досліджувати реальні професійні ситуації 
та знаходити виважені рішення, використовуючи 
для цього аналіз інформації, зібраної із різних 
джерел. Важливим у цьому процесі є вироблення 
чіткої і аргументованої власної точки зору, ува-
жне ставлення до чужої та, при необхідності, її 
врахування. 

Водночас доцільним є розгляд будь-якої на-
вчальної технології, як такої, що сприяє форму-
ванню у студентів цілісної картини світу, здіб-
ностей і навичок самостійного наукового пі-
знання. А це неможливо без дослідницької дія-
льності. Адже в процесі дослідження студенти 
проводять збір, аналіз та узагальнення даних, 
висувають гіпотези та перевіряють їх доціль-
ність. І тому набуття студентами навичок дослі-

дницької роботи в контексті формування творчої 
особистості професіонала-дослідника є не-
від’ємною компонентою навчальної технології. 

Особливу увагу в контексті нашого дослі-
дження привертають інтегральні технології. 
Проблема встановлення інтеграційних зв’язків 
та їх реалізація в процесі професійної підготовки 
майбутніх фахівців з різних галузей знань була 
об’єктом дослідження багатьох науковців, а саме: 
Р. Гуревича, Д. Коломієць, Т. Крилової, Н. Мак-
симової, С. Рибака, З. Слєпкань та ін. Інтеграції 
в практиці вищої освіти присвячені праці В. Ко-
закової, Д. Коломієць, С. Рибака, Д. Чернилевсь-
кого та ін. 

Основними принципами інтегральної техно-
логії навчання є розвиток особистісного потен-
ціалу студента. Інтегровані заняття полягають в 
об’єднанні знань про предмет вивчення, здобу-
тий засобами різних навчальних курсів, що є ак-
туальним саме для формування інформаційно-
аналітичних умінь студентів в процесі вивчення 
природничо-наукових дисциплін. Так, С. Кус-
товський відмічає, що реалізація міжпредметних 
чи інтегративних зв’язків координує навчальні 
програми з дисциплін, передбачає наступність і 
неперервність навчання, виключає дублювання 
матеріалу, знижує ймовірність розрізненості 
знань, умінь та навичок студентів в умовах бага-
топредметності, підвищує рівень мобільності 
знань, посилює професійну спрямованість нав-
чання, вдосконалює практичну підготовку, роз-
виває студентську увагу, пам’ять, мотивацію на-
вчання, підвищує рівень самостійності в здобутті 
студентами нових знань, вмінь і навичок, активі-
зує творчий пошук [7]. 

Доцільно підкреслити особливу роль інфор-
маційних технологій у процесі формування ін-
формаційно-аналітичних умінь майбутніх еко-
номістів. Під інформаційними технологіями на-
вчання розуміють таку модель навчально-
виховного процесу, у якій мета досягається на-
самперед за рахунок найповнішого використан-
ня можливостей комп’ютерної техніки та про-
грамного забезпечення. 

Серед інформаційних технологій можна ви-
ділити технології навчання та технології дистан-
ційного навчання. У першому випадку студенти 
навчаються самостійно, використовуючи для 
цього ПК, але без використання електронних 
мереж, тоді як у технології дистанційного нав-
чання – використовують віртуальний освітній 
простір. 

Зокрема, Н. Морзе [8], розглядаючи можли-
вості інформаційно-комунікаційних та дистан-
ційних технологій навчання у вищому навчаль-
ному закладі, відмічає, що із розвитком інфор-
маційних технологій та Інтернету викладач пе-
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рестає бути для студента єдиним джерелом ін-
формації. При цьому зміщується акцент із фор-
мування репродуктивних навичок, таких як за-
пам’ятовування та відтворення, на розвиток ана-
літичних умінь, в основі яких співставлення, си-
нтез, аналіз, оцінювання, виявлення зв’язків, 
планування групової взаємодії з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

До сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій навчання вона відносить Інтернет-
технології, мультимедійні програмні засоби, 
офісне та спеціалізоване програмне забезпечен-
ня, електронні посібники та підручники, системи 
дистанційного навчання (системи комп’ютерного 
супроводу навчання). 

Не останню роль у процесі формування 
професійної компетентності студентів за диста-
нційною формою навчання відіграють сайти на-
вчальних курсів та електронні підручники, роз-
міщені у глобальній мережі. При цьому науко-
вець С. Раков зазначає, що складовими сайту на-
вчального курсу мають бути короткі відомості 
про лектора із посиланням на приватний сайт 
лектора; розклад занять (термін початку і закін-
чення, час і місце аудиторних занять, індивідуа-
льних консультацій, форми і вимоги поточного 
контролю (як правило, тести) та підсумкового 
контролю (письмовий іспит або проект); про-
грама курсу, тексти лекцій, презентації лекцій 
(як правило, PowerPoint презентації); теми і за-
вдання для аудиторних занять та самостійної ро-
боти, рекомендована література, теми проектів, 
бібліотека виконаних проектів [9]. 

Особливу роль у процесі формування ін-
формаційно-аналітичних умінь студентів еконо-
мічних спеціальностей, а отже і їхньої інформа-
ційно-аналітичної компетентності, відіграють 
особистісно-орієнтовані технології, тому що во-
ни розглядають кожного студента як унікальну 
особистість, яка потребує постійної уваги і підт-
римки в цьому процесі. При цьому поєднання 
інноваційних технологій та особистісно-
орієнтованих технологій створює найбільш 
сприятливі умови для формування інформацій-
но-аналітичної компетентності майбутніх еко-
номістів ВНЗ. 

Не менш важливими у контексті формуван-
ня інформаційно-аналітичних умінь студентів 
економічних спеціальностей є використання ін-
терактивних технологій навчання. Адже саме ін-
терактивне навчання дозволяє певною мірою 
підвищити ефективність засвоєння навчального 
матеріалу та виробити навички аналізу та засто-
сування отриманої інформації. Недаремно було 
сформульовано кредо інтерактивного навчання: 
«Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я 
трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обгово-

рюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, об-
говорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. 
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром. 
Набагато важливіше навчити, ніж просто розпо-
вісти» [10]. 

Важливим є усвідомлення, що значне місце 
у процесі формування інформаційно-аналітичних 
умінь відіграє раціональна організація самостій-
ної роботи студентів із різноманітними джере-
лами інформації. Ми переконані, що вже на 1–2 
курсі навчання у вищому навчальному закладі в 
процесі вивчення дисциплін природничо-
наукового циклу найбільш перспективними для 
підвищення якості організації самостійної робо-
ти студентів, майбутніх економістів, є метод 
проектів. Це обумовлено, перш за все, широким 
спектром форм проектної діяльності (дослідни-
цькі, творчі, ігрові, інформаційні, практично-
орієнтовані тощо). Крім того, метод проектів є 
прикладом практичної реалізації проблемного 
навчання та в значній мірі сприяє формуванню 
пізнавальних, творчих навичок студентів, умін-
ням самостійно конструювати власні знання, 
орієнтуватися в інформаційному просторі, роз-
витку критичного мислення, що вимагає достат-
нього рівня сформованості інформаційно-аналі-
тичних умінь. Не менш важливим є те, що тех-
нологія моделюючого навчання, в свою чергу, 
розробляється на основі інтегративного підходу. 
Адже, навіть, якщо проект виконується з певної 
дисципліни, він завжди вимагає застосування 
знань з інших дисциплін та умінь їх використан-
ня. При цьому відбувається взаємопроникнення 
навчального матеріалу дисциплін природничо-
наукового циклу і професійно-орієнтованих дис-
циплін, що сприяє створенню інтегративного 
знання, важливого для розв’язання завдань май-
бутньої професійної діяльності. 

В основі даної системи лежать ідеї амери-
канських учених Дж. Дьюі та В. Кілпатрика. Ос-
новним гаслом даного методу є твердження: 
«Усе з життя, усе для життя». Щодо сучасного 
розуміння сутності методу проектів, то основ-
ним гаслом його є вислів: «Щось пізнаючи, я 
знаю, для чого це мені потрібно, де і як я можу 
ці знання застосувати» [11]. 

При цьому слід зазначити, що використову-
ючи проектний метод в процесі професійної під-
готовки майбутніх економістів у ВНЗ, треба до-
цільно звернути увагу на основні положення цієї 
форми навчання. 

Перш за все, це виокремлення завдань, що 
відображають основні проблеми навчальної дис-
ципліни, для яких вочевидь неможливо визначи-
ти шлях розв’язання. При цьому необхідною 
умовою є зв’язок завдань із реальними виробни-
чими або життєвими ситуаціями. 
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Не менш важливим при такому підході є 
підвищення мотивації студентів до вивчення пе-
вної дисципліни в процесі виконання проекту, 
адже із більшим захопленням виконуються сту-
дентами тільки ті проекти, теми яких виклика-
ють найбільшу зацікавленість у студентів на да-
ному етапі. 

Відомо, що ефективність командної роботи 
значно підвищується під час самостійної роботи 
студентів у групах, що працюють над проектом. 
При цьому важливим є володіння студентами 
комунікативними навичками та уміннями (умін-
ня вислухати партнера, аргументовано виклада-
ти свою точку зору, допомагати партнерам по 
проекту у розв’язанні проблем, орієнтуватися на 
спільний результат). 

Крім того, реалізація будь-якого проекту 
вимагає, як правило, використання інформації з 
різних предметів і галузей знань і тому важли-
вою є додаткова інформація та урахування мож-
ливих альтернативних ідей учасників проекту 
щодо його виконання. 

Успішне виконання та презентація розроб-
леного проекту значною мірою обумовлено ная-
вністю у студентів умінь використовувати до-
слідницькі, проблемні, пошукові методи науко-
вої діяльності, умінь розподіляти обов’язки в 
межах групи, що виконує проект, для виконання 
спільного завдання та ін. 

Не менш важливим у процесі професійної 
підготовки студентів у ВНЗ є те, що результати 
виконаних проектів є значущими для студентів. 
Адже при розв’язанні теоретичної проблеми 
студенти отримують її конкретне рішення прак-
тичної ситуації – конкретний результат, який 
можна оцінити. Крім того, при виконанні проек-
ту особливої ваги набуває досвід самостійної ді-
яльності студентів, який, поєднуючи в собі 
отримані знання та набуті уміння і навички, ста-
не його особистим досягненням. 

Отже, проведений аналіз вищерозглянутих 
технологій виявив реальні можливості щодо 
впливу кожної з них на формування інформацій-
но-аналітичної компетентності студентів еконо-
мічних спеціальностей ВНЗ. Останнє дозволяє 
стверджувати, що процес формування інформа-
ційно-аналітичної компетентності майбутніх фа-
хівців із економіки неможливо розглядати без 
сформованості у них відповідних умінь роботи з 
інформацією, що в свою чергу зумовлює впро-
вадження в процес навчання відповідним дисци-
плінам інформаційно-комунікаційних технологій 
навчання, інноваційних методів навчання, які 
створюють сприятливі умови для активізації пі-
знавальної діяльності студентів і створюють під-
ґрунтя для формування інформаційно-аналітич-
ної компетентності майбутніх економістів. При 

цьому подальше дослідження поставленої про-
блеми полягатиме у визначенні оптимальних 
критеріїв оцінювання інформаційно-аналітичної 
компетентності студентів та створення надійних 
методик діагностування рівнів її сформованості. 
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Мардарова І. К. 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Анотація. У статті розглянуті проблеми, з якими стикаються вихователі при застосуванні 
комп’ютерних технологій у педагогічному процесі дошкільного навчального закладу. Уточнено по-
няття «комп’ютерні технології в дошкільній освіті». Представлені результати опитування вихова-
телів дошкільних навчальних закладів з метою визначення обізнаності щодо можливостей і способів 
упровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес сучасного дошкільного навча-
льного закладу за такими напрямами: активізація пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку; 
робота з батьками; оформлення навчально-методичних матеріалів; підвищення кваліфікації. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ДОШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются воспитатели при ис-
пользовании компьютерных технологий в педагогическом процессе дошкольного образовательного 
учреждения. Уточнено понятие «компьютерные технологии в дошкольном образовании». Представ-
лены результаты опроса воспитателей дошкольных образовательных учреждений с целью определе-
ния осведомленности относительно возможностей и способов внедрения компьютерных технологий 
в учебно-воспитательный процесс современного дошкольного образовательного учреждения по сле-
дующим направлениям: активизация познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 
работа с родителями; оформление учебно-методических материалов; повышение квалификации. 

Ключевые слова: воспитатели дошкольных образовательных учреждений, дети дошкольного 
возраста, компьютерные технологии, компьютерные программы, работа с родителями, повышение 
квалификации. 
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PROBLEMS OF INTRODUCTION OF COMPUTER TECHNOLOGIES 
IN THE PEDAGOGICAL PROCESS 

AT THE PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

The article deals with the teacher’s problems of using IT technologies, interactive whiteboards and mul-
timedia system in the pedagogical process at the preschool educational institution. The author defines the no-
tion of «computer technologies in the preschool education system» (complex of the educational and methodi-
cal materials, technical, instrumental and computer facilities and the system of scientific knowledge of the IT 
technologies at the preschool education, forms and methods of using them for the improvement of teacher 
and children activity and their interaction). The results of preschool educational institution teachers’ ques-
tionnaires are represented in this work. The main purpose of the kindergarten teacher’s inquiry is to define if 
the awareness and knowledge of teachers is enough to introduce IT technologies in the educational process 
at the modern kindergartens by the following ways: the increase of cognitive activity of children (lessons in 
the computer rooms, using computer games, presentations, scratch-projects, etc) work with parents (on-line 
and web-consulting, kindergarten’s web-site, teacher-parent meetings with the use of IT technologies, etc.) 
execution of the methodical materials (kindergarten documentation, didactic materials), professional devel-
opment (searching psychological and pedagogical literature, methodical information in the web, web-
conference, online learning and distance courses). 

Key words: preschool education teachers, children of preschool age, IT technologies, computer pro-
gram, work with parents, professional development. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні висува-

ються вимоги до вихователів впроваджувати 
комп’ютерні технології в педагогічний процес 

дошкільного навчального закладу. Це знаходить 
своє відображення в Концепції Державної цільо-
вої програми розвитку дошкільної освіти на пе-
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ріод до 2017 року [1], в Законі України «Про Ос-
новні засади розвитку інформаційного суспільс-
тва в Україні на 2007–2015 роки» [2], в Базовому 
компоненті дошкільної освіти [3], в програмах 
«Дитина в дошкільні роки» [4] та «Впевнений 
старт» [5]. 

У дослідженнях вітчизняних і зарубіжних ав-
торів, виконаних за останній час (Л. Габдулісла-
мова, Ю. Горвіц, Н. Диканська, С. Дяченко, С. Но-
восьолова, Д. Солпітер та ін.), зазначається, що 
комп’ютерні технології можливо використовува-
ти у професійній діяльності вихователя дошкі-
льного навчального закладу, зокрема у роботі з 
дітьми, батьками, підвищенні кваліфікації, ефек-
тивному обміну досвідом із фахівцями з дошкі-
льної освіти тощо. 

Мета статті – дослідити проблеми впрова-
дження комп’ютерних технологій у педагогіч-
ний процес дошкільного навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу. Комп’ютерні 
технології в дошкільній освіті розглядаються як 
комплекс навчально-методичних матеріалів, що 
охоплює технічні й інструментальні засоби об-
числювальної техніки, а також систему наукових 
знань про їх роль і місце в навчальному процесі 
дошкільного навчального закладу, форми та ме-
тоди застосування для вдосконалення діяльності 
педагогів і дітей та їхньої взаємодії [6]. 

У зв’язку з вищесказаним зауважимо, що 
впровадження комп’ютерних технологій у на-
вчально-виховний процес сучасного дошкільно-
го навчального закладу відбувається за такими 
напрямами: активізація пізнавальної діяльності 
дітей (заняття в комп’ютерному залі, викорис-
тання комп’ютерних ігор, презентацій, скретч-
проектів тощо); робота з батьками (on-line чи 
web-консультування, відвідування сайту ДНЗ, 
батьківські збори з використанням комп’ютерних 
технологій тощо); оформлення навчально-мето-
дичних матеріалів (документації ДНЗ, роздава-
льного дидактичного матеріалу тощо); підви-
щення кваліфікації (пошук психолого-педагогіч-
ної, методичної інформації за допомогою лока-
льної мережі Інтернет, web-конференції, дистан-
ційне навчання тощо). 

З метою визначення відношення вихователів 
до впровадження комп’ютерних технологій у на-
вчально-виховний процес ДНЗ та їхньої обізна-
ності щодо можливостей і способів використан-
ня комп’ютерних технологій у роботі з дітьми 
дошкільного віку, батьками, підвищенні кваліфі-
кації тощо нами було проведене опитування ви-
хователів ДНЗ. Загалом в опитуванні взяли уч-
асть 70 вихователів-практиків ДНЗ м. Одеси та 
Одеської області із різним стажем роботи (зі 
стажем 3–5 років – 20 осіб; 6–20 років – 35 осіб; 
понад 20 років – 15 осіб). 

Наведемо дані щодо відповідей респонден-
тів на запитання. Так, щодо першого запитання 
(«Чи розглядаються під час педагогічної наради 
у Вашому ДНЗ питання щодо вдосконалення на-
вчально-виховного процесу засобами 
комп’ютерних технологій?»), переважна кіль-
кість вихователів, які взяли участь в опитуванні 
(85%), зазначила, що на педагогічних нарадах не 
порушуються питання щодо застосування 
комп’ютерних технологій у педагогічному про-
цесі ДНЗ. Причинами цього більшість респонде-
нтів назвали слабку технічну базу ДНЗ (відсут-
ність комп’ютера, програмового забезпечення до 
нього, проектору, інтерактивних дощок, доступу 
до мережі Інтернет тощо). 15% вихователів за-
уважили, що на педагогічних нарадах ДНЗ розг-
лядаються питання щодо вдосконалення на-
вчально-виховного процесу засобами 
комп’ютерних технологій, вони містяться у річ-
них планах ДНЗ у розділі навчання і виховання 
дітей дошкільного віку. 

На запитання «Чи вважаєте Ви можливим 
використовувати комп’ютер і комп’ютерні тех-
нології в організації педагогічного процесу су-
часного ДНЗ (якщо ні, то вкажіть чому)?», від-
повіді вихователів розподілилися так: більшість 
(72%) опитуваних зазначають, що комп’ютерні 
технології можливо використовувати в педагогі-
чному процесі ДНЗ і вони бажають застосовува-
ти їх у своїй професійній діяльності. 28% опиту-
ваних мають занепокоєння щодо можливостей 
використання комп’ютерних технологій у роботі 
з дошкільниками (вплив на здоров’я дітей, від-
сутність якісного устаткування, відповідних 
знань і вмінь щодо їх застосування). Головним 
чином це зазначили вихователі з чималим ста-
жем роботи 6–20 років та понад 20 років. 

Наступні запитання мали на меті виявлення 
реального стану застосування комп’ютерних те-
хнологій у роботі вихователів. Вони формулю-
вались наступним чином: «Плануєте Ви заняття 
щодо навчання дітей роботі з комп’ютером?», 
«Плануєте Ви заняття з використанням 
комп’ютеру як технічного інструменту навчан-
ня?». Отримані відповіді показали, що досить 
незначна кількість вихователів зі стажем роботи 
3–5 років (3%) планує навчання дітей з викорис-
танням комп’ютерних технологій. 

Наступний блок запитань був присвячений 
виявленню обізнаності вихователів з методикою 
застосування комп’ютерних технологій у роботі 
з дітьми. Отримані дані показали, що лише 10% 
вихователів мають уявлення і можуть поділити-
ся досвідом щодо використання комп’ютерних 
технологій у роботі з дітьми, а саме: викорис-
тання презентацій, відео для дітей або 
комп’ютерних ігор на заняттях з дітьми старшо-
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го дошкільного віку (серед вихователів зі стажем 
3–5 років (7%) та 6–20 років (3%)). 

Переважна більшість опитуваних (87%) не 
ознайомлена з методикою організації занять ді-
тей з комп’ютером. Лише 13% вихователів (стаж 
3–5 років та 6–20 років) виокремили вимоги що-
до організації занять з комп’ютером, а саме: 
окреме приміщення для роботи дітей за 
комп’ютером (комп’ютерна зала), час перебу-
вання дитини за комп’ютером (5–10 хв.), наяв-
ність спеціально розроблених комп’ютерних 
програм, проведення профілактичних заходів 
тощо. 

При відповіді на запитання «Чи ознайомлені 
Ви з класифікацією комп’ютерних ігор, що роз-
роблені для дітей дошкільного віку?» 
з’ясувалося, що 75% вихователів не ознайомлені 
(це 17% вихователів зі стажем 3–5 років; 40% – 
6–20 років; 18% – понад 20 років). 22% респон-
дентів вказали різні види ігор: «Маша та вед-
мідь», «Пригоди Даші», «Краплинки», «Мій бу-
диночок», «Дракоша у світі птахів» тощо. Лише 
3% вихователів-практиків (зі стажем 3–5 років) 
ознайомлені з класифікацією комп’ютерних ігор 
(адвентурні, рольові, логічні, стратегії, симуля-
тори (імітатори) тощо). 

Більшість з опитаних респондентів (97%) не 
змогли назвати основні показники оцінки діяль-
ності дитини на комп’ютері (емоційне ставлення 
дітей до комп’ютера; надана дітьми перевага рі-
зних типів комп’ютерних ігор; засвоєння дітьми 
елементарних навичок керування зображенням 
на моніторі; самостійна діяльність дітей; рівень 
творчої спрямованості діяльності дитини; усві-
домлення дитиною сенсу комп’ютерної гри; ус-
пішність виконання, завершення комп’ютерної 
гри тощо). Лише 3% респондентів (зауважимо, 
що це ті, хто планує та проводить заняття з 
комп’ютерної грамотності дітей старшого до-
шкільного віку) вказали їх у своїх анкетах. 

Результати відповідей респондентів на запи-
тання, що було спрямовано на визначення їхньої 
обізнаності з комп’ютерними програмами, за до-
помогою яких можливо розробляти навчальний 
матеріал для дітей дошкільного віку, показало, 
що більшість вихователів зі стажем роботи 3–5 
років вміють працювати на комп’ютері і засто-
совують комп’ютерні програми при оформленні 
дидактичних матеріалів для дітей (PowerPoint, 
Microsoft Word). Проте 1% з них не вміє викори-
стовувати комп’ютерні програми для розробки 
електронних матеріалів для дошкільників. Так 
само характеризують свою обізнаність щодо 
комп’ютерних програм 12% вихователів зі ста-
жем 6–20 років. Зауважимо, що в цій групі біль-
шість половини вихователів не володіє навичка-
ми користувача комп’ютеру. Усі вихователі зі 

стажем роботи понад 20 років зазначають, що 
потребують знань і вмінь щодо використання 
програмного забезпечення комп’ютера у своїй 
професійній діяльності. 

Наступне запитання було спрямоване на ви-
значення обізнаності щодо роботи з мережею Ін-
тернет. Більшість вихователів (66%) вміє корис-
туватися мережею Інтернет. Вихователі зі ста-
жем роботи 3–5 років використовують мережу 
Інтернет для вирішення професійних питань 
(пошук навчальних матеріалів для дітей (15%), 
консультування батьків (5%), обмін досвідом 
(3%)). 34% вихователів потребують знань і вмінь 
щодо застосування комп’ютерних програм Opera 
(або Internet Explorer) та роботи в пошукових си-
стемах Rambler, Google, Yandex, використання 
програмного забезпечення Skype тощо. 

Наступне запитання було спрямовано на ви-
значення уявлень щодо знань і вмінь, якими по-
винен володіти вихователь для застосування 
комп’ютерних технологій у педагогічному про-
цесі. Більшість респондентів (вихователів-
практиків з різним стажем роботи) вважають, що 
вихователі повинні володіти «комп’ютерною 
грамотністю» та бути обізнані з державними 
програмами і методикою організації занять з ви-
користанням комп’ютера. 

Досвідом спеціалістів щодо проблеми вико-
ристання комп’ютера в навчанні дошкільників 
цікавляться 27% вихователів категорії стаж ро-
боти 3–5 років. Вони вважають таку інформацію 
необхідною для підвищення свого професійного 
рівня. Вихователі зі стажем роботи від 6 до 20 
років (18%) та понад 20 років (8%) вказують, що 
дана інформація привертає їхню увагу, оскільки 
педагогічний процес ДНЗ потребує застосування 
інноваційних технологій навчання. 

Наведемо дані щодо відповідей, які характе-
ризують емоційне ставлення опитуваних до ви-
користання комп’ютерних технологій у своїй 
професійній діяльності. Так, більшості респон-
дентів подобається використовувати комп’ютер 
у своїй діяльності, але переважна кількість з них – 
вихователі зі стажем роботи 3–5 років (27%) та 
вихователі зі стажем роботи 6–20 років (31%). 
Не до вподоби використовувати комп’ютер 42% 
вихователів зі стажем роботи 6–20 років та по-
над 20 років (присутній стан хвилювання при 
користуванні невідомими комп’ютерними про-
грамами, негативний вплив на стан здоров’я то-
що). 

На запитання «Консультуєте Ви батьків з 
питань безпечної діяльності дитини за 
комп’ютером (якщо так, з яких питань)?» були 
отриманні такі відповіді: 44% опитаних зазначи-
ли, що батьки цікавляться проблемою форму-
вання комп’ютерної грамотності дітей і нерідко 
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просять проконсультувати їх щодо безпечної по-
ведінки дитини за комп’ютером, віку з якого ди-
тина може працювати за комп’ютером, часу, 
який дітям можна перебувати за персональним 
комп’ютером, як підібрати якісний комп’ютер та 
програмовий матеріал, призначений для дошкі-
льників. 56% зазначили, що хоча батьки час від 
часу цікавляться інформацією щодо доречного 
використання комп’ютера з дітьми вдома, їм 
бракує досвіду для проведення якісного консу-
льтування. 

Отже, аналіз відповідей показав, що пере-
важна більшість вихователів з інтересом ста-
виться до різноманітних способів використання 
комп’ютерних технологій у своїй професійній 
діяльності, але потребують додаткової підготов-
ки щодо їх застосування у педагогічному процесі 
ДНЗ. 

На закінчення відзначимо, що вихователі, 
упроваджуючи комп’ютерні технології у педаго-
гічний процес ДНЗ, стикають з низкою проблем, 
а саме: відсутністю окремого спеціального при-
міщення для роботи з дітьми (комп’ютерної за-
ли, кімнати релаксації), комп’ютерного устатку-
вання відповідно віковим можливостям дітей, 
комп’ютерних навчальних програм та ігор, роз-
роблених для дошкільників, допоміжного облад-
нання для проведення занять (інтерактивної до-
шки, проектора), а головне браком відповідної 
підготовки (знань та вмінь щодо можливостей та 
способів безпечного використання 
комп’ютерних технологій у роботі з дітьми до-
шкільного віку, використання мережі Інтернет 

задля здійснення он-лайн чи веб-консультування 
батьків, проведення веб-конференції на педаго-
гічних семінарах тощо). 

Це доводить необхідність здійснення цілес-
прямованої підготовки майбутніх вихователів до 
використання комп’ютерних технологій у педа-
гогічному процесі дошкільного навчального за-
кладу. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОЕКТУВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Анотація. Стаття присвячена розгляду і аналізу поняття «педагогічний дизайн», досліджені рі-
зноманітні підходи до тлумачення цього терміну. Доказано, що педагогічний дизайн можна розгля-
дати як необхідний інструмент педагогічного проектування у створенні інформаційного середовища 
і його елементів, адекватних особистісно-орієнтованому підходу в освіті. Володіння таким інстру-
ментом є необхідною умовою створення гармонізованого з людиною інноваційного інформаційного 
середовища, спрямованого на гуманізацію відносин у соціумі. 

Ключові слова: педагогічний дизайн, інформаційне середовище, міждисциплінарний синтез, ін-
формаційно-комунікаційні технології, навчання у співпраці. 

Матросова И. Г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению современного подхода к определению понятия 
«педагогический дизайн». Исследованы и проанализированы разнообразные подходы к толкованию 
этого термина. Доказано, что педагогический дизайн необходимо рассматривать как инструмент 
педагогического проектирования в создании информационной среды и ее элементов, адекватных лич-
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ностно-ориентированному подходу в образовании, а владение этим инструментом – необходимым 
условием создания гармонизованной с человеком инновационной информационной среды, направлен-
ной на гуманизацию отношений в социуме. 

Ключевые слова: педагогический дизайн, информационная среда, междисциплинарный синтез, 
информационно-коммуникационные технологии, обучение в сотрудничестве. 

Matrosova I. G. 

PEDAGOGICAL DESIGN AS A TOOL IN CREATING 
INNOVATIONAL INFORMATION ENVIRONMENT 

Summary. The article discusses the modern approach to the definition of «pedagogical design». Differ-
ent opinions and approaches to the interpretation of this term are expressed in this material. In the modern 
pedagogical practices based on socio-cultural approaches to learning, students are seen as active agents 
who share ideas, solve problems, use various informational sources, and create new knowledge together. 

Two areas of the pedagogical knowledge are analyzed in this paper: instructional and pedagogical de-
sign. Classic models of instructional design are based on technological approach in didactics. Its general 
idea is to provide assured results and efficiency of the scholastic process. Pedagogical design is not very ap-
plicable to collaborative learning, however, because of the main concentration on individual processes of 
learning. 

As a pedagogical field of activity, pedagogical design analyses the process of the personality’s develop-
ment and learning in an innovational and informational environment characterized as polydimensional, dy-
namic and variable. As a way of activity pedagogical design uses methods of modeling the information ambi-
ence characteristic of the design project. 

This model of education promotes preparation of a specialist, capable of using knowledge and skills 
from adjacent areas for solving professional problems. 

The paper discusses the implications for pedagogical design in an innovational information environment 
and identifies it as a tool in creating the informational environment necessary for an adequate student-
centered approach to education. 

Key words: pedagogical design, informational environment, interdisciplinary synthesis, information-
communication technologies, collaborative learning. 

 
Постановка проблеми. Сучаснику важко 

проаналізувати зміни, що відбуваються в його 
епоху, тим більше адекватно оцінювати їх ре-
зультати. Початок XXI століття ознаменувався 
трансформаціями в усіх сферах життя, притому 
перетворення відбуваються настільки швидко, 
що проаналізувати або прогнозувати результати 
цих трансформацій практично неможливо. У та-
кому випадку головною вимогою до професійної 
освіти є адекватна реакція на характер змін. Від-
сутність такої реакції дозволила вченим конста-
тувати кризу освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
А. Г. Асмолов зазначив що у сучасній ситуації 
педагогіка, створена за часів Я. А. Коменського 
та орієнтована на модель культури як фабрики 
масового виробництва, яка з самого початку ви-
ходила з принципу усереднення знань та їх кван-
тової, тимчасової роздачі по уроках, була хоро-
ша лише для цієї епохи [1]. 

Для сучасної епохи ключовим поняттям ста-
ло «інформаційне суспільство». Незважаючи на 
те, що теорія інформаційного суспільства ще 
знаходиться в розробці, можна спостерігати і 
констатувати такі тенденції: посилення ролі ін-
формації та «інформаційно-комунікаційних тех-

нологій (ІКТ) як інтеграційного інструментарію 
в суспільній і економічній діяльності», їх домі-
нування в сучасній економіці, розвиток людсь-
кого капіталу, зростання ролі знання і безперер-
вної освіти [2]. 

Н. П. Лукіна наводить такі відмінні ознаки 
інформаційного суспільства [3]: 
а) збільшення ролі інформації і знань в житті 
суспільства; 

б) зростання частки інформаційних комунікацій, 
продуктів і послуг у валовому внутрішньому 
продукті; 

в) створення глобального інформаційного прос-
тору, що забезпечує 

- ефективну інформаційну взаємодію людей; 
- їхній доступ до світових інформаційних ресу-
рсів; 

- задоволення їхніх потреб в інформаційних 
продуктах і послугах. 
Принципи використання інформаційно-кому-

нікаційних технологій у навчальному процесі 
проаналізовано у численних працях В. Ю. Бико-
ва, Р. С. Гуревича, А. М. Гуржій, М. І. Жалдака, 
Г. О. Козлакової, Ю. І. Машбіць, Н. В. Морзе, 
Є. С. Полат, Ю. С. Рамської та ін. 

Характер процесів трансформації не тільки 
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впливає на всі організаційні форми соціального 
життя людей, але і викликає суттєві зміни у ба-
гатьох галузях сучасного наукового знання, ос-
новною тенденцією яких є міждисциплінарний 
синтез з одночасною диференціацією наукових 
дисциплін. 

Особливо швидка реакція на такі зміни спо-
стерігається в зарубіжній науковій педагогічній 
літературі. З’являються нові пошукові терміни і 
поняття, такі як «цифрова педагогіка» (digital 
pedagogy), віртуальне освітнє середовище (virtu-
al learning environment), «цифровий дизайн» (dig-
ital design), «віртуальний педагогічний дизайн» 
(virtual pedagogical design), «педагогічний ди-
зайн» (pedagogical design), «медіапедагогіка» 
(media pedagogy), «педагогіка дистанційної осві-
ти» (distance education pedagogy) та ін. Дослі-
дженню феномена педагогічного дизайну прис-
вячені наукові праці Л. Бріггз, М. Н. Краснянсь-
кого, Г. МакАрдла, М. В. Моїсеєвої, Р. С. Річей, 
А. Ю. Уварова та ін. 

На сучасному етапі в нашій країні спостері-
гається високий темп впровадження апаратних і 
програмних засобів інформаційно-комунікацій-
них технологій, який значно випереджає педаго-
гічне обґрунтування і застосування їх в педагогі-
чних технологіях, що в свою чергу актуалізує 
розробку інноваційних методологічних, техно-
логічних, ергономічних, естетичних підходів до 
проектування педагогічної системи на базі ін-
формаційно-комунікаційних технологій. Ці об-
стави змушують звернутися до нового феномену 
соціокультурного проектування – педагогічному 
дизайну. 

Мета статті – дослідження поняття «педаго-
гічний дизайн» у педагогічній теорії і практиці. 

Виклад основного матеріалу. Спроби ви-
значити сутність поняття «педагогічний дизайн» 
робилися неодноразово. Багато російських дос-
лідників асоціюють поняття «педагогічний ди-
зайн» з існуючим на Заході Instructional Design 
або ID, намагаючись ототожнити ці дві галузі 
педагогічного знання. 

ID має дуже довгу історію і його розвиток 
відбувався і відбувається в руслі біхевіористсь-
кої педагогічної парадигми. Базовими ідеями 
цього напрямку є 
- створення і управління умовами навчання, 
спрямованими на освоєння певних поведінко-
вих репертуарів (патернів); 

- концепція повного засвоєння знань. 
Саме завдяки цим ідеям ID використовується 

не тільки у середній, вищій і професійній освіті, 
але і при перепідготовці робітничих кадрів. 

ID – галузь педагогічного знання, «дидакти-
чне конструювання», або, більш точно, дидакти-
чне проектування, що розвивається у межах тех-

нологічної педагогічної метафори (термін М. В. 
Кларіна), яка є відображенням раціонального 
дискурсу педагогічного знання. Існуючі мірку-
вання в російській педагогічній літературі про 
тотожність понять «instructional design» і «педа-
гогічний дизайн» вважаємо некоректними. Для 
цього є кілька підстав. По-перше, у зарубіжній 
педагогічній літературі «instructional design» став 
використовуватись поряд з «pedagogical design» 
[4]. Притому ці зміни ґрунтуються на переосми-
сленні процесу навчання, який у нових соціоку-
льтурних умовах і з новими можливостями, що 
надають інформаційно-комунікаційні технології, 
розглядається не тільки як когнітивна практика 
студентів, але і як культурна практика, що пред-
ставляє цінність для всього суспільства [5]. 

Гуманістична спрямованість в освітній сві-
товій практиці, перевага особистісно-
орієнтованого навчання, підвищена увага до 
особистості учня сприяли поширенню ідеї нав-
чання у співпраці (cooperative learning). Ця ідея є 
базовою у межах проектного методу Дж. Дьюї 
(1970) для малих груп. Навчання в малих групах 
використовувалося у Західній Німеччині, Нідер-
ландах, у Великобританії, Австралії, Ізраїлі, 
Японії. Однак основна ідеологія навчання в 
співпраці була детально розроблена трьома гру-
пами американських педагогів: з університету 
Джона Хопкінса (Р. Славін), університету Мін-
несота (Роджер Джонсон і Девід Джонсон), гру-
пою Дж. Аронсона з Каліфорнії. 

М. Лаккала (Minna Lakkala) у своїй праці ро-
зглядає використання педагогічного дизайну в 
моделюванні процесу навчання у співпраці, при-
діляючи особливу увагу організації педагогічних 
умов для спільної діяльності. Запропонована пе-
дагогічна модель (педагогічна інфраструктура), 
на думку автора, містить такі основні компонен-
ти, як технічний, соціальний, когнітивний і епіс-
темологічний, які повинні бути використані при 
розробці і проектуванні технології навчання у 
співпраці [4]. 

У раніше виданій статті автором [6] було до-
сліджено історичні аспекти становлення ID. У 
даному випадку ми використовуємо кальку з ан-
глійської, бо саме термін «instructional» най-
більш точно відображає суть розробленого на 
Заході ID, як дидактичного проекту, що пропо-
нує чітко визначені дії викладача і учня, 
обов’язково досяжні цілі, а також детально роз-
роблені прозорі критерії оцінки отриманих ре-
зультатів. Підставою для виявлення таких кри-
теріїв є результати дослідження типів навчання, 
проведеного американським психологом Робер-
том Ганьє, якого часто називають «батьком пе-
дагогічного дизайну». Ці основні типи навчання 
широко використовуються у зарубіжній теорії і 
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практиці ID і відомі як «Дев’ять кроків інструк-
ції» Р. Ганьє, вони є основою для побудови біхе-
віористської моделі навчання [7]. У контексті 
технократичної моделі навчання «інструктуван-
ня» тотожне навчанню, оскільки кожен етап за-
няття має чітко поставлену дидактичну мету – 
інструктор, слідуючи певним розпорядженням, 
«веде» учнів до цієї мети. Структура такого за-
няття, запропонованого Р. Ганьє і Л. Бріггзом на 
основі теорії навчання як переробки інформації, 
наступна: 
- організація уваги учнів; 
- інформування їх про дидактичну мету; 
- стимулювання пригадування необхідних 
знань і умінь; 

- пред’явлення навчального матеріалу, який 
повинен викликати певну реакцію учнів; 

- стимулювання реакцій учнів; 
- забезпечення зворотного зв’язку; 
- керівництво розумовою діяльністю; 
- стимулювання міцності отриманих знань і 
умінь і їх перенесення; 

- оцінка дій учнів [7]. 
На думку М. В. Кларіна, технологічна мета-

фора навчання є відображенням соціально-
інженерного мислення в педагогіці, проекцією 
технократичної наукової свідомості на сферу 
освіти. Основна спрямованість технологічного 
підходу в дидактиці визначається тими ціннос-
тями раціоналістичної, технократичної науково-
педагогічної свідомості, які виражаються у зага-
льній ідеї установці: забезпечити гарантовану 
результативність [8], ефективність навчального 
процесу, відтворюваність його результатів. Да-
ний напрямок дидактичних пошуків орієнтовано 
на традиційні завдання репродуктивного нав-
чання, уточнюють традиційно прийняті засоби 
«розмитої», «нечіткої» постановки навчальних 
цілей, розвиває напрямок критериально-орієнто-
ваного навчання. 

В межах цього підходу навчальний процес 

будується як відтворений конвеєрний процес з 
чітко фіксованими, детально описаними очіку-
ваними результатами. 

Однак завдяки тому, що культура стає не-
від’ємною частиною всієї життєдіяльності лю-
дини і нове тисячоліття пов’язано з утворенням 
соціуму культури, торжеством гуманістичної па-
радигми, багато зарубіжних дослідників відзна-
чають неспроможність традиційного ID-
проектування процесу навчання. Все частіше в 
зарубіжній літературі з’являються пропозиції з 
використання «педагогічних підходів» (pedagog-
ical approaches) до організації навчання на основі 
спільної продуктивної діяльності викладачів і 
студентів, що сприяє розвитку можливостей уч-
нів самостійно освоювати новий досвід. Така 
побудова навчального процесу є орієнтиром дія-
льності педагога і учнів, породженням нових 
знань, засобів дій, особистісних смислів, а підс-
тавою процесу – пошукова модель навчання. 
Саме така модель навчання сприяє підготовці 
фахівців, здатних швидко реагувати на зовнішні 
зміни, використовувати знання та навички з су-
міжних галузей для вирішення професійних за-
вдань, постійно удосконалюватись і навчатись. 
Як вказує В. Г. Марача, вимога забезпечити до-
даткові компетенції являє собою виклик тради-
ційній системі освіти, яка нездатна готувати лю-
дину, покликану працювати «на стику» різних 
сфер і на перетині різноманітної дійсності: про-
фесійної (у вузькому сенсі слова), аналізу поши-
рення та звернення знань, зв’язків зі ЗМІ, техно-
логій реклами і маркетингу, міжнародної еконо-
мічної конкуренції, геополітики, ідентифікації (з 
певним брендом, засобом життя, державою) та 
ін. [9]. 

В таких умовах педагогічний дизайн як пре-
дмет вивчення і як засіб навчання може надати 
неоціненну допомогу. Розглянемо найбільш по-
ширені визначення поняття «педагогічний ди-
зайн» (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Підходи різних авторів до визначення поняття «педагогічний дизайн» (ПД). 

 

Автор концепції Визначення поняття «педагогічний дизайн» (ПД) 
Складові 

педагогічного дизайну 

А. Ю. Уваров [10] 

ПД – систематичне (приведене у систему) викорис-
тання знань (принципів) з ефективної навчальної праці 
(вивчення та навчання у процесі проектування, роз-
робки, оцінки та використання навчальних матеріалів). 

Об’єкт ПД – навчальний процес. 
Предмет ПД – проектування, ро-
зробка, оцінка використання нав-
чальних матеріалів. 

Р. С. Ричей [11] 
ПД – детальне моделювання умов створення, оцінки 
та реалізації ситуацій, що сприяють успіху профе-
сійної підготовки. 

Об’єкт ПД – професійна підгото-
вка. Предмет ПД – моделювання 
педагогічних умов ефективної 
професійної підготовки. 

Г. МакАрдл [12] 
ПД – використання результатів регулярного процесу 
вивчення проблем навчання, знаходження шляхів 
вирішення цих проблем та їх реалізація. 

Об’єкт ПД – навчальний процес. 
Предмет ПД – труднощі навчан-
ня. 

Л. Бріггз, В. Вагер ПД – розробка системи передачі знань, що задоволь- Об’єкт ПД – навчальний процес. 
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[13] няє результати аналізу вимог і цілей навчання. Предмет ПД – система «вчитель – 
учень – методи навчання». 

М. В. Моїсеєва 
[14] 

ПД – це цілеспрямований процес побудови педагогі-
чних систем, тобто педагогічний дизайн являє собою 
невід’ємну частину будь-якої педагогічної техноло-
гії, будучи тим самим процедурним і технологічним 
механізмом, завдяки якому ця педагогічна техноло-
гія доходить до її реального застосування на практи-
ці, тобто в навчальному процесі. 

Об’єкт ПД – навчальний процес. 
Предмет ПД – розробка та реалі-
зація педагогічної технології. 

Ю. В. Симонцева, 
В. М. Ростовцева 

[15] 

ПД як процес являє собою систематичну розробку 
педагогічних специфікацій з використанням навча-
льних і педагогічних теорій для забезпечення висо-
кої якості викладання. Він охоплює весь процес ана-
лізу потреб і цілей навчання, а також розробки сис-
теми викладання для задоволення цих потреб. Він 
передбачає розробку педагогічних матеріалів і видів 
діяльності, а також тестування та оцінки ефективно-
сті всіх педагогічних і навчальних видів діяльності. 

Об’єкт ПД – навчальний процес. 
Предмет ПД – розробка педагогі-
чних матеріалів і видів діяльнос-
ті, тестування й оцінка їх ефекти-
вності. 

С. А. Курносова 
[16] 

ПД – інтегративна наукова галузь, що забезпечує ро-
зробку, реалізацію та моніторинг інформаційно-
освітнього простору, що сприяє формуванню у 
суб’єкта освітньої діяльності рівня інформаційної 
зрілості, достатнього для забезпечення самостійності 
особистості в різних сферах життєдіяльності інфор-
маційного суспільства. 

Об’єкт ПД – освітній процес. 
Предмет ПД – розробка, реаліза-
ція, моніторинг інформаційно-
освітнього простору. 

М. Н. Краснянсь-
кий, И. М. Рад-
ченко [17] 

ПД – напрям педагогічної науки і практики, як інте-
гративної наукової галузі, що забезпечує розробку, 
реалізацію та моніторинг інформаційно-освітнього 
простору, що сприяє формуванню у суб’єкта освіт-
ньої діяльності рівня інформаційної зрілості, достат-
нього для забезпечення самостійності особистості в 
різних сферах життєдіяльності інформаційного сус-
пільства. 

Об’єкт ПД – освітній процес. 
Предмет ПД – розробка, реаліза-
ція, моніторинг інформаційно-
освітнього простору. 

К. Г. Кречетников 
[18] 

Основна мета педагогічного дизайну створювати і 
підтримувати для студента середовище, в якому, на 
основі найбільш раціонального уявлення, взає-
мозв’язку і поєднання різних типів освітніх ресурсів, 
забезпечується психологічно комфортний і педагогі-
чно обґрунтований розвиток суб’єктів. 

Об’єкт ПД – освітній процес. 
Предмет ПД – розробка та реалі-
зація навчального середовища. 

 

Аналізуючи визначення педагогічного ди-
зайну, наведені в табл. 1, можна зробити висно-
вок, що теорія педагогічного дизайну, яка по-
винна характеризуватися повнотою, цілісністю і 
несуперечністю, являти собою систему основ-
них ідей, давати у сукупності цілісне уявлення 
про закономірності й істотні зв’язки особливого 
виду педагогічної проектно-творчої діяльності, 
названої педагогічним дизайном, ще не сформо-
вано. 

Визначення цього поняття різними авторами 
не дають прозорого уявлення з цієї галузі педа-
гогічного знання, а також відповідей на такі пи-
тання: 
- яка відмінність педагогічного проектування 
від педагогічного дизайну? 

- які особливі методи проектування з дизайну 
можливо використати у процесі педагогічно-
го проектування? 

- що саме мі проектуємо за допомогою педаго-
гічного дизайну? 

- які фактори сприяють розвитку цієї галузі пе-
дагогічного знання? 
Однак подальший розвиток інформаційно-

комунікативних технологій в освіті та в житті 
людей робить ширшою практику використання 
цього специфічного виду проектної діяльності, 
особливо у сфері розробки гармонійного, зміс-
товного, конгруентного користувачу інновацій-
ного інформаційного середовища, компоненти 
якого можуть служити засобами навчання (на-
вчально-методичні розробки, веб-сервери, муль-
тимедійні засоби, відеоресурси, тренажери, вір-
туальні прилади, а також друковані матеріали і 
компакт-диски з навчальною та навчально-
методичною інформацією). Це дозволяє визна-
чити мету, предмет, об’єкт педагогічного дизай-
ну і його функції. Інформаційне середовище роз-
глядається як система засобів спілкування з 
людським знанням і служить як для зберігання, 
структурування та подання інформації, що ста-
новить зміст накопиченого знання, так і для її 
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передачі, переробки і збагачення [19]. 
У терміні «педагогічний дизайн» є дві скла-

дові: галузь діяльності – «педагогіка» і засіб дія-
льності – «дизайн». 

Як педагогічна галузь діяльності педагогіч-
ний дизайн аналізує процес розвитку і освіти 
особистості в умовах інноваційного інформацій-
ного середовища, що відрізняється багатомірніс-
тю, динамічністю, багатоваріантністю, перева-
жанням візуальної інформації, і на підставі цього 
аналізу створює такі моделі компонентів цього 
середовища, які адекватні пізнавальним інтере-
сам, психологічним можливостям, особистісним 
потребам, культурним перевагам реципієнта мо-
делі, на обліку яких будується її естетичний і пе-
дагогічний вплив. 

Як засіб діяльності педагогічний дизайн ви-
користовує методи моделювання інформаційно-
го середовища з галузі дизайн-проектування. 

Елліот Нойес визначає дизайн як засіб, ко-
ристуючись яким можна сприйняти самого себе, 
і одночасно це засіб, користуючись яким можна 
виразити себе для інших [20, с. 2]. 

Слово «дизайн» походить від лат. 
«designare» – визначати. В Італії епохи Відро-
дження і пізніше «desegno» – це різноманітні ма-
люнки, проекти, ідеї. В Англії слово «design» 
вживалося з XVI століття, тобто з часів Шекспі-
ра. У словниках зафіксовано певне розуміння 
дизайну, відповідне сучасному рівню теоретич-
ної розробленості цього поняття: «Дизайн [англ. 
design – проектувати, конструювати] – художнє 
конструювання предметів; проектування естети-
чного вигляду промислових виробів» [20, с. 11]. 

Найбільш повне теоретико-методологічне 
дослідження дизайну проведено у монографії 
В. А. Лукова і А. А. Останіна [21], в якій розгля-
нуто історію становлення цього феномена куль-
тури, запропоновано оригінальну концепцію йо-
го культурологічного тлумачення всього. 

Автори монографії зазначають порівняльну 
«молодість» такого системного феномена, як 
«дизайн», який отримав своє культурологічне 
осмислення тільки у другій половині XX століт-
тя. Вони вважають, що дизайн – особлива творча 
діяльність з проектування гармонізованих з лю-
диною елементів предметного середовища та їх 
комплексів (аж до системної організації під цим 
кутом всього предметного середовища в цілому), 
відповідних світу соціальних і культурних цін-
ностей і реалізованих засобами сучасного про-
мислового виробництва [21, с. 22]. 

Для нашого дослідження інтерес представ-
ляє робота І. Є. Нікітіної, яка розглядаючи ди-
зайн як вид соціокультурної діяльності, особливу 
увагу звертає на його комунікативну функцію – 
засіб зв’язку і комунікативної взаємодії, в який 

«споживачі» дизайну включені не пасивно, а є 
активними учасниками соціально-художнього 
конструювання власного життєвого світу. І далі 
дослідник зазначає, що проектування стає орга-
нізацією специфічного суб’єктивного контексту, 
що визначається особливостями знакообміну і 
дискурсивними практиками [22, с. 19]. 

Таким чином, педагогічний дизайн можна 
розглядати як необхідний інструмент педагогіч-
ного проектування у створенні інформаційного 
середовища і його елементів, адекватних особи-
стісно-орієнтованому підходу в освіті, а воло-
діння цим інструментом – необхідною умовою 
створення гармонізованого з людиною іннова-
ційного інформаційного середовища, спрямова-
ного на гуманізацію відносин у соціумі. 

У даному контексті ми використовуємо тер-
мін «інноваційне інформаційне середовище» у 
тому значенні, в якому його вживав М. Кастельс 
[23], звертаючи увагу на те, що інноваційність 
середовища визначається його здатністю генеру-
вати синергію, тобто в результаті ефективної 
взаємодії та оптимального використання інтеле-
ктуальних ресурсів і їх нарощування, породжу-
вати нове знання на принципах творчого підходу. 

Отже, педагогічний дизайн ми розглядаємо 
як творчий метод, процес і результат соціокуль-
турного проектування інноваційного інформа-
ційного середовища і його компонентів, адеква-
тних пізнавальним інтересам, психологічним 
можливостям, особистісним потребам, культур-
ним перевагам користувачів з урахуванням есте-
тичного та педагогічного впливу на них цього 
середовища, спрямованого на гуманізацію від-
носин у соціумі. 

Подальші перспективи дослідження вбачає-
мо у вивченні принципів і методів педагогічного 
дизайну, його місця в системі педагогічного 
проектування, а також його основної мети і фун-
кцій. 
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Падерин А. В. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
Аннотация. В статье проводится ретроспективный анализ использования информационно-

коммуникационных, мультимедийных и интернет-технологий в обучении студентов вузов; уделяется 
внимание основным тенденциям в современном образовании; предлагаются пути повышения эффек-
тивности использования современных технологий в процессе обучения. В данной статье показана 
огромная роль информационно-коммуникационных, мультимедийных и интернет-технологий в про-
цессе саморазвития и самообучения студентов вузов; подчеркиваются важные проблемы недоста-
точного количества, низкого качественного уровня и недоступности обучающих интернет-ресурсов 
в Украине, которые являются важнейшим инструментом в организации самостоятельного обучения 
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студентов вузов. 
Ключевые слова: мультимедийные технологии, интернет-технологии, информационно-коммуни-

кационные технологии, интернет-ресурс, самообучение, саморазвитие, дистанционное обучение. 
Падерин О. В. 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ, МУЛЬТИМЕДІЙНИХ І ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ 

Анотація. У статті проводиться ретроспективний аналіз використання інформаційно-
комунікаційних, мультимедійних і інтернет-технологій у навчанні студентів вузів; приділяється ува-
га основним тенденціям в сучасній освіті; пропонуються дороги підвищення ефективності викорис-
тання сучасних технологій в процесі вчення. У даній статті показана величезна роль інформаційно-
комунікаційних, мультимедійних і інтернет-технологій в процесі саморозвитку і самонавчання сту-
дентів вузів; підкреслюються важливі проблеми недостатньої кількості, низького якісного рівня і не-
доступності повчальних інтернет-ресурсів в Україні, які є найважливішим інструментом в організа-
ції самостійного вчення студентів вузів. 

Ключові слова: мультимедійні технології, інтернет-технології, інформаційно-комунікаційні те-
хнології, інтернет-ресурс, самонавчання, саморозвиток, дистанційне вчення. 

Paderin A. V. 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF USING INFORMATIVE-COMMUNI CATION, 
MULTIMEDIA AND INTERNET TECHNOLOGIES 

IN TEACHING STUDENTS OF INSTITUTES OF HIGHER EDUCAT ION 

Summary. The retrospective analysis of using informative-communication, multimedia and internet 
technologies in teaching students of institutes of higher education is conducted in the article. Great attention 
is paid to basic tendencies in the modern education and the ways of increasing efficiency of using modern 
technologies in teaching process are offered. The great role of informative-communication, multimedia and 
internet technologies in the process of self-development and self-training of students of institutes of higher 
education is shown in this article. Large attention is spared to the multimedia technologies which have an 
enormous influence on the quality of modern educational process. They are presented as interactive slide-
shows and presentations, teaching videos and webinars, electronic teaching books and discs, teaching games 
and trainings, interactive programs of testing knowledge, etc. Using these multimedia instruments promotes 
efficiency of educational process and didactic properties of educational material. Adobe Flash is frequently 
used in teaching websites to add streamed video or audio players, interactive multimedia content to web-
pages. Flash manipulates vector and raster graphics to provide animation of text, drawings, and still images. 
Flash applications and animations can be programmed using the object-oriented language called Action 
Script, which gives a wonderful opportunity to develop teaching interactive tools, such as games, presenta-
tions, interactive programs of testing knowledge. The important problems of insufficient amount, low quality 
level, and inaccessibility of teaching web-resources in Ukraine, which are a major instrument in self-training 
and self-realization of students of institutes of higher education, are underlined. 

Key words: multimedia technologies, internet technologies, informative-communication technologies, in-
ternet-resource, self-training, self-realization, distance teaching. 

 
Постановка проблемы. Основной тенден-

цией в современном образовании является его 
личностная ориентация, где основной задачей 
становится обеспечить максимально комфорт-
ные условия для саморазвития и самообучения 
студента в вузе. Современные информационно-
коммуникационные, мультимедийные техноло-
гии и Интернет предоставляют множество воз-
можностей для самообучения и саморазвития с 
помощью образовательных интернет-ресурсов. 
Это особенно важно для студентов вузов, стре-
мящихся к разностороннему и многопрофиль-
ному образованию, приобретению новых знаний, 

умений и навыков вне основной специализации, 
что станет значительным бонусом при трудо-
устройстве. Важнейшими проблемами в Украине 
является недостаточное количество, недоступ-
ность и низкий качественный уровень обучаю-
щих ресурсов даже на уровне ведущих вузов. 

Цель данной работы – провести ретроспек-
тивный анализ использования информационно-
коммуникационных, мультимедийных и интер-
нет-технологий в обучении студентов вузов. 

Анализ научной литературы по данной 
проблеме позволяет рассмотреть процесс разви-
тия обучения с использованием современных 
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технологий, оценить важность и необходимость 
самообучения и саморазвития. 

Американский ученый М. Ноулс в исследо-
вательской работе [1] уделил особое внимание 
внедрению в процесс обучения новых методов, 
основанных на важности дополнительного, само-
стоятельного и непрерывного образования. Совет-
ские авторы А. П. Владиславлев [2], В. Г. Онуш-
кин [3] показали важность непрерывности обра-
зования как систематической и целенаправлен-
ной деятельности по приобретению знаний, уме-
ний и навыков как в общих и специальных учеб-
ных заведениях, так и путем самообразования и 
саморазвития. Во многом идеи этих авторов да-
ли толчок развитию дистанционного и электрон-
ного образования в современном мире, показали 
важность самообразования и непрерывного са-
моразвития. Учитывая временной период публи-
кации данных работ, очевидно, что их авторы не 
могли в полной мере оценить методологическое 
значение и роль информационно-коммуникаци-
онных и мультимедийных технологий в процес-
се самообразования, которые на тот момент 
только начали стремительно развиваться. 

А. И. Федоров в публикации [4] удачно и 
лаконично выделил основные периоды и этапы 
информатизации образовательной системы. Ав-
тор уделил много внимания социально-
общественной составляющей процесса инфор-
матизации образования, но недостаточно внима-
ния уделил перспективе развития информацион-
но-коммуникационных технологий в дистанци-
онном образовании и самообучении. 

К. Г. Кречетников показывает огромное зна-
чение саморазвития и самообучения в современ-
ном образовании. «Однако главное требование к 
современному образованию – оно должно стать 
гуманистически ориентированным, рассматри-
вать человека как основную ценность, быть 
направленным на развитие личности. При таком 
подходе любые формы, методы, технологии об-
разования являются не самоцелью, а рассматри-
ваются в контексте одной из основных задач об-
разования – обеспечить максимально благопри-
ятные условия для саморазвития личности» [5, c. 
6]. Подобный личностно-ориентированный под-
ход в образовании показывает важность и акту-
альность создания необходимых условий для 
саморазвития и самообучения студентов. Но ав-
тор не уделяет должного внимания доступности 
и качественному уровню учебных ресурсов, спо-
собных на должном уровне передать необходи-
мые знания. 

С. В. Панюкова показывает необходимость 
использования информационно-коммуникацион-
ных технологий в процессе обучения и разра-
ботки новых «методических систем обучения, 

основанных на широком использовании средств 
современных технологий в целях подготовки 
обучаемого к жизни в информационном обще-
стве, развития его личностных качеств и интел-
лектуального потенциала, повышения эффек-
тивности и качества образовательного процесса» 
[6, с. 23]. Однако автор делает акцент на разви-
тие личностных качеств обучаемого, его адапта-
цию к требованиям информационного общества, 
фактически не затрагивая возможности самосто-
ятельного профессионального развития с помо-
щью информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

Е. С. Полат и М. Ю. Бухаркина в работе [7] 
утверждают, что современный учебный процесс 
уже немыслим без широкого применения новых 
информационных и коммуникационных техно-
логий. Однако авторы делают акцент на приме-
нение информационных и коммуникационных 
технологий в процессе внутривузовского обуче-
ния, предоставляя недостаточную возможность 
студентам вузов развиваться самостоятельно в 
свободное от обучения в вузе время. 

Е. С. Полат в исследовательских работах [8; 
9] проводит теоретические и практические ис-
следования дистанционного обучения с исполь-
зованием информационно-коммуникационных и 
интернет-технологий, определяет значимость 
дистанционного образования в современном ми-
ре. Данный автор открывает важнейшую про-
блему недостаточного качества электронного 
образования и низких темпов его развития в 
странах СНГ с использованием информационно-
коммуникационных и интернет-технологий, но 
не предлагает конкретных путей решения дан-
ной проблемы, не уделяет достаточного внима-
ния важнейшей задаче комплексной интеграции 
мультимедийных технологий в процесс дистан-
ционного обучения, что могло бы значительно 
повысить качественный уровень процесса обу-
чения. 

А. А. Андреев в своих исследованиях 
утверждает, что «закономерным следствием 
процесса информатизации сегодня является 
стремительное развитие средств информацион-
ных и коммуникационных технологий, что при-
водит к широкомасштабному применению Ин-
тернета в учебном процессе» [10, с. 146]. Автор 
констатирует факт огромной роли Интернета в 
современном учебном процессе и его стреми-
тельного развития, но он не обращается к очень 
важной проблеме качества и достоверности рас-
пространяемого учебного материала в Интерне-
те, который должен находиться под контролем 
опытных педагогов, которые способны обеспе-
чить его достоверность. 

П. А. Кеменов в своей научной статье [11] 
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определяет информационно-коммуникационные 
технологии как «путь к созданию единого обра-
зовательного пространства, необходимость ко-
торого ощущается все сильнее с расширением 
мировых интеграционных процессов». Конечно, 
с автором нельзя не согласиться в необходимо-
сти создания единого образовательного про-
странства, но очень важным является момент не 
просто создания единого виртуального образо-
вательного пространства, но также его доступ-
ность, высококачественный уровень и четкая 
структурированность информации. 

Авторы А. Буревич, Н. Миранович, С. П. 
Кудрявцева, А. Я. Мушак в своих публикациях 
[12–14] наглядно показали возможности созда-
ния обучающих интернет-ресурсов с применени-
ем интерактивных мультимедийных средств. 
Авторам удалось показать огромное влияние ис-
пользования мультимедийных технологий на 
уровень восприятия и усвоения учебного мате-
риала. В данных публикациях больше внимания 
уделено теоретической составляющей использо-
вания мультимедийных технологий и меньше – 
методологической составляющей. 

Публикации [15; 16] рассматривают воз-
можности дистанционного обучения с примене-
нием мультимедийных, телекоммуникационных 
и интернет-технологий как дополнение к основ-
ной традиционной методике обучения, что дает 
возможность для полноценного самообучения и 
саморазвития в свободное от основной учебной 
деятельности время. Данная идея особенно акту-
альна для студентов вузов, стремящихся к раз-
ностороннему и многопрофильному образова-
нию. 

Работы В. В. Олийника [17] и В. Колоса [18] 
подробно рассматривают возможности ком-
плексного использования мультимедийных и ин-
тернет-технологий в дистанционном последи-
пломном педагогическом образовании. Авторы 
А. Л. Лифшиц, Т. А. Гаврилова в публикации 
[19] показывают пример использования мульти-
медийных и интернет-технологий для дистанци-
онного обучения руководителей предприятий 
малого и среднего бизнесов. Данные работы яв-
ляются показательными примерами возможно-
стей комплексного использования мультиме-
дийных и интернет-технологий в процессе обу-
чения, но делают опору на обучение уже гото-
вых специалистов, а не студентов вузов. 

Изложение основного материала. В совре-
менном мире сложно представить систему обра-
зования без использования информационно-
коммуникационных, мультимедийных и интер-
нет-технологий. С появлением технологий муль-
тимедиа повысились дидактические возможно-
сти предъявления учебного материала; стали 

возможны любые сочетания звука, изображения, 
эффекты моделирования, различные манипуля-
ции с графикой и текстом, использование ани-
мации и видео. Современные учебно-информа-
ционные интернет-ресурсы способны объеди-
нить в себе как любую информационную, так и 
мультимедийную составляющую учебного мате-
риала. 

Современные технологии позволяют сделать 
процесс обучения дистанционным и гибким, не-
зависимым от времени и месторасположения, 
основополагающей и направляющей идеей кото-
рого является самостоятельное приобретение 
знаний и навыков. Необходимо постоянное 
внедрение новых методов в процесс обучения, 
ориентированных на развитие дополнительного, 
самостоятельного и непрерывного образования 
[1]. 

В 70–80 гг. XX в. идею необходимости са-
мообучения и саморазвития взяли за основу в 
своих исследованиях многие авторы. Они пока-
зали важность непрерывности образования как 
систематической и целенаправленной деятель-
ности по приобретению знаний, умений и навы-
ков как в общих и специальных учебных заведе-
ниях, так и путем самообразования и саморазви-
тия, выделили особое место необходимости по-
стоянного самообучения на протяжении всей 
жизни [2; 3]. Во многом идеи этих авторов дали 
толчок развитию дистанционного и электронно-
го образования в современном мире, показали 
важность самообразования и непрерывного са-
моразвития. 

С середины 90-х годов, в период информа-
тизации общества, развития информационно-
коммуникационных технологий и глобальной 
сети Интернет ученые в своих работах стали 
уделять большое внимание необходимости 
внедрения информационно-коммуникационных 
и интернет-технологий в процесс обучения, со-
зданию единого информационно-
образовательного пространства. Главное требо-
вание к современному образованию – оно долж-
но стать гуманистически ориентированным, рас-
сматривать человека как основную ценность, 
быть направленным на развитие личности. При 
таком подходе любые формы, методы, техноло-
гии образования являются не самоцелью, а рас-
сматриваются в контексте одной из основных за-
дач образования – обеспечить максимально бла-
гоприятные условия для саморазвития личности. 
В результате, образование оказывается акценти-
рованным на то, чтобы помочь человеку осо-
знать и обогатить своё «Я», найти своё место и 
определить социальную роль в отношениях с 
внешним миром, активизировать личностное са-
мосозидание [5]. 
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История процесса развития и использования 
информационно-коммуникационных, мультиме-
дийных и интернет-технологий в обучении сту-
дентов вузов напрямую связана с этапами разви-
тия компьютерных и сетевых технологий. Совре-
менные ученые выделяют 3 основных этапа [4]: 
- конец 50-х – начало 70-х – период электрони-
зации образования; 

- начало 70-х – начало 90-х – период компью-
теризации образования; 

- середина 90-х по наше время – период ин-
форматизации образования. 

I этап характеризуется активным внедрени-
ем электронных средств в процесс обучения. В 
данный период появляются первые ЭВМ, основ-
ной задачей которых была автоматизация опера-
ционных рутинных действий человека. 

С конца 50-х по начало 60-х годов обучение 
с использованием ЭВМ проводилось для студен-
тов технических специальностей. В процесс 
обучения данных специалистов, прежде всего, 
входили решение задач алгоритмизации, про-
граммирование, математическое моделирование. 
Начиная с начала 60-х по начало 70-х годов про-
водилось обучение студентов гуманитарных 
специальностей программированию и основам 
математического моделирования. Конечно, в 
этот период о массовом применении электрон-
ных средств в процессе обучения студентов не 
могло идти и речи. Первые ЭВМ были очень 
большого размера и иногда занимали целую 
комнату, дорого стоили и не обладали удобным 
интерфейсом для их использования. Данный 
этап характеризуется разработкой новой методо-
логии в научных исследованиях на основе при-
менения возможностей ЭВМ. 

II этап является фундаментальным в разви-
тии информационно-коммуникационных, муль-
тимедийных и интернет-технологий в образова-
нии. Этот этап можно условно разделить на два 
периода. 

Первый период – с начала 70-х по середину 
80-х. В этот период развивается «электронная» 
технология, основным инструментарием которой 
были большие ЭВМ и создаваемые на их базе 
автоматизированные системы управления (АСУ) 
и информационно-поисковые системы, осна-
щенные широким спектром базовых и специали-
зированных программных комплексов. Центр 
тяжести технологии еще более смещается на 
формирование содержательной стороны инфор-
мации для управленческой среды различных 
сфер общественной жизни, особенно на органи-
зацию аналитической работы [20]. Также проис-
ходит активное внедрение ЭВМ в образователь-
ный процесс, но уже как средство обучения на 
базе АСУ. 

Второй период – с середины 80-х по начало 
90-х. В этот период возникает «компьютерная» 
(«новая») технология, основным инструментари-
ем которой являлся персональный компьютер с 
широким спектром стандартных программных 
продуктов разного назначения. На этом этапе 
происходит процесс персонализации АСУ, кото-
рый проявляется в создании систем поддержки 
принятия решений определенными специали-
стами. Подобные системы имеют встроенные 
элементы анализа и искусственного интеллекта 
для разных уровней управления, реализуются на 
персональном компьютере и используют теле-
коммуникации. В связи с переходом на микро-
процессорную базу существенным изменениям 
подвергаются и технические средства бытового, 
культурного и прочего назначений [20]. В обра-
зовательной сфере происходит значительная 
компьютеризация образовательных учреждений, 
активное применение телекоммуникационных 
средств обучения, развитие сетевых технологий 
с использованием протокола TCP/IP для обмена 
и передачи данных, который и лег в основу гло-
бальной сети Интернет. На данном этапе прово-
дятся активные исследования в методологии об-
разования, необходимости разработки методов, 
принципов и подходов к процессу обучения с 
использованием новых технологий и компью-
терных средств [1]. 

III этап – этап информатизации («совре-
менный») образования. Данный этап характери-
зуется стремительным развитием информацион-
но-коммуникационных, мультимедийных и ин-
тернет-технологий, организацией информацион-
ного пространства вузов, стремлением к едино-
му информационно-образовательному простран-
ству, разработкой методических систем обуче-
ния, основанных на широком использовании 
средств современных технологий в целях подго-
товки обучаемого к жизни в информационном 
обществе, развитии его личностных качеств и 
интеллектуального потенциала, повышении эф-
фективности и качества образовательного про-
цесса [6, с. 23]. Современный учебный процесс 
уже немыслим без широкого применения новых 
информационных и коммуникационных техно-
логий [7]. 

На современном этапе информационно-
коммуникационные технологии определяются 
как «путь к созданию единого образовательного 
пространства, необходимость которого ощуща-
ется все сильнее с расширением мировых инте-
грационных процессов» [11]. Задача создания 
единого образовательного пространства является 
важнейшей и особенно актуальна для Украины и 
стран СНГ. По прогнозам отечественных и зару-
бежных ученых достаточного технологического 
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и информационного уровня развития информа-
ционно-образовательное пространство стран 
СНГ достигнет только к 2050 г., в то время как 
США и Япония – к 2020 г., ведущие страны Ев-
ропы – к 2030 г. Таким образом, Украина и стра-
ны СНГ отстают в комплексной информатиза-
ции и технологическом развитии образования на 
20–30 лет от ведущих стран мира [21, с. 29]. За-
кономерным следствием процесса информатиза-
ции сегодня является стремительное развитие 
средств информационных и коммуникационных 
технологий, что приводит к широкомасштабно-
му применению Интернета в учебном процессе 
[10, с. 146]. Важнейшая роль в современном об-
разовании отводится дистанционному обучению 
[15], которое было бы невозможно без использо-
вания информационно-коммуникационных и ин-
тернет-технологий. 

Огромное значение в современном образо-
вательном процессе играют мультимедийные 
технологии [12–16], которые представлены в ви-
де слайд-шоу, презентаций, обучающих ви-
деороликов, электронных справочников, интер-
активных программ тестирования знаний, ис-
пользование которых многократно повышает 
эффективность учебного процесса и дидактиче-
ские свойства учебного материала. Фундамен-
тальную роль в интеграции мультимедийных 
продуктов c обучающими интернет-ресурсами 
сыграли Flash-технологии, или, как их еще назы-
вают, технологии интерактивной веб-анимации, 
которые были разработаны компанией Macrome-
dia в 1996 году и объединили в себе множество 
мощных технологических решений в сфере 
представления мультимедийной информации. 
Flash-технологии позволяют реализовать все ба-
зовые элементы мультимедиа: движение, звук и 
интерактивность объектов. Важнейшим пре-
имуществом программной среды Flash является 
наличие встроенного языка программирования 
ActionScript, который дает неограниченные воз-
можности в управлении анимацией, построении 
и реализации алгоритмов обучающих тренаже-
ров, игр и систем тестирования. 

Также важнейшими задачами при создании 
обучающего интернет-ресурса являются доступ-
ность и качественный уровень учебного матери-
ала. Естественно, подобные обучающие ресурсы 
должны создаваться под руководством опытных 
педагогов, иметь эстетический дизайн и прове-
ренный контент, отражать все присущие учеб-
ному процессу компоненты. 

Выводы. Ретроспективный анализ исполь-
зования информационно-коммуникационных, 
мультимедийных и интернет-технологий в обу-
чении студентов вуза показал огромное значение 
их применения в образовательном процессе. В 

процессе проведенного исследования становится 
очевидным, что только комплексное использо-
вание информационно-коммуникационных, 
мультимедийных и интернет-технологий даст 
самый эффективный результат в процессе обу-
чения студентов вузов, предоставит им массу 
возможностей для самообучения и разносторон-
него саморазвития. 

В дальнейшем предполагается исследование 
проблемы повышения эффективности использо-
вания современных технологий в самостоятель-
ном обучении студентов вузов, а также анализ 
существующих отечественных и зарубежных 
обучающих интернет-ресурсов. 
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ІНФОРМАЦІЙНА САD ТЕХНОЛОГІЯ ARTCAM В СИСТЕМІ 
ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНОМУ ДИЗАЙНУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ 

Анотація. У статті відображені деякі підсумки аналізу проблеми підготовки майбутніх інже-
нерів машинобудівного профілю в галузі інженерного дизайну та результати моніторингового дослі-
дження процесу формування спеціальних професійних компетенцій у студентів з використанням су-
часних інформаційних комп’ютерних технологій на основі САD систем. Визначені методи і форми 
впливу на процес формування навичок і умінь студентів та основні компоненти професійних компе-
тенцій. Проведена статистична обробка отриманих експериментальних даних. Обґрунтована доці-
льність і ефективність застосування спеціальних курсів на основі сучасних інформаційних техноло-
гій, в основі яких лежить комп’ютерна та інженерна графіка. 
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ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНОМУ ДИЗАЙНУ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

Аннотация. В статье отображены некоторые результаты анализа проблемы подготовки бу-
дущих инженеров машиностроительного профиля в области инженерного дизайна и проведенного 
мониторингового исследования процесса формирования специальных профессиональных компетенций 
у студентов с использованием современных информационных компьютерных технологий на основе 
САD систем. Определены методы и формы воздействия на процесс формирования навыков и умений 
студентов и определены основные компоненты профессиональных компетенций. Проведена стати-
стическая обработка полученных экспериментальных данных. Обоснована целесообразность и эф-
фективность применения специальных курсов с использованием современных информационных тех-
нологий, в основе которых лежит компьютерная и инженерная графика. 
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OF PREPARATION OF ENGINEERING DESIGN FOR FUTURE 
MACHINE-BUILDING PROFILE SPECIALISTS 

Summary. The article reflects some results of the analysis of the preparation of future engineers of ma-
chine-building profile in the field of engineering design. The article also contains analysis of literature on the 
problem of quality improving of training of future engineers in universities. Methods (fundamental presenta-
tion of the studied material) and forms (combined interactive lessons) of education, means (computer infor-
mation technology) of impact on the process of knowledge, skills and abilities of students, as well as the main 
components, the levels of formation and criteria for assessing specific professional competence are defined in 
the article. The possibility of using professional package of computer graphics ArtCAM is also provided. Re-
sults of planned and conducted monitoring study of the formation of specific professional competencies in 
students with the use of modern information and computer technologies based on CAD systems are reflected. 
Statistical processing of the experimental data is performed. The feasibility and effectiveness of specific 
courses with the use of modern information technologies, which are based on computer graphics and engi-
neering design have been provided. 

Key words: engineering design, information technology, professional competence, engineering and com-
puter graphics, special courses. 

 
Постановка проблеми. Реформування ви-

щої школи в Україні сьогодні проводиться згід-
но з європейськими стандартами і вимагає інтен-
сифікації процесів, пов’язаних з підвищенням 
якості підготовки фахівців для всього промисло-
вого комплексу країни. Підвищення конкуренто-
спроможності продукції машинобудівних підп-
риємств стає все більш актуальним завданням у 
зв’язку з майбутнім підписанням договору про 
зону вільної торгівлі з Європейським союзом. 
Завдання важко здійсніти у зв’язку з тим, що в 
основній масі в процесах механічної обробки на 
промислових підприємствах до цих пір викорис-
товують верстати 70–80 років минулого сторіч-
чя. Дане обладнання за своїми конструктивними 
особливостями не в змозі конкурувати з облад-
нанням нового покоління, яке використовується 
на підприємствах світового, а зокрема Європей-
ського економічного простору в зв’язку с тим, 
що не забезпечує вимоги до точності та якості. 

Аналіз досліджень і публікацій. Тенденції, 
що спостерігаються в переоснащенні промисло-
вих підприємств на основі впровадження у тех-
нологічні процеси виготовлення продукції верс-
татів чотирьох- і п’ятиосьової обробки з число-
вим програмним управлінням (ЧПУ) на основі 
використання сучасних комп’ютерних програм, 
підкреслюють все наростаючу потребу на ринку 
праці у висококваліфікованих інженерних кад-
рах. У зв’язку з цим підготовка інженерів зі сфо-
рмованими професійними компетенціями в галу-
зі технологічної підготовки виробництва на ос-
нові сучасного комп’ютерного моделювання, те-
хнічної естетики і художнього конструювання 
(інженерного дизайну) стає все актуальнішою і 
ставить завдання цілеспрямованого вдоскона-
лення та реорганізації процесу навчання майбут-
ніх фахівців у вищих навчальних закладах краї-
ни. 

Реальністю нашого часу є те, що інформа-
ційні комп’ютерні технології (ІКТ) впевнено 
увійшли практично в усі сфери життєдіяльності 
людини. Наслідком стрімкої комп’ютеризації 
суспільства стає впровадження інформаційних 
технологій і в систему освіти. Процеси інформа-
тизації освіти мають цілеспрямований характер 
загальнодержавного значення з прийняттям За-
кону України «Про концепцію національної про-
грами інформатизації» (1998), а також закону 
«Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007–2015 роки». 

Проблеми комп’ютеризації освіти досліджу-
вали А. Т. Ашеров, Р. С. Гуревич, Ю. А. Доро-
шенко, Ю. А. Жук, М. І. Жолдак, Ю. І. Машбиц, 
О. М. Торубара та інші. 

Застосування сучасного комп’ютерного про-
грамного забезпечення та підвищення якості на-
вчання відображені в працях Ф. В. Медведєва, 
О. С. Сейдаметової, В. К. Сидоренко, Н. Т. Тве-
резовської та інших. 

Основи методики художнього конструюван-
ня вивчали І. Т. Волкотруб, А. Л. Діжур, В. Д. Ку-
рушин, В. П. Тіменко та інші. 

Ідеї «виробничого мистецтва» дизайну та 
технічної естетики розробляли Ю. Б. Борев, 
М. Я. Гінзбург, Л. М. Лісіцький, А. М. Родченко 
та інші. 

Проблему формування професійних компе-
тенцій активно досліджують вчені І. А. Зязюн, 
Л. З. Тархан, А. Г. Романовський, Л. Л. Товаж-
нянський та інші. 

Метою статті є висвітлення деяких аспектів 
підготовки інженерному дизайну майбутніх фа-
хівців машинобудівного профілю на основі ви-
користання інформаційних CAD/CAM/САЕ тех-
нологій, а зокрема програми ArtCAM в процесі 
вивчення спеціальних курсів. 

Виклад основного матеріалу. З появою на 
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світовому ринку інформаційних технологій но-
вого покоління, які поєднують у собі програми 
автоматизованого проектування деталей (CAD) з 
подальшою розробкою технології їх виготовлен-
ня (CAM), особлива увага звертається на важли-
вість нових підходів до підготовки кваліфікова-
них фахівців, що володіють знаннями у вироб-
ничій логістиці, науково-технічних засадах ви-
робництва, інформаційних технологіях, техніч-
ної естетики та інженерному дизайні. 

Підготовка майбутніх інженерів з викорис-
танням новітніх інформаційних комп’ютерних 
технологій дозволяє значно посилити інтелекту-
альні можливості людини і є ефективним засо-
бом формування спеціальних професійних ком-
петенцій, необхідних для подальшої трудової ді-
яльності в галузі художнього проектування і 
конструювання промислових виробів (інженер-
ного дизайну). 

Проблема формування професійних компе-
тенцій та підготовки майбутніх фахівців привер-
тає увагу багатьох видатних вчених, інженерів і 
педагогів. 

У своїх працях Ю. Б. Борев вказує на те, що 
технічна естетика – це теорія дизайну, теорія 
освоєння світу за законами краси промисловими 
засобами, узагальнення досвіду проектування, 
індустріального втілення, серійного виготовлен-
ня і соціального буття корисних і красивих зна-
рядь праці, верстатів, машин, речей і предметів, 
що поєднують в собі утилітарні та естетичні 
якості [1, с. 24]. 

Художнє конструювання І. Т. Волкотруб 
описує як творчу проектну діяльність [2, с. 189]. 

Винахід комп’ютера, стверджує Р. С. Гуре-
вич, ознаменував собою перехід людства від мо-
делювання, посилення фізичних можливостей і 
функцій людини до моделювання і посилення її 
інтелектуальних можливостей [3, с. 290]. 

На необхідності забезпечення нової якості 
освіти на основі застосування сучасних інфор-
маційних технологій наголошує І. Г. Захарова [4, 
с. 11]. 

Дослідник В. Д. Курушин відзначає те, що 
графічний дизайн відрізняється від «предметно-
го» конструювання тим, що пов’язаний з худож-
нім проектуванням [5, с. 10]. 

Розвиток інформаційних CAD/CAM техно-
логій, констатує Ф. В. Медведєв, дозволяє удо-
сконалювати етапи дизайнерського опрацювання 
виробів, що особливо важливо для роботи в 
умовах динамічно мінливої кон’юнктури сучас-
ного ринку [6, с. 9]. 

Вченими компетенції розглядаються як уза-
гальнені способи дій, що забезпечують продук-
тивне виконання професійної діяльності, здібно-
сті людини реалізовувати на практиці свою ком-

петентність. Визначення компетенції як здібнос-
ті індивіда справлятися зі всілякими завданнями, 
як сукупності знань, умінь і навичок, необхідних 
для виконання конкретної роботи дає Л. З. Тар-
хан [7, с. 39]. 

Вивчення проблеми підготовки інженерів 
вказує на те, що базові загальнотехнічні дисцип-
ліни, інженерна та комп’ютерна графіка, інфор-
маційна та обчислювальна техніка створюють 
умови для поглибленого оволодіння фундамен-
тальними інженерними дисциплінами, але цього 
курсу недостатньо для розвитку конструктивно-
геометричного мислення та формування компе-
тенцій в галузі інженерного дизайну. Для інже-
нерів це має особливе значення. Разом з тим не-
обхідно зрозуміти, що інженерний дизайн, як і 
багато нових дисциплін, розвинувся на стику на-
ук і являє собою синтез науки, техніки і мистец-
тва, інтегрованих на основі комп’ютерної графі-
ки. Тому, на нашу думку, згідно з головною цін-
нісною орієнтацією освіти, у вищих навчальних 
закладах необхідно створити систему підготовки 
майбутніх інженерів з розвиненими знаннями та 
навичками в цій галузі. 

У світлі вищезазначеного стало доцільним 
введення у навчальний процес Кримського ін-
женерно-педагогічного університету спеціально-
го курсу «Інженерний дизайн в машинобудуван-
ні» для студентів освітньо-кваліфікаційного рів-
ня «спеціаліст» машинобудівного профілю та 
проведення моніторингового дослідження про-
цесу формування спеціальних професійних ком-
петенцій у студентів. 

Педагогічний експеримент здійснювався з 
повним складом груп у звичайних умовах. Дос-
лідження проводилося методом відмінності, при 
якому робота була організована в експеримента-
льних (ЄГ) і контрольних групах (КГ). Придбан-
ня майбутніми інженерами знань і умінь у сфері 
інженерного дизайну в експериментальних гру-
пах здійснювалося за допомогою професійної 
програми ArtCAM, а в контрольних – без неї. 

При вивченні спеціального курсу викорис-
товувалися комбіновані інтерактивні заняття, що 
поєднують лекцію і практичну роботу, побудо-
вану за принципом наступного ускладнення за 
змістом. 

Програма моніторингової роботи мала такі 
напрями: перевірочні тести на якість знань; роз-
робка творчих проектних завдань з метою пере-
вірки знань, умінь і навичок студентів щодо ви-
користання комп’ютерної графіки як засобу фо-
рмування спеціальних професійних компетенцій 
у майбутніх інженерів. 

Для визначення рівня досягнень і якості за-
своєння експериментального навчального мате-
ріалу в ході моніторингової роботи було розроб-
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лено контрольні роботи у формі тестових за-
вдань. Тести складалися з метою перевірки кон-
кретних дизайнерських умінь знаходити творчі 
підходи до рішення задачі; уміння застосовувати 
креативне мислення, а також уміння працювати з 
інформаційними технологіями. 

Відповідно до функцій, які повинні викону-
вати майбутні інженери, нами було визначено 
основні компоненти професійних компетенцій в 
галузі інженерного дизайну: 
- когнітивно-операційний, який містить у собі 
такі складові як дизайнерські знання, уміння і 
володіння методологією дизайну; 

- мотиваційно-ціннісний, у структурні складові 
якого входять переконання, ціннісні уявлення 
про мистецтво, науку і технології у сучасно-
му світі (у тому числі й інформаційні техно-
логії); 

- емоційно-вольовий, який виражається у гото-
вності до творчої дизайнерської діяльності, у 

дизайнерській спрямованості в роботі. 
Показники сформованості спеціальних про-

фесійних компетенцій розглядалися за трьома 
рівнями: просунутий (високий), достатній (сере-
дній), елементарний (низький). 

Висновки про динаміку формування спеціа-
льних професійних компетенцій у майбутніх ін-
женерів робилися шляхом порівняння отрима-
них даних моніторингу в експериментальних і 
контрольних групах. 

Порівняння середніх оцінок рівня сформо-
ваності основних компонентів спеціальних про-
фесійних компетенцій на початок і кінець експе-
рименту вказує на збільшення просунутого рівня 
сформованості на 17% в експериментальній гру-
пі в порівнянні з контрольною. 

При цьому в обох групах зафіксовано тен-
денцію на зменшення кількості студентів з еле-
ментарним і достатнім рівнями сформованості 
(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Рівень сформованості спеціальних професійних компетенцій у студентів 
ЕГ і КГ на кінець експерименту (загальна оцінка в середньому). 

 

Моніторингове дослідження та обробка його 
результатів свідчать про статистичну значущість 
різниці в рівні сформованості спеціальних про-
фесійних компетенцій контрольної та експери-
ментальної груп, одержаних на етапах контроль-
ного експерименту. 

Отже, в результаті моніторингового дослі-
дження доведена можливість та ефективність за-
стосування спеціального курсу «Інженерний ди-
зайн в машинобудуванні», в основі якого лежить 
інтеграція інженерного дизайну і комп’ютерної 
графіки для формування спеціальних професій-
них компетенцій і підняття рівня професійної 
підготовки майбутнього інженера на якісно но-

вий рівень. 
Подальші дослідження необхідно спрямува-

ти на вивчення та побудову відповідних умов 
навчання, орієнтованих на формування та розви-
ток творчого потенціалу студентів, формування 
умінь самостійно здобувати знання, здійснювати 
проектну, експериментально-дослідницьку і са-
мостійну діяльність. 
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Таймазова Э. А. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация. В статье акцентировано внимание на том, что бухгалтерский учет - один из фак-
торов, который определяет эффективность управления бизнес-процессом и современным предприя-
тием в целом. Показано, что для студентов любой экономической специальности необходимо знание 
бухгалтерского учета, умение составлять и «читать» финансовую отчетность предприятия, ис-
пользуя компьютерную технику и современные бухгалтерские компьютерные программы. В статье 
обоснована необходимость преподавания компьютерного бухгалтерского учета для всех экономиче-
ских специальностей. Дан анализ использования компьютерных бухгалтерских программ при препо-
давании экономических дисциплин, а также при написании дипломных работ. 

Ключевые слова: компьютерный бухгалтерский учет, методика преподавания, компьютерные 
программы, «Парус-Предприятие», «1С: Предприятие». 

Таймазова Е. А. 

ОПТИМИЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Анотація. У статті акцентована увага на тому, що бухгалтерський облік - один з чинників, 
який визначає ефективність управління бізнес-процесом і сучасним підприємством в цілому. Показа-
но, що для студентів будь-якої економічної спеціальності потрібне знання бухгалтерського обліку, 
уміння складати та «читати» фінансову звітність підприємства, використовуючи комп’ютерну те-
хніку та сучасні бухгалтерські комп’ютерні програми. У статті обґрунтована необхідність викла-
дання комп’ютерного бухгалтерського обліку для всіх економічних спеціальностей. Надано аналіз ви-
користання комп’ютерних бухгалтерських програм при викладанні економічних дисциплін, а також 
при написанні дипломних робіт. 

Ключові слова: комп’ютерний бухгалтерський облік, методика викладання, комп’ютерні про-
грами, «Парус-Підприємство», «1С: Підприємство». 

Taimazova E. A. 

OPTIMIZATION OF TEACHING ACCOUNTING 
FOR STUDENTS OF THE ECONOMIC SPECIALITY 

Summary. Today information technologies and information systems became inalienable part of any sys-
tem of control by an enterprise. The volumes of information have increased repeatedly, and to process them 
is simply impossible without application of the special facilities and systems. Requirements to the information 
systems are changing, because complications of business processes are increasing. They are difficult, deeper, 
but, at the same time they become more flexible and more comfortable in use. In this connection, require-
ments in the well trained specialists, who are acquainted both with basic business processes and with the in-
formation systems not only from theoretical but also from the practical point of view are constantly increas-
ing. 

Data of accounting are used by managers, economists, workers of the financial planning, leaders of pro-
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ductive areas, and also by investors, public accountants and the tax organs. It has been proved that for the 
students of any economic speciality need the knowledge of accounting, ability to make up and «read» the fi-
nancial report of the enterprise, using computers and modern accounting methods. 

The author shows that accounting is one of the factors, which defines management of efficiency by a 
business process and modern enterprise on the whole. Moreover, today to the modern accountant it is obliga-
tory to possess skills for using a personal computer and software. The necessity of teaching computer ac-
counting for all economic specialists has been grounded in this article. The author analyzes using the com-
puter accounting programs for teaching economic disciplines and writing diploma works. The author de-
scribes what kind of computer programs should be used at universities when teaching different disciplines 
and the possibility to strengthen teaching computer accounting. 

Key words: computer accounting, teaching methods, computer programs, «Parus-Enterprise», «1C: En-
terprise». 

 
Постановка проблемы. Бухгалтерский учет 

является одним из факторов, определяющих эф-
фективность управления бизнес-процессом и со-
временным предприятием в целом. Правильный 
подход к его ведению - это залог достижения 
коммерческого успеха. Можно даже поставить 
знак равенства между профессионализмом спе-
циалиста по бухгалтерскому учету и коммерче-
ским успехом. Поэтому сегодня подготовка спе-
циалистов в области бухгалтерского учета явля-
ется ведущей в большинстве вузов, дающих эко-
номическое образование. Спрос на высококва-
лифицированных специалистов в области бух-
галтерского учета особенно возрос в условиях 
рыночной экономики, т.к. резко увеличилось 
число организаций разных форм собственности, 
развиваются экономические отношения с други-
ми государствами, создаются совместные пред-
приятия и организации, в которых бухгалтер-
ский учет необходимо вести по единым прави-
лам. Все это делает профессию бухгалтера одной 
из наиболее престижных и востребованных про-
фессий на рынке труда. 

Следует отметить и достаточно высокий 
уровень оплаты специалистов данной профессии 
и возможности профессионального роста и раз-
вития. Любое новое начинание и новый инве-
стиционный проект с самых первых шагов начи-
нается с поиска высокопрофессионального спе-
циалиста в области бухгалтерского учета. Кроме 
того, к современному бухгалтеру предъявляются 
обязательные требования владения персональ-
ным компьютером и его программным обеспе-
чением, т.к. бухгалтерский учет сегодня - это 
естественно компьютеризированный учет. 

На сегодняшний день информационные тех-
нологии и информационные системы стали 
неотъемлемой частью любой системы управле-
ния предприятием. Объемы поступающей ин-
формации возрастают многократно, и обрабаты-
вать их без применения специальных средств и 
систем становится просто невозможно. С увели-
чением сложности бизнес-процессов изменяются 
и требования к информационным системам - они 

становятся сложнее, глубже, но в тоже время 
гибче и удобнее в использовании. В связи с этим 
все более увеличивается потребность в квалифи-
цированных, хорошо обученных специалистах, 
знакомых как с основными бизнес-процессами, 
так и с информационной системой не только с 
теоретической, но и с практической точки зре-
ния. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. На сегодняшний день в научной и специ-
ализированной литературе уделяется большое 
внимание внедрению и использованию автома-
тизированных информационных систем управ-
ления и современных технологий в учебный 
процесс. Работы Т. Б. Поясок [1], М. Якутовой 
[2], Н. Р. Веселовской, В. О. Денисюк, О. В. Зе-
линской [3] указывают на существующие значи-
тельные барьеры, с которыми сталкивается ин-
формационное общество в Украине, особенно в 
условиях функционирования систем автомати-
зированной обработки экономической информа-
ции [4]. Ведущим новатором остается Житомир-
ский государственный технологический универ-
ситет, опыт преподавателей которого можно 
внедрять в любом вузе Украины [5]. Результаты 
работы обсуждаются на регулярных конферен-
циях фирмы 1С [6] и Корпорации Парус [7]. 

Цель статьи – обосновать актуальность и 
необходимость преподавания компьютеризиро-
ванного бухгалтерского учета в учебных заведе-
ниях, дающих экономическое образование, а 
также проанализировать использование компью-
терных информационных систем в учебном про-
цессе РВУЗ «Крымский инженерно-педагогиче-
ский университет». 

Изложение основного материала. Сегодня 
бухгалтерский учет из средств фиксации свер-
шившихся финансово-хозяйственных операций 
поднялся до уровня средств мониторинга биз-
нес-процессов, средств контроля за бизнес-
процессами, средств ретроспективного планиро-
вания и управления предприятием. Данные бух-
галтерского учета используются менеджерами, 
экономистами, работниками финансового пла-
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нирования, руководителями производственных 
участков, а также инвесторами, аудиторами, 
налоговыми органами. Бухгалтерский учет на 
современном предприятии, или фирме характе-
ризуется расширенной номенклатурой, высокой 
плотностью потока хозяйственных операций и 
их разнообразием, жесткими требованиями к 
своевременности обработки учетных данных, 
достоверности и личной ответственности. 

Современный компьютерный бухгалтерский 
учет включает также работу с компьютерными 
средствами передачи данных в вышестоящие ор-
ганы, свободное владение работой с электронной 
почтой и Интернет. Современный бухгалтер 
должен уметь грамотно выполнить для програм-
миста постановку задачи с целью получения до-
полнительных, не предусмотренных типовой 
программой данных и отчетов. 

Вышесказанное в очередной раз показывает, 
что для студентов любой экономической специ-

альности необходимо знание бухгалтерского 
учета, умение составлять и «читать» финансо-
вую отчетность предприятия, использовать ком-
пьютерные бухгалтерские системы для решения 
задач, специфичных для той или иной экономи-
ческой области. 

В РВУЗ «КИПУ» при преподавании дисци-
плины «Информационные системы и технологии 
в учете и аудите» для бакалавров специальности 
«Учет и аудит» и дисциплины «Управленческие 
информационные системы в учете, анализе и 
аудите» для специалистов специальности «Учет 
и аудит» используются программные продукты 
по комплексной автоматизации деятельности 
предприятия, в частности, «Парус-Предприятие» 
и «1С: Предприятие», хорошо зарекомендовав-
шие себя на украинском рынке. 

Данные табл. 1 показывают активность ис-
пользования этих программных продуктов в 
учебном процессе. 

Таблица 1. 
Использование специализированного программного обеспечения 

студентами специальности «Учет и аудит». 
 

Дисциплина 
Образовательный 

уровень 
Программный продукт 

«Информационные систе-
мы и технологии в учете и 
аудите» 

Бакалавр 
«Парус-Бухгалтерия 7.40», «Парус-Торговля и склад 
7.40», «Парус-Заработная плата 7.40» и «1С: Бухгал-
терия 7.7» 

«Управленческие инфор-
мационные системы в уче-
те, анализе и аудите» 

Специалист 
«1С: Бухгалтерия 8.1», «1С: Управление производ-
ственным предприятием» и «Парус-Менеджмент и 
маркетинг 7.40» 

 

Как видно из табл. 1, используемое про-
граммное обеспечение полностью закрывает 
весь спектр экономических задач, который воз-
никает в деятельности любого предприятия. Так, 
с помощью конфигурации «1С: Бухгалтерия» и 
модуля «Парус-Бухгалтерия 7.40» студенты зна-
комятся с правилами ведения бухгалтерского и 
налогового учета; на базе программ «1С: Зарпла-
та и управление персоналом», «Парус-
Заработная плата 7.40» студенты учатся вести 
регламентированный и управленческий учет 
(основной акцент делается на расчете заработ-
ной платы работников); на базе программы «1С: 
Управление производственным предприятием» 
будущие специалисты учатся вести планирова-
ние и бюджетирование на предприятиях и т. д. К 
сожалению, ограниченное время преподавания 
данных дисциплин (60 ч. аудиторных занятий 
для первой дисциплины и 44 ч. аудиторных за-
нятий для второй) не дает возможности в полной 
мере раскрыть особенности, преимущества, спе-
цифические нюансы той или иной программы в 
рамках предоставленных часов. Данные дисци-
плины несут комплексный характер преподава-
ния работы той или иной компьютерной про-
граммы, не обостряя внимания на отдельных 

специфичных моментах. 
Поэтому мы считаем, что нюансы того или 

иного участка учета или другой экономической 
задачи можно и необходимо раскрывать в дис-
циплинах, дающих курс знаний по данному во-
просу. Например, в курсе «Финансовый учет» 
нужно раскрывать особенности ведения учета по 
различным разделам бухгалтерского учета (рас-
четов с покупателями, поставщиками, заработ-
ной платы, учета основных средств и т. д.). Здесь 
также важно акцентирование внимания на ис-
пользуемых счетах и правильной корреспонден-
ции счетов. В курсе «Налоговый учет» можно 
уделить внимание ведению налогового учета, 
особенно специфичного в программе «1С: Пред-
приятие 8». В курсе «Отчетность предприятия» 
можно показать, как формируется отчетность в 
той или иной программе и т. д. 

Для того чтобы студент (будущий специа-
лист) получил высокий уровень освоения про-
граммного продукта, необходимо приобретение 
практического навыка, например, в рамках учеб-
но-производственной и преддипломной практик 
рекомендуется продолжать работать с програм-
мой. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой, ко-
торая заключается в том, что не на всех пред-
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приятиях пока установлены программные про-
дукты. Причина заключается в том, что внедре-
ние платформы «1С: Предприятие» – для неко-
торых организаций очень сложная и трудоемкая 
задача. Сначала составляется техническое зада-
ние, которое позволит наиболее точно подобрать 
необходимые компоненты для автоматизации 
деятельности вашего предприятия, далее разра-
батываются необходимые программные ком-
плексы, тщательно тестируются и дорабатыва-
ются до тех пор, пока результат не будет иде-
альным. Внедрение «1С: Предприятия» требует 
максимальной ответственности, и малейшая 
ошибка или недосмотр на этом этапе внедрения 
может привести к существенным сбоям в работе 
предприятия. Для того чтобы сделать работу с 
итоговым программным комплексом наиболее 
удобным и безопасным, разрабатывается специ-

альная техническая документация, производится 
обучение персонала. С теми же проблемами 
сталкивается предприятие при внедрении «Па-
рус-Предприятие». Это еще раз доказывает, что 
основной навык работы с программными про-
дуктами будущие специалисты получают в вузе, 
и часто от их осведомленности и грамотности 
зависит, будет или нет осуществлена компьюте-
ризация предприятия, на которое они придут ра-
ботать. 

В табл. 2 отражены результаты анализа ис-
пользования компьютерных бухгалтерских про-
грамм на предприятиях разных форм собствен-
ности, на базе которых проходила преддиплом-
ная практика и писались дипломные работы сту-
дентов-выпускников специальности «Учет и 
аудит» РВУЗ «Крымский инженерно-
педагогиче-ский университет». 

Таблица 2. 
Анализ использования компьютерных бухгалтерских программ 

на предприятиях – базах преддипломной практики. 
 

№ 
Используемый программный 
продукт на предприятии 

Количество предприятий, на базе которых написаны 
выпускные, дипломные, магистерские работы 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1 «1С: Предприятие 7» 55 59 89 
2 «1С: Предприятие 8» 10 9 21 
3 «Парус-Предприятие» 8 7 17 
4 «Парус-Бюджет» 32 29 43 
5 Другие программы 6 7 15 

6 
Не используются компьютерные 
бухгалтерские программы 

40 24 66 

 Всего: 151 135 251 
 

Анализ данных табл. 2 показывает, что 
удельный вес предприятий, использующих ком-
пьютерный бухгалтерский учет, на базе которых 
написаны и защищены дипломные работы сту-
дентами РВУЗ «КИПУ», составляет 73% в 2010 
г., 82% – в 2011 г. и 74% – в 2012 г. При этом 
используемые предприятиями программные 
продукты в 2010–2012 годах составляли 95%, 
94% и 92%, соответственно, от внедренных в 
учебный процесс РВУЗ «КИПУ». В среднем 
около 23% дипломных работ написаны на пред-
приятиях, где еще ведется «бумажный» бухгал-
терский учет. В основном это малые предприя-
тия, обслуживающие сельское хозяйство и др. 
Но это говорит о том, что перспектива компью-
теризации этих предприятий лежит на будущих 
выпускниках экономических специальностей, 
которые смогут, проявив инициативу и знания, 
внедрить какой-либо программный продукт и в 
этих предприятиях. И здесь необходимо пом-
нить, что информационная система, выбираемая 
предприятием или фирмой, должна соответство-
вать масштабам и задачам предприятия. В расчет 
должны приниматься такие факторы, как слож-
ность установки, настройки, обслуживания, 

адаптация под локальное законодательство и 
процессы, ну и, естественно, стоимость на всех 
этапах использования. 

Также необходимо помнить, что рынок про-
граммного обеспечения, отвечающего нуждам 
современного бизнеса, отличается жесткой кон-
куренцией. Тот факт, что программные продук-
ты, внедренные в учебный процесс РВУЗ 
«КИПУ», занимают на рынке одни из ведущих 
позиций и продолжают наращивать обороты, 
свидетельствует об осмысленном выборе в поль-
зу этих продуктов. 

Выводы. И система «Парус-Предприятие», 
и система «1С: Предприятие» благодаря зало-
женным в них инновационным принципам до-
статочно успешно вписываются в постоянно из-
меняющиеся университетские учебные планы. 
Использование этих программ позволяет не 
только применять на практике те знания и навы-
ки, которые формируются при изучении других, 
более «теоретических» курсов, но и предостав-
ляет достаточную гибкость в выборе форм обу-
чения, разумном сочетании обязательных и не 
обязательных составляющих в изучении. Это, 
несомненно, положительным образом влияет на 
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качество, конкурентоспособность выпускников, 
знакомых не только с основными принципами, 
но и возможностями последних версий данных 
программ. 

Конкурентоспособность выпускников эко-
номических специальностей будет повышаться 
только при комплексном подходе преподавания 
всех экономических дисциплин, в которые воз-
можно и необходимо внедрение компьютерных 
технологий. Профессионализм и грамотность 
преподавателей в сфере использования совре-
менных компьютерных программ по управле-
нию предприятием покажет несомненные ре-
зультаты в дальнейшей деятельности выпускни-
ков вузов. 
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ПАМЯТИ ВИКТОРА КОНСТАНТИНОВИЧА СИДОРЕНКО 

 

Ушел из жизни человек, вся трудовая деятельность которого связана с образованием. Не стало 
Виктора Константиновича Сидоренко, вдохновенного педагога, замечательного друга, доброго кол-
леги, воспитавшего целую плеяду педагогов трудового и профессионального обучения, интересного, 
благородного человека, любившего людей и Украину, ценившего каждый день, каждый час своей 
жизни и отдававшего всего себя без остатка большому и благородному делу воспитания молодежи и 
взращивания молодых ученых. 

Не верится, что его нет с нами. 
Виктор Константинович родился 27 февраля 1951 года в г. Белая Церковь Киевской области. С 

1968 г. по 1971 г. учился в Киевском техникуме радиоэлектроники. По окончанию в 1977 г. механико-
машиностроительного факультета Киевского ордена Ленина политехнического института начал  
работать в нем инженером кафедры инструментального производства. Вся дальнейшая трудовая и 
научная деятельность В. К. Сидоренко была связана с нынешним Национальным педагогическим уни-
верситетом имени М. П. Драгоманова, где он прошел путь от ассистента (1977 г.) до профессора 
(1996 г.), заведующего кафедры трудового обучения и черчения (2000 г.). В 1987 г. стал кандидатом, 
в 1995 г. доктором педагогических наук. В 1988 г. получил ученое звание доцента, в 1997 г. – профес-
сора. В 2003 г. В. К. Сидоренко избран членом-корреспондентом АПН Украины. С 2009 г. работает 
заведующим кафедрой методики обучения, с 2011 г. директором учебно-научного центра подготовки 
и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации Национального универ-
ситета биоресурсов и природопользования Украины. 

Научная деятельность В. К. Сидоренко тесно связана с комплексными исследованиями в отрасли 
развития научно-технического творчества студенческой молодежи и методологией научно-
педагогических исследований. Значительное внимание уделял интеграционным процессам в образова-
нии и закономерностям формирования графических знаний и умений. Большое внимание уделял под-
готовке научно-педагогических кадров высшей квалификации. В рамках его научной школы по акту-
альным проблемам теории и методики трудовой, профессиональной и графической подготовки около 
100 кандидатов и докторов наук проводили свои диссертационные исследования. Он был членом не-
скольких специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, автором 
более 350 научных и научно-методических работ, из них 10 монографий, 30 учебников и учебно-
методических пособий для общеобразовательных и профессионально-технических училищ и вузов, 20 
учебных программ, утвержденных МОН Украины, главным редактором периодического научно-
методического журнала «Трудова підготовка у сучасній школі», член редколлегий многих специализи-
рованных изданий. 

Он вдохновенно работал. Чуткость и доброта к людям, чувство юмора снискали ему уважение и 
любовь окружающих. Горько, когда уходит из жизни человек, полный сил, энергии, замыслов и идей. 
Светлая память о нашем учителе, коллеге, друге навсегда сохраниться в наших сердцах. 

 
Редакционная коллегия 
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