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Таким чином, системне і систематичне використання засобів 

медіадидактики у процесі самонавчання майбутніх фахівців із 

документознавства та інформаційної діяльності є необхідною умовою 

формування в них інформаційно-комунікаційної культури, мовної 

стійкості, готовності до україномовного самонавчання і 

самовдосконалення засобами мас-медіа. 
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ 
 

У статі проводиться аналіз сучасного стану інформаційних 

технологій в Україні та шляхи подолання інформаційної кризи . Якім 

вимогам повинні відповідати технології  та концепції інформатизації 

освіти. Проблеми розвитку  НІТ в Україні та іх головні чинники  
 

В статье проводится анализ современного состояния 

информационных технологий в Украине и пути преодоления 

информационного кризиса . Какие требованиям должны соответствовать 

технологии и концепции информатизации образования. Проблемы развития 

НИТ в Украине и их главные факторы. 
 

Іn the article the analysis of modern state of information technologies in 

Ukraine and ways of overcoming the information crisis. What are the 
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requirements for the technology and the concept of Informatization of education. 

Problems of development of nits in Ukraine and their main factors. 
 

Технологія обробки інформації – впорядкована послідовність 

взаємопов'язаних дій, які виконуються в строго певній послідовності з 

моменту виникнення інформації до отримання заданих результатів. 

Технологія обробки інформації залежить від характеру 

розв'язуваних завдань, використовуваних коштів обчислювальної 

техніки, числа користувачів, систем контролю над процесом обробки 

інформації. Технологія, як певний технологічний процес, завжди 

присутня у будь-якій предметній області, особливо там, де підвищена 

увага приділяється функціям відповідних технологій. Чимало 

викладачів з більшою готовністю включають у свою методичну 

систему. Однак, процес інформатизації в освіті не може відбутися 

миттєво, згідно з якою-небудь реформи, він є поступовим і 

безперервним. У концепції інформатизації освіти охарактеризовано 

кілька етапів цього процесу. 

Перший етап характеризується наступними ознаками: 

- початок масового впровадження засобів нових інформаційних 

технологій і в першу чергу комп'ютерів; 

- проводиться дослідницька робота з педагогічного освоєння 

засобів комп'ютерної техніки і відбувається пошук шляхів її 

застосування для і процесу навчання; 

- суспільство йде по шляху усвідомлення суті і необхідності 

процесів інформатизації; 

- відбувається базова підготовка у сфері інформатики на всіх 

ступенях безперервної освіти; 

Другий етап характеризується наступними ознаками: 

- активне освоєння і фрагментарне впровадження засобів НІТ у 

традиційні навчальні дисципліни; 

- освоєння педагогами нових методів і організаційних форм роботи 

з використанням комп'ютерної техніки; 

- активна розробка і початок освоєння педагогами навчально-

методичного забезпечення ; 

- постановка проблеми перегляду змісту, традиційних форм і 

методів навчально-виховної роботи; 

Третій етап характеризується наступними ознаками: 

- розповсюджене використання засобів сучасних ІТ в навчанні; 

- перебудова змісту всіх ступенів безперервної освіти на основі 

його інформатизації; 
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- зміна методичної основи навчання й засвоєння кожним 

педагогом широкого кола методів і організаційних форм 

навчання, які підтримуються відповідними засобами сучасних 

інформаційних технологій. 

Етапи, дії, операції технологічного процесу можуть бути 

стандартизовані й уніфіковані, що дозволить більш ефективно 

здійснювати цілеспрямоване управління інформаційними процесами. 

Мета застосування ІТ – зниження трудомісткості використання 

інформаційних ресурсів .Під інформаційними ресурсами розуміється 

сукупність даних, що представляють цінність для організації 

(підприємства) і виступаючих в якості матеріальних ресурсів (файли 

даних, документи, тексти, графіки, аудіо та відео інформація). 

Інформаційна технологія, як і будь-яка інша, повинна відповідати 

таким вимогам: 

- забезпечувати високий рівень  

- фрагментація всього процесу опрацювання інформації на етапи 

(фази), операції, дії; 

- включати весь набір елементів, необхідних для досягнення 

поставленої мети; 

- мати регульований характер. 

Найголовніша проблема – це старіння інформаційних технологій. 

Для інформаційних технологій є цілком природним те, що вони 

застарівають і заміняються новими . 

На зміну технології пакетного опрацювання програм на великий 

ЕОМ в обчислювальному центрі прийшла технологія роботи на 

персональному комп'ютері на робочому місці користувача. Телеграф 

передав усі свої функції телефону. Телефон поступово витісняється 

службою експрес доставки. При впровадженні нової інформаційної 

технології в організації необхідно оцінити ризик відставання від 

конкурентів у результаті її неминучого старіння з часом, тому що 

інформаційні продукти, як  інші види матеріальних товарів, мають 

надзвичайно високу швидкість змінюваності новими видами або 

версіями. Періоди змінюваності коливаються від декількох місяців до 

одного року. Якщо в процесі впровадження нової інформаційної 

технології цьому фактору не приділяти належної уваги, можливо, що 

до моменту завершення перекладу фірми на нову інформаційну 

технологію вона вже застаріє і прийдеться вживати заходів щодо її 

модернізації. Такі невдачі з впровадженням інформаційної технології 

зазвичай пов'язують з недосконалістю технічних засобів, тоді як 
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основною причиною невдач є відсутність або слабка  опрацьованість  

використання інформаційної технології. Застосування комп'ютера 

дозволяє зробити частину уроків: нетрадиційними, яскравими, 

насиченими, застосувати нові способи подачі матеріалу та різноманітні 

форми контролю. Типи подібних уроків: 

 - Урок-лекція із застосуванням сучасних технологій (урок-

презентація). 

 - Комбінований урок (додається контроль викладеного 

матеріалу). 

- Урок-залік з використанням аркушів контролю.  

Такі роботи можна за шаблоном перевірити на уроці і відразу 

провести корекцію знань практично кожного учня. 

Використання мультимедійних презентацій є доцільним на будь-

якому етапі будь-якого уроку. Подача навчального матеріалу подібним 

чином скорочує час навчання дітей. Такі уроки допомагають вирішити 

наступні завдання:  

- засвоїти базові знання з предмета; 

- систематизувати засвоєні знання; 

- сформувати навички самоконтролю; 

- сформувати мотивацію до навчання; 

- надати навчально-методичну допомогу учням у самостійній 

роботі над навчальним матеріалом. 

Таким чином, використовуючи нові інформаційні технології, 

можна урізноманітнити навчальний процес, зробити його більш 

ефективним. 

Проте головною проблемою залишається небажання  влади 

України працювати в розвитку НІТ, а також тотального контролю 

через інформаційні простори, неспроможність проведення системних 

реформ у напрямку прогресивного інформаційного суспільства. 

Фінансування яке необхідне для закупівлі нових комп’ютерів, 

створення нових робочих місць ,які пов’язані з контролем і 

використанням нових комп’ютерів. Створення шкіл для підготовки 

цих спеціалістів . Досвід показав, що проекти з комплексного 

впровадження в технологій були або заморожені, або з істотними 

тимчасовими затримками і колосальними підвищеним рівнем 

бюджетів ,це також суттєво впливає на конкурентоспроможність 

українських технологій в світі. Звідси випливає взаємозв’язок між 

розвитком НІТ і  економічним благополуччям країни . Тому необхідно 
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стимулювати інформаційний ринок як державою так і організаціями 

(компаніями). 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль информационных 

технологий в деятельности образовательного учреждения, описана 

технология унифицированных коммуникаций и ее использование для 

повышения качества образования в России, выделены преимущества 

использования видео-конференц-связи в образовательном процессе.  

Ключевые слова. Унифицированные коммуникации, информационные 

технологии, образование. 
 

Annotation. The article discusses the role of information technologies in 

educational institutions, describes the technology of unified communications and 

its use to improve the quality of education in Russia, are allocated the benefits of 

using video conferencing in the educational process. 

Keywords. Unified communications, information technology, education. 
 

Анотація. У статті розглянута роль інформаційних технологій в 

діяльності освітнього закладу, описана технологія уніфікованих 

комунікацій і її використання для підвищення якості освіти в Росії, виділені 

переваги використання відео-конференц-зв'язку в освітньому процесі. 

Ключові слова. Уніфіковані комунікації, інформаційні технології, 

освіта. 
 

По мере развития общественного сознания становится очевидно, 

что в качестве источника получения конкурентных преимуществ все 

чаще выступают знания, инновации, а также способы их применения 

на практике в различных сферах деятельности. Наибольший интерес в 


