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В статье проанализированы особенности использования образовательных электронных ресурсов и изме-
нения в подходах подготовки педагога к профессиональной деятельности в условиях стремительного разви-
тия информационно-коммуникационных технологий. Определены сочетания традиционных методик обуче-
ния с компьютерно-ориентированными. Изложены основные направления применения информа- 
ционно-коммуникационных технологий в процессе изучения естественных дисциплин.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронные ресурсы, компьютерно-
ориентированные системы обучения.

The article analyzes the features of the use of electronic educational resources and changes in approaches to 
teacher training profession in the rapid development of information and communication technologies. Outlined com-
bining traditional teaching methods with computer-oriented. Outlined the main directions of ICT in teaching natural 
sciences.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 
ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

УДК 378.016:004

Неухильне покращення інформаційного забезпе-
чення сфер суспільного виробництва вимагають від 
системи освіти суттєвих змін цілей, змісту та форм 
навчання. Національна академія педагогічних наук 
України та Міністерство освіти і науки України праг-
нуть розвивати та розширювати співробітництво у 
сферах науки і освіти з метою сприяння повнішому 
використанню інтелектуального потенціалу держави. 
Широке використання сучасних засобів телекомуні-
кацій надає доступ до освітніх інформаційних джерел 
у будь-яких точках планети, а також дозволяє отри-
мати необхідні дані з різних галузей знань. Наразі 
інформаційно-комунікаційні технології є потужним 
засобом інтелектуальної діяльності людини.

У навчальних закладах відбувається формування 
інформаційного суспільства, де інформаційні ресур-
си стають засобом професійної діяльності і не тіль-
ки. Таким чином, нові сучасні технології навчання  
(наприклад, мобільні) починають займати належне 
місце у діяльності навчальних закладів усіх рівнів.

Використання комп’ютерно-орієнтованих ме-
тодичних систем навчання вносить суттєві зміни 
у компоненти навчального процесу (в мету, зміст,  
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методи, засоби, організаційні форми), оскільки їхні 
характеристики суттєво відрізняються від традиційно 
застосовуваних технологій навчання [1; 2]. Викорис-
тання електронних ресурсів у навчальному процесі: 
відкриває значні можливості для підвищення його 
ефективності; підвищує інтерес до діяльності в ціло-
му; посилює мотивацію навчання; суттєво розширює 
можливості подання навчального матеріалу; відкри-
ває додаткові можливості саморефлексії діяльності. 
Варто зазначити, що учні можуть виконувати дії з мо-
деллю об’єкту вивчення та миттєво бачити результати 
власних дій [8].

Поєднання традиційних методів навчання з вико-
ристанням електронних ресурсів дозволяє підвищити 
ефективність навчально-виховного процесу, що під-
тверджується результатами численних досліджень у 
науковій школі М. І. Жалдака.

Останнім часом суттєво активізувався процес 
створення електронних ресурсів з фізико-математич-
них та природничих навчальних дисциплін, оскільки 
наразі фахівці з цього профілю більш підготовлені до 
використання інформаційно-комунікаційних техно-
логій. Зрозумілим є також і те, що більшість доробок 
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орієнтовано на використання електронних ресурсів у 
старших класах загальноосвітніх навчальних закладів 
або у вищих навчальних закладах. Цей напрям вико-
ристання, з одного боку, зумовлюється більш склад-
ним навчальним матеріалом, а з іншого – на цьому 
етапі учні мають певний рівень практичних навичок 
та досить розвинене абстрактне мислення, що є необ-
хідними передумовами ефективного використання 
електронних ресурсів. 

Можна умовно виокремити чотири основних  
напрями застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчально-виховному процесі з природ-
ничих дисциплін:

1) моделювання явищ, візуалізація математичних 
моделей, заміна натурних експериментів експеримен-
тами з комп’ютерними моделями, проведення лабора-
торних робіт з використанням моделюючого педаго-
гічного програмного засобу;

2) створення систем, що містять не лише 
комп’ютерні моделі, а й реальні прилади, фізичні 
об’єкти, з’єднані з комп’ютером за допомогою спе- 
ціального інтерфейсу, призначеного для аналого- 
цифрових перетворень з наступним комп’ютерним 
опрацюванням результатів вимірювань;

3) проведення оперативного моніторингу та 
коригування навчального процесу за допомогою 
використання комп’ютерних систем визначення рівня 
навчальних досягнень;

4) створення, використання комп’ютеризованих 
довідково-інформаційних та експертних систем, сис-
тем навчання з елементами штучного інтелекту.

Однак суттєвим недоліком такого прогресу є 
надмірне захоплення використанням виключно 
комп’ютерних моделей у навчально-виховному про-
цесі, іноді навіть тоді, коли їх можна поєднати з на-
турним експериментом.

Варто зазначити, що учень не зможе набути міц-
них знань без застосування учителем етапів система-
тизації та узагальнення. З цією метою можуть бути 
використані як довідково-інформаційні, так і екс-
пертні системи. Створення глобальних відкритих 
освітніх та наукових систем, з одного боку, сприяти-
ме накопиченню наукових знань, а з іншого  – розши-
ренню доступу широких верств населення до різних 
інформаційних ресурсів. В умовах інформаційного 
суспільства не менш важливим завданням є навчи-
ти людей правильно використовувати інформаційні  
технології [4].

Система освіти відображає зміну характеру сус-
пільної професійної діяльності та фактори, що її зу-
мовлюють. «Суспільство живе і розвивається так, як 
воно вчиться, а вчиться так, як воно хоче жити» [9]. 
Суттєві зміни у суспільстві та освіті відбуваються 
завдяки впровадженню інформаційно-комунікацій- 
них технологій.

Однак головною умовою якісної освіти є особис-
тість вчителя, людини сучасної, яка відчуває «пульс 
життя» та розуміє завдання і потреби сьогодення. 
Учитель – ключова фігура у розв’язанні завдань  

будь-якої реформи, оскільки лише він здатен на якіс-
ну зміну результатів характерної діяльності в освіт-
ніх закладах [5]. Тому підготовка вчителя, як про-
відника молодого покоління у життя, заслуговує на  
особливу увагу.

Процес підготовки висококваліфікованого вчите-
ля стримується наразі низкою обставин:

–– невідповідністю сучасної освіти та підготовки 
вчительських кадрів із соціально-економічними та 
суспільно-політичними перетвореннями в суспільстві;

–– незбалансованість технократичного та гума-
ністичного напрямів в обґрунтуванні змісту, форм та 
методів навчання;

–– недостатнє опрацювання проблем педа-
гогічної освіти в зв’язку з її інформатизацією та 
комп’ютеризацією;

–– недосконалість систем педагогічної профорієн-
тації та діагностичної служби у процесі набору абіту-
рієнтів до педагогічних навчальних закладів;

–– відсутність гнучкої системи диференційова-
ної підготовки вчителів для професійної діяльності у  
різних типах шкіл;

–– відсутність гнучкої системи підвищення квалі-
фікації педагогічних кадрів;

–– недостатній рівень наукової розробленості  
проблем підготовки педагогічних кадрів;

–– недостатній рівень координації досліджень, 
використання досягнень світового педагогічного  
суспільства;

–– недосконалість фінансування підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів;

–– слабка матеріально-технічна база освітньої 
системи.

Підготовка вчителів має бути фундаменталь-
ною. Під час підготовки необхідно застосовувати 
теоретичні основи інформатики, що, незважаючи на 
значну різноманітність та постійне вдосконалення 
апаратних і програмних засобів сучасних інформа-
ційно-комунікаційних технологій, не втратять сві-
тоглядної, загальноосвітньої та загальнокультурної 
значущості [6; 7].

Удосконалення технічних засобів подання нав-
чального матеріалу несе в собі позитивні зміни щодо 
покращення ефективності навчального процесу,  
а також висуває нові, суттєво відмінні від традицій-
них, вимоги до рівнів готовності учасників навчаль-
но-виховного процесу (як учнів, так і вчителів). Рі-
вень вимог до сформованості вмінь використання 
комп’ютеризованих засобів навчання досить високий, 
оскільки професійне використання будь-яких засо-
бів навчання передбачає знання їхнього призначення, 
вміння організувати їх ефективне використання, ово-
лодіння прийомами роботи з ними на рівні навичок.  
З методичної точки зору навчання майбутнього вчи-
теля роботі з комп’ютеризованими засобами повинно 
здійснюватися за трьома напрямами: 

1)  вивчення сучасних засобів доступу до електрон-
них ресурсів;
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2)  формування вмінь визначення місця інформа-
ційно-комунікаційних технологій, способів та форм 
використання комп’ютеризованих засобів навчання у 
навчально-виховному процесі;

3)  вивчення методів використання комп’ю-
теризованих засобів навчання у навчально-виховному 
процесі.

У такому разі використання комп’ютеризованих 
засобів відбувається опосередковано, тобто студент, 
що бере участь у навчальному процесі, є суб’єктом 
навчання, на який поширюється вплив використання 
цих засобів.

Результати вивчення процесу та результатів під-
готовки фахівців показують, що технології викорис-
тання електронних освітніх ресурсів змінюються 
швидше, ніж зміст фундаментальних дисциплін. Це 
має певний вплив на специфіку підготовки майбут- 
нього вчителя.

Як було зазначено вище, швидкий прогрес сучас-
них комп’ютерних засобів не дає можливості підго-
тувати вчителя до діяльності з ними на рівні навичок. 
Більше того, оскільки протягом часу, що пройде з 
моменту навчання у вищому навчальному закладі до 
початку професійної діяльності вчителя, відбудеться 
оновлення як електронних ресурсів, так і способів 
доступу до них.

Таким чином, за цих умов виникає потреба у  
постійному переосмисленні відомих та набутті но-
вих знань. Останнє визначає, що вчитель повинен 
навчатися упродовж усього життя, а система освіти 
має надати йому такі можливості [3]. Подальші наші 
дослідження необхідно здійснювати для створення 
відповідних умов з метою систематичного вдоскона-
лення професійних знань вчителя.
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