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УДК 37.014.7:378.4
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ
2

В.В. Чаговець

Проаналізов ано пробл еми форм ування інформаційно-освітнього
середовища в ищого нав чал ьного закладу. Розглянуто принципи побудов и та
скл адові інформаційно-освітнього середовища з м етою інтенсифікації
нав чал ьного процесу, нав едено умов и дл я його успішного функціонув ання.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННООБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА
В.В. Чаговец
Проанализиров аны
пробл ем ы
формиров ания
информационнообучающей среды в уза. Определ ены принципы построения и компоненты
информ ационно-обучающей среды с цел ью интенсификации учебного
процесса, прив едены услов ия её успешного функциониров ания.
Ключевые слова:
информационно-обучающая
среда,
обучение,
технол огии, интенсификация, учебный процесс.

THE PROBLEM OF FORMING INFORMATION-LEARNING
ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
V. Chagovets
The problems in the formation of information-educational environment of the
university are analysed. Principles, arising up at development of informationeducational environment and its components are specified for the intensification of
educational process. Its successful operating conditions are effectived. Scientifically
grounded construction of information-educational environments, selection,
development of educational materials, optimum placing and integration of them on
local ( department, university (faculty), educational establishment) and regional or
global levels can provide of efficiency computer-oriented educational systems,
substantially disburden the internal and external means of communication and
result in considerable financial and intellectual cost effectiveness.
Keywords: informative-teaching environment, technologies, teaching,
intensification, educational process.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні багато в чому передбачає
підвищення якості освіти за допомогою впровадження в навчальновиховний процес вищих навчальних закл адів інформаційнокомунікаційних технологій і сучасних технічних засобів навчання.
Перспектив ним напрямом реалізації поставлених з авдань є зміна
методик навчання через використання нових засобів інформаційнокомунікаційних технологій у навчанні та інтеграцію різних форм
навчання на основі посилення ролі дистанційної роботи.
Робота кожного викл адача має бути інтегров ана з
інноваційними процесами навчальної діяльності університету загалом
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і зокрема спрямована на з астосування низки інноваційних підходів до
створення інформаційно-освітнього середовища (ІОС) навчального
закладу, викладання інформаційних технологі й для формування
інформаційно-комп’ютерної компетентності майбутніх фахівців.
Створення
компонентів
інформаційно-освітнього
середовища
навчального закл аду сприяє виходу на новий рівень навчальних
технологій, новий рівень одержання наукових знань, підвищує
конкурентоспромож ність вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах
формування єдиного освітнього інформаційного простору особливого
значення
набув ає
ефек тивне
в икористання
інформаційнокомунікаційних технологій у навчальній діяльності вищих навчальних
закладів. Досягнення ефекту від упровадж ення інформаційнокомунікаційних технологій можливе л ише за умов створення та
функціонування відповідного освітнього середовища. Із розвитком
інформаційно-комунікаційних технологій вже набули поширення такі
терміни, як «інформаційно-освітнє середовище», «комп’ютерноорієнтоване
навчальне
середовище»,
«відкрите
навчальне
середовищ е», «віртуальне навчальне середовище» тощо [1].
Питання створення та використання інформаці йно-освітнього
середовищ а розглядаються в працях В.Ю. Бикова, Р.С. Гуревича,
М.І. Жалдака, І.Г. Захарової, М.Ю. Кадемії, В.М. Кухаренка,
Ю.І. Машбиця, Є.С. Полат, С.О. Сисоєвої, В.О. Трайньової,
І.В. Трайньової, П.В. Стефаненко, Г.Б. Гордійчука та інших [1–4].
Проте й сьогодні зал ишається не до кінця дослідженим компл ексний
підхід до вирішення завдань, пов’язаних зі створенням інформаційноосвітнього середовища як напряму і нтенсифікації навчального
процесу.
Мета статті. Ураховуючи заз начене, метою статті є аналіз
проблем формування інформаційно-освітнього середовища вищого
навчального закладу, розгляд принципів побудови та скл адових
інформаційно-освітнього середовища з метою інтенсифікації
навчального
процесу,
визначення
умов
його
успішного
функціонування.
Виклад основного матеріалу дослідження. У використанні
інформаційних технологій кожен навчальний заклад стик ається з
проблемами:
1) створення єдиного інформаційного простору як системи з
повною комп’ютериз ацією всіх навчальних підрозділів, бібліотек,
підключення до всеукраїнських і міжнародних мереж;
2) розробки інтегрованих автоматизованих систем управління
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структурними підрозділами;
3) розробки спеціалізованих та універсальних навчальнометодичних комплек сів на базі інформаційних технологі й, що
забезпечують
для
студентів
можливість
самонавчання
та
самоконтролю;
4) розробки
та
впров адження
ефективної
методики
використання освітнього інформаційного середовищ а.
Вирішення цих завдань суттєво стримується відсутністю або
недосконалістю існуючого освітнього середовища навчального
закладу. Незважаючи на те, що зараз формуванням інформаційноосвітнього середовища з аймаються всі навчальні закл ади та їх
напрацюв ання заслуговують уваги, все ж таки невирішеними
залишаються питання уніфікації методів використання засобів
інформаційно-комп’ютерних технологій.
За умов одержання вищої освіти кожним бажаючим виникає
потреба у створенні багатофункціонального середовища для
самостійного одержання знань, роль якого може відігравати
інформаційно-освітнє середовище, яке має на меті забез печення
гнучкого, демократичного, відкритого, доступного навчання, що
виявляється через вільний вибір його місця, часу, з місту та форм.
Віртуальний світ інформаційно-освітнього середовища пол егшує
вивчення навчального матеріалу, урізноманітнює роботу майбутніх
фахівців, дозволяє моделювати та досліджувати об’єкти, явища та
процеси, які є предметом вивчення.
Отже, під інформаці йно-освітнім середов ищем фахівці
розуміють
методичне,
психолого-педагогічне,
комунікативне,
матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. Це
забезпечення включає з асоби навчання, які базуються на
інформаційно-комп’ютерних технологіях; навчальну та наукову
інформацію, яка сприяє формув анню професійно значущих та
соціально важливих якостей особистості майбутнього фахівця [1].
Унаслідок багатофунк ціональності інформаці йно-освітнього
середовищ а до визначення принципів його формування та
функціонування мож е бути декілька підходів. Один із них пов’язаний
із організацією навчальної та наукової діяльності. Оскільки
інформаційно-освітнє середовище має навчальну цілеспрямованість,
то для його успішного функціонування до роз міщених навчальних
матеріалів висуваються загальні педагогічні вимоги:
– науковості, доступності, наочності, урахування вікових та
індивідуальних особл ивостей користувачів (як студентів, так і
викладачів);
– єдності навчальної та наукової діяльності;
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– зближення самостійної творчої роботи студентів та науководослідної роботи викладача (принцип співтворчості).
Інший
підхід
визначається
професійно-педагогічною
спрямованістю інформаційно-освітнього середовища та його
мобільністю. Варто передбачити, щоб матері алами інформаційного
освітнього середовища могли користуватися не лише студенти та
викладачі, а також аспіранти та здобувачі.
Науково обґрунтована побудов а інформаці йно-освітнього
середовищ а, відбір, розроблення навчальних матеріалів, оптимальне
розміщення та інтеграція їх на локальному (кафедра, університет
(факультет), навчальний закл ад) та регіональному або глобальному
рівнях може забезпечити ефективні сть комп’ютерно-орієнтованих
навчальних систем, суттєво розвантаж ити внутрішні та зовнішні
канали зв’язку та привести до значної економії матеріальних та
інтелек туальних засобів.
Інформаційно-освітнє середовище, на наш погляд, має досягати
таких цілей, як:
– формування професі йних знань, умінь та навичок;
– формування інформаці йної культури майбутніх фахівців;
– реалізація творчого потенціалу та розвиток особистості;
– формування сучасного наукового та професійного світогляду;
– формування професі йної самосвідомості тощо.
У процесі розробки інформаційно-освітнього середовищ а
вирішується цілий компл екс навчально-методичних, психологопедагогічних, організаці йних, технічних, технологічних, програмних,
соціально-економічних, нормативних та ергономічних проблем, тісно
пов’язаних між собою, спрямованих на формування креативної
особистості.
Для успішного функціонування інформаці йно-освітнього
середовищ а необхідно створити відповідні умови. Як свідчать
дослідження, такими умов ами є: високий рівень інформаційної
культури викладачів і студентів, а також упровадження інноваційних,
зокрема інформаційно-комунікаційних технологій.
Навчальний
процес
із
використанням
інтегрованого
інформаційно-освітнього середовищ а передбачає роботу з такими
основними складовими:
1) електронний навчально-методичний компл екс дисципліни
(інформаційне наповнення процесу навчання);
2) електронна бібліотека навчальної дисципліни – елек тронні
підручники, посібник и, власні проек ти, інтернет-ресурси (умови
індивідуальної траєкторії навчання);
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3) інформаційні банки дисципліни, що постійно оновлюються
(електронні підручники та посібники, презентації, тестові та інші
завдання, зразки виконаних завдань);
4) дистанці йні курси;
5) автоматизовані системи контрол ю знань (полегшують працю
викладача й сприяють відвертості та об’єктивності оці нювання знань
студентів);
6) творчі (науково-дослідні) проекти, у тому числі колективні;
7) наукові студентські роботи, тези доповідей на студентських
науково-прак тичних конференціях;
8) відеозапис захисту курсових і дипломних проектів із
представленням результатів своєї діяльності в мережі Інтернет;
9) роботи аспірантів;
10) інформація про розробк и науково-педагогічних працівників
кафедри тощо.
Усі складові можна об’єднати у такі групи:
1) навчальні матеріали;
2) навчальне середовище;
3) інформаційне середовище;
4) організатори навчання;
5) засоби комунікації.
Наведені структурні компоненти мають свої технологічні
особливості та виконують певні завдання.
Ураховуючи принципи формування та умови успішного
функціонування інформаційно-освітнього середовища, розроблено
складові ІОС кафедри прикл адної економіки та інформаційних систем
Харківського державного університету харчування та торгівлі з
дисциплін «Інформатика» та «Інформаційні системи та технології на
підприємств ах». З огляду на вел ике з начення самості йної роботи
студентів розробл ено програмно-методичні комплек си дисциплін із
використанням мультимедійних та мереж них технологій. Створені
програмні компл екси для самостійного вивчення тем дисциплін добре
узгоджуються з основними дидак тичними принципами наочності,
системності, урахування індивідуальних особл ивостей студента.
Основний наголос у розробці програмно-методичних комплексів
зроблено на зручність отримання інформації в користуванні та чітк ий
веб-дизайн.
Висновки. Розробка інформаційно-освітнього середовищ а
навчального з акладу спрямована на реалізацію умов для опанув ання
студентами вл астивостей майбутньої професійної діяльності;
акцентування уваги на розвиток особисті сних якостей, необхідних для
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успішного опанування майбутньої професії; визначення рівня
розвитку професійно важливих якостей у кожного студента та
побудову індивідуальних освітніх шляхів. Досвід використання
створених програмних засобів у навчальному процесі свідчить про
активізаці ю навчання, зацікавлені сть студентів у роботі, підвищення
якості навчання.
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УДК 378.147:004.75
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ IBM ARCA
В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ
3

Л.В. Гірінова, І.Г. Сибірякова

Розглянуто нов е покол іння технологічних рішень у ком унікаційном у та
програмному забезпеченні науков о-дослідної діял ьності унів ерситетів .
Виявл ено коло ком петенцій, які надаються сервісом IBM ARCA. Визначено
можливості організації участі пров ідних науков ців та зал учення м олодшого
наукового персонал у ( студентів ) до міждисципл інарних науково-дослідних
проектів за допомогою серв ісу IBM ARCA та пошуку програм фінансування.
Ключові слова: ІТ, cloud computing, хм арні технології, ARCA, IBM
Сonnections.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА IBM ARCA
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
УНИВЕРСИТЕТОВ
Л.В. Гиринова, И.Г. Сибирякова
Рассмотрено новое покол ение технологических решений в
комм уникационном и программном обеспечении научно-иссл едовател ьской
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