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Хоружа Т. І., 

викладач спецдисциплін 

  

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

На формування і розвиток особистості найбільше впливає середовище, в 

якому вона живе, навчається, працює. Тому сьогодні важливою і актуальною 

проблемою є створення такого високотехнологічного інформаційно-

комунікаційного наукового середовища в якому буде зручно отримувати 

знання в будь який час і в будь якому місці. 

Дослідження засобів дистанційного    навчання на прикладі 

формування Moodle-збірки  для віртуальних машин 

Мета даної роботи полягає в створенні переносної збірки системи 

moodle на основі віртуальної машини, обґрунтуванні її застосування та 

перевірці запропонованого підходу на прикладі пробного курсу. 

Завдання даної роботи: 

- проаналізувати структуру, зміст та сутність застосування Moodle; 

- розглянути та використати віртуальну машину для розгортання системи 

Moodle в якості мобільної збірки; 

- дослідити та ознайомитися із засобами розгортання серверної ОС, як основи 

для хостингу системи Moodle; 

- дослідити засоби та методи адміністрування системи Moodle; 

- cтворити в системі Moodle пробний курс; 

- проаналізувати переваги та недоліки обраного підходу до використання 

системи Moodle. 

Об’єкт дослідження  − система дистанційного навчання Moodle на 

основі віртуальної машини. 

Предмет дослідження – процес розгортання, налаштування та 

адміністрування системи дистанційного навчання Moodle на основі 

віртуальної машини. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

- уточнено зміст і сутність застосування Moodle на основі віртуальної 

машини; 

- сформовано Moodle-збірка на основі віртуальної машини зручної для 

зручного переміщення між різними підмережами; 

- застосування Moodle-збірка на основі віртуальної машини для підвищення 

якості дистанційного навчання. 

Практичне значення одержаних результатів. В процесі дослідження 

було сформовано переносний стабільний засіб дистанційного навчання, який 

може бути використаний в різних умовах пов’язаних з технічним 

забезпеченням цільової аудиторії. 

В першому розділі даної наукової роботи, я розкрила особливості 

технологій дистанційного навчання з використанням віртуальних машин. А 

саме : 

Дистанційне навчання - сукупність технологій, що забезпечують 

доставку основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна взаємодія 

студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості 

самостійної роботи з навчальними матеріалами, а також у процесі навчання. 

 Каскадна модель передбачає послідовне виконання всіх етапів проекту 

в строго фіксованому порядку. Перехід на наступний етап означає повне 

завершення робіт на попередньому етапі 

Система Moodle відповідає всім основним критеріям, що висуваються до 

систем електронного навчання, зокрема таким, як: 

- функціональність 

- надійність  

- стабільність 

- вартість  

- відсутність обмежень 

- модульність 

- наявність вбудованих засобів розробки 
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- підтримка міжнародного стандарту SCORM 

- наявність системи перевірки 

- зручність і простота використання та навігації 

До найпопулярніших СДН можна віднести: 

 Moodle; 

 «Прометей»; 

 «Віртуальний Університет»; 

 e-University. 

 «Веб-клас ХПІ»; 

Основний параметр відбору – це встановлена операційна система. 

Оскільки програмне забезпечення по створенню віртуальних комп’ютерів 

підтримує різні оболонки – це можуть бути як вузькоспеціалізовані, так і 

додатка для роботи з різними системами. Є платні і безкоштовні утиліти. До 

критеріїв вибору відносять: 

 зрозумілий інтерфейс; 

 високий ступінь захисту даних; 

 широкий набір вбудованих інструментів; 

 обмеження у доступі до апаратного та програмного забезпечення 

Віртуальна машина — це спеціальна програма, створена для емуляції 

іншої операційної системи. Зазвичай віртуальна машина запускається на 

будь-якої ОС, емулюючи при цьому новий фізичний комп’ютер. 

o Приклади віртуалізації: 

o Віртуальна машина  

o Віртуальна машина - гіпервізор.  

o Хостові віртуальні машини.  

o Віртуальні машини рівня додатків  

o Паралельна віртуальна машина.  

Виходячи з інформації поданої в таблиці, можна сказати, VirtualBOX  та 

VirtualPC  мають схожі характеристики, відмінність лише в тому, що одна з 

них є безкоштовна та надає можливість встановленні ОС Windows, Linux . 

Parallels має одну відмінність від двох попередніх – це платне користування. 
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Даний засіб для дистанційної форми навчання на прикладі формування  

Moodle-збірка, буде сформований саме за каскадною моделлю програмно 

розробки. 

Moodle-збірка буде сформована саме за цією моделлю тому, що не 

встановивши програми VirtualBox ми не зможемо встановити Linux Server, як 

другу операційну систему. Далі не можливо перейти до наступного етапу – 

це налаштування Lamp, якщо немає встановленої ОС саме серверного типу і 

так далі. Всі вимоги по розробці ПЗ мають бути чіткі та стабільні, що і 

характерно для  каскадної моделі. 

Каскадна модель передбачає послідовне виконання всіх етапів проекту 

в строго фіксованому порядку. 

Процес виконання практичної частини наукової роботи полягає в 

наступному: 

1. Завантажити на офіційному сайті Oracle VirtualBox програму 

VirtualBox в форматі exe.  

2. В середовищі програми VirtualBox створити віртуальну машину 

для встановлення та налаштування  Linux server. Образ iso-файлу  можна 

безкоштовно завантажити на офіційному сайті ресурсу Ubuntu за 

посиланням: https://releases.ubuntu.com/18.04/. 

3. Процес встановлення Linux server влючає кілька етапів.  

Виділяємо віртуальну машину в менеджері і натискаємо «Налаштувати».  

Після запуску віртуальної машини потрібно встановити операційну 

систему Linux. 

Налаштування LAMP 

Налаштувати повний пакет LAMP можна автоматично за допомогою 

програми Tasksel, яку можна встановити: 

sudo apt install tasksel 

після встановлення програми налаштувати LAMP на Ubuntu: 

sudo tasksel install lamp-server 

https://releases.ubuntu.com/18.04/
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Другий метод прописати всі команди вручну. Інформацію по 

встановленню та налаштуваннюLAMP на Ubuntu можна знайти за 

посиланням: 

https://losst.ru/ustanovka-lamp-ubuntu-18-04 

Після завантаження віртуальної машини потрібно авторизуватися, тобто 

ввести логін – sysadmin, пароль - 1Qaaaaaa$. 

За допомогою команди sudo passwd root зайти, як суперкористувач. 

Ввести пароль 1Qaaaaaa$ у відповідь на всі три запити. На наптупному етапі 

вийти з режиму користувача – exit, тоді команда root після чого ми зайдемо в 

операційну систему на правах суперкористувача. 

Після входу в систему потрібно визначити IP-адресу віртуальної машини 

за допомогою команди ifconfig. Найперша адреса при відповіді на запит 

команди і буде нашою IP-адресою, яку пізніше потрібно прописати у php 

файлі за такою адресою розміщення файлу: 

var/www/html/moodle/conf.php 

Наприклад: http://192.168.1.5/moodle 

Для того, щоб система запам’ятала внесені зміни, потрібно 

перезавантажити Apache за допомогою команди: 

sudo systemctl restart apache2 

От і все наша Moodle-збірка готова до використання. 

 Вводимо в командну стрічку 192.168.1.5/moodle і відкривається 

середовище Moodle. Авторизовуємося за логіном: admin, вводимо пароль: 

1Qaaaaaa$ та відкривається наступне вікно – рис. 16. 

Виконавши всі вище описані дії можна створювати та налаштовувати 

нові курси, додавати користувачів та інше. Дана система буде доступна при 

увімкненій віртуальній машині, яка виступає в ролі сервера із розгорнутим 

сайтом Moodle. 

За результатом виконаної роботи можна підвести підсумки, що дана 

спроектована Moodle-збірка на основі віртуальної машини може прийти на 

допомогу будь якому суб’єкту навчального процесу.  Тому що вона зручна у 

https://losst.ru/ustanovka-lamp-ubuntu-18-04
http://192.168.1.5/moodle
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використанні, мобільна у використанні та адмініструванні, а також 

абсолютно безкоштовна. Проста у копіюванні 

На майбутнє планую використовувати розроблену Moodle-збірку для 

підвищення якості навчального процесу в своїй роботі в процесі викладання 

навчальних дисциплін різного характеру, тому що даний ресурс є мобільним 

у використанні, тобто переносний. Зручний у використанні при обмеженому 

доступі до Інтернету. Планую презентувати даний ресурс на обласному 

метод-об’єднані викладачів з Інформаційних та комп’ютерних технологій та 

створювати публікації на освітніх ресурсах з метою розширення 

комп’ютерної компетенції викладачів, що в свою чергу підвищить якість 

освіти. 
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 Рябіїк А. М.,  

старший майстер 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

                                                                                                             

У наш час система освіти повинна готувати майбутніх фахівців до такого 

життя, якому перед ними можуть виникати нестандартні завдання, виконання 

яких передбачає наявність умінь і навичок будувати й аналізувати власні дії, 

адаптуватися в соціальній та майбутній професійній галузі, працювати в 

команді, бути готовими до перевантажень і стресових ситуацій, уміти 

швидко з них виходити. Фахівець може успішно виконувати ці функції, якщо 

він володіє способами їх здійснення, може спрогнозувати можливі наслідки 

своєї діяльності та має здібності до їх реалізації.  

         У наукових джерелах поняття «компетентність» розглядається як 

сукупність індивідуальних здатностей, навичок, професійних умінь і знань, 

наявність базової освіти і досвіду роботи. На думку, П. Горкуненка, 

професійна компетентність майбутнього будівельника структурно поєднує: 

фундаментальні знання наукової дисципліни з урахуванням сучасних 

підходів до її вивчення, тенденцій, наукових досліджень, розробок 

найактуальніших проблем; знання методології наукового пошуку; мовна 
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компетенції, що охоплює вміння довести свої думки стосовно визначеної 

проблеми не лише рідною, але й іноземною мовами; інформаційно-

комп’ютерна компетенція, яка містить уміння знати і використовувати 

інформаційні джерела та комп’ютерну техніку на рівні користувача, а також 

навички аналізу, відбору і вмілого використання отриманої інформації; 

соціологічна компетенція; правова компетенція; професійний ріст, постійне 

підвищення професійної компетенції.  

         Формування компетентностей у студентів відбувається під час 

теоретичної підготовки, але основна їх частина формується на практиці. 

Студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» на 2-му курсі 

проходять навчальну та професійну практики на будівельних підприємствах. 

Метою цих практик є: закріплення, поглиблення та систематизація 

теоретичних знань студентів, одержаних при вивченні спеціальних дисциплін 

на основі вивчення діяльності конкретного підприємства; формування та 

удосконалення у них професійних умінь і навичок зі спеціальності для 

прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних умовах; 

отримання практичного досвіду, розвиток професійного мислення, 

прищеплення навичок організаторської діяльності у трудовому колективі; 

вивчення інформаційних технологій, які використовуються на підприємстві; 

ознайомлення з технологією документообігу, що використовується на 

підприємстві.  

         Проходження практики забезпечує формування знань із професійної 

етики, розвиток самостійності, поваги до трудової діяльності. Під час 

проходження практики студенти можуть досягти найвищого рівня 

сформованості професійної компетентності, тому що їхні теоретичні знання 

можуть бути застосовані у практичних ситуаціях своєї майбутньої професії.           

         Для ефективного управління процесами формування у майбутнього 

спеціаліста професійної компетентності під час проходження виробничої 

практики необхідне використання інноваційного механізму: зробити процес 

оцінювання систематичним, безперервним та комплексним упродовж усього 
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періоду практики. Керівник підприємства має встановити на кожному етапі 

величину відхилення фактичного рівня знань, умінь та навичок від 

нормативних вимог.  

 Зазначене дає підстави для висновку: щоб механізм формування 

професійної компетентності надавав кращі можливості для підготовки 

конкурентоспроможних молодших спеціалістів з будівництва, треба 

удосконалювати процес засвоєння студентами систематизованих знань, умінь 

і навичок під час проходження навчальної та професійної практик.  

Список використаних джерел 

1. Бобров В. Проблеми вищої освіти у створенні моделі інноваційно 

орієнтованої  компетенції// Вища освіта України. – 2010. – №3. – С. 45–49.  

2. Гетало В.П. Проблеми модернізації навчального процесу в технічних 

вищих навчальних закладах з урахуванням потреб малого бізнесу// 

Педагогіка і психологія. – 2011. – №3. – С. 49–50 

 

Арендарчук С. М., 

майстер виробничого навчання 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 
Для інформаційного забезпечення педагогічного процесу кожен 

викладач і здобувач освіти повинні мати доступ до практично необмеженого 

обсягу інформації і її аналітичного оброблення, можливості для 

безпосереднього включення в інформаційну культуру суспільства. Одним із 

пріоритетних напрямів розвитку освіти в умовах переходу до інформаційного 

суспільства є комп’ютеризація та інформатизація навчального закладу. 

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки, застосування її в усіх галузях, 

повсякденному житті, можливість сучасного комп’ютера зберігати, 

представляти та обробляти будь-яку інформацію зумовило їх використання в 

освітній діяльності. Широкомасштабний розвиток педагогіки співпраці, 
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активізація та індивідуалізація навчання, використання креативних 

технологій навчання змінили роль і місце викладача в навчальному процесі. 

Змішане навчання становить модель успішного навчання, метою якого є 

одержання знань з використанням консультування за допомогою електронної 

пошти, дискусії у форумах, блогах, у процесі вивчення Веб-курсів, 

електронних книг. Змішане навчання поєднує в собі ефективність та 

оперативність електронних форм навчання із соціальними системами 

загального навчання. У змішаній формі навчання також відбувається 

комбінація двох зовсім різних форм навчання, які, поєднуючись, утворюють 

одне ціле. Курс ЗН формується з традиційних форм навчання: очне навчання 

та e-learning, причому з цих двох форм навчання вибирається лише 

позитивний досвід. 

Здійснення змішаної форми навчання відбувається під керівництвом 

викладача. 

Виділимо переваги ЗН: 

-    масштабування; дає змогу значно збільшити аудиторію учасників 

навчального процесу за допомогою електронного навчання; 

-    швидкість; одночасно можна вчити багатьох людей на тому матеріалі, 

який було розроблено для одного слухача; 

-    колективність; забезпечується за рахунок різноманітності типів 

контенту; 

-    продуктивність; забезпечується можливістю навчання у будь-який час, 

з будь-якого місця. 

Змішане навчання об'єднує інструменти очного та дистанційного 

навчання у тих пропорціях, які найкраще підходять до конкретної ситуації. 

Традиційне навчання "лікує" недоліки дистанційних занять, і навпаки, 

онлайн освіта повністю виключає проблеми очного навчання. 

Тенденції до зростання ролі самостійної роботи здобувачів, розмиття 

меж між різними формами організації навчання внаслідок широкого 

використання засобів ІКТ привели до появи змішаного навчання – 
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педагогічно виваженого поєднання технологій традиційного, електронного, 

дистанційного та мобільного навчання, спрямованого на інтеграцію 

аудиторного та позааудиторного навчання.  

Основні особливості системи змішаного навчання 

На перший погляд, основна відмінність змішаного навчання від 

звичайної системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал і 

отримати нові знання. Так, технології стають повноцінною частиною 

навчального процесу. Проте йдеться також і про поєднання різних підходів, 

способів подачі матеріалу, видів роботи. Наприклад, частина інформації 

розподіляється на групову роботу, частина – на самостійне вивчення.  

Моя роль як майстра у системі змішаного навчання відрізняється від 

звичайної трьома речами. Перша – я можу працювати із здобувачами освіти у 

маленьких групах та збільшувати вплив на них. Друга – поки мої здобувачі 

не зі мною, вони продовжують навчатися через спеціальні застосунки. Третя 

– вони можуть проходити тестування онлайн та отримувати миттєвий 

зворотний зв'язок від мене‖. 

Список використаної літератури 

1. Устемиров К. У., Васильев И. Б., Девятьярова Т. А. Методика навчання 

загальнотехнічним і спеціальним дисциплінам. – Алмати, 2006. – 304 с 

2. Якубовський З. Розвиток творчих здібностей учнів за допомогою 

різнорівневих карток-завдань// Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. 

– №4. – С.11-16. 

3. Використання Інтернет– ресурсів в освітніх цілях (на основі аналізу 

закордонного досвіду) Иванова Е.В. [Електронний ресурс]. 
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Муха Н. В., 

майстер виробничого навчання 
 

Роль апаратно-сучасних засобів дистанційного навчання 
Освіта є однією з найважливіших сфер людської діяльності, якість якої 

визначається не тільки кінцевим результатом, але й освітнім процесом в 

цілому.  

Упровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій сприяє 

формуванню професійної компетентності майбутнього фахівця, та є 

об’єктивним процесом розвитку освіти. В навчанні інформаційно-

комунікаційні технології застосовуються, по-перше, для представлення 

навчальної інформації, по-друге, для контролю успішності її засвоєння. 

Інформатизація суспільства, в тому числі й системи освіти, надає певні 

вимоги до процесу формування інформаційної компетентності майбутнього 

фахівця. Для повноцінної підготовки здобувачів освіти до роботи в 

сучасному інформаційно-технологічному суспільстві необхідно, щоб процес 

навчання також проходив у інформаційно-комунікаційному освітньому 

середовищі, що сприяє активації пізнавальної діяльності та розвитку творчих  

здібностей, готовності й прагненню до саморозвитку. 

 На сьогоднішній день Україна робить рішучі кроки до влиття в світовий 

інформаційний простір, вбачаючи одним з головних пріоритетів – 

інформатизацію освіти, як запоруку майбутнього інтелектуального 

потенціалу нації. Отже, інформатизацію освіти можна представити яке 

процес підготовки людини до повноцінного життя в умовах сучасного 

інформаційного світового співтовариства, продуктивного використання 

інформації та знань.  

Система освіти будь-якої країни безпосередньо пов’язана зі стадіальним 

розвитком суспільної формації, з рівнем розвитку її культури в той чи інший 

період існування. Пріоритет певних педагогічних концепцій у різні періоди 

існування людства зумовлено соціокультурною ситуацією, а також сутністю 

соціального замовлення на певні особистісні характеристики випускників 
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навчального закладу. Характерними тенденціями сучасного світу є постійне 

зростання обсягів інформації, стрімкий технологічний і технічний розвиток, 

зокрема, проникнення інформаційних та комунікаційних технологій в усі 

сфери життя, розгортання процесів глобалізації. Ці тенденції зумовлюють 

процеси, що впливають на розвиток традиційної моделі освіти, і нових форм 

навчання, що з’явилися в останні десятиріччя, зокрема й дистанційного 

навчання. Серед таких процесів необхідно виділити процеси інформатизації, 

інтеграції та глобалізації. Стрімкий розвиток інформаційних технологій 

створює передумови для розвитку дистанційного навчання, що дозволяє 

навчатися поза межами навчального закладу, забезпечує студентів більшою 

мобільністю та дозволяє обрати власну траєкторію освіти. 

Сьогодення можна назвати ерою інформатики та телекомунікацій. Це 

ера спілкування, трансферу інформації та знань. Навчання і робота, сьогодні 

ці два слова стали синонімами: професійні знання старіють дуже швидко, 

тому необхідно їхнє постійне вдосконалювання. Світова телекомунікаційна 

інфраструктура дає сьогодні можливість створення систем масового 

безперервного самонавчання, загального обміну інформацією, незалежно від 

тимчасових і просторових поясів. 

Прикладами електронного навчання є відеоконференції, розширені чати, 

матеріали курсів у цифровому вигляді. Але сьогодні найбільш актуальним 

стає поява нового визначення – «мобільне навчання», що тісно пов'язане з 

електронним та дистанційним навчанням, характеризується використання 

мобільних пристроїв. Навчання проходить незалежно від місця знаходження і 

відбувається при використанні портативних технологій. Іншими словами, 

мобільне навчання зменшує обмеження із здобуття освіти по 

місцезнаходженню за допомогою портативних пристроїв. Мобільне навчання 

має на увазі використання мобільної технології як окремо, так і спільно з 

іншими інформаційними та комунікаційними технологіями, для організації 

навчального процесу незалежно від місця і часу. Навчання може приймати 

різні форми: за допомогою мобільних пристроїв студенти можуть 
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отримувати доступ до освітніх ресурсів, зв'язуватися з іншими 

користувачами, створювати контент в навчальній аудиторії і за її межами. 

Мобільне навчання включає в себе заходи, необхідні для досягнення цілей 

навчання, наприклад ефективне управління системами закладів вищої освіти, 

вдосконалення взаємодії між освітніми установами та здобувачами освіти. 

Особисто я не була готова до дистанційного навчання. За короткий 

проміжок часу довелося освоїти онлайн-платформи. На даний час працюю на 

платформі Blogger.  

Список використаної літератури 
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професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій 
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2. Десятов Т.М. Взаємовплив національного і міжнародного досвіду в 

професійній освіті // Сучасні інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми // Зб. наук. пр.– КиївВінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – С. 26-28 

3. Полак Л.Б. Навчально-виховний процес у закладах профтехосвіти: 
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                                                                Гладь О. П., 

майстер виробничого навчання 

 

Нові інформаційні технології в процесі виробничого навчання 

 
Нові інформаційні технології в навчанні – це використання 

різноманітних технічних засобів, у тому числі й комп'ютерних. Засобами 

нових інформаційних технологій є програмно-апаратні засоби й пристрої, що 

функціонують на базі мікропроцесорної, обчислювальної техніки, а також 

сучасних засобів і систем інформаційного обміну. 

Інформаційно-комунікаційні технології, зокрема їх апаратна складова – 

комп’ютер та комп’ютерна техніка можуть бути як об’єктом вивчення, так і 
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засобом навчання, тобто можливі два напрями формування інформаційно-

комунікаційних компетенцій для здобувачів освіти. 

Впровадження в навчальний процес інформаційних технологій 

супроводжується збільшенням обсягів самостійної роботи здобувачів, що 

потребують постійної підтримки навчального процесу з боку викладачів.   

Ефективність використання засобів інформаційних технологій у 

виробничому навчанні залежить від успішності розв'язання завдань 

методичного характеру, пов'язаних з інформаційним змістом і способом 

використання апаратно-програмного навчання. Найефективнішим є 

застосування інформаційних технологій для відпрацьовування навичок і 

умінь, необхідних для професійної підготовки. Наприклад, для засвоєння 

теоретичного лекційного матеріалу використовуються дистанційне навчання. 

Дистанційне навчання (ДН) - сукупність технологій, що забезпечують 

доставку основного об'єму матеріалу, що вивчається, інтерактивну взаємодію 

здобувачів з майстрами в процесі виробничого навчання.  

Дистанційне навчання претендує на особливу форму навчання (разом з 

очною та заочною). 

Використання технологій дистанційного навчання дозволяє: 

 понизити витрати на проведення навчання;  

 проводити навчання великої кількості людей;  

 підвищити якість навчання за рахунок застосування сучасних засобів,  

об'ємних електронних бібліотек і так далі - створити єдине освітнє 

середовище. 

Дистанційне навчання, здійснюване за допомогою комп'ютерних 

телекомунікацій, має наступні форми занять: чат-заняття, веб-заняття, 

телеконференції, вебінар.  

Формування компетентностей у здобувачів освіти відбувається під час 

теоретичної підготовки, але основна їх частина формується на практиці. 

Метою цих практик є:  
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 закріплення, поглиблення та систематизація теоретичних знань здобувачів, 

одержаних при вивченні спеціальних дисциплін;  

 формування та удосконалення у них професійних умінь і навичок зі 

спеціальності для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у 

реальних умовах; 

 отримання практичного досвіду, розвиток професійного мислення, навичок 

організаторської діяльності у трудовому колективі. 

Проходження практики забезпечує формування знань із професійної 

етики, розвиток самостійності, поваги до трудової діяльності. Здобувачі 

можуть досягти найвищого рівня сформованості професійної компетентності, 

тому що їхні теоретичні знання можуть бути застосовані у практичних 

ситуаціях своєї майбутньої професії. Для ефективного управління процесами 

формування у майбутнього спеціаліста професійної компетентності під час 

проходження виробничої практики необхідне використання інноваційного 

механізму: зробити процес оцінювання систематичним, безперервним та 

комплексним упродовж усього періоду практики. Зазначене дає підстави для 

висновку: щоб механізм формування професійної компетентності надавав 

кращі можливості для підготовки конкурентоспроможних молодих 

спеціалістів, треба удосконалювати процес засвоєння систематизованих 

знань, умінь та навичок. 
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ГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ВИВЧЕННІ 

ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 

Всеохоплюючий вплив на суспільне життя людини, який справляють 

політичні процеси, робить актуальним завдання всебічного наукового 

дослідження цих процесів.   

Першочерговими проблемами такого дослідження є поглиблення 

розуміння сутності та змісту політичних процесів та створення можливості 

якісного прогнозування політичних процесів різного масштабу.  

Очевидно, що як глибоке розуміння процесу, що вивчається, так і 

прогнозування його подальшого перебігу можливі за умов застосування 

широкого спектру спеціальних наукових методів, які забезпечуватимуть 

досягнення позитивного результату дослідження.  

Внаслідок надзвичайної складності політичних процесів та їх 

непридатності для експериментування важливе місце у різноманітті методів 

наукового дослідження політичних процесів повинні займати сучасні методи 

моделювання, апробовані як в гуманітарних, так і у природничих науках. 

Важливе місце серед них посідають методи комп’ютерного 

просторового моделювання, методи імітаційного моделювання, а також 

методи моделювання нелінійної динаміки, які базуються на теорії хаосу і 

синергетиці.  

Використання вказаних методів у дослідженні політичних процесів має 

створити можливості для більш глибокого проникнення в сутність 

політичних процесів та побудови науково обґрунтованих прогнозів перебігу 

цих процесів.  

В той же час запровадження сучасних методів моделювання вимагає 

суттєвої зміни у трактуванні досліджуваного предмету, яке має бути 

адекватним цим методам, та певної модифікації дослідницьких завдань, що 
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можуть вирішуватися та, відповідно, ставитися у вивченні політичних 

процесів.  

У сучасній політичній науці майже відсутні узагальнюючі дослідження з 

теоретико-методологічних та прикладних проблем застосування сучасних 

методів моделювання у дослідженні політичних процесів. 

Значна частина інформації, використовуваної в сучасних прикладних 

дослідженнях, має просторово-розподілений характер, тобто вона прив'язана 

до різних географічних об'єктів – адміністративно-територіальних одиниць, 

населених пунктів, районів тощо.  

Цю інформацію найзручніше представляти і аналізувати у вигляді 

картографічних творів, що мають більшу інформативність в порівнянні з 

іншими способами представлення інформації [1]. 

Як відомо, певні традиції просторового аналізу політичних процесів 

закладені в політичній науці політичною географією та геополітикою [Див., 

напр.: 2; 3]. В той же час слід зазначити, що обидві ці дисципліни внаслідок 

зрозумілих причин побіжно торкались питань саме просторового 

моделювання політичних процесів. Головною серед цих причин була 

відсутність технічних можливостей побудови подібних просторових 

моделей. 

В останні десятиріччя завдяки розвитку комп'ютерних географічних 

інформаційних систем (ГІС) з'явилась можливість створювати моделі будь-

яких процесів, що протікають у просторі. Такою можливістю скористались в 

природничих науках, в економіці. Поступово ГІС-технології впроваджуються 

й у вивчення соціальних та політичних процесів. 

Наведу деякі найбільш характерні визначення ГІС: - інформаційна 

система, яка може забезпечити введення, маніпулювання і аналіз географічно 

певних даних для підтримки ухвалення рішень;  

- реалізоване за допомогою автоматизованих засобів (ЕОМ) сховище 

системи знань про територіальний аспект взаємодії природи і суспільства, а 
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також програмне забезпечення, що моделює функції пошуку, введення, 

моделювання та ін.;  

- набір засобів для збору, зберігання, пошуку, трансформації та 

відображення даних про навколишній світ з певними цілями;  

- інформаційна система, призначена для роботи з просторовими або 

географічними координатами;  

- сукупність апаратних та програмних засобів і процедур, призначених 

для забезпечення введення, управління, обробки, аналізу, моделювання і 

відображення просторово координованих даних для вирішення складних 

проблем планування і управління;  

- апаратно-програмний людино-машинний комплекс, що забезпечує 

збір, обробку, відображення і поширення просторово-координованих даних, 

інтеграцію даних і знань про територію для ефективного використання при 

вирішенні наукових і прикладних географічних завдань, пов'язаних з 

інвентаризацією, аналізом, моделюванням, прогнозуванням і управлінням 

зовнішнім середовищем та територіальною організацією суспільства;  

- науково-технічні комплекси автоматизованого збору, систематизації, 

переробки і представлення (видачі) геоінформації в новій якості з умовою 

приросту знань про досліджувані просторові системи; 

- комп'ютерна технологія введення, зберігання, обробки і представлення 

просторово координованої інформації.  

Відмітимо, що характерно практично для усіх визначень ГІС.  

По-перше, ГІС – це інформаційна система, тобто "система обробки 

даних, яка має засоби накопичення, зберігання, оновлення, пошуку і видачі 

даних".  

По-друге, ця інформаційна система відноситься до категорії 

автоматизованих інформаційних систем, що "використовують ЕОМ на усіх 

етапах обробки інформації". Комп'ютер є неодмінним атрибутом і основою 

геоінформаційної технології.  



 22 

По-третє, ця інформаційна система здатна обробляти просторову 

(просторово-розподілену, просторово-координовану) інформацію.  

Відмітною особливістю географічних інформаційних систем є наявність 

в їх складі специфічних методів аналізу просторових даних, які в сукупності 

із засобами введення, зберігання, маніпулювання і представлення 

просторово-координованої інформації і складають основу технології 

географічних інформаційних систем, або ГІС-технології.  

Саме наявність сукупності здатних генерувати нове знання специфічних 

методів аналізу з використанням як просторових, так і непросторових 

атрибутів і визначає головну відмінність ГІС-технології від технологій, 

наприклад, автоматизованого картографування або систем автоматизованого 

проектування.  

Проте, ця відмітна особливість геоінформаційних систем в явному виді 

відзначається лише деякими авторами.  

Здатність же географічних інформаційних систем виконувати 

"трансформацію", "аналіз", "моделювання" просторових даних, що, в 

загальному випадку, не характерне для інших інформаційних систем, як 

правило, відзначається в існуючих визначеннях ГІС.  

Необхідно звернути увагу на те, що визначення "географічна" в назві 

географічних інформаційних систем і геоінформаційної технології являється, 

по суті, синонімом просторовості аналізованої інформації. 

Таким чином, однозначне коротке визначення явищу ГІС дати досить 

складно. На нашу думку, досить повно відбиває суть ГІС таке визначення: 

ГІС – комп'ютерна технологія введення, зберігання, обробки і представлення 

просторово координованої інформації.  

Тобто ГІС – це сучасна комп'ютерна технологія для картографування та 

аналізу об'єктів реального світу, а також подій, що відбуваються на нашій 

планеті.  
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Ця технологія об'єднує традиційні операції роботи з базами даних, 

такими як запит і статистичний аналіз, з перевагами повноцінної візуалізації і 

географічного (просторового) аналізу, які надає карта.  

Ці можливості відрізняють ГІС від інших інформаційних систем і 

забезпечують унікальні можливості для їх застосування у вирішенні завдань, 

пов'язаних з аналізом і прогнозом явищ і подій навколишнього світу, з 

осмисленням і виділенням головних чинників і причин, а також їх можливих 

наслідків, з плануванням стратегічних рішень та їх наслідків. 

Слід відзначити певну подвійність поняття ГІС у практичному 

використанні. Цим терміном називають як відповідне програмне 

забезпечення, що призначається для введення, зберігання, обробки тощо 

даних, так й організовані із його допомогою дані – своєрідні "географічні" 

бази даних.  

Отже, ГІС як назва застосовується наприклад, до «ArcView» чи 

"MapInfo" – програмних продуктів для створення та супроводження 

географічних баз даних, і в той же час, ця назва застосовується до 

відповідним чином організованої бази відомостей щодо розміщення 

партійних осередків, політичних уподобань населення тощо.  

ГІС-технології застосовуються при вирішенні досить широкого спектру 

завдань – як найбільш типових (тематичне картографування, розробка 

кадастрових систем, інформаційне забезпечення моніторингу), так і 

перспективних (моделювання природних процесів, розробка географічних 

систем і просторових систем підтримки рішень).  

Використання ГІС-технологій дозволяє раціонально зберігати і 

оперативно представляти, а також аналізувати будь-яку наявну просторову 

інформацію, у тому числі політичну, що підвищує ефективність управління 

за рахунок прискорення інформаційного обміну і повноти використовуваної 

інформації.  

Створення карт і картографо-географічний аналіз не є чимось абсолютно 

новим. Проте технологія ГІС надає новий, більш відповідний сучасності, 
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ефективніший, зручніший і швидший підхід до аналізу проблем і вирішення 

завдань, що виникають в ході життєдіяльності людини.  

Вона автоматизує процедуру аналізу і прогнозу, здійснення якого на 

матеріалах "паперової" карти раніше було вкрай копіткою справою.  

Основними функціями, що реалізуються ГІС, в загальному випадку є:  

- введення та оновлення даних;  

- зберігання і маніпулювання даними;  

- аналіз даних;  

- виведення і представлення даних і результатів аналізу. 

Комп'ютерне ГІС-картографування, таким чином, дозволяє включити до 

наукового аналізу політичних процесів повноцінну просторову складову – їх 

локалізацію та наступний розвиток. ГІС-технологія, до того ж, дозволяє 

оперативно урізноманітнювати представлення просторового зрізу політичних 

процесів.  

Отже, з'являються можливості розуміння карти у її ГІС-втіленні, як 

специфічної системної моделі політичного процесу з усіма атрибутами таких 

моделей.  

Таке розуміння комп'ютерної картографії дозволяє, ставити якісно інші 

питання у вивченні політичних процесів, та, відповідно, отримувати нові 

відповіді на них, оскільки дозволяє поєднувати у зручному вигляді власне 

дані про політичні події, дані про їх просторове розміщення, та, за 

необхідності, інформацію про зміну станів політичного процесу у часі. 

Просторові ГІС-моделі дозволяють майже візуально інтегрувати при цьому 

різноманітні, інколи на перший погляд зовсім не зіставні, набори даних. 
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Левковець С. І., 

майстер виробничого навчання 

 

СУЧАСНА ТЕНДЕНЦІЯ У РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

 
Сучасна тенденція у розвитку освіти – перехід від консервативної 

освітньої системи до випереджальної – повинна базуватися на 

випереджаючому формуванні інформаційного простору освіти. Психолого-

педагогічні проблеми ступеневого навчання і виховання учнів професійно-

технічних закладів освіти в широкому використанні інформаційних 

технологій, створенні у вищих навчальних закладах потужної інформаційної 

інфраструктури з розвиненим інформаційно-комп’ютерним навчальним 

середовищем, впровадження у вищу освіту інноваційних методів, засобів та 

форм професійної підготовки майбутніх фахівців. З визнанням терміну 

«електронне навчання» (e-learning) змінюється підхід до інформаційних 

технологій в освіті. Нині в усьому світі навчання в усіх його формах (заочній, 

вечірній, денній) здійснюється не тільки в аудиторії, а й в електронному 

освітньому середовищі, забезпечуючи як повноцінне залучення студентів до 

процесу навчання, так і надійний контроль над рівнем засвоєння знань.  

Одну із тенденцій впровадження інформаційних технологій в освіті 

наполегливо підкреслюють представники Майкрософт: на першому місці має 

бути навчання, і тільки потім доцільно думати про прилади й обладнання. 

Корпорація забезпечує освіту різноманітними технологіями, проте наполягає 

на тому, що прилади повинні допомагати освітянам перебудовувати освіту, а 

не змушувати їх пристосовуватися до нових технологій. Намагаючись 

вирішити проблему технічного забезпечення навчальних закладів, 

Майкрософт запропонувала проект BYOD (BringYourOwnDevice – принеси 

свій власний прилад). На їх думку, існує три ключові умови, які забезпечать 

можливість студентам використовувати їх власні пристрої в класі:  

− надання студентам доступу до мережі Інтернет; 

 − допомога у використанні пристроїв у мережі;  
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− безпечне інформаційне середовище; 

 − забезпечення узгодженої роботи групи. 

У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а 

те, наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей. Власне 

кажучи, нині освіта стоїть перед важливим завданням: навчитися правильно, 

оптимально і нешкідливо застосовувати комп’ютер. Роль комп’ютера на 

уроці більш складна: його використання в навчальному процесі допомагає 

вчителю зробити урок динамічним, цільовим, насиченим, яскравим, таким, 

що запам’ятовується надовго. 

Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному 

процесі дозволяє підвищити якість навчального матеріалу й підсилити 

освітні ефекти від застосування інноваційних педагогічних програм і 

методик, оскільки дає викладачам додаткові можливості для побудови 

індивідуальних освітніх траєкторій учнів. Застосування інформаційних 

технологій дозволяє реалізувати диференційований підхід до студентів з 

різним рівнем готовності до навчання. 

Загалом, інформаційні технології – це сукупність методів та програмно-

технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує 

збирання, оброблення, зберігання, поширення та відображення інформації, з 

метою зменшення трудомісткості процесів використання інформаційного 

ресурсу, а також підвищення їхньої надійності та оперативності. 

Підсумовуючи, можна сказати, що використання інформаційних 

технологій – життєва необхідність сьогодення. Віддаючи перевагу сучасним 

технологіям навчання, можна зазначити, що це: ефективний, цікавий спосіб 

навчання, активна участь у роботі, а не стандартне зазубрювання відповідей 

на питання, можливість досягти більшого результату з найменшою затратою 

часу, краще сприйняття і запам’ятовування інформації, можливість вільно 

висловлювати власну думку, розвиток самовпевненості, демократизація 

навчального процесу. 
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Остапук Н.Г., 

викладач спецдисциплін  

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЛОГ-ТЕХНОЛОГІЙ У 

ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ 

 

Сучасне суспільство потребує людей, які здатні конструктивно та 

системно мислити, швидко знаходити необхідну інформацію, готові взяти на 

себе відповідальність і прийняти адекватні рішення, створювати принципово 

нові ідеї в різних сферах життєдіяльності людини. А це означає, що сьогодні 

потрібні нові підходи в системі освіти, нове педагогічне мислення, нове 

ставлення педагога до своєї діяльності, результатом якої має бути виховання 

людини-інноватора. Одним із перспективних і результативних напрямків 

реалізації цього завдання є використання комп’ютерних мережних 

технологій або технологій взаємодії (веб-технологій), які дозволяють, не 
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маючи спеціальних знань, здійснювати швидку публікацію в інтернеті з 

можливістю спілкування користувачів. 

Найдоступнішою і найпоширенішою службою Web 2.0 є мережні блоги 

– невеликі веб-сайти, основний зміст яких записи, що їх регулярно додають, 

зображення або мультимедія. Автори блогів можуть керувати доступом до 

інформації, розміщеної у блозі: робити їх доступними або для всіх 

користувачів, або тільки для певного кола читачів. «Блог» – від англійського 

bloging (блогінг) – вхід у «світове павутиння», в якому людина веде свою 

колекцію записів.  

Вважається, що великий комунікаційний потенціал і можливості, надані 

блог-технологіями, дозволяють по-новому підійти до вирішення таких 

питань організації навчання, як: 

 - організація особистого інформаційного простору викладача та 

здобувачів освіти, в якому підсумовуються всі документи та повідомлення, 

які зберігаються в одному місці, що дозволяє не тільки здійснювати 

публікацію повідомлення більш ніж в одну спільноту, але й полегшує роботу 

з накопиченими даними;  

- організація відкритих і закритих співтовариств для колективного 

обговорення різних питань і здійснення спільної роботи під наглядом 

модератора (викладача), що істотно розширює ефективність групової 

навчальної діяльності;  

- створення електронних медіабібліотек, до складу яких можуть бути 

включені каталогізовані тематичні бази навчальних, довідкових, 

ілюстративних та інших документів і даних для забезпечення адресного 

пошуку та вільного мережного доступу;  

- забезпечення оперативного та надійного зв’язку між учнем (студентом) 

і викладачем для вирішення питань, отримання відповідей, обговорення 

поточних проблем і організаційних моментів;  
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- зручність додавання, читання та пошуку потрібних повідомлень дає 

можливість для розгортання конструктивних дискусій, які є невід’ємною 

частиною педагогічного процесу; 

 - надання учням можливостей для обміну інформацією один з одним 

для самостійної роботи та взаємонавчання; 

 - використання електронних конспектів та лекцій під час навчання, 

рекомендованої літератури, тощо, які можуть пересилатись в електронному 

вигляді з подальшим утворенням групових консультацій з різних питань; 

 - застосування у навчальному процесі тестів та опитувань, що 

дозволяють виявити проміжний рівень знань або визначити ставлення учнів 

до якої-небудь проблеми.  

Дидактичні властивості блог-технології дозволяють на її основі 

розвивати такі види діяльності учнів:  

• робота з матеріалами різного формату (текстового, графічного, фото-, 

відео-, аудіоматеріалу);  

• дистанційне виконання лабораторно- практичних робіт; 

 • вивчення теоретичного матеріалу, виконання тестових завдань і т.п. 

Що ж спонукало мене до створення та ведення власного блогу? 

Більшість викладачів, в тому числі і мене до створення власного блогу 

спонукали зміни в навчальному процесі, а саме введення дистанційної форми 

навчання. Адже потрібно було за короткий термін знайти засіб навчання, 

який був би доступний для як для викладача так і для учнів  (студентів),  

максимально простого у використанні, з можливістю взаємодії (зв’язку) із 

здобувачами освіти. 

Саме тому на сервісі для ведення блогів – Blogger було створено  мій 

власний блог -  блог викладача спецдисциплін Остапук Нелі Григорівни, не 

вдаючись до програмування і не турбуючись про встановлення та 

налаштування програмного забезпечення.     

Власний блог надає можливість:  
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 забезпечити здобувачів освіти всіма необхідними навчальними 

матеріалами; 

 співпраці та взаємодії з учнями та студентами; 

 підвищення в учнів інтересу до процесу навчання; 

 здійснення не тільки навчальної, а й реальної комунікації;  

 формування професійних та інформаційно-комунікативної 

компетентностей у учнів та студентів; 

 надання змоги учням «самим» керувати процесом свого навчання;  

 активно шукати потрібну інформацію для них; 

 отримувати коментарі як від викладача для учнів (студентів) так  і навпаки. 

Що ж являю собою блог? 

На головній сторінці мого блогу  розміщено відомості про мене, 

публікація та  сторінки, що названі у відповідності до навчальних предметів  

та дисциплін, що викладаю («Інженерна графіка» – гр. 24-ГМ-Ф, «Охорона 

праці» – 16 гр., «Основи зварювального виробництва» – гр. 34-ТЕХ і т.д.). На 

кожній з цих сторінок є посилання  на всі необхідні навчальні матеріали, що 

попередньо завантажені на Google Диск – конспекти лекцій,  методичні 

вказівки до практичних занять, методичні вказівки до проходження 

практики, навчальне відео, тести, завдання до графічних та контрольних 

робіт, матеріали до кожної з тем навчального плану з проставленою датою та 

домашніми завданнями.  

Дану веб-технологію доцільно використовувати не тільки у період 

дистанційного навчання, а й при очному навчанні. По-перше, це тому, що у 

зв’язку з браком часу на занятті не завжди вдається розглянути детально ту 

чи іншу тему. По-друге – це недостатня кількість друкованої навчальної 

літератури, а іноді й її відсутність. По-третє, учні які з певних причин 

пропустили теоретичні заняття з окремих предметів можуть самостійно 

опрацювати навчальний матеріал. Окрім того, на сторінках є посилання на 

відео, що надає можливість учням при перегляді цих матеріалів в домашніх 

умовах більш конкретно та детально розглянути принцип роботи обладнання, 
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технологію виконання певних процесів, зрозуміти принцип роботи певного 

роду програм. Також використовую окремі з цих відео на уроках 

теоретичного навчання, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу учнями та 

студентами. 

До переваг даної технології відносяться: відкритість інформаційного 

наповнення для всіх учасників, оперативність розміщення інформації і 

доступу до неї, незалежність від індивідуального графіку відвідування 

учасниками блогу, інтерактивність – учасники мережного співтовариства 

(учні, вчителі, колективи навчальних закладів, районні чи міські керівники 

тощо) можуть залишати у щоденнику власні записи, читати повідомлення та 

публікації своїх колег, коментувати повідомлення і відповідати на коментарі, 

пов’язувати повідомлення та коментарі за допомогою гіперпосилань.  

Блоги мають низку переваг у порівнянні з іншими інформаційними 

технологіями, а саме:  

- простота використання і доступність:  

- використання блогів не вимагає від користувача спеціальних знань, що 

дозволяє здійснювати оперативну публікацію будь-якої інформації (текст, 

графіка, аудіо- і відеофайли, анімація тощо); 

 - у блогах зручний для читання і сприйняття інформації інтерфейс, що 

настроюється користувачем у відповідності зі своїми потребами;  

- використання спеціальних програм-клієнтів, які дозволяють зручним 

способом публікувати інформацію як за допомогою персонального 

комп’ютера, так і за допомогою мобільних засобів зв’язку (мобільний 

телефон, смартфон тощо);  

- ефективність організації інформаційного простору: 

 - організація персонального інформаційного простору користувача у 

вигляді щоденника або журналу, що дозволяє публікувати, зберігати, 

обробляти, передавати різну за виглядом і змістом інформацію та 

здійснювати її пошук у всьому масиві даних; 
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- можливість створення спільнот, які можуть адмініструвати кілька 

людей, з персональними налаштуваннями доступу для авторів та 

коментаторів;  

- єдина система адресації для повідомлень і документів;  

- організація системи зберігання інформації; 

 - використання механізму автоматичного зворотного зв’язку, що 

дозволяє обмінюються повідомленнями про появу на блозі нової інформації 

(коментаря), пов’язаної з попереднім повідомленням, заміткою тощо. 

 - інтерактивність і мультимедійність:  

- можливість користувачеві одночасно адмініструвати декілька блогів;  

- до будь-якого запису в блозі можна додавати коментарі у вигляді 

тексту, аудіо-чи відеоінформації;  

- розгалуженість полеміки і можливість ведення декількох дискусій 

одночасно у зручний для користувача час;  

- двостороння обмінна функція пошти, що надає можливість як 

отримувати нові повідомлення та коментарі, так і надсилати відповіді і 

публікувати свої повідомлення; 

 - використання механізму, що дозволяє легко стежити за новими 

записами будь-якої кількості користувачів, а також регулювати доступ до 

своїх власних записів;  

- використання тегів для оформлення та форматування документів, 

створення гіперпосилань тощо.  

- надійність і безпека:  

- тільки власник ресурсу може вносити до нього нові записи, що 

дозволяє позбутися проблеми «забруднення» нелегітимними 

повідомленнями;  

- захист від спаму (несанкціонованих повідомлень рекламного 

характеру) в коментарях;  

- можливість заборони на перегляд записів якомусь конкретному 

користувачу і незареєстрованим користувачам; 
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 - можливість створення резервної копії вмісту із збереженням всіх 

коментарів, зв’язків і т.д. в електронному вигляді для розміщення на іншому 

ресурсі;  

- генерація сторінок з коментарями у формат DOC,  RTF або PDF для 

друку або онлайн перегляду і т.д. 

Варто зазначити, що ефективність використання блог-технологій у 

першу чергу полягає в тому, що учні в процесі отримання, трансформації 

знань і подальшому публікуванні своїх робіт вчаться конструювати знання, 

засновані на відносинах і спілкуванні – взаємодії. Для учнів подібна 

публікація – це матеріал для подальшої рефлексії й аналізу, який дозволяє їм 

ще раз звернутися до своїх робіт і переосмислити їх, збагатити таким чином 

свій власний досвід. Наявна у блогах можливість розміщення коментарів до 

повідомлень, як було зазначено вище, сприяє отриманню зворотного зв’язку і 

потенційної підтримки нових ідей, а можливість включення в текст 

гіперпосилань на інші ресурси допомагає учням усвідомлювати 

взаємозв’язки і контекст знань, їх конструювання та освоєння. Посилання на 

джерела допомагають читачеві визначити, наскільки відповідає його 

переконанням те, що пише автор блогу. Блоги мають великий потенціал для 

активного та інтерактивного навчання, інтенсивної взаємодії між учнями та 

викладачем, розвитку навичок мислення вищого порядку і більшої гнучкості 

навчального процесу. 

Отже, підвищення ефективності процесу взаємодії користувачів в 

Інтернет середовищі, різноманіття принципових особливостей і різних 

можливостей блогів, а також безкоштовність використання подібного сервісу 

як вчителями, так і учнями, обумовлює серйозні перспективи для 

застосування подібних інформаційних технологій і необхідність їх глибокого 

вивчення і експериментальних досліджень на практиці. Можна допустити, 

що при виборі правильної стратегії організації і управління віртуальним 

співтовариством у процесі навчання, в результаті спільної діяльності 

викладача та учнів, будуть вирішені основні педагогічні завдання, а також 
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особистісний ріст учнів, що виражається в появі нових навичок і вмінь, 

необхідних для самонавчання і саморозвитку.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ПТНЗ    

ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХТ ЕХНОЛОГІЙ 

 

Нині надзвичайно швидкими темпами впроваджується розвиток та 

використання комп’ютерних технологій у процесі навчання. Це стало 

причиною щодо широкого використання комп’ютерних технологій, адже 

традиційні технології та засоби навчання не завжди можуть відповідати 

сучасним вимогам розвитку науково-технічного прогресу. Це спонукає 

викладачів до впровадження інноваційних та інтерактивних методів навчання 

та використання й адаптування їх в навчальний процес. Першим кроком з 
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боку держави в Україні було підписання акту про комп’ютеризацію освітніх 

установ та забезпечення їх необхідними технічними засобами. 

У сучасному суспільстві будь-якa освічена людинa повиннa вміти 

використовувати в роботі сучасні інформaційні та комп’ютерні технолoгії. 

Таким чином, виникає необхідність у використанні інформаційнo-

кoмунікaційних технологій (ІКТ) у навчальному прoцесі освітніх закладів. 

Тому актуальним є питання використання програмно-педагoгічних та 

інтерактивних засобів в навчальному прoцесі професійно-технічного 

навчального заклaду (ПТНЗ). 

Професійно-технічний навчальний заклад може надати допомогу учню у 

виборі майбутнього профілю навчання, а в майбутньому і професії. Ця 

допомога може реалізуватися впровадженням профільних курсів, 

факультативів та гуртків, які проводяться на базі ПТНЗ. Такі курси, гуртки і 

факультативи дають учням конкретне уявлення про світ професій, за якими 

готуються робітники в ПТНЗ, не вимагаючи від них остаточного вибору. 

Учень, який має зробити вибір стосовного власного профілю навчання, 

має змогу спробувати свої здібності у тій чи іншій професії, при цьому 

виконувати практичні завдання, реально зустрітися як з перевагами, такі 

складностями професії. Саме такий підхід пропонується у моделі організації 

профільного навчання на базі ПТНЗ. 

Для того щоб підвищити рівень якісної підготовки фахівців, особливої 

уваги потребує впровадження у навчальний процес засобів комп’ютерних 

технологій, використання електронних навчально-методичних комплексів, 

прикладного програмного забезпечення. Такі засоби мотивуватимуть та 

будуть сприяти високому засвоєнню професійних знань та умінь учнів 

ПТНЗ. 

Сучасний навчальний заклад і зокрема – професійно-технічний 

навчальний заклад важко уявити без застосування комп’ютерних технологій 

в процесі управління та організації навчально-виховного процесу. 

На сучасному етапі освітнього середовища у навчальних закладах 
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можуть активно використовуватися різноманітні засоби ІКТ. 

Впровадження ІКТ у навчальний процес ПТНЗ дає змогу реалізувати ідеї 

індивідуалізації та диференціації навчання, що є основними завданнями 

сучасної системи освіти України . 

Комп’ютерні програми та технології, що застосовуються на заняттях – 

це ефективний, практичний, надійний інструмент, потрібний і незамінний у 

повсякденній роботі викладача для формування практичних навичок 

майбутніх професій учнів ПТНЗ. 

Маючи в майстерні під час навчального процесу комп’ютерну техніку, 

доцільно організувати виконання обчислювальних, практичних, графічних 

та науково-дослідницьких робіт. 

У ПТНЗ важливим є застосування комп’ютера не тільки викладачем, але 

і учнями. Навчання з використанням засобів інформаційно-комунікативних 

технологій дозволяє створити умови для формування активності, 

самостійності, креативності, оригінальності, здатності до адаптації в умовах 

інформаційного суспільства, для розвитку комунікативних здібностей і 

формування інформаційної культури особистості. 

Демонстраційний експеримент та імітаційне моделювання технологічних 

процесів займають значне місце у використанні засобів інформаційних та 

комп’ютерних технологій. Це допомагає наочно продемонструвати учням 

фізичні властивості матеріалів під час викладання загально технічних 

дисциплін, що особливо впливає на процес формування професійних знань 

учнів ПТНЗ. Використовуючи на заняттях, факультативах, курсах 

можливості комп’ютера, можна відтворити фізичні процеси, 

продемонструвати явища, які у звичайних умовах показати неможливо. 

Наприклад, можна більш детально дослідити модель створення виробів із 

дерева чи металу. 

Доцільно зауважити, що впровадження комп’ютерних технологій під час 

виконання практичних, лабораторних завдань сприяє кращому засвоєнню 

змісту навчального матеріалу, створює умови для реалізації творчих завдань, 
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стимулює пізнавально-пошукову роботу та формує практичні навички. 

Працюючи з програмами імітаційного моделювання, учні краще засвоюють 

правила аналізу та моделювання, отримують навички контролю якості 

виконання роботи та розвивають логічне мислення. Для стимулювання 

постійного розвитку у професійній діяльності та вдосконалення знань, умінь 

та навичок майбутніх фахівців можна використовувати експериментальні 

задачі та задачі на формування відповідних професійних навичок та якостей. 

Робота учня ПТНЗ із спеціальними засобами інформаційних технологій 

допомагає сформувати певну емпіричну логіко-структурну схему 

досліджуваного об’єкту залежно від його власного досвіду. У цьому випадку 

викладач не обмежує учня інструкціями щодо виконання досліду, а дає 

можливість виявити свої творчі здібності та оригінальність виконання 

роботи. 

Враховуючи зазначене вище, можна сказати, що використання 

комп’ютера та впровадження ІКТ для моделювання фізичних і технологічних 

процесів, явищ, є засобом індивідуалізації та диференціації навчання, що 

підвищує інтерес в одержанні знань із здобуття професійних навичок учнів 

ПТНЗ. 

На основі вивчених джерел можна виділити п’ять основних переваг 

комп’ютера, завдяки яким використання його в навчальному процесі 

підвищує його ефективність: 

1.Широкі можливості викладання навчальної інформації. Використання 

графіки, мультимедії, кольору дає змогу відтворити моделі реальних об’єктів. 

2.Підвищення мотивації навчання. Використання комп’ютера на 

заняттях не тільки викликає інтерес учнів щодо роботи, але дає можливість 

викладачеві регулювати рівень завдань за складностями. Такі методи 

сприяють інтерес до навчання та виховують у учнів інформаційну культуру. 

3.Розширення наборів використання навчальних задач. Комп’ютерні 

технології дають змогу успішно застосовувати в процесі навчання задачі на 

моделювання різних ситуацій. 
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4.Повноцінна та активна участь учнів у навчальному процесі.Одним із 

недоліків традиційної системи навчання є те, що вона не забезпечує 

активного залучення учнів у навчальний процес. Ця проблема може бути 

вирішена завдяки включення комп’ютерних та інформаційних технологій у 

навчальний процес. 

5.Використання ІКТ для контролю за діяльністю учнів та оцінювання 

знань. Ця перевага забезпечує гнучкість керування навчальним процесом. 

Специфіка використання ПК у навчальному процесі полягає у 

можливостях ознайомлення учнів з особливостями застосування наприклад, 

у промисловості, сільському господарстві, побуті тощо. Так, у 

промисловості ПК може застосовуватися як виконавець робочих операцій та 

дій у технологічному процесі; в проектуванні, конструюванні й 

технологічному плануванні; в здійсненні контролюючих функцій. 

Під час проведення занять у ПТНЗ використання комп’ютерів повинно 

бути раціональним, максимальним та корисним. За допомогою ІКТ викладач 

може створити умови самостійної роботи з вивчення нового матеріалу, 

закріплення та систематизації вже пройденого, а також проконтролювати 

знання учнів. 

Комп’ютерні технології можна застосовувати для вивчення будови 

різних інструментів, механізмів, верстатів та прийомів роботи з ними. 

Комп’ютерні технології дають змогу наочно продемонструвати всій групі 

процес обробки заготовки, яку дуже важно виконати, показуючи це 

безпосередньо на верстаті. Учні заглиблюються в динаміку технологічного 

процесу, особливості виконання кожної операції. Крім того, з допомогою 

комп’ютера учень може самостійно розраховувати режими різання, 

будувати діаграми та графіки, виготовляти різноманітну технологічну 

документацію, розробляти конструкції та моделі різних виробів. Усе це 

розвиває його технічне, художнє та абстрактне мислення. 

Застосовуючи комп’ютерні технології при проведенні виробничого 

навчання розуміють, що навчання учнів ПТНЗ за допомогою ІКТ розвиває в 
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них професійні навички майбутньої діяльності. Використовуючи ІКТ, учніз 

добувають вміння вирішувати проблеми, планувати свою діяльність, 

відстоювати власну точку зору, самостійність, винахідливість, з особистої 

ініціативи активно йти до поставленої мети. Тому, використовуючи 

можливості сучасної мультимедійної техніки, спочатку демонструють на 

екрані, а потім показують практичні прийоми нових способів, методів та 

технологій при навчання учнів технічних професій. Це робиться для 

кращого засвоєння матеріалу і подальшої практичної та професійної 

діяльності учнів ПТНЗ. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 
Використання інформаційних і комунікаційних технологій необхідне для 

задоволення освітніх потреб сучасного суспільства та його стійкого 

соціально-економічного розвитку. Вперше в історі їінформація і наукове 

знання стають не просто засобами вдосконалення суспільства, а головними 

продуктами його діяльності. Більш того, знання представляють собою 

основні ресурси й продукцію інформаційного суспільства, від яких 

безпосередньо залежать його подальший соціальний розвиток, а 

використання інформаційно-комунікаційних технологій є важливою умовою 

цього розвитку. Поширення інформаційних технологій сприяє зміні стилю 

мислення, способу життя, способів орієнтації людини в соціальному 

просторі. Інноваційні процеси, що спостерігаються в педагогічній практиці, 
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включають розробку методів і прийомів навчання, створення нових форм 

організації навчального процесу, застосування принципово нових засобів 

навчання свідчать про прагнення викладачів вищих навчальних закладів до 

вдосконалення технологій навчання.  

Ознайомлення студентів з основами сучасних інформаційних технологій, 

тенденціями їх розвитку, навчання принципам побудови інформаційних 

моделей, проведення аналізу отриманих результатів, застосування сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності 

майбутніх фахівців починається в рамках дисципліни «Інформатика та 

комп’ютерна техніка» і продовжується на загальнотехнічних і спеціальних 

дисциплінах, таких як «Інженерна і комп’ютерна графіка», «Теоретична 

механіка», «Прикладна механіка». 

Процес розвитку професійної компетентності студентів має три стадії: 

становлення, активного розвитку і стадія саморозвитку. На стадії 

становлення відбувається засвоєння студентами знань, вироблення умінь на 

репродуктивному рівні, формування мотивації до навчання, позитивного 

ставлення до навчально-пізнавальної діяльності. На стадії активного 

розвитку студенти осмислено оперують уміннями та знаннями, мають 

потребу в особистій самореалізації в освітньому середовищі, мають 

розвинені такі якості, як рефлективність, креативність, критичність 

мислення, мають сформовані навички саморегуляції навчально-пізнавальної 

діяльності. Основна мета стадії саморозвитку – розвиток самостійності, 

творчої активності, самоорганізації та самоуправління своєї діяльності, 

актуалізація потреби у саморозвитку. На кожному з трьох етапів найбільшого 

розвитку набувають окремі компоненти професійної компетентності. На 

підготовчому етапі таким компонентом є мотиваційний та емоційно-

вольовий, на другому етапі - базовому таким компонентом є когнітивний та 

діяльнісний, на третьому – інтеграційному відбувається інтегрування усіх 

компонентів на базі рефлексивної діяльності. В основі процессу розвитку 

професійної компетентності лежить механізм мотивації.  Тому  процес 
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формування професійної компетентності з педагогічної точки зору полягає у 

створенні зовнішніх умов для виникнення, усвідомлення і подальшого 

саморозвитку студентом внутрішніх прагнень (мотивів, цілей, волі, емоцій) 

щодо успішного здійснення навчальної діяльності, опанування цієї 

діяльності.  

Розвиток професійної компетентності студентів здійснюється через 

професійно спрямовану навчально пізнавальну діяльність, яка включає в себе 

залучення студентів у процес самостійного пошуку і "відкриття" нових 

знань; опанування нових способів діяльності; через методи використання 

різноманітних форм роботи. Засобом розвитку професійної компетентності є 

зміст навчального матеріалу дисциплін, що характеризується професійною 

значущістю для студента. Розвиток особистості і професійної компетентності 

студента є взаємно обумовленими і взаємно доповнюваними процесами, для 

реалізації яких необхідна педагогічна технологія, яка зорієнтована на 

самоосвіту, саморозвиток, самореалізацію особистості. Процес формування 

професійної компетентності здійснювався на основі технології діяльнісного 

та особистісно орієнтованого навчання, яка реалізується через практичну 

діяльність. 
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Хвесик В. О., 

викладач спецдисциплін 

  

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ МЕХАНІКІВ НА ЗАСАДАХ 

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Проблема якості навчання завжди була і залишається складною 

проблемою, яка потребує максимального вирішення, а якісна освіта 

майбутніх механіків в Україні – вимога сучасності, яка потребує перегляду 

методів і форм роботи, а також принципів та підходів до їх навчання. 

Виділення інформаційно-комунікаційної компетентності як окремої 

складової професійної компетентності механіків обумовлено активним 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах 

людської діяльності, в тому числі і в техніці. Комп'ютерна технологія 

навчання (КТН) спрямована на досягнення цілей інформатизації навчання на 

основі застосування комплексу функціонально залежних педагогічних, 

інформаційних, методологічних, психофізіологічних і ергономічних засобів і 

методик, створених і організованих на базі технічного й програмного 

забезпечення ЕОМ. Інформаційно-комунікаційні технології, зокрема їх 

апаратна складова – комп’ютер та комп’ютерна техніка можуть бути як 

об’єктом вивчення, так і засобом навчання, тобто можливі два напрями 

формування інформаційно-комунікаційних компетенцій у студентів: 

вивчення спецдисциплін та використання ІКТ в ході вивчення інших 

навчальних дисциплін. Упровадження в навчальний процес комп’ютерних 

технологій сприяє формуванню професійної компетентності майбутнього 

спеціаліста та є об'єктивним процесом розвитку освіти. 

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів 

сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, 

що здатні задовольнити потреби інформаційного суспільства, підготують 

молодь до нових ролей у цьому суспільстві. Підвищення професійної 

компетенції фахівців у галузі транспорту у всьому світі визначається як 
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найважливіший чинник реформування системи. Поряд із загальними 

вимогами до механіка, який би міг задовольнити потреби як індивідуума, так 

і спільноти в цілому, зростають вимоги до фахових навчальних закладів 

щодо постійного вдосконалення професійної освіти. Одним із пріоритетних 

напрямів розвитку освіти в умовах переходу до інформаційного суспільства є 

комп’ютеризація та інформатизація вищої школи. Усвідомлення необхідності 

формування у студентів інформаційно-комунікаційної компетенції 

продиктоване вимогами часу та ґрунтується на аналізі Державних стандартів 

освіти і розумінні того, що майбутні фахівці стануть безпосередньо 

реалізовувати ці стандарти на практиці.  

Мета дослідження: Уточнення поняття інформаційно-комунікаційної 

компетенції, визначення її змісту, структури та особливостей формування у 

майбутніх механіків та аналіз застосування комп’ютерних технологій у 

навчальному процесі закладу. Методичну проблему формування 

інформаційно-комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців слід 

розглядати у контексті компетентнісного підходу у навчанні. Сутність 

компетентнісного підходу в сучасних наукових дослідженнях часто має 

діаметрально протилежні бачення. Серед важливих компонентів 

комп'ютеризації навчання є розроблення програмного забезпечення. 

Програми, які використовують у вищих навчальних закладах, поділяють на: 

 - навчальні (скеровують навчання з огляду на наявні знання та індивідуальні 

здібності студентів, а також сприяють засвоєнню нової інформації); 

 - діагностичні (тестові) (призначені для діагностування, перевірки, 

оцінювання знань, умінь, здібностей);  

- тренувальні (розраховані на повторення закріплення пройденого 

навчального матеріалу);  

- бази даних (сховища інформації з різних галузей знань, у яких за 

допомогою запитів на пошук по різних областях знань знаходять необхідні 

відомості); 
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 - імітаційні (представляють певний аспект реальності за допомогою 

параметрів для вивчення його основних структурних чи функціональних 

характеристик); 

 - моделюючі (відображають основні елементи і типи функцій, моделюють 

певну реальність); 

 - програми типу «мікросвіт» - інструментальні програмні засоби 

(забезпечують виконання конкретних операцій, тобто оброблення тексту, 

складання таблиць, редагування графічної інформації). 

Ефективність використання засобів інформаційних технологій у 

навчальному процесі залежить від успішності розв'язання завдань 

методичного характеру, пов'язаних з інформаційним змістом і способом 

використання автоматизованих систем навчання. Тому автоматизовані 

системи навчання доцільно розглядати як програмнометодичні комплекси. 

Крім того за допомогою електронних видань на основі спеціально 

розроблених комп'ютерних програм можуть бути реалізовані всі види 

контролю. Це знімає частину навантаження з викладача і підсилює 

ефективність і своєчасність контролю. Використання інформаційних 

технологій у навчальному процесі впливає на характер навчально-

пізнавальної діяльності студентів, активізує самостійну роботу студентів з 

різними електронними засобами навчального призначення. 

Найефективнішим є застосування інформаційних технологій для 

відпрацьовування навичок і умінь, необхідних для професійної підготовки. 

Воно також зумовлює скорочення обсягів і одночасне ускладнення діяльності 

викладача. Наприклад, для засвоєння теоретичного лекційного матеріалу 

використовуються не тільки аудиторні заняття, а й створена система 

педагогічної підтримки. Ускладнюється структура і такі форми навчальної 

діяльності як контроль, консультації і самостійна робота 

студентів.Інформатизація навчального процесу значною мірою сприяє 

розв'язанню проблем його гуманізації, оскільки з'являються можливості 

значної інтенсифікації спілкування, врахування індивідуальних нахилів і 
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здібностей, розкриття творчого потенціалу викладачів і студентів, 

диференціації навчання відповідно до особливостей студентів; звільнення 

викладача і студента від необхідності виконання рутинних, технічних 

операцій, надання їм широких можливостей для розв'язання пізнавальних, 

творчих проблем. У використанні аудіовізуальних технологій у процесі 

навчання спостерігаються певні тенденції. Це, насамперед, розроблення і 

створення навчальних комплексів, які забезпечують приймання, оброблення, 

збереження і відтворення необхідної аудіовізуальної інформації. Так, у вищій 

школі створюють і впроваджують у практику навчання системи, які 

об'єднують можливості комп'ютера та відеотехніки і в комплексі 

задовольняють сучасні вимоги до навчального процесу у навчальному 

закладі. Поєднання відеомагнітофона з комп'ютером дає змогу організувати 

навчальну діяльність студентів за типом «діалог — відео», що є 

відеопрограмою, в якій послідовність і вибір повідомлення визначається 

відповідною реакцією студента на запропонований йому навчальний 

матеріал. Друга тенденція полягає у широкому і різноманітному застосуванні 

в навчальній теле-, відеоапаратурі елементів автоматики, обчислювальної 

техніки, мікропроцесорних пристроїв, які приймають, записують і 

відтворюють навчальну аудіовізуальну інформацію. Третьою тенденцією є 

створення компактдискових систем, що зумовлено переходом від аналогових 

методів представлення і оброблення сигналів до цифрових. На сучасному 

етапі соціальних і технологічних перетворень однією з вимог до всіх 

учасників навчального процесу у вищих навчальних закладах є готовність 

майбутнього фахівця до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, комп'ютеризованих систем загалом у навчанні та професійній 

діяльності. Виокремлюють три рівні такої готовності: власний рівень 

володіння комп'ютеризованими технологіями, уміння безпосередньо 

використовувати їх у професійній діяльності, уміння підвищувати свій 

фаховий рівень за допомогою засобів Internet. Важливим елементом цієї 

готовності є не лише теоретична підготовка з певної галузі знань, а також і 



 46 

практичні уміння викладача організувати і провести навчальне заняття за 

допомогою комп'ютерних засобів і технологій; підготувати навчальне заняття 

за дистанційною формою навчання; застосувати фірмові розробки 

електронних навчальних посібників; створити власний електронний 

навчальний посібник з конкретної дисципліни; запровадити освітній Web-

сайт з метою поглиблення власної наукової і викладацької компетентності. 

Для ефективного використання в навчальному процесі сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій викладач повинен володіти 

певними специфічними вміннями:  

- застосовувати сучасні інформаційнокомунікаційні технології в 

підготовці, аналізі, коригуванні навчального процесу, управлінні навчальним 

процесом і навчальнопізнавальною діяльністю студентів;  

- добирати найраціональніші методи і засоби навчання, враховувати 

індивідуальні особливості студентів, їх нахили і здібності;  

- ефективно поєднувати традиційні методичні системи навчання із 

новими інформаційно-комунікаційними технологіями.  

Таким чином, інформаційно-комунікаційна компетенція майбутніх 

механіків є сукупністю взаємозв’язаних якостей особи (знань, умінь, 

способів діяльності, досвіду), що необхідні для її якісної продуктивної 

діяльності. Упровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій 

сприяє формуванню професійної компетентності майбутнього спеціаліста та 

є об'єктивним процесом розвитку освіти. Однак вони не повинні 

використовуватися бездумно, оскільки жодну з технологій не можна вважати 

універсальною: кожна з них в різних ситуаціях дає різні результати, і це 

необхідно враховувати при їх виборі. 
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