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Прискорення науково-технічного прогресу суспільства детермінує необхідність інформатизації системи 

освіти, підготовки майбутніх фахівців, створення освітньо-інформаційного середовища ВНЗ. Аналіз проблеми 

інформатизації освіти [1; 2; 3] надає можливість визначити деякі поняття, важливі для подальших досліджень 

автора.  

Iнформацiйнi технології становлять системи збору, накопичення, зберігання, пошуку, оброблення та 

подання інформації / навчальної інформації.  

Новітні iнформацiйна технологія є системою методів та засобів навчання, в тому числі і комп’ютерних, 

спрямованих на створення, передавання, охорону, відображення інформаційного продукту (даних, ідей, знань) із 

найменшими витратами і в залежності від закономірностей середовища, де вони розвиваються. 

Численні розвідки щодо вдосконалення системи стратегічного управління вищою освітою 

шляхом сучасних інформаційних технологій, управління інноваційним потенціалом (Л. Гайдук, В. Грига, 

О. Косенко, І. Єгоров, Л. Гриценко, О. Пархоменко, Г. Андрощук, О. Герасименко, В. Щекунов); 

забезпечення інформатизації вищої освіти (Л. Зайнутдінова, І. Захарова, Є. Полат, І. Роберт, А. Смирнов, 

В. Солдаткін); узагальнення різних підходів науковців до визначення сутності поняття «інформаційно-

освітнє середовище вишу» (Б. Ахметов, А. Калюжний, О. Косолапов, В. Крюков, О. Торіна, 

К. Шахгельдян); організаційніх аспектів упровадження в навчальний процес нових інформаційних 

технологій (С. Бондарева, В. Биков, Т. Габай, М. Жалдак, П. Корчемний, Ю. Машбіц, О. Співаковський).  

Інформаційний продукт становить сукупність даних, сформованих задля використання в освітній 

діяльності. 

Як свідчить концепція інформатизації освіти, характерною рисою сучасного періоду соціально-

економічного і науково-технічного розвитку суспільства є зміна домінуючих видів людської діяльності. 

Динаміка сучасної інформаційної технології суттєво розширює дискурс управління технологічними і 

соціальними процесами. 

Об’єкти та методи дослідження 

У бiльш вузькому значеннi термiн «новітня інформаційна технологія» визначається як використання в 

навчаннi рiзноманiтних технiчних засобiв, в тому числi й комп’ютерних. Новітні інформаційні технології у 

процесі реалізації організаційно-економічного механізму передбачають насамперед науковий пiдхiд до 

органiзацiї навчально-виховного процесу задля оптимiзацiї i пiдвищення його ефективностi, а також оновлення 

матерiально-технiчної бази навчальних установ на основi останнiх досягнень науки i технiки. 
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Комп’ютерне навчання становить систему навчання, в якiй одним із технiчних засобiв є комп’ютер. 

Електронне навчання становить навчання, яке вiдбувається за допомогою систем та різних пристроїв сучасної 

електронiки, оптоелектронiки, інформатики: 1) рецептивно-відтворювальне – вiдчуття i засвоєння знань, якi 

передаються засобом телебачення за допомогою аудiовiзуальних засобiв (епi- i дiапроекторiв, кiноустановок, 

вiдеоплеєрiв, магнiтофонiв та iнших ТЗН); 2) iнтерактивне – навчання у процесi взаємодiї студента i комп’ютера 

в дiалоговому режимi, експертні системи навчання тощо.  

Необхiднiсть оновлення системи освiти i, зокрема педагогiчної, вимагає дослiджувати питання 

педагогiчних iнформацiйних технологiй, пiд якими ми розумiємо комплексний, iнтегративний процес навчання з 

використанням комп'ютерної та iнформацiйної технiки.  

Засвоєння педагогами нових методiв i органiзацiйних форм навчальної роботи на основi новітніх 

iнформацiйних технологiй навчання), розроблення програмно-методичних комплексiв, комп'ютерних курсiв, до 

яких входять рiзноманiтнi вiдео- та аудiоматерiали проходить стихiйно i фрагментарно, що не дозволяє новiй 

iнформацiйнiй технологiї стати реальною альтернативою традицiйним методам і засобам навчання.  

Педагогiчнi засади концепцiї iнформатизацiї безперервної освiти в навчальних закладах України 

формують вiдповідні вимоги щодо перебудови вищої освiти в умовах iнформатизацiї суспiльства та визначають 

прiоритетнi напрямки пiдготовки майбутнього спеціаліста. 

Постановка завдання 

Однiєю з основних проблем сучасної вітчизняної вищої школи в умовах модернізації є пiдвищення 

якостi пiдготовки фахівця до професiйної діяльності на світовому ринку праці. На сучасному етапi розвитку 

сучасного цивiлiзованого суспiльства в умовах iнформацiйного середовища ця проблема може розв’язуватися на 

основi удосконалення складників навчально-виховної системи, найважливiшим із яких є засоби навчання. 

Найбiльш суттєвим iнновацiйним пiдходом до розв’язання окресленої проблеми є використання в навчально-

виховному процесi новітніх iнформацiйних технологiй навчання: 1) на рівні визначення мети використання в 

навчально-виховному процесi iнформацiйних технологiй; 2) на рівні суперечностей, тенденцiй та 

закономiрностей освітнього середовища, в якому розвивається новітня інформаційна технологія.  

Результати та їх обговорення  

Новітні технології навчання характеризує освітньо-інформаційне середовище як складну систему, що 

має такі взаємозалежності:  

1. Технiчне середовище визначається залежно вiд міри використання технiчних засобiв у навчально-

виховному процесi, а також технічних характеристик iнформацiйної технологiї.  

2. Програмне середовище характеризується iнструментальними засобами, якi використовуються задля 

пiдтримки iнформацiйної технологiї.  

3. Фахово орієнтоване середовище визначається у формі комп’ютерних баз знань; експертних систем на 

основi розроблення плану підготовки майбутнього фахівця, який характеризується тим, що визначає з кожної 

дисциплiни теми, роздiли, рекомендованi для самостiйного вивчення за допомогою електронної системи 

навчання; педагогiчних програмних продуктiв на основi даних сценарiю; навчальних посiбникiв до дисциплiн 

навчального плану циклів гуманітарної і соціально-економічної, природничо-наукової, професійної і практичної 

підготовки; банку завдань до кожної дисциплiни. 

4.  Методичне середовище представлене сукупністю методiв, якi використовуються в у процесі 

формуваннi предметної навчальної iнформацiї.  
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Сутність інформатизацiї як матерiального процесу полягає у створеннi iнфосфери – глобальної 

iнфраструктури сучасних засобiв зберiгання, опрацювання, передавання i подання iнформацiї, яка стає 

стратегiчним ресурсом суспільства, що забезпечує: формування iнформацiйної культури людини; розвиток 

особистiсних якостей людини, розкриття її творчого потенцiалу, пiдвищення ефективностi навчально-виховного 

процесу на основi впровадження новітніх iнформацiйних технологiй навчання; надання дiяльностi творчого, 

дослiдницького характеру; удосконалення управлiння вищою освiтою; iнтенсифiкацiю методичної роботи i 

наукових дослiджень; проблематизацію освітньо-інформаційного навчального середовища. 

 Тенденцiями розвитку вітчизняної вищої освiти є: 

1. Розширюється галузь використання засобiв новітніх інформаційних технологій в освiтньому процесi:  

зростає кiлькiсть освiтнiх предметiв, особливо гуманiтарних, у яких застосовуються засоби новітні інформаційні 

технології;  поширюється використання засобiв новітніх інформаційних технологій у навчально-виховних 

закладах усіх рівнів;  набувають поширення засоби новітніх інформаційних технологій   у дистанційному 

навчаннi  учнів/студентів  із вадами розумового/фiзичного розвитку;  зростає роль засобiв новітніх 

інформаційних технологій у професiйнiй пiдготовцi (комп’ютеризованi тренажери, гнучкi автоматизованi 

виробництва, експертнi системи пошуку навчальної інформації; засоби мобільного навчання).  

2. Здiйснюється перехiд вiд епiзодичного до систематичного застосування засобiв новітніх 

інформаційних технологій у процесі вивчення освiтнiх предметiв, навчальних курсiв.  

3. Розроблюються принципово новi засоби навчання (навчальнi й iгровi середовища, iнтелектуальнi 

наставники, текстовi редактори, експертнi, гiпертекстовi навчальні системи, iнтерактивнi аудiо- i вiдеозасоби 

тощо), вiдбувається iнтелектуалiзацiя навчальних систем.  

4. Широко використовуються засоби новітніх інформаційних технологій під час самостійної роботи 

студентів, що сприяє наближенню навчальної дiяльностi до дослiдницької, конструкторської, подоланню 

розриву мiж навчальною та професiйною дiяльнiстю.  

5. Формуються основи iнформацiйної культури у процесі вивчення рiзних освiтнiх предметiв.  

6. Здiйснюється переведення багатьох видiв управлiнської дiяльностi на сучасну iнформацiйну 

технологiю [2].  

В окресленому проблемному контексті дослідження актуальність пропонованої теми є 

чотириаспектною:  

по-перше, йдеться про забезпечення в умовах сучасного вищого навчального закладу 

інноваційно спрямованого, створеного й апробованого впродовж 15-ти років під час проведення 

національного загальноосвітнього експерименту з модульно-розвивального навчання;  

по-друге, аналітико-проектні зусилля зосереджуються не стільки на традиційних методичних 

засобах, скільки на інноваційних програмово-методичних;  

по-третє, передбачається здійснення не лише теоретичних пошукувань і дослідницьких 

процедур, а й наукового проектування і новаторських організації й управління інноваційним освітнім 

середовищем;  

по-четверте, створення корпоративної інформаційної системи вищої освіти висуває відповідні 

вимоги до спеціалістів задля здійснення комплексної експертизи програмово-методичних та 

інформаційних засобів, визначення ступеня їх надійності та якості. 
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Висновки  

Здійснений аналiз основних виявiв сучасного iнформацiйного середовища дозволяє водночас окреслити 

негативні тенденцiї iнформатизацiї вищої школи:  

1. Поява великої кiлькостi неефективних навчальих систем із суттєвими дидактичними, 

психологiчними й ергономiчними прорахунками.  

2. Недостатнє навчально-методичне забезпечення навчальних програм / вiдсутнiсть.  

3. Несумiснiсть навчальних систем, зумовлена програмою й технiчною несумiснiстю комп’ютерiв.  

4. Недостатня розробленість теорії й технології проектування навчання, низький рівень узагальнення 

практичного досвіду та психолого-педагогічної підготовки розробників навчальних програм.  

5. Вiдсутнiсть принципів і методів психолого-педагогічної експертизи й обґрунтування потреб 

навального процесу програмним забезпеченням в умовах вищого навчального закладу.  

Зауважимо щодо структури новітні інформаційно-комунікативні технології мають вiдмiнностi вiд 

традиційних технологій, водночас значно різняться мiж собою, оскільки їх основу можуть становити рiзнорідні 

теоретичнi засади. Оскільки новітні інформаційно-комунікаційні технології становлять універсальні технології, 

то важливою є проблема ефективного поєднання нових і традиційних технологій навчання, а для новітніх 

інформаційно-комунікативних технологій важливою є проблема інтелектуалізації функцій, що реалізуються 

комп’ютером.  

Основними напрями впливу новітніх інформаційно-комунікативних технологій на зміст навчання 

визначено такі:  поява нових освітніх предметів;  уведення елементів новітніх інформаційно-комунікативних 

технологій до змісту навчальних курсів, насамперед фахово орієнтованих, спрямованих на вивчення методів і 

засобів новітніх інформаційно-комунікативних технологій;  уведення до змісті навчання певної системи знань та 

евристичних засобів розв’язування задач шляхом використання експертних систем навчальногопризначення [2].  

Суттєвий вплив інформатизації на зміст вищої освіти перебуває в тісному взаємозв’язку з 

загальнонауковим методологічним аспектом зазначеного процесу, що виявляється у спробах розробити і 

впровадити в практику вищої школи систематичні процедури пошуку, опрацювання і подання 

інформації/навчальної інформації з використанням динамічної системи наукових понять і відповідного 

фактографічного матеріалу (бази даних, бази знань тощо).  

Удосконалення і розвиток новітніх інформаційно-комунікативних технологій має як безпосередній 

вплив на зміст освіти, пов’язаний із рівнем науково-технічних досягнень, так і опосередкований шляхом 

формування нових професійних умінь і навичок, зміни цілей навчання у змісті фахової підготовки в умовах 

вищого навчального закладу, що визначаються потребами розвитку суспільства, еволюції соціокультурної 

дійсності.  
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Разработка содержания образовательных услуг информационных технологий в процессе 

реализации организационно-экономического механизма информатизации высшей школы 

Топузов М.О. 

Институт высшего образования НАПН Украины 

В статье раскрыта сущность образовательных услуг в процессе реализации организационно-

экономического механизма информатизации высшей школы. Обоснована взаимосвязь между положением 

управления информатизацией высшего образования и обеспечением качества образовательных услуг в 

информационно направленной образовательной среде.  

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, информатизация высшей школы, 

образовательные услуги. 

Development of educational services information technology in the implementation of organization and 

economic mechanism of high school information 

M. Topuzov  
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The article reveals the essence of educational services in the implementation of organizational-

economic mechanism of information of high school. Substantiated the relationship between the position of the 

control information of the higher education and the provision of educational services in information directed 

learning environment. 

Keywords: organizational and economic mechanism of higher education informatization and education 

services. 


