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Підготовка висококваліфікованих фахівців вважається
важливим стратегічним чинником розвитку нашої країни;
інформаційні процеси є невід'ємним компонентом у всіх галузях
діяльності суспільства. У статті розглядаються сучасні
інформаційні і телекомунікаційні технології, які дозволяють
активно і ефективно використовувати інформаційні ресурси для
підвищення рівня освіти в закладах вищої освіти.
В умовах стрімкого розвитку інформатизації в суспільстві
освітнє середовище для виконання поставлених завдань повинно
адаптуватися до нових умов. Одним з елементів інформаційноосвітнього середовища є електронні навчальні матеріали, які
відносяться до відкритих та локальних освітніх систем.
Переведення навчально-методичного матеріалу на електронні носії,
використання комп'ютерних мереж різного рівня (локальних,
регіональних, глобальних) в якості каналів інформації і створення в
навчальних закладах дисплейних класів спричинило еволюцію освітніх
технологій. В результаті викладач, який використовує у своїй
діяльності електронні навчальні матеріали за рахунок перерозподілу
інформаційних потоків між ним, студентами та навчальнометодичним матеріалом, може більш ефективно організувати
навчальний процес і цілеспрямовано керувати ним.
Розглянуто основні напрямки і способи переходу до
електронних форм подання навчально-методичної інформації та їх
використання
в
навчальному
процесі.
Запропоновано
і
проаналізовано концептуальну модель процесу навчання в
залежності від форми навчання. Виокремлено компоненти освітньої
діяльності. Проаналізовано шляхи створення електронних
навчальних матеріалів, галузь їх застосування і основні вимоги до
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них. Зроблено висновок, що електронні навчальні матеріали є
важливим елементом інформаційно-освітнього середовища.
Ключові слова: інформаційні технології, електронні навчальні
матеріали, джерело знань, споживач знань, канал передачі знань,
інформаційно-освітнє середовище, дистанційне навчання.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Будь-який процес
навчання характеризується інтенсивним інформаційним обміном, у якому
використовуються різноманітні способи передачі і переробки інформації.
Застосування інформаційних технологій в навчальному процесі сприяє не
тільки розширенню доступу до джерел навчально-методичної інформації та
збільшення обсягів її передачі, а й дозволяє значно розширити функції
комп'ютерних засобів навчання.
Основу інформаційних технологій, що використовуються при
організації та проведенні навчального процесу, складають різні
інформаційно-освітні
середовища,
що
реалізують
інтерактивнокомунікативну взаємодію викладачів і студентів протягом всього
освітнього циклу. Завданнями при формуванні інформаційно-освітнього
середовища є: грамотне використання програмно-апаратних комплексів;
вибір структури і параметрів середовища навчального призначення, а
також створення навчальних курсів і методики їх викладання.
Від якості формування даного середовища безпосередньо залежить
ефективність знань, які одержують студенти. На перше місце виходить
компетентність педагога, його обізнаність в інформаційно-комп'ютерних
технологіях незалежно від навчального предмета, уміння в доступній та
зрозумілій формі передати навчальний матеріал в електронній формі.
Важливу роль відіграє також наявність необхідної інфраструктури для
створення інформаційно-освітнього середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Великий внесок у
розвиток інформатизації освіти внесли вчені: В. Биков, В. Кремень,
А. Гуржий,
Т. Коваль,
М. Жалдак,
М. Згуровський,
А. Кудін,
І. Прокопенко, Н. Морзе, О. Співаковський та ін. Розробкою інформаційноосвітнього середовища через використання хмарних технологій займалися
вчені: Г. Кисельов, М. Шишкіна, А. Стрюк, С. Литвинова. Впровадженню в
освітню сферу е-підручників і е-посібників займалися вчені Л. Гризун,
М. Беляєв, В. Вимятін, С. Григор’єв, Ю. Древе, М. Нельсон, С. Сисоєва,
О. Шмегера,
К. Блінова,
О. Кирилов,
Н. Самаріна,
Т. Антонова,
О. Харитонов та ін.
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Метою статті є розгляд деяких питань організації навчального
процесу з використанням електронних навчальних матеріалів.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. На сьогодні не існує єдиної
системи класифікації електронних навчальних матеріалів. Ієрархічну
класифікацію електронних засобів навчання за типами діяльності, для
підтримки яких вони можуть застосовуватися, запропонувала
М. Шишкіна (2009). А. Кривошеєв (1993) класифікує програмні засоби за їх
педагогічним призначенням. А. Осін (2004, с. 85) класифікує навчальні
електронні видання та ресурси за функціональними ознаками.
А. Гуржій (1999) систематизує навчальні програми за їх дидактичним
призначенням. При всій різноманітності класифікацій можна виділити
спільну мету електронних навчальних матеріалів – найбільш повно та
зрозуміло відобразити в електронному вигляді матеріал, який дозволить
ефективно проводити процес навчання як при очній формі навчання, так і в
умовах заочного, дистанційного навчання, для яких характерним є
обмежений контакт з викладачем.
Розглянемо основні напрямки та способи переходу до електронних
форм представлення навчально-методичної інформації та їх використання в
навчальному процесі.
У кожному з видів освітньої діяльності можна виділити три основні
компоненти: джерело знань, споживач знань, канал передачі знань. В якості
джерела знань в закладі вищої освіти (ЗВО) може виступати як викладач,
так і інформаційно-освітнє середовище, що дає можливість отримувати
знання без контакту з викладачем. Ця особливість дозволяє ефективно
розвивати таку форму навчання, як дистанційну. Але і в очній, і в заочній
формах навчання ця властивість відіграє важливу роль як джерела
підвищення якості і кількості отриманих знань.
Взаємодія між цими компонентами здійснюється за допомогою
інформаційних потоків різної інтенсивності. Характер та інтенсивність
інформаційних потоків сильно залежить від форм і виду проведення
навчальних занять, а також форми навчання.
З використанням зазначених компонентів реалізовані різні форми
освітньої діяльності та відповідна організація навчального процесу.
Наприклад, навчання може проводитися за денною, очно-заочною формою,
у вигляді екстернатури, а також за дистанційною формою навчання.
У всіх цих випадках організація навчального процесу укладається в
рамки моделі, представленої на рис. 1.
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Рис. 1. Концептуальна модель процесу навчання
(Кjj – значення інтенсивностей інформаційних потоків)

Якщо розірвано інформаційний зв'язок між викладачем і студентом,
то інтенсивність інформаційного потоку К12 = 0. У цьому випадку
джерелом одержуваних знань є канал К32, а зв'язок з викладачем йде по
каналах К23 та К31. Цей вид навчання характерний для екстернатури і
дистанційної освіти.
При заочній формі навчання інформаційні потоки між викладачем і
студентом існують, але їх інтенсивність по каналах К12 і К21 має невелике
значення. Великий обсяг самостійної роботи студент освоює завдяки роботі
каналів К32 і К23.
При очній формі навчання найбільш інтенсивно працюють канали К12
і К21 а канали К32 і К23 виступають в ролі допоміжних.
Частота і необхідність оновлення викладачем матеріалів в
інформаційно-освітньому середовищі (навчальних і навчально-методичних
посібників) визначають інтенсивності К32 і К23.
Звідси випливає, що дана форма навчання багато в чому визначає
обсяг, структуру і зміст матеріалів інформаційно-освітнього середовища.
Тому підручники, навчально-методичні посібники та інші навчальні
матеріали повинні розроблятися обов'язково з урахуванням специфіки їх
застосування в умовах конкретної форми навчання (Ю. Шлапак, 2014,
с. 280).
Інтенсивність інформаційних потоків на коротких інтервалах часу
(наприклад, протягом навчального дня) значно коливається в залежності
від виду занять. На лекції робота каналу К12 досягає максимальних
значень, а зв'язок по каналах К32 і К23, як правило, дорівнює 0. При переході
до практичних занять інтенсивність цих каналів зростає при одночасному
зниженні інтенсивності каналу К12. Для оцінювання результатів діяльності
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студентів викладач може використовувати як канали К12 і К21 (при очному
навчанні), так і канали К32, К23 та К13 і К31 при будь-яких формах навчання.
Початковим етапом застосування інформаційних технологій в освіті є
заміна текстових носіїв на електронні носії, тобто перехід від текстових
підручників і навчально-методичних посібників до електронних. Наявний
досвід створення електронних навчальних матеріалів свідчить про
наявність декількох шляхів їх розробки (Стром, 2013, с. 178).
Перший і найбільш простий спосіб полягає в скануванні існуючих
звичайних текстових підручників і переведення їх на електронний носій.
Тим самим створюються електронні копії існуючих підручників у вигляді
повнотекстових баз даних. Однак такий спосіб малоефективний, оскільки
він пасивний і лише змінює один фізичний носій інформації на інший, не
реалізуючи потенційних можливостей інформаційних технологій. Тому
даний спосіб може знайти тільки обмежене застосування як електронний
варіант звичайної бібліотеки.
Інший спосіб спирається на так звані СВТ (Computer Based Training) –
технології. Суть його полягає в створенні діалогових навчальних програм,
що реалізують фіксовані сценарії. Електронні підручники, виконані за
такою технологією, можуть бути використані тільки при самонавчанні,
оскільки вони не передбачають режим консультацій з викладачем. Тут
відсутній безпосередній зворотний зв'язок з викладачем в процесі
навчання.
В сучасних умовах необхідні принципово інші підходи до розробки
електронних освітніх ресурсів. Перш за все слід вирішити питання, по яких
дисциплінах доцільна розробка електронних навчальних матеріалів, де їх
застосування виявиться найбільш ефективним. Стосовно до ЗВО можна
починати з розробки за такими дисциплінами, які мають досить стабільні
навчальні програми і гарне методичне опрацювання. У цих умовах
можливе створення електронних навчальних матеріалів, що забезпечують
проведення семінарів, практичних занять, лабораторних практикумів,
курсових та навчально-дослідних робіт, курсових проектів, а також
виконання домашніх завдань. При цьому частина робіт виконується
студентами самостійно за завданням викладача, а частина в режимі
консультацій з викладачем.
Такий підхід фактично полягає в розвитку ідей CTS (Consulting
Training System) – технології та інтеграції її зі згаданою вище СВТ–
технологією. Створювані на основі поєднання цих технологій електронні
навчальні матеріали повинні мати такі властивості і компоненти:
інтерактивність, багатофункціональність застосування, використання
гіпертексту, засоби навігації, засоби управління, розвинена система
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допомоги, наявність вбудованих обчислювальних процедур, засоби
взаємодії з базами даних, наявність системи контролю успішності та оцінки
знань студентів.
Електронні навчальні матеріали призначені для розміщення в
спеціальному розділі сайту ЗВО, а також на персональному електронному
носії студента. Відзначимо, що зв'язок із мережею освітніх платформ
змінює фізичну природу комунікативного середовища інформаційних
потоків в навчальному процесі, і знання в електронному вигляді починають
циркулювати по комп'ютерним мережам (Биков, 2002).
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, подальший
розвиток інформатизації навчального процесу полягає у використанні
мережних технологій і створенні групових освітніх платформ. В результаті
формується мережева платформа для конкретної групи одержувачів знань
(наприклад, окремої групи ЗВО), яка дозволяє організувати ефективний
комунікаційний канал передачі знань і організувати процес навчання.
В електронних навчальних матеріалах необхідно передбачити
можливості роботи з різними категоріями студентів, в тому числі й
інклюзивними категоріями. Він повинен дозволяти формувати завдання
різного ступеня складності і забезпечувати індивідуальні підходи до
навчання.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
М. Л. Роганов, М. М. Роганов
В
статье
рассматриваются
современные
информационные
и
телекоммуникационные технологии, которые позволяют активно и эффективно
использовать информационные ресурсы для повышения уровня образования в
учебных заведениях. В условиях бурного развития информатизации в обществе
образовательная среда для выполнения поставленных задач должна
адаптироваться к новым условиям. Подготовка высококвалифицированных
специалистов считается самым важным стратегическим фактором развития
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нашей страны. Информационные процессы являются неотъемлемым компонентом
во всех областях деятельности общества.
Одним из элементов информационно-образовательной среды являются
электронные учебные материалы, которые относятся к открытым и локальным
образовательным системам. Переложение учебно-методического материала на
электронные носители, использование компьютерных сетей различного уровня
(локальных, региональных, глобальных) в качестве каналов информации и создание
в учебных заведениях дисплейных классов повлекло за собой эволюцию
образовательных технологий. В результате преподаватель, использующий в своей
деятельности электронные учебные материалы, за счет перераспределения
информационных потоков между ним, студентами и учебно-методическим
материалом может более эффективно организовать учебный процесс и
целенаправленно управлять им.
Рассмотрены основные направления и способы перехода к электронным
формам представления учебно-методической информации и их использования в
учебном процессе. Предложена и проанализирована концептуальная модель
процесса обучения в зависимости от формы обучения. Выделены компоненты
образовательной деятельности. Проанализированы пути создания электронных
учебных материалов, область их применения и основные требования к ним. Сделан
вывод, что электронные учебные материалы являются важным элементом
информационно-образовательной среды.
Ключевые слова: информационные технологии, электронные учебные
материалы, источник знаний, потребитель знаний, канал передачи знаний,
информационно-образовательная среда, дистанционное обучение.

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS USING
ELECTRONIC EDUCATIONAL MATERIALS
M. L. Roganov, M. M. Roganov
The article deals with modern information and telecommunication technologies that
allow active and effective use of information resources to improve the level of education
in educational institutions. In the conditions of rapid development of Informatization in
society, the educational environment to perform the tasks must adapt to the new
conditions. Training of highly qualified specialists is considered to be the most important
strategic factor in the development of our country. Information processes are an integral
component in all areas of society. One of the elements of the information and educational
environment are electronic educational materials that relate to open and local
educational systems. The transfer of educational and methodical material to electronic
media, the use of computer networks at various levels (local, regional, global) as
channels of information and the creation of display classes in educational institutions has
led to the evolution of educational technologies. As a result, a teacher who uses electronic
educational materials in his / her activities can more effectively organize the educational
process and purposefully manage it by redistributing information flows between him / her,
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students and teaching materials. The main directions and methods of transition to
electronic forms of presentation of educational and methodical information and their use
in the educational process are considered. A conceptual model of the learning process
depending on the form of learning is proposed and analyzed. Components of educational
activity are allocated. The ways of creating e-learning materials, their scope and basic
requirements for them are analyzed. It is concluded that e-learning materials are an
important element of the information and educational environment.
Keywords: Information technologies, electronic educational materials, knowledge
source, knowledge consumer, knowledge transfer channel, information and educational
environment, distance learning.
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