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СТВОРЕННЯ IНФОРМАЦIЙНО-ОСВIТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ПЕДАГОГIЧНОГО ВНЗ
В роботi розглядаються питання створення iнформацiйно-освiтнього середовища педагогiчного ВНЗу, наводяться шляхи створення середовища. Окрему увагу придiлено структурному змiсту освiтнього середовища та особливостi його створення для майбутнiх вчителiв.
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Вступ
Створення та накопичення рiзних засобiв iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiй для навчальних закладiв породжує цiлий ряд проблем педагогiчного характеру. Перш за все, слiд вiдзначити очевидну вiдсутнiсть якоїнебудь системи в розробцi, накопиченнi та практичному використаннi розрiзнених iнформацiйних ресурсiв педагогiчного призначення. Як правило, подiбнi засоби нiяк не пов’язанi мiж собою i невиправдано дублюють одну i ту ж
iнформацiю. Засоби iнформатизацiї, якi використовуються в рамках одного
навчального закладу, вимагають принципово рiзних методичних i технологiчних пiдходiв, накладають суттєвi вимоги на знання i вмiння студентiв, що
негативно позначається на ефективностi навчального процесу [1].
Ще однiєю проблемою, пов’язаною з хаотичнiстю розробки i використання iнформацiйних технологiй та ресурсiв у навчальному закладi, є практична
неможливiсть унiверсальної пiдготовки педагогiчних кадрiв, здатних комплексно використовувати переваги засобiв iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в навчальнiй, позанавчальнiй та органiзацiйно-педагогiчнiй дiяльностi.
Необхiдне об’єднання в одну унiфiковану систему iнформацiйних ресурсiв та технологiй, що використовуються в усiх сферах дiяльностi вищого
навчального закладу. Подiбна система повинна бути доповнена загальними однотипними методологiчними вимогами i рекомендацiями. А тому метою даної статтi є рiзнобiчний розгляд питань, що пов’язанi з формуванням
iнформацiйно-освiтнього середовища педагогiчного вузу.
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Основна частина
Спроби формування iнформацiйно-освiтнього середовища робляться в багатьох навчальних закладах, проте, як правило, вони зводяться до вирiшення
технiчних проблем взаємозв’язку окремих засобiв i технологiй iнформатизацiї. До цих пiр не вирiшенi питання унiфiкацiї змiсту i методiв, що характеризують використання засобiв iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.
На роль подiбної системи може претендувати iнформацiйно-освiтнє середовище навчального закладу, обумовлене в багатьох публiкацiях як сукупнiсть комп’ютерних засобiв i способiв їх функцiонування, якi використовуються для реалiзацiї навчальної дiяльностi. Бiльш точно iнформацiйно-освiтнє
середовище можна визначити як засноване на використаннi комп’ютерної
технiки програмно-телекомунiкацiйне середовище, що реалiзує єдиними технологiчними засобами i взаємопов’язаним змiстовним наповненням якiсне
iнформацiйне забезпечення студентiв, викладачiв, адмiнiстрацiю навчального закладу i громадськiсть. Подiбне середовище повинно включати в себе
органiзацiйно-методичнi засоби, сукупнiсть технiчних i програмних засобiв
зберiгання, обробки, передачi iнформацiї, що забезпечує оперативний доступ
до педагогiчно значущої iнформацiї i створює можливiсть для спiлкування
викладачiв та студентiв.
Iнформацiйно-освiтнє середовище має будуватися як iнтегрована багатокомпонентна система, компоненти якої вiдповiдають навчальнiй, позанавчальнiй, науково-дослiднiй дiяльностi, вимiрюванню, контролю i оцiнки результатiв навчання, дiяльностi з управлiння навчальним закладом [2].
Одним з найбiльш значущих компонентiв середовища є програмнометодичний комплекс, нацiлений на iнформатизацiю навчальної дiяльностi
навчального закладу. Проектування, побудова та експлуатацiя навчальної
компоненти повиннi здiйснюватися у строгiй вiдповiдностi з широким комплексом вимог i рекомендацiй психолого-педагогiчного, методичного та технологiчного характеру.
Однiєю з iстотних сфер дiяльностi будь-якого навчального закладу, незалежно вiд рiвня освiти, є науковi та методичнi дослiдження. Аспекти функцiонування науково-методичної сфери дiяльностi навчальних закладiв породжують окремий напрямок впроваджень засобiв IКТ. Необхiдно видiлення
в рамках середовища спецiальної компоненти, що iнтегрує розрiзненi засоби iнформатизацiї науково-дослiдної та методичної дiяльностi, здiйснюваної
педагогами. Вiдповiдна компонента середовища повинна не тiльки надавати
засоби доступу до iнформацiйних ресурсiв, значимим з точки зору наукової дiяльностi, але i надавати iнструментарiй для бiблiографування, обробки,
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зберiгання та облiку iнформацiйних фрагментiв, важливих з точки зору проведених розробок. Такi засоби можуть виявитися корисними при органiзацiї
вiддалених дистанцiйних взаємодiй педагогiв у сферi наукових дослiджень.
Видiляють також позанавчальну компоненту iнформацiйно-освiтнього середовища. Сфера позанавчальної дiяльностi навчального закладу на практицi використовує переваги засобiв IКТ досить рiдко i безсистемно. Iнформацiйнi технологiї здатнi пiдняти на бiльш високий рiвень позанавчальнi заходи,
якi безпосередньо не пов’язанi з основною навчальною дiяльнiстю. Очевидна доцiльнiсть використання комп’ютерних телекомунiкацiй в мiжособистiсному позанавчальному спiлкуваннi. У даних областях вiд якостi та рiвня
змiстовно-методичної опрацьованостi вiдповiдних засобiв IКТ iстотно залежить навчально-виховний ефект позанавчальної дiяльностi [3].
Основними iнформацiйними ресурсами, складовими позанавчального
компоненту iнформацiйно-освiтнього середовища повиннi бути засоби iнформування учнiв i педагогiв про планованi позанавчальнi заходи, iнформацiйнi
засоби пiдтримки дiяльностi кураторiв, засоби iнформацiйного забезпечення позанавчальної спiлкування студентiв, iнформацiйнi засоби, необхiднi для
проведення культурно-масових i спортивних заходiв, засоби управлiння позанавчальною дiяльнiстю в навчальному закладi.
Великою сферою застосування засобiв IКТ є органiзацiйно-управлiнська
дiяльнiсть навчальних закладiв. В її автоматизацiї використовуються багато програмних систем та оболонок, такi як планувальники занять, системи
бухгалтерського облiку, засоби розрахунку навчального навантаження i тарифiкацiї, електроннi бази даних про викладачiв, студентiв, засоби навчання
i багато iнших. У моделюваннi, проектуваннi i компонуваннi iнформацiйноосвiтнього середовища має сенс видiлення спецiалiзованої компоненти, що iнтегрує iнформацiйнi ресурси, що автоматизують обробку та передачу iнформацiї в рамках органiзацiйно-управлiнської дiяльностi навчального закладу.
Формування iнформацiйно-освiтнього середовища, що охоплює всi сфери дiяльностi навчального закладу, створює додатковi умови для всебiчного
аналiзу показникiв освiтнього процесу, дозволяє сформувати цiлiсне уявлення про стан системи освiти, про якiснi та кiлькiснi змiни в нiй.
На сьогоднi iснує два рiзних технологiчних шляхи створення iнформацiйноосвiтнього середовища. Перший з них, це створення середовища в рамках
технiчних можливостей унiверситету. Реалiзацiя цього принципу створення
iнформацiйно-освiтнього середовища є бiльш коштовною, але створене середовище може бути будь-якої доступної складностi. Для розробки програмного забезпечення необхiдно залучати представникiв усiх сфер навчальноВипуск №3, 2013
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виховного та органiзацiйного комплексiв, для створення гармонiйної та високопродуктивної системи.
Другий спосiб створення iнформацiйно-освiтнього середовища полягає у
використаннi хмарних технологiй. Перевагою цього способу є використання
вже iснуючих програмних, iнформацiйних та методичних засобiв, а недолiком – використання наявних можливостей без можливостi їх вдосконалення.
Прикладом використання хмарних технологiй може бути створене iнформацiйне середовище в соцiальних мережах, збереження iнформацiї на вiдповiдних серверах, робота електронної пошти, створення блогiв, системи обмiну
сповiщеннями, системи агрегацiї iнформацiї тощо.
Створення iнформацiйно-освiтнього середовища в педагогiчному вузi особливо актуальне, так як його використання передбачає включення студентiв
в навчальний процес, створення умов для активної взаємодiї викладачiв i
студентiв та навчання в активному середовищi як в режимi oﬀ-line, так i в
режимi on-line. Виконання цих умов формує у майбутнього педагога не тiльки
знання з використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в навчальному процесi а i їх iнтеграцiю в навчальний процес, що в свою чергу пiдвищує
методичну значимiсть отриманих у педагогiчному вузi знань, вмiнь i навичок.

Висновки
Перспективи використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в
навчальному процесi безсумнiвно широкi. А їх використання в комплексi з
науковими, методичними та органiзацiйними наробками створює можливостi
для виховання педагога майбутнього. Педагога, який своїм прикладом ерудованостi, обiзнаностi та навичками вiльного володiння сучасними iнформацiйними технологiями надихатиме учнiв не тiльки до вiдмiнних знань свого
навчального предмету, а i до самоосвiтньої дiяльностi.
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