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В С Т У П

Будь-яке філософське дослідження
переслідує одну мету – з'ясувати
об'єктивний зміст наукових
понять, їхній обсяг та
взаємозв'язок

М. І. Жуков

Незаперечним фактом є те, що рівень розвитку сучасного суспільства
визначається його інтелектуальним потенціалом, володінням інформацією,
здатністю засвоювати та якісно використовувати нові знання, швидко
засвоювати нові технології виробництва, нову допоміжну для роботи техніку.
При цьому природним базисом сучасного суспільства є перш за все освіта та
її процес модернізації.

Освіта – це процес і наслідки засвоєння систематизованих знань, умінь і
навичок, потрібних для практичної діяльності. Це необхідна умова підготовки
до життя і праці, основний засіб залучення до культури. Освіта – основа
розвитку особистості, суспільства, нації та держави. Вона є визначальним
чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової
життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний,
духовний та економічний потенціал суспільства.

У сучасних розвинутих країнах світу система освіти розглядається як
важлива складова, що гарантує процвітання, національну безпеку і майбутнє
країни, це найважливіший чинник розвитку і підсилення інтелектуального
потенціалу нації, її самостійності й міжнародної конкурентоспроможності.

Глобалізація вищої освіти диктує необхідність впровадження інновацій у
сферу знань. За останні роки практично всі країни проводили різні за змістом
і масштабами реформи національних систем освіти, вкладаючи в це величезні
кошти. Зміна паперових носіїв інформації на електронні дозволила створити
системи нового покоління, нормалізувати й розмістити дані в локальних
мережах. З появою глобальних мереж і розвитком Internet з'явилася
можливість розширити кількість користувачів. Цей етап вніс корективи до
нового підходу щодо форми подання інформації, розробки багаторівневої
підтримки інформаційних даних. Дана тенденція у свою чергу поставила нові
завдання, пов'язані із стрімким ростом кількості доступної інформації
(проблема інформаційної надмірності), і виявила необхідність нового підходу
до редагування загальнодоступної інформації, її пошуку й відбору.

У цей час Європейський Союз проводить активну політику інтеграції
європейських і світових наукових ресурсів для побудови єдиного наукового
простору Європи. Крім того, розбудова єдиного Європейського освітнього
простору в рамках Болонського процесу істотно підвищує роль
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Глобальні відкриті освітні
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та наукові системи дозволяють, з одного боку, розвивати систему
накопичення і поширення наукових знань, а з другого – надавати доступ до
різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам населення. На
повістці дня – створення глобального міжнародного (відкритого) освітнього
середовища з поданням навчального мат еріалу в дидактичному вигляді та
створення умов для використання цього контенту у будь-якому куточку світу
і в будь-який час.

Американські вчені Роберт Бар та Джон Так запропонували концепцію
нової парадигми вищої освіти, яка сприяє переходу від навчання до активного
самонавчання. Викладач уже не стільки навчає, як створює атмосферу
відповідальності, допомагає вчитись студентові самостійно та виступає в ролі
тренера. Саме тому головною функцією педагога є створення
найоптимальніших умов для того, щоб навчальний процес став творчістю
особистості, яка б сама здійснювала своє навчання. Крім того, концепція
неперервної освіти, на відміну від традиційної освітньої парадигми, не визнає
остаточної завершеності в розвитку особистості.

В умовах розвитку інформаційного суспільства та «гонки за знаннями»
педагог повинен постійно вчитися, щоб відповідати своїй кваліфікації*.
Застосування педагогом інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у
вищий освіті призначено для підготовки до занять (збір, пошук та зберігання
навчальної інформації), реалізації навчального процесу (аудиторні заняття,
інформаційне забезпечення навчального процесу, підтримка самостійної
роботи студентів), контролю знань студентів (тестування, прийом
контрольних робіт). Викладач повинен вміти застосувати технології
електронного навчання другого покоління й розроблювати мультимедійні
електронні освітні ресурси – лабораторні практикуми, дистанційні курси,
тестуючи програми. Використання нових методів навчання дозволяє
привернути уваги студентів до досліджуваного матеріалу й залучати їх у
більш активну дискусію.

Дистанційна освіта сьогодні – це методологія, яка здатна неймовірно
покращити ефективність усіх видів освіти як у академічних так і у
професійних галузях. ІКТ дистанційного навчання – це технології створення,
опрацювання, передачі й збереження навчальних матеріалів, організації та
супроводу навчального процесу за допомогою телекомунікаційного зв’язку,
зокрема, локальних, регіональних і глобальних мереж та відповідних сервісів
та технологій, зокрема web 2.0.

У зв’язку з цим виникає нагальна потреба у прискоренні підготовки
викладачів, методистів та фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних
технологій, в оснащенні закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою,
педагогічними програмними засобами, електронними засобами загального й
навчального призначення, тощо.

* Федорова Е. Н. Современные тенденции и проблемы внедрения инфо-
коммуникационных технологий в образовании / Е. Н. Федорова // Теоретические и
методологические проблемы современного образования : материалы Международной
научно-практической конференции, Москва, 29-30 декабря 2010. – М. : Институт
стратегических исследований, 2010. – C. 210-213.
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