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Сучасний розвиток суспільства характе- 
ризує процес інформатизації, а саме, ак- 
тивне використання комп’ютерної техніки 
у навчальному процесі. Розвиток інформа- 
ційних та комунікаційних технологій став 
можливим завдяки розповсюдженню ком- 
п’ютерів та глобальної мережі Інтернет. 
Період інформатизації змінив ставлення до 
нових засобів навчання та взаємодії у педа- 
гогічній спільноті. 

Для успішної реалізації модернізації на- 
вчання, як стверджує Захарова І.Г., необ- 
хідним є сучасне технічне обладнання для 
вищих навчальних закладів та професійна 
підготовка викладачів. Так, Захарова І.Г. 
поділяє використання інформаційно- 
комунікаційних технологій на два основні 
напрями: 1) використання ІК технологій 
для доступності освіти (дистанційне на- 
вчання); 2) використання інформаційних 
технологій для того, щоб змінити процес 
навчання. [2] 

У науково-технічній літературі під ін- 
формаційними технологіями розуміють як 
сукупність знань про засоби, способи, об- 
робку, передачу інформації для одержання 
нових даних про об’єкт. Так як, інформа- 
ційні технології характеризуються наявніс- 
тю мережі Інтернет та її сервісами, все- 
таки живе спілкування є невід’ємною час- 
тиною запровадження ІК технологій,  тому 

інформаційні технології називають 
інформаційно-комунікаційними. [3] 

Так, Аринханова Е.К. виділяє наступні 
аспекти використання інформаційно- 
комунікаційних технологій у навчальному 
процесі: мотиваційний (підвищує інтерес 
та формування позитивної мотивації сту- 
дентів); змістовний (можливості ІКТ за- 
стосовують для розробки цифрових на- 
вчальних ресурсів за окремими тематика- 
ми навчальної дисципліни); навчально- 
методичний (інформаційні ресурси 
застосовують в якості навчально- 
методичного супроводу заняття); організа- 
ційний (застосовують в організації навчан- 
ня кожного студента за індивідуальною 
програмою або під час фронтальної форми 
роботи); контрольно-оцінюючий (застосо- 
вується для контролю та оцінювання на- 
вчальних результатів засобами ІКТ , а саме 
тестовими завданнями). [1] 

У науково-педагогічній літературі роз- 
повсюдження набрали нові методи навчан- 
ня, поява котрих пов’язана із використан- 
ням сучасних засобів ІКТ. До таких методів 
належать: метод проектів (передбачає ви- 
рішення певної проблеми за допомогою 
різноманітних методів, інтегруванням 
знань, умінь із різних галузей науки), ме- 
тод інформаційного ресурсу (полягає у 
виборі джерела інформації, а саме електро- 
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нного видання або ресурсу. Завданням ви- 
кладача, що застосовує на своїх заняття 
даний метод є підбір необхідних ресурсів 
та орієнтування студентів у цих ресурсах.), 
дидактична гра (є досить ефективним із 
використанням засобів ІКТ). [1] 

Інформаційно-комунікаційні технології 
використовують для досягнення наступ- 
них педагогічних цілей: 1) розвиток осо- 
бистості студента (підготовка до самостій- 
ної продуктивної діяльності в умовах роз- 
витку інформаційного середовища); 2) реа- 
лізація соціального замовлення (підготовка 
спеціалістів у сфері інформаційних техно- 
логій); 3) інтенсифікація усіх рівнів нав- 
чально-виховного процесу (підвищення 
якості  навчального процесу). 

Отже, існує багато способів використан- 
ня сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій для підвищення якості та до- 
ступності навчання. Особлива роль в про- 

цесі створення та використання інформа- 
ційно-комунікаційних технологій нале- 
жить системі освіти вищої школи тому, що 
вища школа є джерелом висококваліфіко- 
ваних кадрів. 
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