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ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ТА 
ПРОБЛЕМИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З 

ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Стаття присвячена проблемам використання комп'ютерно 
зорієнтованих технологій навчання та перевагам їх 
впровадження під час професійної' підготовки магістрів з 
цивільної безпеки. Метою наших розвідок є спроба виділити та 
проаналізувати переваги й недоліки використання комп’ютерно 
зорієнтованих технологій навчання в освітньому процесі вищого 
навчального закладу задля його подальшого удосконалення й 
оновлення відповідно до освітніх запитів суспільства. Показано, 
що впровадження нових технологій у навчання дозволяє 
вирішувати складні і актуальні завдання підготовки магістрів з
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Новітні засоби навчання: проблеми впровадження та стандартизації

цивільної безпеки. Особливо гостро постає питання методики 
ефективного застосування комп’ютерних програм залежно від 
рівня та змісту освіти, напряму підготовки. Адже в освітньому 
процесі важлива не технологія сама по собі, а доцільність її 
застосування, те, наскільки вона дозволяє досягти освітніх 
цілей.
Ключові слова: освітній простір, інтерактивне освітнє 
середовище, новітні засоби навчання, цивільна безпека, 
електронний НМК.

Статья посвящена проблемам использования компьютерно 
ориентированньїх технологий обучения и предпочтениям их 
внедрения во время профессиональной подготовки магистров 
по гражданской безопасности. Целью наших исследований 
является попит вьщєлить и прсанализировать преимущества 
и недостатки использования компьютерно ориентированньїх 
технологий обучения в образовательном процессе вуза для его 
дальнейшего совершенствования и обновлення в соответствии 
с образовательньїми запросами общества. Показано, что 
внедрение нових технологий в обучение позволяет решать 
сложньїе и актуальньїе задачи подготовки магистров по 
гражданской безопасности. Особенно остро стоит вопрос 
методики зффективного применения компьютерньїх програми 
в зависимости от уровня и содержания образования, 
направлення подготовки. Ведь в образовательном процессе 
важна не технология сама по себе, а целесообразность ее 
применения. то, насколько она позволяет достичь 
образовательньїх целей.
Ключевьіе слова: образовательное пространство. 
интерактивное образовательная среда. новейшие средства 
обучения, гражданская безопасность, злектронньїй НМК.

Тбе агїісіе із беуоїеб (о Іїіе ргоЬІетз оі изіпд сотриіег-огіепіеб 
Іеагпіпд Іесїтоіодіез апб Ібе ргеїегепсез ої Іїіеіг іпігобисііоп 
бигіпд Ібе ігаюіпд ої тазїегз іп с'ті заіеіу. Тбе аіт оі оиг гезеагсб 
із ап аіїетрі !о ібепіііу апб апаіуіе Іїіе абVап^адез апб бізабуап- 
їадез ої изіпд сотриіег-огіепїеб іеагпіпд Іесїтоіодіез іп ібе еби- 
саїіопаі ргосезз ої Ібе ип'шзіїу іог ііз іигїїіег ітргоиетепї апб 
ирбаііпд іп ассогбапсе тій Ібе ебисаііопаї пеебз ої зосіеіу. II із 
з бот ібаі ібе іпігобисііоп ої пем їесбпоюдіез іп їгаїпіпд аііотз из 
їо зоКе сотріех апб игдепї ргоЬІетз оі (гаіптд тазїегз іп тії
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Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору

заіеіу. Рагіісиіагіу асиіе із іРе диезііоп оі Іют 1о еііесІШу изе 
сотриіег ргодгатз. дерепсііпд оп іРе іечеі апсі сопіепі оі еРиса- 
Ііоп. ІРе сіігесііоп оі ігаіпіпд. Іпсіеесі. іп ІРе есіисаііопаі ргосезз. іі із 
поі іРе іесРпоІоду іізеіі іЬаі із ітроПапі. Ьиі ІРе ехресііепсу оі ііз 
арріісаііоп. Ііом тисЬ іі аііомз іо асРіеие есіисаііопаі доаіз.
Кеу могсіз: есіисаііопаі зрасе, тіегасії і/е есіисаііопаі епVІ^оптепі, 
ІРе іаіезі ІеасРіпд іооіз. смі зесипіу. еіесігопіс ИМС.

Процес інтеграції вітчизняної освіти у європейський та світовий освітній 
простір потребує якісних змін, адже сучасне суспільство, яке пристосовується 
до проблем глобалізації, потребує чіткої відповіді на багато запитань і повною 
мірою розраховує на інноваційні наукові розробки, які формуються в процесі 
запровадження у навчально-виховний процес вищої школи науково-технічних 
досягнень, новітніх технологій навчання, що ґрунтуються на нових методоло
гічних засадах інтеграційного характеру [1].

Інтеграція в європейський освітній простір потребує вироблення і впро
вадження нових підходів, одним із головних є підготовка фахівців, спромож
них захистити інтереси України у жорстких умовах світової конкуренції, врахо 
вуючи членство в СОТ та інші виклики.

Вимогою часу стає підготовка фахівців нової якості -  здатних творчо 
мислити, швидко орієнтуватися в сучасному насиченому інформаційному 
просторі, приймати нестандартні рішення, вчитися і розвиватися протягом 
усього життя, а головне -  бути патріотами рідної землі.

Саме ці мотиви спонукали викладачів Таврійського державного агротех
нологічного університету до осмислення шляхів реалізації основних цілей 
Лісабонської стратегії, яка сьогодні виступає визначальним чинником євро
пейської інтеграції в освітній та науковій сферах.

Постановка проблеми. Послідовне впровадження інноваційної методики 
навчання має велике значення для постійної підтримки високої якості всіх 
складників навчального процесу, поєднання наукової та навчальної роботи, 
налагодження взаємовідносин між ТДАТУ та роботодавцями [2] і, нарешті, 
розширення міжнародних контактів. Широкого застосування в цьому руслі 
набули технології слайд-лекцій. комп’ютерного тестування, дистанційного 
навчання, електронні підручники і навчальні матеріали, міжнародні освітні 
програми. На міжнародних науково-практичних конференціях висвітлювали
ся основні напрями використання інноваційних технологій [3]. що значною 
мірою сприяють підвищенню якості підготовки сучасних фахівців, піднесен
ню на якісно новий рівень самостійної роботи студентів [4]. оптимізації контр
олю за якістю освіти в ТДАТУ.

Серед основних технологій, на яких базується створення інноваційно-о-
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світніх ресурсів, значне місце належить мультимедійним технологіям. Через 
відсутність в Україні нормативної бази розвитку повноцінного дистанційного 
навчання наш університет розвиває дистанційні технології як для студентів 
денної форми навчання, які навчаються за індивідуальними графіками (до 
них належать, у першу чергу, студенти, які беруть активну участь у міжнарод
них програмах, обмінах, і студенти з обмеженими можливостями), так і для 
студентів, які навчаються за дуальною системою навчання [5].

Застосування комп'ютерних технологій сприяє підвищенню рівня самоо
світи, мотивації навчальної діяльності і створює абсолютно нові перспективи 
для творчості, отримання й закріплення різних професійних навичок і відпо
відає соціальному замовленню, яке держава пред'являє до вищих навчальних 
закладів. Використання системи мультимедіа дає змогу об'єднати можливості 
комп’ютера і знання викладача для створення електронних підручників із 
мобільним доступом до інформації. Наявні в університеті мультимедійні тех
нології відкривають реальні можливості для викладачів відмовитися від влас
тивих традиційному навчанню рутинних видів викладацької роботи та значно 
активізувати пізнавальну діяльність студентів. Університет має не тільки 
широкий доступ до зовнішніх інформаційних ресурсів завдяки Інтернету, а й 
власні бази даних та набір необхідних технологій роботи з ними. Широке 
використання засобів новітніх інформаційних технологій, розміщених на різ
них серверах у мережі Інтернет, істотно поглиблює зміст матеріалу, що вивча
ється в університеті, а застосування нетрадиційних методик навчання здійс
нює помітний вплив на формування практичних умінь і навичок студентів.

Ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців значною мірою 
пов’язана з реформуванням системи вищої освіти в Україні на всіх рівнях, 
розробкою перспективних моделей підготовки висококваліфі-кованих, кон
курентоздатних фахівців у галузі цивільної безпеки, зокрема магістрів, відпо
відно до світових стандартів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблеми викори
стання комп’ютерних технологій у навчальному процесі ВНЗ досліджували 
такі зарубіжні та вітчизняні вчені як Д. Андерсон. Е. Доунс, І. Сліпухіна [6], Р. 
Гуревич [7], В. Сергієнко. І. Войтович. М. Корець та ін. Відомими науковцями 
зазначено, що резерви підготовки майбутніх фахівців криються в широкому 
використанні сучасних досягнень інформаційно-комунікаційних технологій, 
які є є необхідною умовою динамічного розвитку освіти в цілому.

Сліпухіна І.А. вказує на доцільність надання освітніх послуг на дистанцій
ному рівні з використанням комп’ютерно орієнтовних технологій навчання 
розробка \А/еЬ-ресурсів, тощо) [6].

Мета статті полягає у висвітленні новітніх засобів навчання та проблем 
■ри їх впровадженні під час професійної підготовки магістрів з
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стати більш цікавим, інтерактивним, сучасним, та в умовах якого можуть 
формуватися інноваційні та культурологічна компетенції. З ними студент стає 
здатним знаходити, розуміти, оцінювати і застосовувати інформацію в різних 
формах для вирішення особистих, соціальних, професійних або глобальних 
проблем. У нього з ’являється можливість більш широко вивчати культури 
народів світу, їх традиції, національні особливості, побувати в різних країнах 
світу, не виходячи за межі власної квартири, що сприяє розвитку культуроло
гічної компетентності студента.

В Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
також сказано, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення 
навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку 
молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві [9]. У 
цьому ж документі наголошується, що забезпечення інформатизації освіти, 
задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників 
навчально-виховного процесу, передбачає формування та впровадження 
інформаційного освітнього середовища в системі загальної середньої, 
позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, застосу
вання в навчально-виховному процесі та бібліотечній справі поряд із тради
ційними засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Тому враховуючи вимоги Національної стратегії розвитку освіти в Україні 
на період до 2021 року та беручи до уваги інтеграцію вищої освіти України в 
європейський освітній простір у Таврійському державному агротехнологічно
му університеті поширюється використання інтерактивних технологій для 
організації і втілення на практиці якісно нової взаємодії викладача зі студен
тами денної та заочної форм навчання. Це стосується, перш за все, плануван
ня й організації самостійної роботи студентів [4], а також ефективного й 
прозорого контролю за їх поточною роботою над засвоєнням навчальної 
дисципліни. Першим кроком на цьому шляху стало використання інтерактив
ного освітнього середовища МОСЮІЕ.

МОСЮІ-Е (Мобиіаг ОфесЮгіепІегі Оупатіс І_еагпіпд Епуігоптепі) -  це 
модульне об'ектно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке нази
вають також, системою управління курсами (СМ5). віртуальним навчальним 
середовищем (\ІІЕ) або просто платформою для навчання, яка надає викла
дачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для 
комп’ютеризованого навчання. Використання системи МоосЛе під час вивчен
ня дисциплін для студентів-магістрів спеціальності 263 «Цивільна безпека» 
дає можливість застосування інноваційних методів викладання та навчання, 
що змістовно вдосконалюють академічний процес, налагоджуючи комуніка
цію між викладачем і студентами.
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цивільної безпеки.
Основні положення. Сьогодні в загальній культурі фахівця е інформацій

на культура, під якого розуміється вищий рівень професійно-практичної під
готовки в сфері інформаційно-комп'ютерних технологій. В цю інформаційну 
культуру ми включили інноваційну компетенцію. Стратегія розвитку інформа
ційного суспільства в Україні на 2013-2020 рр. [8] є фундаментальним доку
ментом. який має за мету трансформувати індустріальне суспільство у 
постіндустріальне в умовах посилення глобалізаційних процесів та проник
нення інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери життєдіяльності 
суспільства, в особливості системи освіти. У сфері освіти Стратегія ставить 
перед собою ряд завдань, що покладені для удосконалення навчально-вихов
ного процесу, доступності та ефективності освіти, створення умов для приве
дення рівня і якості освітнього потенціалу у відповідність з вимогами кадро
вого забезпечення. Також, крім розвитку професійних навичок, важливим є 
розвивати у майбутнього фахівця інтелектуальній та культурний потенціал, 
здатність відтворювати та розширювати свої знання, вміння використовувати 
життєвий досвід, вміння аналізувати та створювати нові життєві цінності. А 
так як інформаційні технології стають невід'ємною частиною життя сучасної 
молоді та сучасний світовий соціально-культурний простір у його постмодер- 
ністському контексті утворений безліччю інформаційних потоків постає 
питання, які новітні інформаційно-комунікаційні технології слід використову
вати, щоб досягти ефективності навчального процесу та сприяти кращій під
готовці висококваліфікованого, компетентного та конкурентоспроможного та 
висококультурного фахівця XXI століття?

У Національній стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року 
[9] визначені напрями, щодо до цього, а саме:

• спрямовувати діяльність педагогічних працівників на пошук нових 
моделей організації навчання;

• сформувати безпечне освітнє середовище;
• створити інформаційну систему підтримки освітнього процесу, яка 

буде спрямована на здійснення її основних функцій:
• забезпечити навчально-виховний процес засобами інформаційно- 

комунікаційних технологій, а також доступу навчальних закладів до 
світових інформаційних ресурсів;

• створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти;
• створити систему дистанційного навчання.
В умовах формування суспільства знань, де головним товаром є дані та 

інформація, з'являється необхідність якісного викладання предметів, вико
ристовуючи новітні ІКТ. Розвиток ІКТ не стоїть на місці і з кожним днем з ’яв
ляються нові та нові технології, за допомогою яких навчальний процесе може
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Загальними структурними компонентами реалізації електронного курсу 
є: слухач / групи слухачів, викладач; комп'ютерно-комунікаційні інформаційні

іА
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Рис. 1. Інтерфейс програми МоосІІе

середовища (Іпіегпеї, Мообіе), де зберігаються наукові та навчально-мето
дичні матеріали й проводяться дистанційні навчальні заняття; методичні 
рекомендації для слухачів і викладача (рис. 1).

В ТДАТУ за навчальним планом спеціальності 263 -«Цивільна безпека» 
освітнього ступеня «Магістр» передбачено вивчення вибіркової дисципліни 
«Психологічні аспекти людино-машинних систем», на яку відводиться 5 кре
дитів ЕСТ5, тобто 150 годин, з яких ЗО год -  це лекційні заняття та ЗО год -  
практичні заняття, а на самостійну роботу відводиться 90 год. Метою вивчен
ня дисципліни е формування у майбутніх фахівців знань з актуальних психо
логічних питань організації та ефективної й надійної роботи людини в систе
мах «людина -  машина» та психологічного забезпечення таких систем. До 
кола таких знань відносяться психологічна підтримка людини-оператора в 
системі «людина -  машина», психологічне забезпечення проектування таких 
систем та їх експлуатація.

Професійна програма курсу «Психологічні аспекти людино-машинних 
систем» для навчання студентів-магістрів спеціальності 263 «Цивільна безпе
ка» передбачає ознайомлення з теоретичним матеріалом, виконання практич
них завдань, проходження тесту для самоконтролю та контрольного тесту
вання. Практичні завдання курсу містять характеристику системи «люди- 
на-машина», зокрема психологічну характеристику діяльності людини-опера
тора. Студентам запропоновано також провести дослідження функціональних 
станів людини-оператора методами суб'єктивної оцінки, проаналізувати осо-
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Рис. 2. Головна сторінка електронного НМК з дисципліни 
«Психологічні аспекти людино-машинних систем»

бшвості операторської діяльності та управління ризиками і ознайомитися з 
інженерно-психологічними засадами проектування систем «людина-маши- 
на» (рис. 2).

Структура електронного НМК наступна: методичний блок; навчальний 
блок; блок навігації по дисципліні; блок керування курсом. Після останньої 
лекції розташований перевірочний тест зі всієї дисципліни, який призначений 
для проведення зрізів перед екзаменами.

Значна частина навчальних годин під час вивчення дисципліни 
«Психологічні аспекти людино-машинних систем» відводиться на самостійне 
опрацювання, тому матеріали електронного курсу містять завдання для само
стійного виконання та методичний супровід до них, додаткові теоретичні 
відомості, що сприяє забезпеченню якісного засвоєння студентами певнихтем.

Кожний студент одержує вільний доступ до навчальних матеріалів (має 
власний логін та пароль), незалежно від часу і місця знаходження має змогу 
виконати різні види навчальних робіт, результати виконання яких фіксуються 
в електронному журналі оцінок. Таким чином, виконуючи самостійну роботу, 
аналізуючи власні результати, студент демонструє рівень сформованості 
професійної компетентності.

Перехід студентів на рівень учасників мережевої спільноти надає можли
вості не тільки ефективно впроваджувати комп’ютерно-орієнтовні технології 
у професійну діяльність, а й дозволяє розширити світогляд майбутніх фахів
ців з цивільної безпеки: оволодіти вміннями спілкування в мережі Інтернет; 
співпрацювати у групі; систематично підвищувати рівень загальнокультурної, 
технологічної й інформаційної компетентності.
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Варто також звернути увагу, що корпорація боодіе надає безліч додатків 
і сервісів, які допомагають у підготовці майбутніх фахівців. Одним з яких є 
боодіе Диск (англ. Соодіе О те ) -  єдиний простір для зберігання файлів і 
роботи з ними. Однією з умов роботи з диском є наявність облікового запису 
на сервісі боодіе. Крім того, файли з персонального комп'ютера користувачів 
можна синхронізувати з боодіе Диском, що знижує можливість втрати інфор
мації. На заняттях з дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та 
охорони праці» студенти створюють та діляться різними документами, пре
зентаціями. налаштовують спільний доступ у сервісах боодіе. За допомогою 
боодіе Диску стає можливим отримання доступу до власних файлів будь-де 
та з будь-якого пристрою.

Використання новітніх ІКТ дає доступ студенту до нетрадиційних джерел 
інформації, підвищують ефективність самостійної (проведення консультації, 
співбесід, електронного листування) та групової роботи (семінари, тренінги, 
практичні роботи), дають можливість реалізовувати принципово нові форми 
і методи навчання. З використанням новітніх ІКТ змінюється сама суть 
навчального процесу -  викладач та студент стоять на одному рівні -  працюю
чи разом, щоб навчитися та ділитися отриманими знаннями та разом будува
ти навчальний процес. Заняття, побудоване з використанням новітніх ІКТ 
відрізняється від традиційного тим. що в ньому головним є діяльність студен
та, а функція викладача -  це створення особливих комунікативних умов, коли 
викладач своїми висловлюваннями підштовхує студента до аналізу й розумін
ня навчального матеріалу.

Складові компоненти навчально-інформаційного порталу забезпечують 
впровадження електронного навчання у навчальний процес ВНЗ. Вони нада
ють учасникам навчального процесу, з одного боку. -  можливість вибору 
власної навчальної траєкторії у навчанні (студент працює у зручний для нього 
час, у зручному місці і таку кількість разів, котра необхідна саме йому), мож
ливість контролювати власні пізнавальні процеси під час організації роботи в 
позааудиторний час. З іншого боку, -  легкість використання навчально-ін
формаційного порталу підвищує рівень мотивації студентів у навчанні.

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, слід відзначити, що інформаційне 
суспільство вимагає від студента, як від майбутнього фахівця та конкуренто
спроможного працівника, набуття здатності та навичок самостійно здобувати 
і нестандартно використовувати знання, опановувати інформаційні технології 
для їх пошуку, осмислення, поглиблення та застосування. З використанням 
новітніх ІКТ у побудові сучасного заняття, виникає зв'язок між темою заняття 
і способом діяльності, між студентом та способом вирішення завдання.

Таким чином, впровадження новітніх засобів навчання є одним з пріори
тетних напрямків розвитку освіти, забезпечення її доступності та ефективнос-
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ті, подальшого удосконалення навчально-виховного процесу.
Сучасне суспільство, яке пристосовується до проблем глобалізації, 

потребує чітких відповідей на чимало запитань і повною мірою розраховує на 
інноваційні наукові розробки. Вони в свою чергу залежать від активного 
запровадження у навчально-виховний процес вищої школи науково-технічних 
досягнень, новітніх технологій навчання, заснованих на нових методологічних 
засадах інтеграційного характеру.
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