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ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Освіта є одним з основних прав людини, що закріплене у 
26 статті Декларації прав людини, Конституції України та галузевих 
законах. Четверта ціль сталого розвитку ООН до 2030 року, 
виконання якої здійснює також і Україна, передбачає «забезпечення 
всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення 
можливості навчання впродовж усього життя для всіх» [4].  

Інформаційні й телекомунікаційні технології впевнено входять у 
всі сфери педагогічної діяльності. Проблема інформатизації стала 
стрижнем, навколо якого будується вся система роботи навчального 
закладу педагогічної освіти.  

Проблемами інформатизації освіти й телекомунікаційними 
технологіями займалися такі визначні науковці: Г. Балл, В. Биков, 
Р. Гуревич, Ю. Дорошенко, П. Дмитренко, М. Жалдак, В. Кухаренко, 
Ю. Пасічник, О. Рибалко та ін.  

Метою статті є розгляд теоретичних основ здійснення 
інформатизації освіти й упровадження телекомунікаційних 
технологій в освітній процес. 

Враховуючи нові досягнення й тенденції у розвитку 
інформаційних технологій, можливості під’єднання до глобальної 
комп’ютерної мережі Інтернет, змінюються основні функціональні 
завдання структурних підрозділів закладу освіти, посилюється їх 
консультативна функція. Широке використання інформаційних 
технологій у системі педагогічної освіти на базі наскрізної 
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комп’ютерної підготовки слухачів посилює їхню 
конкурентноспроможність на ринку педагогічної праці.  

Завдяки Інтернету стало реальністю впровадження дистанційної 
форми навчання. Можливість інтенсивного спілкування між тим, хто 
навчається, і тим, хто навчає, індивідуалізація навчання виводить цю 
форму на якісно новий рівень у системі освіти. Однією з основних 
складових інформаційних технологій дистанційного навчання є 
віртуальне навчальне середовище як системно-організована 
сукупність засобів передавання та опрацювання інформації, 
інформаційних ресурсів, апаратно-програмного й організаційно-

методичного забезпечення, яка орієнтована на задоволення освітніх 
потреб педагогів. Таке середовище забезпечує широкий доступ до 
навчальних матеріалів з різних курсів, підтримку комунікації 
учасників дистанційного навчального процесу.  

Як свідчать дослідження, використання сучасних інформаційних 
технологій дозволяє підвищити інформованість педагогів, їх 
професіоналізм, якість і глибину міжпредметних зв’язків, 
удосконалити зміст педагогічної освіти, методи й форми навчального 
процесу [1; 2; 3].  

Для закладів педагогічної освіти соціальним замовленням 
інформаційного суспільства слід уважати забезпечення належного 
рівня інформаційної культури педагогів, необхідної для професійної 
діяльності, яку ми визначаємо як уміння цілеспрямовано працювати з 
інформацією, використовувати для її отримання, опрацювання, 
зберігання, передавання комп’ютерні інформаційні технології, 
сучасні технічні засоби й методи. Невід’ємними компонентами 
інформаційної культури педагога є розуміння сутності понять, уміння 
працювати з довідковою, науковою, методичною, реферативною 
літературою та періодичною пресою; володіння інформаційними 
технологіями; використання можливостей мережі Інтернет, зокрема 
бази хмарних технологій. 

Проведений аналіз структури і принципів функціонування 
системи педагогічної освіти свідчить, що провідну роль у цій справі 
відіграє вибір оптимального режиму інформаційного забезпечення 
педагогів як у курсовому, так і міжкурсовому періодах. Адже 
основою цієї системи є самостійна робота, самоосвіта. 

На основі проведеного аналізу інформаційного забезпечення 
педагогічних працівників у системі педагогічної освіти встановлено, 
що: 1) інформаційне забезпечення педагогічних працівників як 
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складова діяльності закладів освіти є важливою організаційно-

педагогічною, методично-науковою передумовою ефективності 
функціонування системи педагогічної освіти, всієї освітньої сфери. 
Враховуючи численний і ширококатегорійний склад користувачів 
інформацією з питань педагогіки й освіти, тематичну широту 
об’єктивних і суб’єктивних інформаційних потреб, слід розвивати 
масштабні інформаційні системи на основі використання нових 
інформаційних технологій; 2) основні функції науково-педагогічної 
інформації – аналітико-прогностична, інтеграційна, оперативного й 
цілеспрямованого інформування різних категорій фахівців-педагогів 
– реалізуються недостатньо. Це пояснюється багатогранністю, 
складністю педагогічного процесу, а також низьким рівнем і 
обмеженим діапазоном розвитку систем оперативного 
диференційованого обслуговування різних категорій педагогічних 
працівників.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі вбачаємо 
у подальшому вивченні досвіду країн Європейського союзу та 
виокремленні прогресивних ідей щодо досліджуваної проблеми. 
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