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                       КОМПЮТЕРІЗАЦІЯ - ЯК НОВА ПЕДАГОГІЧНА   
                            ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

                                              ПРОЦЕСУ   В     ПТНЗ. 
 

 

                                                                                                             І.О.Коняхіна 

                                                          заступник директора з навчально-виробничої 

                                                          частини  Дніпропетровського професійного  

                                                          будівельного ліцею 

 

ХХІ століття висуває до освіти нові вимоги. 

   Сьогодні підбиті підсумки і накреслені плани на майбутнє .  

          Ми маємо  певні здобутки у галузі освіти, але водночас відчуваємо 

необхідність проведення    докорінних змін, потребу її глибокого реформування.  

 Основна мета здійснюваних і майбутніх перетворень – це якість освіти.  

          І однією із складових якості освіти є технічна і технологічна забезпеченість 

навчального процесу. 

 Навчальний заклад, де є лише стіни, парти, дошка і крейда, відходять в 

минуле. На часі  –  кабінети та класи з компютерами. 

 Міністр освіти і науки України Василь Кремінь на ІІ-ому Всеукраїнському 

зїзді працівників освіти в своїй доповіді визнав:”... Що за останні три роки ми тут 

не тільки істотно не просунулись вперед, а й маємо серйозні втрати. В багатьох 

школах, професійно-технічних навчальних закладах через фінансову скруту вийшло 

з складу навіть найнеобхідніше обладнання, бракує елементарних речей для 

проведення уроків...” 

 Ми суттєво відстаємо від інших країн світу в компютерізації та застосуванні 

сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі. 

          Освітянами не повною мірою усвідомлено, що компютер – це справді 

революція в освіті. 

 По-перше, це засіб оволодіння компютерною грамотністю, без якої людина є 

неконкурентноздатною у більшості сфер життєдіяльності. 
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 По-друге, компютер – це засіб здійснення  споконвічної мрії педагогів щодо 

індивідуалізації навчального процесу. Сьогодні в кращих школах світу вивчення 

жодного предмета не відбуваються без використання компютера. Комп’ютер – це 

засоб оволодіння предметів на більш високому рівні. Він розвиває інтерес до 

предмету, дає змогу як навчати учнів так і контролювати їх знання. 

 По-третє, компютер,  підєднаний до Інтернету, - це можливість спілкуватися 

із світом. І насамкінець, компютер відкрив шлях до нового типу навчального 

процесу – дистанційної освіти, що розширює національний освітній простір, 

зумовлює жорстку конкуренцію за вплив на світовому ринку освітніх послуг, сприяє 

перетворенню професійно-освітньої діяльності на фінансово-прибуткову. 

 З цього зрозуміло, що компютерізація та інформатизація освіти є 

пріоритетним і невідкладним завданням країни. За останні роки розпочалось 

оснащення закладів  освіти компютерною технікою. Але до завершення цієї роботи 

ще дуже далеко.  Державний бюджет не забезпечує реалізацію цієї проблеми. Тому  

керівникам навчальних закладів залишається тільки самим вирішувати це питання, 

вишукувати спонсорів та різні джерела находження коштів для придбання сучасної 

компютерної техніки. 

 На сьогоднішній час в нашій області тільки п’ята частина професійно–

технічних навчальних закладів мають сучасно оснащенні компютерні класи. Але 

придбавши компютери, зразу встають слідуючі проблеми: 

- це оновлення програмного і методичного забезпечення кабінетів інформатики та 

інформаційних технологій; 

- ще не налагоджена розробка україномовного прикладного програмного 

забезпечення навчального призначення; 

- програмне забезпечення розповсюджується переважно стихійно і неузаконеними 

способами; 

- практично відсутнє компютерно-орієнтоване науково-методичне забезпечення 

навчання різних предметів, що забезпечувало б сучасну компютерну підтримку 

навчального процесу; 
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- методичні кафедри педагогічних вищих навчальних закладів не готують 

майбутніх вчитилів до використання сучасних компютерно орієнтованих систем 

навчання в їхній майбутній професійній діяльності; 

- не закладено фінансування спеціалістів з державного бюджету, котрі займалися б 

обслуговуванням комп’ютерної техніки. 

 Ще одна трудність – революційне зростання комп'ютерних технологій, при 

якому останніми роками устаткування і  програмне забезпечення безнадійно 

морально застарівають буквально за рік-два. За подібними темпами система 

фінансування освіти встигнути не може.  

 Такий швидкий розвиток інформаційних технологій робить фахівця, що не 

підвищує свій професійний рівень, практично дилетантом в середньому за 3-4 роки. 

Цей факт диктує необхідність організації процесу безперервного підвищення 

кваліфікації як вчителів інформатики, так і вчителів інших предметів, що 

використовують комп'ютерні технології в своїй роботі. Це може розв'язуватися 

шляхом організації щорічних курсів без відриву від роботи, самоосвіти. Велику 

перспективу надають дистанційні курси. 

 Слід зазначити, що застосування комп'ютерних програм- тренажерів помітно 

підвищує інтерес до предмету особливо у учнів  негуманітарних класів. Крім цього 

розвивається навик до самооцінки – з комп'ютером сперечатися за оцінку марно. 

          Я хочу звернутися з проханням до працівників нашого інституту 

післядипломної освіти вчителів,  до якого ми направляємо своїх викладачів 

зогальноосвітніх дисциплін на курси підвищення кваліфікації. Слід ввести в 

програму навчання розділи з основ користування комп’ютером та використання 

програмного забезпечення для подальшої  роботи вчителів в умовах широкого 

використання компютерної техніки. 

          Вже розроблена Національна програма інформатизації на наступні роки, де 

визначені пріоритетність інформатизації освіти, зокрема щодо: 

- забезпечення навчальних закладів телекомунікаційними  засобами виходу до 

міжнародної інформаційної мережі Інтернет, базовими та спеціалізованими 

програмними продуктами; 
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- розроблення, тиражування та розповсюдження програмного забезпечення 

навчального призначення, формування державної системи сертифікації 

програмних засобів навчального призначення; 

- підготовки і видання навчальної та довідкової літератури для вчителів і учнів з 

питань інформатики; 

- створення єдиної інформаційно - компютерної системи управлін-ня освітою, 

розвитку інформаційної інфраструктури навчальних закладів; 

- проведення програмних  засобів, які використовуються в Україні, у відповідність 

до вимог законів про мови; 

- створення регіональних центрів дистанційного навчання, переважно для учнів, 

які мешкають у сільській місцевості, та ресурних центрів забезпечення 

компютерізації освіти. 

  Тільки вирішення цих проблем дає можливість вести підготовку майбутніх 

кваліфікованих кадрів (фахівців) на більш вищому рівні, який дасть можливість 

випускнику професійно-технічного навчального закладу бути конкурентно-

спроможнім фахівцем на сучасному ринку праці.               
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