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ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- 
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ОСВІТИ

С.М. Галецький, Національний університет «Острозька академія», 
sergii.galetskyi@oa. есіи. иа

Інформаційно-комунікаційні технології -  це системний інформаційний феномен, 
що поєднує в собі уніфіковані технології, програмне забезпечення, накопичувальні та 
аудіовізуальні системи, телекомунікації, мережеві та цифрові способи передачі, 
накопичення, обміну, збереження, змінювання інформації. Інформаційно-комунікаційні 
технології як науково-педагогічне поняття пов’язані, передовсім, з такими:

1) з поняттям інформації в його педагогічному (передовсім, навчальному) сенсі;
2) з поняттям навчання як способу цілеспрямованої передачі інформації від 

педагога до учня за допомогою (знову-таки) засобів інформаційних технологій;
3) з поняттям комунікації, яка в педагогічному сенсі передбачає відповідну 

взаємодію, в тому числі й інформаційну, усіх суб’єктів освітнього процесу;
4) з поняттям технології, передовсім, педагогічної технології, яка розроблена в 

педагогічній науці досить ґрунтовно і включає значущий і місткий інформаційний 
компонент.

Враховуючи всеосяжність і інтеграційний характер категорії інформації, 
зазначимо, що в педагогічному смислі інформація -  це сукупність відомостей, які 
сприймаються в навчальному процесі (як вхідна інформація) або ж транслюються, 
наприклад, від викладача до студента (вихідні інформація); крім цього інформація як 
педагогічний феномен може також накопичуватися (наприклад, як сукупність 
професійної інформації у вигляді професійних знань), зберігатися (як у пам’яті, так і на 
відповідних носіях), використовуватися у процесі обміну (наприклад, у ході педагогічної 
взаємодії викладача і студента як рівноправних суб’єктів освітнього процесу), та в 
процесі змінювання (наприклад, як систематичне внесення змін до навчальної 
інформації за допомогою сучасних ІКТ з метою врахування новітніх вимог до змісту 
професійної підготовки викладача).

Найважливіші властивості інформації (за В. Бірюковим [1]) -  це її об’єктивність та 
суб’єктивність, повнота, достовірність, адекватність, доступність, актуальність, точність 
та цінність.

Основи використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 
розробляються нині у вітчизняній педагогічній науці досить активно. Так, колектив 
авторів (Г. Швачич, В. Толстой, Л. Петречук, Ю. Іващенко, О. Гуляєва, О. Соболенко) 
детально аналізує поняття, переваги та недоліки сучасних ІКТ і можливості їх 
використання в навчальному процесі [8]; інші науковці дослідили комунікаційні 
технології у багатопроцесорних системах (В. Іващенко, Є. Башков, Г. Швачич, М. Ткач)
[4 ].

М. Кузьміна, Т. Півоварова та М. Чупраков досліджують хмарні технології у 
сучасній медіаосвіті [5]; колектив дніпропетровських науковців активно вивчає 
адаптивне онлайнове навчання за допомогою сучасних ІКТ (Н. Лисовенко, І. Бєлова, 
В. Вікторов) [6]. Ґрунтовні дослідження інформаційно-комунікаційних технологій у 
системі освіти проводяться вченими Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України. Серед наукових публікацій вчених цього інституту в контексті 
проблеми нашого дослідження привертають увагу наукові розробки Л. Сав’юк та
О. Войченко щодо залучення сучасної молоді до відкритих он-лайн курсів [7]; О. Ковтун 
займається проблемами формування комунікативної культури в сучасному 
інформаційному суспільстві [9]; у роботі І. Веретіної, О. Попель та Н. Добровольської
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представлено дослідження з формування навичок іншомовного мовлення у віртуальному 
середовищі закладу вищої освіти [2].

Вчені по різному оцінюють зміст та структуру сучасних ІКТ в навчальному 
процесі. Так, А. Зубов та І. Зубова [3] представляють сучасні інформаційно- 
комунікаційні технології у вигляді трьох складників -  теоретичних засад ІКТ, методів та 
засобів вирішення поставлених завдань.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні 
комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов дозволяє 
реалізувати низку завдань, серед яких найважливішими вважаємо такі:

1) забезпечення особистісно-діяльнісного підходу в процесі формування 
комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов (починаючи з 
вхідного комп’ютерного тестування і завершуючи індивідуальними творчими 
комп’ютерними завданнями різного рівня під час державних іспитів);

2) реалізація інтерактивних форм і методів навчання з метою формування 
належного рівня комунікативної компетентності (із залученням електронних 
підручників, Інтернет-мереж, соціальних мереж та ін.);

3) зростання мотивації студентів у формуванні власної комунікативної 
компетентності за рахунок використання в навчальному процесі різноманітної 
програмної та Інтернет продукції;

4) здійснення постійного контролю рівня комунікативних знань, умінь і навичок 
студентів, та моніторингу їхніх навчальних досягнень різноманітними інформаційними 
способами.

Таким чином, нами з’ясовано зміст та основні характеристики інформаційно- 
комунікаційних технологій у процесі формування комунікативної компетентності 
майбутніх викладачів іноземних мов. Обгрунтовано основні властивості інформації -  
об’єктивність та суб’єктивність, повноту, актуальність, адекватність, точність, 
достовірність, цінність.

Визначено низку основних завдань, що мають бути реалізовані у процесі 
використання ІКТ як засобу формування комунікативної компетентності майбутніх 
викладачів іноземних мов (забезпечення особистісно-діяльнісного підходу у формуванні 
комунікативної компетентності, реалізація інтерактивних форм і методів навчання, 
зростання мотивації студентів у формуванні власної комунікативної компетентності, 
здійснення постійного контролю рівня сформованості комунікативної компетентності).
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