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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

 
Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує 

процес iнформатизацiї. Iнформатизацiя суспiльства – це глобальний 
соцiальний процес, особливiсть якого полягає в тому, що домiнуючим ви-
дом діяльності у сферi суспільного виробництва є збiр, накопичення, про-
дукування, обробка, зберiгання, передача i використовування iнформацiї, 
здiйснюване на основi сучасних комп’ютерних технологій, а також на базi 
рiзноманiтних засобiв iнформацiйного обмiну [2].  

Застосування вiдкритих iнформацiйних систем, розрахованих на ви-
користовування всього масиву iнформацiї, доступної в даний момент сус-
пільству в певнiй його сферi, дозволяє удосконали механізми управління 
суспільним пристроєм, сприяє гуманiзацiї i демократизацiї суспільства, пі-
двищує рівень добробуту його членів. Процеси, що відбуваються у зв’язку 
з iнформатизацiєю суспiльства, сприяють не тільки прискоренню науково-
технiчного прогресу, iнтелектуалiзацiї вcix видiв людської дiяльностi, але й 
створенню якiсно нового інформаційного середовища соцiуму, що забез-
печує розвиток творчого потенцiалу iндивiда.  

Одним з прiоритетних напрямiв процесу iнформатизацiї сучасного 
суспільства є iнформатизацiя освiти – процес забезпечення сфери освiти 
методологiєю i практикою розробки i оптимального використовування су-
часних або, як їх прийнято називати, нових iнформацiйних технологiй 
(НIT), орiєнтованих на реалiзацiю психолого-педагогiчної мети навчання 
та виховання. Цей процес iнiцiює: вдосконалення механізмів управління 
системою освіти на основі використовування автоматизованих банкiв да-
них науково- педагогiчної iнформацii, iнформацiйно-методичних ма-
терiалiв, а також комунiкацiйних сiтей; вдосконалення методологiї i 
cтpaтeгії вiдбору змісту, методів і органiзацiйних форм навчання, вихован-
ня, вiдповiдного задачам розвитку особи навчаної в сучасних умовах 
iнформатизацiї суспiльства; створення методичних систем навчання, оріє-
нтованих на розвиток iнтелектуального потенцiалу навчаного, на форму-
вання умiнь самостійно здобувати знання, здiйснювати iнформацiйно-
навчальну, експериментально – дослiдницьку дiяльнiсть, рiзноманiтнi види 
самостiйної дiяльностi по обробцi iнформацiї; створення і використову-



вання комп’ютерних тестуючих, діагностуючих методик контролю і оцін-
ки рівня знань учнів.  

Iнформатизацiя освiти як процес iнтелектуалiзацiї дiяльностi, що ро-
звивається на основi реалiзацiї можливостей засобiв нових iнформацiйних 
технологiй, підтримує iнтеграцiйнi тенденції процесу пізнання зако-
номiрностей наочних областей i навколишнього середовища (соцiальної, 
екологiчної, iнформацiйної i iн.), поєднуючи їх з перевагами індивідуаліза-
ції i диференцiацiї навчання.  

Прискорення науково-технiчного прогресу, засноване на впрова-
дженнi у виробництво гнучких автоматизованих систем, мiкропроцесорних 
засобiв i пристроїв програмного управлiння, роботiв i оброблювальних 
центрiв, поставило перед сучасною педагогічною наукою важливу задачу – 
виховати і підготувати підростаюче покоління, здатне активно включитися 
в якісно новий етап розвитку сучасного суспiльства, пов’язаний з 
iнформатизацiєю. Рiшення вищеназваної задачі – виконання соціального 
замовлення суспільства – корінним чином залежить як вiд технiчної осна-
щенності учбових закладiв комп’ютерною технiкою, так i вiд готовності 
учнiв до сприйняття постiйно зростаючого потоку iнформацiї, у тому числi 
i навчальної.  

Повсюдне використання iнформацiйних ресурсів, що є продуктом ін-
телектуальної дiяльностi самої квалiфiкованої частини працездатного на-
селення суспiльства, визначає необхiднiсть пiдготовки в пiдростаючому 
поколінні творчо активного резерву. З цiєї причини стає актуальною роз-
робка певних методичних пiдходiв до використання комп’ютерної технiки 
для реалізації iдей розвиваючого навчання, розвитку особистостi учня. Зо-
крема, для розвитку творчого потенцiалу iндивiда, формування в нього 
уміння здiйснювати прогнозування результатів своєї діяльності, розробля-
ти стратегію пошуку шляхів і методів вирішення задач – як навчальних, 
так і практичних. Не менш важлива задача забезпечення психолого-
педагогiчними i методичними розробками, направленими на виявлення оп-
тимальних умов використання комп’ютерної технiки в цілях інтенсифікації 
навчального процесу, підвищення його ефективності і якості. 
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