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Постановка проблеми. Розбудова інформаційно-

го суспільства в умовах інтеграції країни до світового

освітнього та інформаційного простору супроводжу-

ється зростанням інформаційних потоків і обумовлює

збільшення обсягів знань і вмінь, якими повинен во-

лодіти майбутній фахівець. Це ставить вищі навчальні

заклади перед необхідністю формування нової освіт-

ньої парадигми з метою відповідності професійної

підготовки майбутніх фахівців вимогам часу. В Укра-

їні прийнято Національну стратегію розвитку освіти

на період до 2021 року, основною метою якої є під-

вищення якості освіти на інноваційній основі. Досяг-

нення цієї мети потребує кардинальних змін у підхо-

дах до професійної підготовки майбутніх фахівців у

вищих навчальних закладах та обумовлює необхід-

ність проведення ґрунтовних наукових педагогічних

досліджень, спрямованих на інтенсифікацію навчаль-

ного процесу з використанням потенціалу сучасних

освітніх інформаційних середовищ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-

ретико-методичні засади інтенсифікації навчання

закладені у працях С. Архангельського, С. Гончарен-

ка, І. Лернера, М. Махмутова, М. Скаткіна, С. Сисоєвої, 

Н. Тализіної. Питання інтенсифікації навчального

процесу досліджувалося науковцями у теоретико-

методологічному, дидактичному, психологічному

аспектах (Г. Селевко, О. Пшенична, Л. Колток, 

Л. Білоусова, Н. Житєньова). З‟ясовано, що в цілому

проблема інтенсифікації є досить складною і передба-

чає досягнення необхідних освітніх результатів за

рахунок перш за все якісних факторів. Проте теорети-

чні та методичні засади використання інформаційного

освітнього середовища з метою інтенсифікації навча-

льного процесу у вищих навчальних закладах дослі-

джені недостатньо. 

Проблема формування освітнього інформаційного

середовища вищого навчального закладу досліджува-

лася у працях В. Бикова, Г. Гордійчука, Р. Гуревича, 

В. Гура, М. Жалдака, І. Захарової, В. Кухаренка, 

Ю. Машбиця, С. Панюкова, Є. Полат, І. Роберт, 

С. Сисоєвої, А. Хуторського. Аналіз наукових дослі-

джень показав, що лише за умов впровадження у на-

вчальний процес вищого навчального закладу навча-

льного інформаційного середовища можна отримати

найбільш оптимальний результат від використання

інформаційно-комунікаційних технологій у вищій

професійній освіті. 

Виявлено, що у науково-педагогічних досліджен-

нях науковці використовують різні підходи до розу-

міння сутності та структури інформаційних освітніх

середовищ. Це ускладнює прийняття адекватних

управлінських рішень щодо їх використання з метою

інтенсифікації навчального процесу та обумовлює

необхідність наукової розробки питань впровадження

та використання інформаційних освітніх середовищ у

вищих навчальних закладах. 

Метою статті є дослідження теоретичних засад

створення та формування освітнього інформаційного

середовища, спрямованого на інтенсифікацію навча-

льного процесу у вищому навчальному закладі. 

Виклад основного матеріалу. В умовах форму-

вання єдиного освітнього інформаційного простору

особливого значення набуває дослідження засобів

інтенсифікації з опорою на використання інновацій-

них інформаційно-комунікаційних технологій у на-

вчальному процесі вищих навчальних закладів. Сьо-

годні в теорії та практиці педагогічної діяльності

вищих навчальних закладів утверджується розуміння

нових можливостей інформатизації освіти. Зробимо

уточнення основних понять, пов‟язаних з цими про-

цесами. 
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Інтерактивний розвиваючий навчальний простір, 

створюваний на основі сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій у дослідженнях різних 

науковців називають «інформаційне середовище», 

«інформаційне навчальне середовище», «інформацій-

но-освітнє середовище», «інформаційний простір», 

«освітнє інформаційне середовище». Освітнім інфор-

маційним середовищем у своїх дослідженнях науков-

ці називають: 

– одну із сторін діяльності вищого навчального за-

кладу, що включає у себе організаційно-методичні 

засоби, сукупність технічних та програмних засобів 

збереження, обробки та передачі інформації, які за-

безпечують оперативний доступ до інформації й здій-

снення освітніх навчальних і наукових комунікацій [1]; 

– соціально-психологічну реальність, у якій ство-

рені психолого-педагогічні умови, що забезпечують 

пізнавальну діяльність і доступ до інформаційних 

навчальних ресурсів на основі сучасних інформацій-

них технологій [2]; 

– систему, що об‟єднує інформаційне, технічне, 

навчально-методичне забезпечення, нерозривно 

пов‟язану з суб‟єктом навчального процесу [3; 4]; 

– системно організовану сукупність засобів пере-

дачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів взає-

модії, апаратно-програмного й організаційно-

методичного забезпечення, орієнтовану на задоволен-

ня освітніх потреб користувачів [5]; 

– функціональне та просторове об‟єднання 

суб‟єктів освіти, між якими встановлюються тісні 

різнопланові групові взаємозв‟язки й яке може розг-

лядатися як модель соціокультурного простору, в 

якому здійснюється становлення особистості [6]. 

Незважаючи на значні розбіжності, загальним в ін-

терпретації цих понять є те, що під ними маються на 

увазі системні сукупності, що забезпечують організа-

цію педагогічного процесу на базі інформаційних і 

комунікаційних технологій. При цьому в різних про-

порціях у відповідних визначеннях наявні технологі-

чний і педагогічний аспекти. 

Таким чином, в цілому під освітнім інформацій-

ним середовищем необхідно розуміти єдиний інфор-

маційно-освітній простір, який [7]: 

– містить навчальну інформацію й інформацію з 

результатами навчальної діяльності, забезпечує задо-

волення освітніх інформаційних потреб і формування 

професійно значущих та соціально важливих якостей 

особистості майбутніх фахівців; 

– заснований на використанні локальних 

комп‟ютерних мереж і мережі Інтернет для забезпе-

чення доступу до інформаційних освітніх ресурсів, 

формуванні сукупності методичних, організаційних, 

технічних і програмних засобів реалізації й управлін-

ня навчальним процесом незалежно від місця знахо-

дження його суб‟єктів під опосередкованим управлін-

ням викладача на відстані. 

Вивчаючи питання інтенсифікації навчального 

процесу у вищій школі, науковці досліджували різно-

манітні аспекти означеної проблеми. Н. Тализіна 

пов‟язувала інтенсифікацію зі збільшення обсягів 

інформації, що засвоюється у процесі навчання та з 

підвищенням на основі цього якості навчання. 

Г. Селевко розглядає інтенсифікацію як прискорене 

формування знань, умінь та навичок усіх студентів. 

О. Пшенична досліджувала можливості інформацій-

них технологій для реалізації інтенсифікації навчаль-

ного процесу [8]. Л. Колток наголошує, що інтенсифі-

кація професійної підготовки студентів можлива у 

випадку взаємопов‟язаного врахування різних чинни-

ків: посилення мотивації, збільшення інформативної 

місткості освітніх дисциплін, активізації процесу 

навчання [9]. 

Науковці-педагоги стверджують, що під інтенси-

фікацією процесу навчання необхідно розуміти сис-

тему технологічних прийомів, які дозволяють задіяти 

резервні можливості тих, хто навчається, для підви-

щення ефективності навчально-пізнавального процесу 

[10]. Інтенсифікація стає актуальною за умов скоро-

чення аудиторного часу для вивчення дисциплін та 

готовності до сприйняття постійно зростаючого пото-

ку нової інформації росту інформації, яку потрібно 

опрацювати для успішної адаптації на сучасному 

ринку праці майбутньому фахівцю. Традиційні схеми 

навчання мають набагато менше засобів для вирішен-

ня цієї проблеми. 

Узагальнивши підходи різних науковців, можна 

виділити наступні фактори інтенсифікації навчання: 

‒ підвищення цілеспрямованості навчання; 

‒ посилення мотивації навчальної діяльності; 

‒ підвищення інформативної ємності змісту освіти; 

‒ застосування активних методів і форм навчання; 

‒ прискорення темпу навчальних дій; 

‒ розвиток та вдосконалення навичок навчальної 

праці; 

‒ використання інноваційних засобів навчання. 

Як зазначають Л. Білоусова, Н. Житєньова, інтен-

сифікація навчального процесу постає як одна з умов 

підвищення якості освіти і має досягатися вдоскона-

ленням організаційно-методичних засад організації 

навчального процесу з опорою на інноваційні освітні 

технології [11]. У реформуванні вищої професійної 

освіти перспективним є не екстенсивний шлях за 

рахунок збільшення терміну підготовки фахівців, часу 

для вивчення навчальних дисциплін та обсягу навча-

льної інформації, а інтенсивний – за рахунок розробки 

та впровадження педагогічних технологій, спрямова-

них на зростання мотиваційних, операційних і когні-

тивних ресурсів особистості, уміння орієнтуватися у 

зростаючих інформаційних потоках, постійно онов-

лювати свої професійні знання в умовах розвитку 

суспільства знань. Значні можливості для цього надає 

впровадження у навчальний процес освітніх інформа-

ційних середовищ. 
Як зазначає В. Гура, в основі освітнього інформа-

ційного середовища лежить не тільки керований роз-
виток, а й саморозвиток, що базується на принципах 
відкритого характеру системи, узгодженості дій усіх 
учасників процесу, наявності багатьох варіантів роз-
витку інформаційного середовища [12]. 

Побудова освітнього інформаційного середовища, 
направленого на інтенсифікацію навчального процесу 
у разі його використання у навчальному процесі ви-
щих навчальних закладів повинна бути націлена на 
формування мотивації студента до саморозвитку, 
самоосвіти шляхом надання необхідних інформацій-
них ресурсів та забезпечення відкритого й повноцін-
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ного доступу до інформації. Важливо розглядати 
освітнє інформаційне середовище не тільки у якості 
провідника інформації, а й як активний осередок, що 
впливає на особистісні якості його учасників. Значні 
можливості для цього надають засоби комунікації 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 
Виявлено, що безпосередньо навчальний зміст конте-
нту освітнього інформаційного середовища доцільно 
доповнити наступними матеріалами [13]: 

‒ мотивуючими – у тому числі, інформацією 
про працевлаштування й досягненнях випускників 
ЗВО; 

‒ культурно-освітніми; 
‒ розважальними, ігровими, поза навчальними; 
‒ соціальними: у тому числі відомостями про 

життя ЗВО, студентського співтовариства, країни; 
‒ засобами самопізнання, саморозвитку, у тому 

числі – деякими психодіагностичними засобами; 
‒ кращими роботами студентів, включаючи дип-

ломні й курсові роботи, реферати, есе, науково-
дослідницькі проекти й розробки; 

‒ студентським форумом, що забезпечує комуні-
кацію, взаємодопомогу, спілкування; 

‒ зворотним зв‟язком з випускниками – інтерв‟ю 
з ними, статті про них, спогади про вищий навчаль-
ний заклад, поради нинішнім студентам; 

‒ методичним спілкуванням викладачів; 
‒ консультаціями фахівців, дайджестами новин у 

світі науки, важливими професійними й офіційними 
нормативними матеріалами. 

Науковці пропонують різні підходи до визначення 
компонентного складу освітнього інформаційного 
середовища. І. Роберт у якості компонент освітнього 
інформаційного середовища виділяє: джерела навча-
льної інформації, суб‟єкти середовища, інструменти 
навчальної діяльності і засоби комунікацій, навчаль-
ний і методичний контент. Є. Зуєва у своїх дослі-
дженнях характеризує наступні компоненти освітньо-
го інформаційного середовища: дисципліни, навчаль-
на документація (навчальні плани та програми), під-
ручники, навчально-методичні та дидактичні матеріа-
ли (у тому числі електронні), комп‟ютерні засоби, 
інформаційні та педагогічні технології. Деякі науков-
ці у своїх дослідженнях виділяють рівні освітнього 
інформаційного середовища [14]: 

‒ перший рівень: педагогічна система, яка визна-
чає форму, зміст та інші рівні середовища; 

‒ другий рівень: безпосередньо пов‟язаний з пе-
дагогічною системою, розвивається та функціонує під 
її управлінням, є системою інформаційно-освітніх 
електронних навчальних та методичних ресурсів; 

‒ третій рівень: освітнє медіа-середовище, яке 
містить пізнавальні та соціокультурні ресурси 
пов‟язані з освітою та самоосвітою. 

Оскільки освітнє інформаційне середовище є важ-

ливим засобом формування та розвитку універсаль-

них та професійних компетенцій майбутніх фахівців, 

необхідно застосовувати на його основі розвиваючі, 

особистісно й практико-орієнтовані педагогічні техно-

логії з опорою на пріоритетне формування в студентів 

дослідницьких і проектних умінь та здібностей [14]. 

В цілому спільним для більшості дослідників є ро-

зділення компонент освітнього інформаційного сере-

довища на дві категорії: 

 суб‟єкти навчання: студенти та викладачі ви-

щого навчального закладу; 

 об‟єкти навчання: носії інформації та навча-

льні дії, які можуть впливати на свідомість суб‟єктів, 

сприяючи формуванню в процесі навчальної діяльно-

сті знань, умінь, навичок та якостей особистості, сві-

тогляду, системи цінностей і мотивів, переконань. 

У якості об‟єктів навчання при такому підході ви-

ступають засоби навчання та інструменти навчальної 

діяльності, дидактичні методики та технології, засоби 

управління педагогічним процесом, способи комуні-

кації: організаційно-управлінські, роз‟яснювально-

мотиваційні, навчальні, технічні, емоційні. 

Значно розширює компонентний склад освітнього 

інформаційного середовища впровадження сучасних 

інноваційних інформаційно-комунікаційних техноло-

гій. До джерел інформації у цьому випадку відносять 

електронні підручники та навчально-методичні мате-

ріали, інформаційно-довідкові системи, бази даних та 

інші освітні ресурси, які можуть бути доступними 

через локальні комп‟ютерні мережі та мережу Інтер-

нет на базі електронних платформ систем управління 

навчанням LMS (Moodle та інші), хмарних та мобіль-

них освітніх технологій [15; 16]. Науковці зазначають, 

що важливим є не тільки операційні компоненти осві-

тнього інформаційного середовища: електронні засо-

би навчання, інструменти та засоби діяльності і кому-

нікацій, джерела інформації, а й їх змістове напов-

нення (контент). 

Широкі можливості для формування освітнього 

інформаційного середовища надає система дистан-

ційного навчання LMS Moodle. Основним засобом 

навчання, який забезпечує ефективний обернений 

зв‟язок у режимі он-лайн та розподілено у просторі і 

часі, дозволяє впливати на динаміку процесів, які 

відбуваються, є електронний дистанційний курс, при-

значений для вивчення певної дисципліни. Його ви-

користання дозволяє структурувати навчальний мате-

ріал та засоби для його вивчення і автоматизованого 

контролю у необхідній для викладача тематичній та 

хронологічній послідовності. 

Крім підвищення ефективності у процесі передачі 

знань, використання дистанційних курсів, розробле-

них засобами Moodle при вивченні дисциплін дозво-

ляє інтенсифікувати формування у студентів практи-

чних умінь та навичок та особистісних якостей, важ-

ливих для майбутньої професійної діяльності за раху-

нок: тематичних тестів, тренінгів, активних семінарів, 

творчих завдань, інтерактивної взаємодії. Вдоскона-

лення змісту досягається за рахунок використання 

засобів сучасних гіпертекстових технологій для пред-

ставлення навчального матеріалу у вигляді тексту, 

аудіо, відео, схематичних зображень та анімації. Дос-

туп до цих матеріалів у будь-який час, зручний для 

студента, надає їм можливість скористатися ними 

поза межами аудиторії під час самостійного вивчення 

дисципліни. 

Використання освітнього інформаційного середо-

вища у навчальному процесі вищого навчального 

закладу дозволяє навчально-методичні комплекси для 

вивчення дисциплін розробляти в електронному ви-

гляді та впроваджувати їх у освітнє інформаційне 

середовище у вигляді електронних курсів, хмарноорі-
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єнтованих ресурсів. Що сприяє подальшому розвитку 

систем електронного навчання та змішаних форм 

навчання. 

Необхідно зазначити, що створення та впрова-

дження у практику вищих навчальних закладів освіт-

ніх інформаційних середовищ супроводжується вини-

кненням проблем, які стосуються різних аспектів 

цього процесу: 

 створення єдиного інформаційного простору 

навчального закладу як системи з повною 

комп‟ютеризацією всіх навчальних підрозділів, біблі-

отек та їх підключенням до всеукраїнських і міжнаро-

дних мереж; 

 розробки автоматизованих інтегрованих систем 

управління структурними підрозділами вищого на-

вчального закладу: навчального відділу, деканату, 

кафедри; 

 розробки інтегрованої системи електронних 

навчально-методичних комплексів, яка б охоплювала 

усі навчальні дисципліни кожного факультету та ін-

ституту вищого навчального закладу; 

 розробки ефективних методик використання 

освітнього інформаційного середовища. 

Вирішення цих завдань потребує перш за все дос-

татнього матеріально-технічного забезпечення і фі-

нансування. До того ж розв‟язання вказаних проблем 

суттєво стримується відсутністю системного, центра-

лізованого підходу до створення і формування освіт-

нього інформаційного середовища у вищих навчаль-

них закладах та недостатньою готовністю професор-

сько-викладацького складу до його використання у 

своїй професійній викладацькій діяльності. 

Висновки. Таким чином, у результаті проведеного 

дослідження було встановлено, що розробка та впро-

вадження освітнього інформаційного середовища у 

вищі начальні заклади є багатоаспектною, цілісною, 

соціально-психологічною реальністю, що забезпечує 

сукупність необхідних психолого-педагогічних умов, 

сучасних технологій і програмно-методичних засобів 

навчання, спрямованих на інтенсифікацію навчально-

го процесу. Подальшої розробки потребує методичне 

забезпечення інтенсифікації навчального процесу у 

разі використання освітнього інформаційного середо-

вища у вищих навчальних закладах країни при викла-

данні дисциплін різного направлення та підвищення 

кваліфікації викладачів у цьому напрямі. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

Статья посвящена педагогическим аспектам интенсификации учебного процесса с использованием возможностей сов-

ременных информационных технологий путем формирования образовательной информационной среды высшего учебного 

заведения. Исследованы подходы к построению, установлен компонентный состав образовательной информационной 

среды, направленной на интенсификацию учебного процесса в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: образовательное информационное пространство; интенсификация учебного процесса; система LMS 

Moodle. 
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EDUCATIONAL INFORMATION ENVIRONMENT AS A MEANS OF INTENSIFICATION OF THE TRAINING 

PROCESS IN THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

The article is devoted to pedagogical aspects of the intensification of the educational process using the possibilities of modern 

information technologies by forming the educational information environment of a higher educational institution. The approaches to 

the construction have been explored, the component composition of the educational information environment aimed at intensifying 

the educational process in a higher educational institution. 
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