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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У статті розглядаються основні аспекти інформатизації сучасної освіти, що пов’язані з розробкою та 
впровадженням у процес викладання дисциплін природничо-математичного циклу в університеті методичних 
систем навчання, основна мета яких полягає в раціоналізації інтелектуальної діяльності шляхом використання 
інформаційно-комунікаційних технологій і підвищенні ефективності, а також якості підготовки спеціалістів.

Зокрема, приділено увагу комп’ютерно орієнтованим методичним системам навчання, які передбачають впро-
вадження та застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання природничо-математичних 
дисциплін, основним принципам побудови таких систем і їхнім необхідним компонентам, що визначають освітні цілі 
й зміст навчання. Також у роботі визначено місце й роль підсистеми навчання дисциплін природничо-математичного 
циклу, яка виступає важливою складовою частиною в структурі загальної професійної підготовки фахівців і форму-
ванні компетентної особистості, яка відповідає сучасним вимогам розвитку інформаційного суспільства.

У статті досліджено ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготов-
ки фахівців природничо-математичних спеціальностей. Розглянуто результативність впровадження засобів інфор-
маційно-комунікаційних технологій, зокрема мультимедіа технологій, у процес вивчення природничо-математичних 
дисциплін, що слугує урізноманітненню способів оперування об’єктами вивчення, а також унаочненню навчальної ін-
формації. Використання мультимедійних технологій дозволяє значною мірою підвищити мотивацію навчання та піз-
навальну активність, удосконалити професійний рівень майбутніх спеціалістів, застосовувати новітні інформаційні 
ресурси в професійній діяльності. Застосування інформаційних технологій і використання педагогічних програмних 
засобів під час викладання дисциплін природничо-математичного циклу сприяє реалізації гуманітарного потенціалу 
навчання: спонукає студентів аналізувати поставлені завдання, виділяти етапи досягнення мети, синтезувати те-
оретичний матеріал, конструювати математичні моделі й алгоритми розв’язування дослідницьких завдань, робити 
висновки й інтерпретувати результати у вихідних термінах поставленого завдання.

Ключові слова: природничо-математичні дисципліни, інформаційно-комунікаційні технології, професійна 
компетентність, професійна спрямованість, мультимедійні технології, мультимедійні презентації, професійна 
підготовка.
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USE OF ICT IN THE PREPARATION OF SPECIALISTS 
IN NATURAL AND MATHEMATICAL SPECIALTIES

The article deals with the main aspects of informatization of modern education, which are connected with the 
development and implementation of the disciplines of the natural-mathematical cycle at the university of methodological 
systems of education, the main purpose of which is to rationalize intellectual activity through the use of information and 
communication technologies and to improve efficiency, as well as the quality of specialist training.

In particular, the attention is paid to computer-oriented methodological teaching systems, which involve the introduction 
and application of information and communication technologies in the teaching of natural and mathematical disciplines, 
the basic principles of construction of such systems and the necessary components that determine the educational goals and 
content of learning. The paper also identifies the place and role of the subsystem of teaching the disciplines of the natural 
and mathematical cycle, which is an important component in the structure of general professional training of specialists and 
in the formation of competent personality, which meets the modern requirements of the development of information society.

The article investigates the effectiveness of using information and communication technologies in the process of 
training specialists in natural and mathematical specialties. The effectiveness of the introduction of information and 
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communication technologies, in particular multimedia technologies in the process of studying natural and mathematical 
disciplines, which serves to diversify the ways of managing objects of study, as well as to refine the educational information 
is considered. The use of multimedia technologies can greatly increase the motivation of learning and cognitive activity, 
improve the professional level of future specialists, use the latest information resources in their professional activities. 
The use of information technologies and the use of pedagogical software in teaching the disciplines of the natural and 
mathematical cycle contributes to the realization of the humanitarian learning potential: encourages students to analyze 
the tasks, to identify stages of goal achievement, to synthesize theoretical material, to construct mathematical models and 
to develop mathematical models interpret the results in the initial terms of the task.

Key words: natural science and mathematical disciplines, information-communication technologies, professional 
competence, professional orientation, multimedia technologies, multimedia presentations, professional preparation.

Постановка проблеми. Поміж провідних 
функцій соціально-економічного й науково-тех-
нічного розвитку суспільства нині підкреслю-
ються проблеми розвитку, вдосконалення та 
широкого впровадження в щоденну практику 
інформаційно-комунікаційних технологій (далі – 
ІКТ), введення яких дозволяє набагато збільшити 
ефективність інформаційних процесів – збирання, 
пошуку, систематизації, аналізу, зберігання, уза-
гальнення, опрацювання, подання та передавання 
всіляких відомостей і даних.

Від досконалості методів і засобів оброблення 
та застосування інформаційних ресурсів залежить 
ефективність функціонування всіх секторів соці-
ального життя. Водночас інформаційний ресурс 
характеризується, з одного боку, розвитком науки 
й техніки, а з іншого, – виступає високоякісною 
рисою рівня становлення суспільства.

Стрімке становлення інформаційних техноло-
гій привносить зміни в усі сфери життя, зокрема, 
з’являються і нові можливості в освіті. Актуаль-
ності набуває розробка дієвих способів із засто-
суванням інформаційних технологій у навчанні. 
На рівні вищої освіти змінюються вимоги до про-
фесійної підготовки спеціалістів, до процесу фор-
мування вмінь і навичок особистості. Виходячи 
з таких змін, набувають сенс цілі інформатизації 
освіти, які полягають у раціоналізації розумо-
вої роботи шляхом застосування інформаційних 
технологій, збільшенні продуктивності та якості 
підготовки фахівців. До провідних напрямків і 
завдань модернізації освіти й підготовки фахівців, 
зокрема, педагогічних спеціальностей, відносять 
навчання студентів із застосуванням інформацій-
них і комунікаційних технологій в освітньому 
процесі, розроблення та впровадження в процес 
вивчення в закладі вищої освіти передових моде-
лей практичної підготовки студентів.

Аналіз досліджень. Аналіз науково-методич-
ної літератури дозволяє зробити висновок, що 
психолого-педагогічні й методичні аспекти вико-
ристання ІКТ досліджувалися в роботах бага-
тьох науковців. Так, розгляд комплексу питань, 
пов’язаних із використанням сучасних ІКТ у 

навчальному процесі в середній і вищій школі, 
започатковано в роботах Г. В. Ткачук, К. Макліна, 
А. П. Єршова, M. І. Жалдака, Ю. С. Рамського, 
В. І. Клочка, О. Г. Мордковича, Н. В. Морзе, 
С. А. Ракова, О. В. Співаковського й інших дослід-
ників.

Мета статті – обґрунтувати ефективність 
використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій у процесі підготовки фахівців природ-
ничо-математичних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу. Одним з клю-
чових завдань закладів вищої освіти І–ІV рівнів 
акредитації є підготовка професійно компетент-
ного, конкурентоспроможного фахівця з найви-
щим рівнем професійних знань, умінь, навичок, 
який здатний володіти й оперувати інформацією 
згідно з нинішніми вимогами інформаційного 
суспільства.

Вагоме значення відіграє впровадження ІКТ у 
природничо-математичній підготовці спеціаліс-
тів, тому що без ґрунтовних знань із природничо-
математичних дисциплін та ІКТ професійної ком-
петентності в цій галузі досягти зовсім важко.

Натепер використання комп’ютерних засобів 
в освітньому процесі вважається важливою умо-
вою інформатизації суспільства. Інформатизація 
суспільства значною мірою змінила й цінності 
людей, моделі їхньої поведінки, їхню переорієн-
тацію з матеріальних цінностей на цінності само-
реалізації. Такому процесу сприяє і те, що сучасне 
покоління комп’ютерів містить потужні можли-
вості, які успішно застосовуються як в освітньому 
процесі, так і в процесі професійної діяльності 
(Кадемія, 2011: 1).

На сучасному етапі інформатизації суспільства 
спеціаліст технічного профілю має володіти нави-
чками застосування інформаційних і комунікацій-
них технологій у професійній діяльності, проводити 
комп’ютерне моделювання радіотехнічних систем 
передачі, перебудови й цифрової обробки сигналів, 
гарантує взаємозв’язок теорії з практикою.

ІКТ – це технології, пов’язані зі створен-
ням, збереженням, передаванням, обробленням і 
управлінням інформацією (Жук, 2012: 3).
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До новітніх ІКТ навчання відносяться Інтер-
нет-технології, мультимедійні програмні засоби, 
офісне й спеціалізоване програмне забезпечення, 
електронні посібники й підручники, системи дис-
танційного навчання (системи комп’ютерного 
супроводу навчання).

Використання ІКТ та освітніх технологій 
забезпечує:

– ефективність усіх видів навчальної діяль-
ності;

– якість підготовки фахівців із новим типом 
мислення відповідно до вимог інформаційного 
суспільства;

– якісне формування професійної компетент-
ності, культури тощо.

Стрімке становлення останнім часом техніч-
них і програмних можливостей персональних 
комп’ютерів, а також поширення нового вигляду 
ІКТ, які здобули загальну назву «Креативні тех-
нології», створюють реальні можливості для 
їхнього використання в системі освіти з метою 
розвитку креативних здібностей людини в про-
цесі навчання.

Серед головних видів зазначених технологій 
можна назвати такі:

– комп’ютерна графіка;
– гіпертекст;
– мультимедіатехнології;
– віртуальна реальність (Кадемія, 2011: 4).
У процесі природничо-математичної підго-

товки спеціалістів засобами ІКТ формується про-
фесійна компетентність майбутнього фахівця. 
Комп’ютерна техніка й інші засоби ІКТ, зокрема 
мультимедіа, стали все частіше впроваджуватися 
в освітній процес закладів вищої освіти.

І. В. Ставицька пропонує різні способи засто-
сування засобів мультимедіа в навчальному про-
цесі, зокрема:

– використання електронних лекторів, трена-
жерів, підручників, енциклопедій;

– розробка ситуаційно-рольових та інтелекту-
альних ігор із використанням штучного інтелекту;

– моделювання процесів та явищ;
– забезпечення дистанційної форми навчання;
– проведення інтерактивних освітніх теле-

конференцій;
– побудова систем контролю та перевірки 

знань і вмінь учнів (використання перевірочних 
програм-тестів);

– створення та підтримка сайтів навчальних 
закладів;

– створення презентацій навчального матері-
алу;

– здійснення проєктивної та дослідницької 
діяльності студентів тощо (Актуальні проблеми 
математики…, 2010: 6).

Використання мультимедійних технологій у 
процесі підготовки фахівців природничо-мате-
матичних дисциплін свідчить, що їхнє впрова-
дження в освітній процес університету підвищує 
ефективність засвоєння інформації, сприяє акти-
візації освітнього процесу шляхом посилення 
наочності, розвиває творче мислення студентів, 
активізує самостійну пізнавальну діяльність.

Однією з безперечних переваг засобів мульти-
медіа є можливість проєктування, створення та 
використання навчальних мультимедійних пре-
зентацій (Гуревич, 2009: 5).

Як показує власний досвід, у процесі викла-
дання дисципліни «Інформатика й інформаційні 
технології в освіті» особливу увагу під час ство-
рення презентації слід приділяти формуванню 
системи інтеграції природничо-математичних 
дисциплін. Інтеграція сприяє формуванню в сту-
дентів гнучкої системи знань, що можуть застосо-
вуватися в професійній діяльності.

Так, в Уманському державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини майбутні фахівці 
самостійно створюють мультимедійні презентації 
з дисциплін природничо-математичного циклу. 
Застосування мультимедійних засобів навчання 
на заняттях спрямоване на формування в студен-
тів нового типу мислення – інформаційного, опе-
ративного, вдосконалення самостійної роботи.

Широке використання мультимедійних засобів 
у навчанні застосовується для проведення дослі-
дів, практичних занять, інформаційного забезпе-
чення, візуального інтерпретування діяльності, 
проведення досліджень із природничо-математич-
них дисциплін. У процесі вивчення природничо-
математичних дисциплін, зокрема математики й 
фізики, майбутні фахівці набуті математичні зна-
ння та фізичні поняття використовують для вико-
нання обчислювальної, розрахункової, графічної 
та вимірювальної техніки (Подліняєва, 2011: 8).

Мультимедійні засоби використовують на різ-
них етапах навчання природничо-математичних 
дисциплін: під час пояснення нового матеріалу 
як ілюстрації, в процесі узагальнення та система-
тизації знань, повторення навчального матеріалу, 
контролю засвоєного матеріалу, в процесі підго-
товки до семінарів, позаурочних заходів (пред-
метні гуртки, участь у телеконференціях, технічні 
гуртки, конкурси, вікторини).

Головним досягненням використовування ІКТ 
є те, що існують такі фізичні, хімічні й біологічні 
процеси або явища, які неможливо продемонстру-
вати візуально в лабораторних умовах, тому засто-
совують програму sPrint-Layout 4/0, яка дозволяє 
розробляти моделі, що імітують реальні процеси, 
з якими зустрічаються у своїй професійній діяль-
ності фахівці радіотехнічного профілю.
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Особливість професійної підготовки май-
бутнього спеціаліста ґрунтується на принципах 
фундаментальності й цілісності засвоєння тео-
ретичних знань і набутих спеціальних умінь і 
практичних навичок із природничо-математичних 
і спеціально-технічних дисциплін, їхньої профе-
сійної спрямованості, індивідуалізації навчання.

Використання комп’ютерних технологій 
дозволяє значною мірою збільшити мотивацію 
навчання та пізнавальну активність, формує 
вміння та навички для здійснення творчої діяль-
ності, опанування здатністю прийняття рішень у 
складних ситуаціях, дає можливість удосконалити 
професійний рівень майбутніх фахівців, застосо-
вувати новітні інформаційні ресурси в професій-
ній діяльності (Ткачук, 2018: 10).

Аналіз використання ІКТ у навчальному про-
цесі коледжів під час вивчення природничо-мате-
матичних дисциплін дозволяє майбутнім молод-
шим спеціалістам:

– реалізувати ідею індивідуалізації та дифе-
ренціації навчання, що є основними завданнями 
сучасної системи освіти України;

– забезпечити позитивну мотивацію навчання 
шляхом винахідницьких засобів програми або 
створення ігрових ситуацій із природничо-мате-
матичних дисциплін;

– формувати вміння працювати зі значним 
обсягом якісної інформації;

– здійснювати експериментально-дослід-
ницьку діяльність;

– підвищувати ефективність самостійної 
роботи;

– формувати вміння приймати оптимальні 
рішення або варіативні розв’язки в складних ситу-
аціях;

– проводити лабораторні й практичні 
роботи з фізики, хімії, біології в умовах імітації 
в комп’ютерній програмі реального досліду або 
експерименту;

– створювати й використовувати інформа-
ційні бази даних, необхідні в навчальній діяль-
ності, забезпечити доступ до мережі інформації;

– здійснювати комп’ютерну візуалізацію 
навчальної інформації з природничо-математич-
них дисциплін;

– розвивати творчі й комунікативні здібності 
особистості;

– підготувати особистість інформаційного 
суспільства.

Одна з важливих особливостей і переваг ІКТ 
у порівнянні з іншими навчальними засобами 
полягає саме в тому, що мультимедійні про-
грами здебільшого розраховані на самостійне 
активне сприймання та засвоєння молодшими 
спеціалістами знань, умінь і навичок, створю-

ють ситуації здивування, емоційного підйому, 
підвищують навчальну мотивацію та пізна-
вальну активність.

Для успішної участі в сучасному суспільному 
житті особистість має володіти певними при-
йомами природничо-математичної діяльності й 
навичками їхніх застосувань до розв’язання прак-
тичних задач (Сбруєва, 2014: 7).

Висновки. Впровадження ІКТ у процес 
вивчення природничо-математичних дисци-
плін має сприяти збільшенню уваги студентів 
до отримання знань; забезпеченню диференціа-
ції, індивідуалізації в процесі навчання, зокрема, 
проходженню матеріалу за особистим темпом; 
об’єктивності контролю якості знань; активізації 
процесу навчання, зокрема, крізь інтенсифікацію 
процесу вивчення з використанням ІКТ; форму-
ванню умінь і навичок різної творчої діяльності; 
вихованню інформаційної культури; опануванню 
навичками оперативного прийняття рішень у важ-
ких ситуаціях. 

Індивідуалізація навчання на базі ІКТ має 
можливість бути при рефлексивному управ-
лінні навчальною діяльністю. Впровадження 
комп’ютерно орієнтованих систем навчання 
гарантує відповідність інформаційної моделі кон-
кретному студенту.

Застосування інформаційних технологій і 
використання педагогічних програмних засобів 
під час викладання дисциплін природничо-мате-
матичного циклу сприяє реалізації гуманітарного 
потенціалу навчання: надихає студентів розби-
рати поставлені завдання, виділяти рубежі досяг-
нення мети, синтезувати теоретичний матеріал, 
конструювати математичні моделі й алгоритми 
розв’язування дослідницьких завдань, робити 
висновки й інтерпретувати підсумки роботи у 
вихідних термінах поставленого завдання (Солда-
тенко, 2013: 9).

Це гарантує комбіноване застосування знань і 
вмінь із різних розділів природничо-математич-
них наук, зокрема для розв’язання прикладних 
завдань, активізує і впорядковує базові знання 
з основного курсу й інших дисциплін, реалізо-
вуючи принцип міжпредметних зв’язків в умо-
вах психологічного комфорту. Інформатизація 
навчання дисциплін природничо-математичного 
циклу забезпечує готовність майбутніх вчителів 
до вживання отриманих на заняттях знань і нави-
чок з інформаційних технологій в їхній професій-
ній діяльності в школі.

Зрозуміло, що створення та впровадження 
методичної системи навчання з використанням 
ІКТ має відбуватися поетапно, шляхом поступо-
вого переходу від одного рівня використання ІКТ 
у навчальному процесі до іншого.

Безноско I. Використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у процесi пiдготовки...
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