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Анотація: Дослідження понять компетентності в умовах інформатизації
суспільства, освіти. Самостійна робота як вид навчальної діяльності. Здійснено огляд
педагогічних програмних засобів, а також доцільність використання ІТ в управлінні
самостійною роботою. Визначено науково-методичне забезпечення дистанційного
навчання, зокрема визначені технології дистанційного навчання, серед яких: кейстехнологія (портфельна, тренингова), телевізійна технологія, Інтернет-мережева
технологія, локально-мережева технологія, інформаційно-супутникова мережна
технологія. Визначено загальнодидактичні і специфічні принципи навчання, а також
складові методичної підтримки навчального процесу у процесі реалізації
вищезазначених принципів. Розглянуто модель самостійної роботи студентів в
керованому інформаційному середовищі. Проведено аналіз інформаційної діяльності
викладача під час підготовки та організації навчального матеріалу. Визначено складові
інформаційної компетентності: знання вміння та навички обробки інформації, макро- та
мікро структурування навчального матеріалу, вміння представлення текстової,
графічної та мультимедійної інформації.
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Ускладнення соціального, економічного та політичного життя,
індустріального виробництва, зміна динаміки процесів у всіх сферах
діяльності людини зумовили зріст знань і стимулювання розвитку нових
засобів задоволення інформаційних потреб, значущих для суспільства [17].
У свою чергу, стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій
набуває характеру глобальної інформаційної революції, слугує поштовхом
до подальшого розвитку суспільства, в якому зсув цінностей відбувається
саме в бік інформації.
Збільшення інформаційних потоків, стрибкоподібний розвиток мережі
Інтернет і телекомунікаційних технологій не може залишити осторонь
жодного члена сучасного суспільства через єдність соціально-культурних,
економіко-політичних,

науково-технічних

чинників.

Становлення

інформаційного суспільства змусило переглянути пріоритети державної
інформаційної політики провідних країн світу, які спрямовані на
формування та розвиток інформаційного суспільства або окремих його
складових [6].
Дослідженням понять компетенції та компетентності присвячено
роботи таких науковців, як: В.І. Байденко, В.П. Беспалов, А.В.
Хуторський, Р.Уайт, Дж.Равен, І.О.Зімняя, Н.В.Кузьміна, А.К.Маркова,
І.А.Зязюн, С.О.Сисоєва, Н.М.Бібік, Ж.Делор. Європейські міжнародні
експерти

поняття

«компетентність»

визначають,

як

спроможність

кваліфіковано виконувати роботу.
Метою даної статті є дослідження інформаційної компетентності
викладача, через конкретизацію інформаційної діяльності під час
організації інформаційного середовища для самостійної роботи.
Однією з основних форм організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах є самостійна робота. За висловленням А. Енштейна:
«Людина,

що

вміє

мислити

і

працювати

самостійно,

краще

пристосовується до нових обставин, ніж людина, що володіє відповідними
навичками» [11, с. 35].
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента,
регламентується навчальним планом (робочим навчальним планом) і
повинен становити не менше 1/3, але не більше 2/3 загального обсягу
навчального часу, відведеного для вивчення конкретної навчальної
дисципліни [4, с. 17].
Ми розглядаємо самостійну роботу як вид діяльності, що стимулює
активність, самостійність, пізнавальний інтерес, а також як основу для
самоосвіти, постійного самовдосконалення та підвищення кваліфікації у
майбутній професійній діяльності в умовах науково-технічного прогресу,
з одного боку, і з іншого – як систему дій, що забезпечать управління
самостійною діяльністю студентів. Зазначимо, що аудиторна та самостійна
робота студентів збалансована.

Усі сучасні освітні технології спрямовані на те, щоб привчити
студента працювати самостійно, оскільки саме ця якість дає можливість
успішно адаптуватися в умовах швидкозмінного суспільства. Головну роль
в організації самостійної роботи студентів мають ті інформаційні
технології, які відкривають студентам доступ до нетрадиційних джерел
інформації (електронні словники та бібліотеки, освітні й інформаційні
портали тощо), надають можливості для творчості, набуття та закріплення
навичок, дозволяють реалізувати нові форми й методи навчання [16].
Якість

та

ефективність

досягнення

зазначених

цілей

прямо

корелюється з якістю управління самостійною роботою студентів, що
перед викладачем виступає не тільки як системний процес організації
навчальної діяльності, а й визначає структурно-функціональний зв’язок
навчального матеріалу через організацію інформаційного середовища.
В останні роки стимулом для нових педагогічних досліджень стало
широке застосування ІТ у навчальному процесі. Т. Коваль вирізняє такі
«педагогічні програмні засоби, що у процесі самостійної роботи
використовуються у вищих навчальних закладах під час вивчення
дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу: довідково-інформаційні;
демонстраційно-моделювальні, педагогічні програмні засоби, призначені
для отримання студентами знань, умінь і навичок самостійно чи під
керівництвом викладача, допоміжні програмні засоби» [11, с. 161]. А
також доводить доцільність використання ІТ в управлінні самостійною
роботою, що зумовлена:
 економією часу за рахунок автоматизації навчальних процесів
(наявність інформаційної

навчальної

системи, інформаційного

середовища, спілкування, автоматизація обчислень тощо);
 підвищенням наочності матеріалу та полегшенням його сприйняття
за рахунок допоміжних засобів (мультимедія, тренажери, імітаційні
моделі, комп’ютерні ігри);

 розширенням та поглибленням змісту дисциплін, що вивчаються, за
рахунок великої кількості інформаційних ресурсів, організації
навчальної інформації за допомогою гіпертекстових технологій,
віртуальних середовищ, організації науково-дослідної роботи на
основі проектування та моделювання;
 здійснення оперативного контролю навчальних досягнень студента,
як

проміжного

так

і

підсумкового

контролю

(за

рахунок

комп’ютерного тестування) [11, с. 242].
Розглядаючи головні стратегії управління діями студентів, серед яких
жорстке, диференційоване, відсутнє управління, – оберемо першу
стратегію. Таким чином можемо говорити про чітку, організовану
послідовну структуру навчального матеріалу та контролю знань, що
створюється викладачем. У свою чергу, динамічність системи буде
забезпечувати інформаційне середовище.
Організацію самостійної роботи студентів можна здійснювати не
лише на основі навчально-інформаційного середовища, а як оболонку для
дистанційного навчання [1, 2, 19, 5, 10, 11]. При цьому самостійна робота
набуває

вигляду

жорсткого

індивідуально-групової

управління

за

рахунок

діяльності

дистанційного

з

організацією

управління

нею

викладачем.
Аналіз стану електронних навчальних курсів (ЕНК) у вищих аграрних
навчальних

закладах

дозволив

констатувати

проблему

створення,

впровадження та підтримки таких курсів. Для їх вирішення доцільно
звернутись до досвіду науковців, що займалися створенням науковометодичної літератури з дистанційного навчання, створення освітніх
середовищ і підтримкою дистанційних (електронних) курсів. Так,
Д. Киган [22] розробив класифікацію теорій дистанційного навчання,
розподіливши їх на три групи: індустріальну, теорію взаємодії та
комунікації, теорії автономності студента. Зупинимось на перших двох.
Так, індустріальний підхід дозволяє прослідкувати взаємозв’язок розвитку

технологій та їх зв’язок з освітою; теорія взаємодії і комунікації – зробити
акцент на підтримку навчального процесу інформаційними технологіями
та його взаємодію з педагогічними технологіями.
Науково-методичне

забезпечення

дистанційного

навчання,

інформаційний простір навчального закладу досліджують Л. Васильченко і
В. Шевченко

[5];

Г. Атанов

та

І. Пустильнікова

[2],

–

зокрема

репрезентація та структурування предметних знань, використання у
навчанні штучного інтелекту, діяльнісного підходу до комп’ютерного
навчального
О. Рибалко,

середовища;

В.

Ю. Богачков [19]

Биков,

В. Кухаренко,

розкрили

підходи

до

Н. Сиротенко,
проектування,

створення та підтримки ЕНК (підхід ADDIE, модель проектування
Джеролда Кемпа, розробки університету Твенте, м. Енсхеде (Нідерланди)),
опрацювання інформаційних матеріалів та контроль у дистанційному
курсі;

комп’ютерну

застосування

атестацію

комп’ютерних

розглянуто

технологій

І. Морєвим [14;

1515];

у дистанційному навчанні,

інтеграція та диференціація інформатики (інформаційних технологій) у
професійній освіті – Р. Гуревичем [7; 8; 9]; конструюванням змісту та
організацією навчального матеріалу з ДО займаються А. Гуржій, Ю. Жук,
М. Жалдак, Н. Тверезовська.
А. Андрєєв передбачає розвиток таких видів технологій: кейстехнологія (портфельна, тренингова), телевізійна технологія, Інтернетмережева

технологія,

локально-мережева

технологія,

інформаційно-

супутникова мережна технологія [1, с. 73-74] І. Ібрагімов об’єднує їх у:
кейс-, TV- та мережні технології [10, с. 91]. Наше дослідження передбачає
створення електронного курсу та використання його на основі мережних і
кейс-технологій. Зазначимо, що структура електронного курсу не
відрізняється від структури навчального курсу, про що свідчить положення
про атестацію навчального курсу на рівні ВНЗ та Міністерства освіти,
науки, молоді та спорту України, а також вимоги Болонської декларації до
навчального процесу в контексті кредитно-модульної системи навчання.

Інформаційним

середовищем

вважатимемо

систему

Moodle

як

рекомендовану Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України для
створення дистанційних курсів.
Визначимо принципи дистанційного навчання, які є підґрунтям для
управління

самостійною

роботою

в

інформаційному

середовищі.

Трактування принципів ДО різними авторами, що займаються цією
проблемою, різне, і не завжди коректне. Так, В. Левін, Ю.Фокін
зазначають, що «..в основі ДО лежать два принципи:
 вільний доступ, тобто право кожного, без вступних іспитів, починати
вчитись та здобути вищу освіту;
 дистанційність навчання, тобто навчання при мінімальному контакті
з викладачем, з акцентом на самостійній роботі» [13, с. 76;20, с. 174].
А. Андрєєв [1]

вказує

на

специфічні

принципи

дистанційного

навчання, видокремлюючиіляючи їх із загальнодидактичних. У свою
чергу, Л. Васильченко та В. Шевченко [5, c. 49-58] зазначають, що в
контексті законів дидактики комп’ютерні технології трансформуються у
комп’ютерні педагогічні технології і тому дистанційну освіту слід
розглядати в контексті відомих класичних дидактичних принципів (рис. 1).
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Рис. 1. Принципи дистанційного навчання
Визначимо складові методичної підтримки навчального процесу у
процесі реалізації вищезазначених принципів:
1. Організація відбору змісту навчального матеріалу (макро- та
мікроструктурування навчальної інформації).
2. Розробка модулів засвоєння знань, умінь і навичок.
3. Розробка тестів, проведення контролю знань.
4. Аналіз методик зі створення ЕНК та використання інформаційних
технологій навчання.
Як зазначає А. Андрєєв, дослідження, проведені Науково-дослідним
інститутом освітніх технологій Московського державного університету
економіки, статистики та інформатики, підтвердили, що навчальний
процес, який протікає за класичною схемою денного навчання та процес,
що проходить, наприклад, при Інтернет-навчанні описуються однією
теоретичною моделлю [1, с. 157]. Такої ж думки притримуються
Л. Васильченко та В. Шевченко [5, c. 49].
Спираючись на працю В. Бикова [19, с. 223], за основу візьмемо
модель самостійної роботи студентів у керованому інформаційному
середовищі (рис. 2).
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Рис. 2.

Модель самостійної роботи студентів в керованому

інформаційному середовищі
Наведена модель дозволяє зрозуміти роль викладача та студента.
Перший на основі використання інформаційного середовища дистанційно
керує індивідуально-груповою діяльністю студентів, складаючи план
(програму) виконання завдань. Студент, у свою чергу, отримує власну
траєкторію навчання з метою її досягнення.
Розглянемо етапи створення ЕНК, використовуючи такі ж самі кроки з
відбору основних понять, відповідного змісту, його структурування, які
застосовуються для створення інтегрованих курсів.
Так, перший пункт (відбор змісту навчального матеріалу) передбачає
сутність макро- та мікроструктурування навчальної інформації. Є. Коробов
та І. Распопов [12] зазначають, що у процесі макроструктурування
припускають окреслення основної й допоміжної навчальної інформації.
Про це пишуть й Л. Васильченко та В. Шевченко [5]. Кінцевою метою
репрезентації основної інформації є перетворення її у знання або вміння.
Допоміжна

інформація

має

за

мету

забезпечення

надійності

(гарантованості) засвоєння основної інформації. Взявши за основу
розробки Є. Коробова та І. Распопова, у контексті визначення складових
інформаційної

компетентності,

розкриємо

макростуктурування

навчального матеріалу дисципліни «Інформаційні технології в агрономії»,
де залежно від виконуваних ним функцій виділяються такі види
навчального матеріалу:
 інформаційний (представлений зазвичай у вигляді текстів, малюнків,
креслень, схем та інших графічних форм вираження інформації;
таблиць,

географічних

карт,

моделей,

реальних

об’єктів

навколишньої дійсності тощо);
 операційний (завдання, вправи, завдання інтелектуального або
практичного змісту на основі використання інформаційних систем і
технологій, у ході користування якими студенти здобувають уміння
й навички);
 контролюючий (завдання, що забезпечують внутрішній і зовнішній
зворотний зв’язок);
 актуализаційний (тексти, завдання, що сприяють актуалізації
опорних знань, умінь і навичок, необхідних для розуміння й
засвоєння нового матеріалу);
 стимулювальний (тексти, завдання, що збуджують потребу в набутті
нових знань або нових способів дій);
 діагностичний (завдання, що дозволяють виявити прогалини в
знаннях, причини неправильних дій учнів) [12].
Можна стверджувати, що ЕНК є своєрідним підручником з
дисципліни, тому переходячи до питання відбору змісту, підкреслимо, що
«зміст певної навчальної дисципліни виступає в ролі навчального
матеріалу, а також способах його засвоєння» [18, с. 28].
Зупинимось на аспектах вибору та структурування навчального
матеріалу до ЕНК. В. Бейлинсон [3] зосереджує увагу на чотирьох ознаках.
Ідеологічна чистота, точність, послідовність, переконливість. Так у
ході вивчення теми «Економіка інформаційної сфери» не є прийнятним
використання власних суджень про економічні важелі на вказану сферу з
метою уникнення впливу на учасників навчального процессу.

Викладення тексту на належному науковому рівні. Так, під час
вивчення модулю «Технології організації інформації» ми звернули увагу
на загальні принципи технології обробки інформації, не обмежуючись
конкретним програмним середовищем.
Звертаючись до праці Л. Середи та В. Павленко [18], розкриємо
сутність

ознаки

створення

системи:

основних

понять;

добору,

послідовності і способів презентації питань навчальної дисципліни.
Науковці виокремили такі підсистеми сукупності елементів: поняття,
факти, види діяльності (див. рис. 3).
Навчальний матеріал

Нові терміни

Цілісні підходи до
діяльності

Універсальна
структура діяльності

Види діяльності

Частково-одиничні

Головні

Предметно-несуттєві

Факти

Часткові

Основні

Ключові (базові)

Поняття

Рис. 3. Узагальнена модель структури навчального матеріалу.
Як

приклад

наведемо

тему

модулю

«Технології

управління,

планування й організації діяльності. Управління проектами». Ключовими
поняттями

є:

прогнозування,

ресурси,
проект

план,
тощо;

модель,

агротехнологія,

основними

–

управління,

інформаційна

модель,

планування робіт, управління проектами, прийняття рішень, системи
прийняття рішень тощо; частинними – цикл управління агротехнологічним
процесом, економіко-математичне моделювання в аграрно-виробничих
системах.
Перерахуємо факти, що використовуються в навчальному матеріалі.
До головних належать сучасний розвиток технологій управління та процес
планування

й

організації

діяльності;

до

предметно-несуттєвих

–

історичний розвиток технологій управління. До частково-одиничних –
управління проектами. Нові терміни: інженірінг, формалізовані методи.
З метою визначення практичного значення студентами цілісними
підходами нами було обрано взаємодію між системою і людиною у процесі
організації діяльності та прийняття рішень; універсальною структурою
діяльності – дослідження, аналіз та оптимізація створеного проекту (плану
організації

агротехнологічних

процесів),

визначення

перспективи

реалізації та перспективи стану проекту, стратегічне планування.
З огляду на інформаційний вид навчального матеріалу, виокремимо
модуль формування теоретичних знань. Як зазначає Л. Васильченко та
В. Шевченко [5], нижченаведена схема (рис. 4) найбільш точно відображає
організацію електронних курсів і самостійного навчання. Відповідно до
принципу систематичності і послідовності всі елементи комп’ютерно
орієнтованого навчального матеріалу повинні бути логічно пов’язані між
собою на основі міжпредметних та причинно-наслідкових зв’язків.
Основна теоретична
навчальна інформація
Тестовий
контроль
Подальша основна
навчальна інформація

Допоміжна теоретична
навчальна інформація
Тестовий
контроль

Тестовий
контроль

Допоміжна теоретична
інформація

Заліковий тест-контроль

Тестовий
контроль
Зверніться за консультацією
до викладача

Рис. 4. Модуль формування знань
За приклад обираємо організацію модулю формування знань з теми
«Інформаційні системи на сільськогосподарських підприємствах» (рис. 5).

Основна теоретична
навчальна інформація

Тестовий
контроль

Допоміжна теоретична
навчальна інформація
Тестовий
контроль

Зверніться за
консультацією до
викладача

Подальша основна
навчальна інформація
Тестовий
контроль

…

Заліковий контроль

Рис. 5. Фрагмент лекції у режимі конструктора (з основною і допоміжною теоретичною інформацією, тестовим
контролем)

Необхідно також врахувати можливість використання дидактичних
матеріалів (мультимедія, аудіо-, відеоінформація), які повинні бути вбудовані
до структури лекції.
Основна теоретична і допоміжна інформація містить гіперпосилання на
внутрішні або зовнішні словники, довідники, енциклопедії тощо, а це
забезпечує динамічність системи. У свою чергу, автоматизований контроль
знань, з боку комп’ютера виступає як прояв жорсткого управління
навчальною діяльністю. Тобто студент просувається до кінцевого результату
за траєкторією, спроектованою викладачем.
Модуль здобуття практичних вмінь, здійснюється за технологією
програмованого навчання. Застовуючи таку технологію, студент самостійно
оволодіває уміннями та навичками. Працюючи з імітаційними моделями,
програмними

забезпеченнями

професійно-орієнтованого

характеру

та

загального призначення, студент сприймає та осмислює поставлене перед
ним завдання, планує етапи роботи. «Разом з тим, якщо студент недостатньо
володіє навичками самостійної роботи, то комп’ютер надає йому необхідну
допомогу. У такому разі йдеться про співуправління: студент самостійно
опановує навчальний матеріал, але в будь-який момент може отримати пряму
вказівку,

контекстну

пораду

чи

рекомендацію

системи

допомоги

комп’ютерного програмного засобу або викладача».
Контрольні заходи, щодо визначення результатів сформованості ІМ,
передбачає визначення результатів навчання та їх корекцію відповідно до
стану засвоєння конкретних знань і вмінь. Технолгія проведення моніторінгу
встановлює не тільки рівень сформованості знань і вмінь студентами, але й їх
відповідність заданим цілям даного навчального процесу.
Для аналізу якості засвоєння навчальних дисциплін використовували
комп'ютерне тестування. Це форма контролю знань яка дозволяє об'єктивно,
вчасно і якісно, із прийнятними тимчасовими й трудовими витратами,
оцінити стан процесу навчання.

Умовно освоєння конкретної дисципліни можна розбити на дві частини.
Перша частина – це освоєння термінології, основних понять, розуміння
базових методів дисципліни. Друга частина – уміння застосовувати отримані
знання для вирішення тих практичних або наукових завдань, які охоплює
дисципліна, що вивчається. Якщо перевірка освоєння другої частини важко
піддається формалізації, то перевірка освоєння першої частини цілком може
бути формалізована через різноманітні тести. Безумовно, створення гарних
тестових завдань вимагає від викладача як глибоких знань предметної
області, так і засвоєння відповідної технології, і по суті є мистецтвом.
Для поточного контролю знань студентів і екзаменаційного тестування
різного рівня, включаючи проведення державних іспитів, використовується
універсальна програма тестування знань студентів Testavt.exe, розроблена на
базі Миколаївського національного аграрного університету. Відповідно до
класифікації тестів, приведеної в [21], програма опрацьовує наступні типи
тестів:
 одноалфавітні тести з єдиним вибором;
 одноалфавітні тести з множинним вибором;
 вибірково-впорядковуючі тести;
 перехресні тести з двох алфавітів (допускається множинний вибір у
другому стовпці);
 тестові завдання відкритої форми, тобто без оголошених варіантів
відповідей, для випадку, коли питання складається так, що правильна
відповідь не допускає варіацій;
 матричні тести з вибором однієї відповіді в кожному стовпці.
Всі вказані типи питань супроводжуються графічним матеріалом
(малюнками, графіками, формулами тощо). Для відповіді на всі типи питань
(окрім питань без оголошених варіантів відповідей, в яких необхідно ввести
слово або фразу), реалізовано графічний інтерфейс вибору варіантів
відповідей.

Для проведення екзаменаційного тестування використання програми
забезпечує збір з кожного ПК, на якому проводиться тестування, поточних і
підсумкових результатів тестування (мережне ім'я ПК, номер поточного
питання, правильність відповіді, нарахована кількість балів, відсоток
набраної кількості балів щодо загальної кількості балів і підсумкова оцінка).
Інформаційний обмін між ПК здійснюється по протоколу TCP/IP. По
завершенню тестування створюється екзаменаційна відомість у форматі
HTML з автоматичним заповненням назви іспиту, дати проведення і
підсумків іспиту в цілому по академічній групі. Реалізовано можливість
контролю викладачем кількості запусків програми кожним студентом.
Для проведення поточного контролю знань використовуються тести
об'ємом 40-60 питань. Постійний контроль рівня знань учнів і ступеня
освоєння навчального матеріалу дозволяє будувати індивідуальні освітні
траєкторії (для окремих студентів), домагатися кращого засвоєння матеріалу
(для груп студентів), оперативно контролювати хід навчального процесу й
усвідомлено приймати керуючі рішення.
Підсумковий контроль отриманих знань, умінь і навичок здійснюється
на екзамені, що передбачений навчальним планом. Оптимальна кількість
питань під час екзаменаційного тестування знаходиться в діапазоні від 40 до
60. Загальний час, що відводиться на тестування не повинний перевищувати
однієї години. Інакше на результатах тестування студента починає різко
позначатися втома від сильної напруги, характерної для державних іспитів і
процесу

автоматичного

тестування,

що

вимагає

постійної

уваги

і

зосередженості. По можливості, якщо це не знижує якості тестування,
рекомендовано час тестування обмежити 30 хвилинами. Прийнято практику
попереднього

ознайомлення

студентів

з

повним

переліком

включеним до даного підсумкового тесту, без оголошення

питань,
варіантів

відповідей.
Зауважимо, що скласти набір завдань для кожного теста, адекватний за
змістом і рівнем складності тієї мети. Кожне завдання має бути

сформульовано чітко і ясно. Для того щоб підготувати тест до виходу в світ,
потрібно додати до питань інструкцію і інтерпретацію. Інструкція – це
вступна частина, де викладач знайомить респондента з тестом, пояснює, на
що він спрямований. Інтерпретація тесту, тобто її отримання є основним
мотивом, який рухає людьми, що проходять тест: дізнатися про себе щось
нове або перевірити вже наявні знання – тому її складанню слід приділити
особливу увагу.
Рекомендації повинні бути порадами, а не прямим керівництвом до дії:
що б не показав респондент в ході тесту, ми не маємо права вказувати йому
єдино правильний шлях до виправлення.
Підводячи підсумки зазначимо, що інформаційна компетентність
викладача, перш за все проявляється в його інформаційній діяльності, а саме:
сукупність знань, умінь і навичок щодо пошуку, аналізу і використанню
інформації, даних і знань, окрім цього передбачає наявність аналітичних,
прогностичних умінь в засвоєнні та застосування інформації в педагогічній
діяльності. В нашому випадку це: організація, відбір змісту навчального
матеріалу (макро- та мікроструктурування навчальної інформації); розробка
модулів засвоєння знань, умінь і навичок; розробка тестів, проведення
контролю знань; аналіз методик зі створення ЕНК. До числа значущих ознак
також відносять знання, уміння і навички з дисципліни «Інформаційні
технології», використання комп’ютера як необхідного технічного засобу.
Проектування інформаційного середовища для управління самостійною
роботою студентів передбачає наявність дидактичних, психологічних і
методичних знань щодо організації процесу навчання, окрім цього, умінь
управління діяльністю студентів та елементарних навичок з програмування.
Таким

чином,

аналіз

і

систематизація

результатів

дослідження

дозволяють стверджувати, що процес розробки інформаційного середовища
забезпечує ефективний механізм формування інформаційної компетентності
викладачів.
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Нелепова Алена Владимировна
Информационная компетентность преподавателя в управлении самостоятельной работой
студентов при организации информационной среды.
Аннотация: Исследование понятия компетентности в условиях информатизации общества,
образования. Самостоятельная работа как вид учебной деятельности. Осуществлен обзор
педагогических программных средств, а также целесообразность использования ИТ в управлении
самостоятельной работой. Определено научно-методическое обеспечение дистанционного
обучения, в частности определены технологии дистанционного обучения, среди которых: кейстехнология (портфельная, тренинговая), телевизионная технология, Интернет-сетевая технология,
локально-сетевая технология, информационно-спутниковая сетевая технология. Определены
общедидактические и специфические принципы обучения, а также составляющие методической
поддержки учебного процесса в процессе реализации вышеуказанных принципов. Рассмотрена
модель самостоятельной работы студентов в управляемом информационной среде. Проведен
анализ информационной деятельности преподавателя при подготовке и организации учебного
материала. Определены составляющие информационной компетентности: знания умения и
навыки обработки информации, макро- и микро структурирование учебного материала, умение
представления текстовой, графической и мультимедийной информации.
Ключевые слова: информационная компетентность, информационное учебная среда,
информационные технологии, самостоятельная работа студентов, информационная деятельность
преподавателя.
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Information competence of the teacher in the management of independent work of students while
organizing information environment.
Abstract: The article analyzes the content of information competence of the teacher. Study concepts of
competence in terms computerization society. Аs Education for Self-Reliancetype. Software education
services.
Keywords: information competent, Higher educations, Education for Self-Reliancetype, information
technologies, e-learning .
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