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УДК 374.175                  Джеджула О. М.* 
КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ  

В УНІВЕРСИТЕТАХ 
 
У статті обгрунтовуються сутність поняття «інформаційно-освітнє середовище»  

та концептуальні підходи до його створення. З урахуванням зарубіжного досвіду 
викремлюється структура університетського інформаційно-освітнього середовища. 
Розкривається зміст принципів багатокомпонентності, інтегральності, розподіленості 
аодаптивності, що дозволяють забезпечити ефективність функціонування інформаційно-
освітнього середовища. На прикладі Вінницького національного аграрного університету показано 
можливості інструментів інформаційно-освітнього середовища для організації навчальної 
діяльності викладача, створення відоматеріалів і використання відеоконференцзвязку. 

Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище, інформаційні технології, 
компетентнісний підхід, структура інформаційно-освітнього середовища, принципи 
функціонування інформаційно-освітнього середовища. 

 
Сучасний етап розвитку суспільства докорінно змінює вимоги до рівня професійної 

підготовки майбутнії аграріїв, що потребує новітніх підходів до організації навчального 
процесу, залучення до наукової діяльності студентів, якісної оснащеності аудиторій, 
орієнтації на сучасні технології навчання. 

Саме на сучасні технології навчання сьгодні найбільше звертають увагу науковці, 
адже вони в рази підвищують ефективність навчального процесу за умови їх дидактичної 
доцільності, використання якісної техніки та ліцензованого програмного забезпечення. 

Питання інформатизації освіти розглядаються в дослідженнях В. Бикова, 
М. Жалдака, М. Стефаненко та ін. Грунтовною роботою, де зясовано теоретико-методичні 
засади проектування й застосування систем електроного навчання майбутніх фахівців, 
зокрема в університетах аграрного профілю, є дослідження О. Глазунової. 

Зарубіжні науковці також приділяють значну увагу проблемам упровадження 
інформаційних технологій у навчальний процес. Серед них I. Allen, J. Seaman, X. Cui, 
J. Helmer, D. Baird, G. Trentin та ін. 

В університетах сьогодні накопичено значні інформаційні ресурси, але приклади  
їх використання в навчальному процесі представлено фрагментарно. Крім того майже  
не розглянуто і не систематизовано можливості інформаційно-освітніх середовищ (далі – 
ІОС) для діяльності викладача в університеті. 

Метою статті є дослідження функціональних можливостей інформаційно-освітніх 
середовищ для забезпечення професійноїї діяльності викладача на прикладі 
інформаційно-освітнього середовища Вінницького національного аграрного 
університету. 

Приклади та результати функцірнування ІОС в університетах представлено 
фрагментарно. Вважаємо це наслідком відсутності наукової та методологічної бази, 
чіткого уявлення про технічні, методичні проблеми використання новітніх технологій  
у навчальному процесі. Тому у створенні єдиної концепції ІОС мають брати участь 
педагоги, програмісти, психологи, компютерні дизайнери та інші висококваліфіковані 
фахівці. Виключну роль при тому відіграє методологічна основа та орієнтація  
на кінцевий результат у підготовці фахівця.  

Компетентнісний підхід орієнтує на інтелектуальний та моральний розвиток 
фахівця шляхом долучення до різноманітної, самостійної діяльності, зорієнтованої  
на професійну доцільність. Швидке оновлення знань, техніки та технологій виробництва 
потребує швидкого адаптування фахівців до мінливих умов сучасного суспільства, його 
запитів щодо якості продукції, екології та ін.; самостійно набувати компетенцій, 
необхідних для вирішення професійних завдань; критично мислити та бачити проблеми 
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в реальності та шукати оптимальних шляхів їх вирішення за допомогою сучасних 
технологій; уміння працювати у колективах. Особливого значення набуває грамотність 
роботи з інформацією, уміння ефективно використовувати інформаційні ресурси будь-
якого рівня для вирішення професійних завдань. 

Пріоритетними напрямками реформування освітніх систем у провідних країнах 
світу – США, Великій Британії, Канаді, Германії – є прогнозування потреб суспільства  
у фахівцях, визначення спектру спеціальностей і рівня кваліфікації фахівців, визначення 
необхідних умов підготовки фахівців, активне розроблення інформаційно-освітніх 
середовищ. Однією з вимог щодо підготовки фахівців в університетах є підготовка 
кваліфікованих кадрів за мінімальних витрат часу і матеріальних витрат. Така вимога 
може бути виконана в умовах відповіного інформаційно-освітнього університетського 
середовища [2]. 

До загальних переваг інформаційно-освітніх середовищ слід віднести ефективність 
і доступність освіти незалежно від соціальних умов та місця проживання студента, 
розвиток самостійності й активності студентів, усвідомленість освітнього процесу. 
Інформаційно-освітні середовища дозволяють оптимально використовувати нові 
інформаційні технології [3]. 

Особливе значення ІОС має для самостійної організації студентом власної 
навчальної діяльності, можливості працювати колективно, мати вільний доступ  
до інформації, просто розв’язати проблеми зберігання, пошуку та доставки інформації 
ілюстративної форми.  

З технократичного погляду (як початкова дефініція), інформаційно-освітнє 
середовище – це сукупність комп’ютерних засобів і способів їх функціонування  
для реалізації навчальної діяльності. 

Така дефініція має сенс лише за умови використання автоматизованих навчальних 
систем, в основу яких покладаються авторські програми з різних навчальних дисциплін  
і засобів комп’ютерного тестування. Проте такий підхід вирішує лише частково 
проблеми навчання у вищій школі та принципово обмежує функції інформаційно-
освітнього середовища. 

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій приніс не лише технічні,  
але й дидактичні можливості ІОС: простота діалогового спілкування, доступ до 
інформації, можливість візуалізації, використання мульти- та гіпермедіасистем 
віртуальної реальності. Отже, сьогодні ІОС можна ототожнювати з «віртуальним 
університетом». Одночасно доступними стають Всесвітня мережева академія 
(інформаційно-освітні середовища майже з 20 сфер знань), Всесвітній лекційний зал, 
Відкритий університет Великої Британії та ін. Поширення міжнародних освітніх проектів 
на основі Інтернету надає додаткові переваги університетським ІОС [1, с. 102]. 

Інформаційно-освітнє середовище ми розглядаємо як систему дидактичних, 
організаційних, контрольних і статистичних структур на основі мережевих технологій, 
програмних і технічних засобів, що забезпечує доступність освітнього процесу  
та підготовку фахівців згідно зі стандартами освіти. Структурно ІОС представлено  
на рис. 1. 

Урахування зарубіжного досвіду та аналіз інформаційно-освітніх середовищ 
університетів України дозволяє виокремити такі принципи створення ІОС: 

  багатокомпонентність (складовими інформаційно-освітнього середовища  
є навчально-методичні матеріали, тренінгові системи, системи контролю знань, 
репозиторії, сховища інформації будь-якого виду, журнали успішності, програмне 
забезпечення для створення дидактичних матеріалів і т. ін.); 

  інтегральність (контент ІОС має містити в собі необхідну сукупність базових 
знань з науки і техніки з орієнтацією на світові ресурси, ураховувати міждисциплінарні 
зв’язки, інформаційно-довідкові бази); 
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  розподіленість (оптимальна розподіленість інформаційного компонента ІОС  
на серверах з урахуванням вимог та обмежень технічних засобів й економічної 
ефективності); 

  адаптивність (ІОС має гармонізувати з традиціями національної освіти, мати 
можливість гнучкої модифікації інформаційного ядра відповідно до запитів суспільства). 

 

 
Рис. 1. Структура інформаційно-освітнього середовища 

 
Такі принципи не суперечать розгляду ІОС як частини традиційної освітньої 

системи, з одного боку, та самостійної системи, що спрямована на розвиток активної 
творчої діяльності студентів з використанням нових інформаційних технологій, –  
з іншого. 

У Вінницькому національному аграрному університеті (ВНАУ) успішно функціонує 
інформаційно-освітнє середовище СОКРАТ, яке забезпечує різні види діяльності 
викладача за допомогою блоку «Робочий кабінет викладача» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура робочого кабінету викладача ВНАУ 
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Інструменти робочого кабінету викладача дозволяють ефективно використовувати 
розклад, вести журнали успішності, надсилати й отримувати повідомлення від студента 
чи групи, користуватись внутрішньою поштою університету, створювати електронні 
картки дисциплін з повним контентом, створювати електронні підручники та інше. 

Зручним для організації контролю успішності є «Тест-майстер», який дозволяє 
створювати тести з будь-якою інформацією (текстовою або графічною) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Приклад тесту з нарисної геометрії 

 
«Робочий кабінет викладача» дозволяє активно впроваджувати відеотехнології. 

Вважаємо, що основу відеотехнологій у навчанні становлять відеоконференцзв’язки  
(ми їх розглядаємо як вебінари). З дидактичного погляду, відеоконференцзв’язки  
є складовою системно організованої сукупності засобів передання даних, інформаційних 
ресурсів, програмного й організаційного забезпечення, що сприяють інтерактивності 
учасників навчального процесу у вищій школі. 

В умовах зростання мобільності та віртуальності навчання відеотехнології 
пересуваються на перший план і забезпечують не лише єдиний інформаційний простір 
університету, але й набувають важливого значення як його ефективна освітня підсистема 
з конкретними, притаманними лише їй функціями. 

Для створення відеоматеріалів і забезпечення відеоконференцзв’язків на «Робочому 
столі викладача» розміщено блок «Мультмедіа і файли» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Інструментарій для роботи викладача з відео технологіями 
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Для запису відеолекцій використовується покрокова методика, проста і зручна  

в користуванні (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Алгоритм підготовки відеолекцій  
в інформаційно-освітньому середовищі «СОКРАТ» 

 
За допомогою блоку «Мультимедіа і файли» можлива організація відеолекцій  

і вебінарів як у формі попереднього запису, так і в режимі on-line.  
Для забезпечення ефективності інформаційно-освітніх середовищ, зокрема 

відеотехнологій, важливою умовою є інформаційна культура учасників освітнього 
процесу, яка в сучасному інформаційному суспільстві стає засобом життєдіяльності 
людини. 

Отже, сьогодні потрібна єдина концепція створення інформаційно-освітнього 
середовища, яка враховує світові тенденції, національні вимоги до вищої освіти, а також 
нові можливості створення й використання багатокомпонентних розподілених  
та інтегрованих баз даних, створює можливості для ефективної комунікації учасників 
освітнього процесу, сприяє саморозвитку особистості.  

Мета інформаційно-освітнього середовища полягає в забезпеченні ефективності 
навчання, розширенні сфери експорту освітніх послуг та адекватній реакції на зростаючу 
динаміку змін освітнього контенту та вимог до особистісних якостей майбутнього 
фахівця. Побудова ІОС на основі сучасних інформаційних технологій створює нові 
можливості для поєднання високої економічної ефективності і гнучкості навчального 
процесу, широкого використання інформаційних ресурсів, суттєвого розширення 
можливостей традиційних форм навчання, а також можливості побудови нових 
ефективних форм навчання. Останнє особливо важливе для забезпечення практичної 
підготовки фахівців. 

До основних принципів стоврення ІОС віднесено багатокомпонентність, 
інтегральність, розподіленість, адаптивність. 

Інформаційно-освітнє середовище Вінницького національного агарного 
університету відповідає виокремленим принципам створення ІОС та забезпечує 
ефективність професійної діяльності викладача. 

Подальші дослідження будуть повязані з проектуванням методики проведення 
лабораторних робіт з графічних дисциплін в інформаційно-освітньому середовищі 
університету. 
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Джеджула О. М. 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД  
В УНИВЕРСИТЕТАХ 

В статье обосновывается сущность понятия «Информационная образовательная среда» 
и концептуальные подходы к ее созданию.  

С учетом зарубежного опыта предлагается структура университетской образовательной 
среды. Раскрывается содержание принципов многокомпонентности, интегральности, 
адаптивности, распределенности, которые позволяют обеспечить эффективность 
функционирования информационной образовательной среды. На примере Винницкого 
национального аграрного университета показываются возможности инструментов 
информационной образовательной среды для организации учебной деятельности преподавателя, 
создания видеоматериалов и использования видеконференцсвязи.  

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, информационные технологии, 
компетентносный подход, структура информационно-образовательной среды, принципы 
функционирования информационно-образовательной среды. 

 
Dzhedzhula O. M. 

THE CONCEPT OF DESIGNING OF UNIVERSITY’S INFORMATION  
AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

The article substantiates the essence of the concept «Information and educational environment» 
and conceptual approaches to its creation. The concept of the creation of the informational and educational 
environment should take into account global trends, national requirements for higher education,  
as well as new opportunities for the creation and use of multicomponent distributed and integrated 
databases, create opportunities for effective communication of the participants in the educational process, 
promote self-development of the student. It is emphasized that information culture of participants  
in the educational process, which becomes in the modern information society a way of human life,  
is an important condition for ensuring the effectiveness of informational and educational environments 
and, in particular, video technologies. 

Taking into account foreign experience, the structure of the university educational environment  
is proposed. The content of the principles of multicomponent, integrality, adaptability, distribution, 
which allow providing the effective functioning of the information and educational environment,  
is disclosed. 

The example of the Vinnitsa National Agrarian University shows the possibilities of the tools  
of the information and educational environment for the organization of instructor activities, the creation 
of video materials and the use of video conferencing.  

Key words: information and educational environment, information technologies, competent 
approach, structure of information and educational environment, principles of functioning of information 
and educational environment. 
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УДК 37.091.33-027.22:796+338.488.2:640.4      Богоніс О. М.* 
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ОДНА З ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 
У статті розкрито сутність і механізми застосування ігрових технологій  

при викладанні економічних дисциплін. Проаналізовано останні наукові дослідження  
та публікації з визначеної тематики. Обґрунтовано використання ігрових технологій навчання 
як одної з педагогічних умов формування економічної компетентності майбутніх молодших 
спеціалістів готельного та ресторанного обслуговування. Описано механізми застосування 
ігрових методів навчання при викладанні економічних дисциплін. Визначено, що використання 
ігрових методів навчання при викладанні економічних дисциплін забезпечує якісне формування 
економічної компетентності молодших спеціалістів готельного й ресторанного 
обслуговування.  

Ключові слова: ігрові технології, навчальний процес, економічна компетентність.  
 
Розглядаючи процес професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів 

сфери сервісу, варто наголосити на важливості та необхідності формування  
їх економічної компетентності. Потрібно розвивати економічну культуру студентів, 
оскільки вона є якісною характеристикою сучасної особистості, яка має світоглядну 
економічну освіченість, економічну свідомість та мислення, уміє визначити необхідний 
набір економічних компетенцій для реалізації своєї будь-якої соціальної ролі. 
Використання ігрових технологій у процесі формування економічної компетентності 
дасть змогу забезпечити зростання ефективності економічної підготовки молодших 
спеціалістів готельного й ресторанного обслуговування.  

Питання організації ігрового спілкування досліджували А. Вербицький, 
Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, А. Макаренко, С. Рубінштейн. Проблемі 
застосування ігрових технологій навчання в науковій літературі присвячено праці 
Л. Варзацької, І. Вачкова, А. Вербицького, Ю. Ємельянова, Є. Литвиненко, Г. Щукіної  
та інших.  

Результати аналізу наукової літератури свідчать, що використання ігрових 
технологій у процесі формування економічної компетентності молодших спеціалістів 
готельного й ресторанного обслуговування досліджено недостатньо. 

Метою статті є обґрунтування ігрових технологій навчання як однієї з педагогічних 
умов формування економічної компетентності молодших спеціалістів готельного  
та ресторанного обслуговування.  

Недостатньо ефективне формування готовності майбутніх фахівців до професійної 
діяльності пов’язане з недостатнім використанням активних ігрових методів навчання, 
особливо аналізу різноманітних виробничих ситуацій і впровадження рольових ігор [5].  

Розглянемо більш детально використання ігрових технологій під час викладання 
економічних дисциплін майбутнім молодшим спеціалістам готельного й ресторанного 
обслуговування.  

Провідна педагогічна практика викладання економіки пропонує широке 
використання в практиці вивчення економічних дисциплін ігрових методик навчання  
як ефективних форм активізації навчальної діяльності студентів. 

Ми погоджуємося з думкою О. Аксьонової, що для методики викладання 
економічних дисциплін, зокрема для формування економічної компетентності, дуже 
важливим є використання активних методів навчання (рольові, управлінські та навчальні 
ігри, соціально-психологічні, педагогічні тренінги – усе те, що забезпечує максимальну 
активність викладачів і студентів) [2].  
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