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екологічного стану України створюють усі передумови для переходу на нову
освітню парадигму, яка передбачає використання інтерактивних методів
навчання при викладанні дисциплін у вищих навчальних закладах.
Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є:
особистісна орієнтація вищої освіти, постійне підвищення якості освіти,
оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу,
впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій.
Перед системою вищої освіти в цілому та викладачами зокрема постає
потреба якісних змін у підготовці спеціалістів та виникає необхідність
упроваджувати в навчальний процес такі форми, прийоми, методи і засоби
навчання, які максимально інтенсифікують навчальний процес та сформують
активну, творчу (креативну), свідому особистість.
Проте, в умовах традиційних форм і методів навчання, студенти,
пасивно отримуючи знання, не можуть застосувати їх у реальних умовах.
Така ситуація вимагає перегляду існуючих форм організації навчального
процесу у вищих професійних навчальних закладах, зокрема застосування
інтерактивних методів навчання , як засобів залучення студентів до навчання
в умовах «навчаючись – учись», розвиваючи самостійність, активність,
творчість та практичність мислення.
Процеси інформатизації сучасного суспільства і тісно пов'язані з ними
процеси інформатизації всіх форм освітньої діяльності характеризуються
процесами вдосконалення і масового поширення сучасних інформаційних і
комунікаційних технологій (ІКТ). Подібні технології активно застосовуються
для передачі інформації і забезпечення взаємодії викладача та студента в
сучасних системах відкритої та дистанційної освіти. Сучасний викладач

повинен не тільки володіти знаннями в сфері ІКТ, але і бути фахівцем щодо
їх застосування у своїй професійній діяльності.
У сучасних системах освіти широкого поширення набули універсальні
офісні прикладні програми та засоби ІКТ: текстові процесори, електронні
таблиці, програми підготовки презентацій, системи управління базами даних,
органайзери, графічні пакети і т.п.
З появою комп'ютерних мереж та інших, аналогічних засобів ІКТ освіта
набула нової якості, пов'язаної в першу чергу з можливістю оперативно
отримувати інформацію з будь- якої точки земної кулі. Через глобальну
комп'ютерну мережу Інернет можливий миттєвий доступ до світових
інформаційних ресурсів (електронних бібліотек, баз даних, сховищ файлів
тощо).
У мережі доступні і інші поширені засоби ІКТ, до числа яких
відносяться електронна пошта, списки розсилки, групи новин, чат.
Розроблено спеціальні програми для спілкування в реальному режимі часу,
що дозволяють після встановлення зв'язку передавати текст, що вводиться з
клавіатури, а також звук, зображення і будь-які файли. Ці програми
дозволяють
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програмою, запущеної на локальному комп'ютері.
З появою нових алгоритмів стиснення даних доступнпа для передачі по
комп'ютерній мережі якість звуку істотно підвищилася і стала наближатися
до якості звуку в звичайних телефонних мережах.
За допомогою спеціального обладнання і програмного забезпечення
через Інтернет можна проводити аудіо і відео конференції. За допомогою
мережевих засобів ІКТ стає можливим широкий доступ до навчальнометодичної та наукової інформації, організація оперативної консультаційної
допомоги, моделювання науково-дослідницької діяльності, проведення
віртуальних навчальних занять (семінарів, лекцій) в реальному режимі часу.

