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ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РЕСУРС 

“ІНФОРМАТИКА+” ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

Сучасний викладач інформатики та комп’ютерних технологій 

повинен вміти орієнтуватися на сучасному ринку освітніх продуктів і 

вибирати саме ті навчальні матеріали , які допоможуть вирішити конкретні 

дидактичні цілі, що стоять перед ним і його студентами. Викладач повинен 

уміти вирішувати питання методичної доцільності використання певних 

цифрових (електронних) навчальних матеріалів, а в разі такої доцільності – 

зуміти так організувати навчальний процес, знайти такі форми навчання, за 

яких використання нових навчальних матеріалів буде найбільш ефективно. 

Дидактично доцільним та актуальним сьогодні є перехід до ресурсно-

орієнтованого навчання (РОН), націленого на самостійний пошук та 

всебічне використання різноманітних інформаційних ресурсів 

(друкованих, цифрових, електронних, медіа та Інтернет-ресурсів тощо) 

[1]. Ефективними та широко популярними серед студентської аудиторії є 

електронні засоби навчання та Інтернет-ресурси. Зазначимо, що зараз в 

аграрні коледжі надходять нові навчальні матеріали завдяки ДУ “НМЦ 

“Агроосвіта” – від колекцій окремих цифрових освітніх ресурсів до цілих 

навчальних курсів. Таке інформаційне вливання в навчальний процес 

незмінно призводить до зміни його форм і традиційних методик 

викладання дисциплін комп’ютерного циклу. Але, як показує власний 

досвід, іноді цього недостатньо, оскільки запропоновані ресурси можуть не 

задовольняти дидактико-методичні чи програмно-технічні вимоги як 

викладачів, так і студентів. Вирішенням проблеми є проектування та 

розробка власних електронних навчальних ресурсів (ЕНР) та розміщення 

їх в Інтернеті. Під ЕНР розуміємо навчально-методичні матеріали, 

підготовлені на електронних носіях та доступні користувачам через 

комп’ютерні мережі (Інтранет, Інтернет), мережі мобільного зв’язку або з 

допомогою “твердих” електронних носіїв (Flash, CD, DVD тощо). 

Найбільш зручними виявляються динамічні, інтерактивні 

повнофункціональні освітні веб-сайти, прикладом чого є ЕНР 

“ІНФОРМАТИКА+” http://informatika-resurs.jimdo.com/ (рис. 1).  
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Рис. 1. Головна сторінка ЕНР “Інформатика+” 

ЕНР “Інформатика+” як засіб РОН задовольняє одну із з найбільш 

важливих вимог щодо способів організації навчання – вимогу доступності 

навчання для будь-кого, хто бажає отримати доступ до освітнього ресурсу 

та взяти участь у процесі навчання [2]. Розроблений ресурс – це синергія 

необхідного дидактико-методичного забезпечення навчального процесу, 

зручного інтерфейсу й інтерактиву та виконуваних ним функцій 

(мотиваційної; пошукової; візуалізаційної; тренінгової; корекції набутих 

знань й умінь; інтеграційної; адаптаційної; компенсаторної; контрольно-

діагностичної, моніторингової; інструментальної; дослідницької; розвитку 

інтелектуальних умінь; мобілізаційної; забезпечення своєчасної допомоги 

в опануванні змісту навчання; сприяння формуванню цілісного світогляду) 

при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу в коледжі. Активне 

використання ресурсу при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу 

продемонстрували його популярність серед студентів коледжу та серед 

викладачів інших навчальних закладів (повідомлення із Персональної 

сторінки Н. В. Кононец), які використовують розміщені нами матеріали 

при проведенні занять у своїх ВНЗ. 

Ресурс “Інформатика+” як засіб РОН уможливлює, що особливо 

актуально, впровадження сучасних методів навчання, яке здійснюється за 

такими напрямками: демократизація навчального процесу; забезпечення 

автономії студентів у навчанні; суттєва зміна ролі викладача; 

популяризація педагогічних інновацій; упровадження корпоративного 

навчання; інформатизація, індивідуалізація та інтенсифікація навчального 

процесу; максимальна активізація студентів; використання проблемного 



підходу; удосконалення системи контролю знань, навичок та вмінь; 

залучення бібліотекарів до навчального процесу, які працюють над 

наповненням ЕНР поряд з викладачем. Адже сучасний викладач повинен 

бути менеджером освітнього процесу, скориставшись тим потенціалом, 

який несуть інформаційно-комунікаційні технології та можливості РОН 

дисциплін комп’ютерного циклу. 
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