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Т.О. ШЕВЧЕНКО 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕРЕЖЕВИХ РЕСУРСІВ У 

ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ  КУЛЬТУРИ  

В ПОЧАТКОВІЙ ЛАНЦІ 

 

 

Анотація. У статті розглядаються питання розробки практичних 

засад моделі навчально-виховної системи у початковій школі на основі 

використання інформаційно-освітніх мережевих ресурсів. Наведено 

приклади використання онлайн-ресурсів та впровадження одержаних 

результатів у практику роботи  загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

Інформатизація освіти - це механізм, який проходить через всі  

напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології 

відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього 

процесу. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті та 

впровадженню дистанційних мережевих ресурсів у  навчанні. 

Сучасні технології змінили комунікацію, співпрацю, навчання. 

Знання знаходяться в мережах, спільнотах, а не лише на паперових носіях 

та пам’яті людини. 

У зв’язку з сучасними тенденціями розвитку освіти, традиційні 

методи потребують певної підтримки, завдяки інноваційним моделям 

навчання.  

Однім з посилань педагогічної діяльності вчителя е необхідність 

формування у дітей навичок 21 століття, таких, як: 

 інформаційна грамотність; 

 висока продуктивність праці; 

 винахідливе аналітичне мислення; 

 швидкий пошук та обробка інформації; 

 ефективне спілкування; 

 проактивне творче ставлення до справи; 
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 робота у проектах, команді; 

 робота у вирішення проблем; 

 вміння брати відповідальність  на себе; 

 життєві компетентності. 

Дані компетентності та якісний Е-Контент (мультимедійний,  

інтерактивний, релевантний, відповідаючий стандартам, персоналізований, 

Immersive (not only sight & sound), соціальний (collaboration, sharing), Он-

Лайн и Офф-Лайн впливае на  необхідність створення навчально - 

розвивального середовища, в якому учні  можуть вирішувати творчі 

пізнавальні завдання.  

Особливу увагу у контексті введеня нових Державних стандартів 

навчання потребує початкова ланка. 

Глобальні тенденції в початковій освіті та ІКТ передбачають:   

 навчання для всіх, всюди та завжди; 

 мобільне навчання; 

 навчання в моделі «1учень-1 комп’ютер»; 

 трансляція з одного та кілька пристроїв. 

Використання динамічних матеріалів: 

 матеріали, створені вчителем, учнем, та ін.; 

 персоналізоване навчання; 

  навчаючі ігри та навчання в ігрі; 

 віртуальне репетиторство, коучинг; 

 спільна робота у реальному часі за допомогою хмарних 

технологій; 

 оцінка в режимі реального часу; 

 освітні сервіси. 

Обовязково необхідно впевнитися з етапами використання ІКТ на 

уроках вчителями, враховуючі санітарно – гігіеничниі норми, а саме: 

 фрагментарно; 
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 систематично, але в рамках старої освітньої парадигми 

(використовує лише вчитель для трансляції знань, при цьому роль вчителя 

не помінялась); 

 учні фрагментарно використовують ІКТ для здійснення 

зворотного зв'язку; 

 учні ефективно використовують ІКТ для створення нових знань 

та співпраці; 

 відбувається інтеграція ІКТ у навчальний процесс. 

Останні роки все більшої популярності набувають так звані хмарні 

технології або хмарні обчислення (Cloud computing ). Цей термін став 

вживатися в світі інформаційних технологій з 2008 року.  

Першою людиною, який виголосив словосполучення «cloud 

computing» був Ерік Шмідт - генеральний директор компанії Google. Цей 

мережевий сервіс як найкраще може застосовуватися і в початковій школі.  

Хмарні технології — це технологія, яка надає користувачам 

Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання 

програмного забезпечення як онлайн-сервіса, тобто якщо, є підключення 

до Інтернету то можна виконувати складні обчислення, опрацьовувати  

дані використовуючи потужності віддаленого сервера.   

Які ж послуги ми можемо отримати? 

1. Використання програмного забезпечення  

2. Платформа як сервіс (Software as a Service (SaaS)) — дає доступ 

до інтегрованої платформи для розробки, тестування та підтримки 

різноманітних проектів  

3. Інфраструктура як послуга (Infrastructure as a Service (IaaS)) — 

представлення комп’ютерної інфраструктури у вигляді віртуалізації, що 

включає в себе операційні системи та системне програмне забезпечення, а 

також апаратну частину сервера.  

4. Віртуальне робоче місце (Desktop as a Service (DaaS)) — 

користувач має змогу власноруч налаштовувати своє робоче місце і тим 



6 

 

самим створити собі комплекс програмного забезпечення необхідного 

йому для роботи. Загалом, ця технологія має як плюси так і мінуси.  

5. Вона доволі економічна і доцільна, не потребує значних ресурсів 

вашого пристрою (будь-то, КПК, планшет, смартфон,нетбук або 

комп’ютер), але вона вимоглива щодо доступу до інтернету. Це означає, 

що необхідно мати безперебійний швидкісний інтернет.  

6. Другим мінусом є те, що хоча надавачі послуг і стараються 

працювати онлайн цілий час, але завжди бувають випадки, коли сервер 

може бути оффлайн і тоді доступ до послуг буде недоступний. Технологія 

хмарних обчислень і реалізована на її основі освітня платформа 

дозволяють максимально ефективно використовувати наявні програмно-

апаратні ресурси школи, гімназії, а школярі дістають можливість 

застосовувати на практиці найсучасніші комп'ютерні технології.  

В будь-якій аудиторії можна організувати сучасний навчальний 

процес, використовуючи ноутбуки і безпровідну мережу. Для роботи учні 

можуть використовувати ipad-и, ноутбуки або нетбуки, що підтримують 

безпровідне підключення за стандартом Wi-fi.  

Наповнення електронного освітнього простору навчального 

здійснюють викладачі, учні школи.  Основні переваги, які можуть дати 

хмарні технології школі, очевидні:  економія засобів на придбання 

програмного забезпечення (використання технології Office Web Apps 

(Office онлайн));  зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;  

виконання багатьох видів навчальної роботи, контролю і оцінки online;   

економія дискового простору; антивірусна, антихакреська безпека 

відкритість освітнього середовища для вчителів і  учнів.  

   Приклади використання хмарних технологій у початковій школі.  

  Використання Web-додатків.  

 Електронні журнали і щоденники.   

 Он-лайн сервіси для навчального процесу процесу, спілкування, 

тестування.  
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  Системи дистанційного навчання, бібліотека, медіатека.   

 Сховища файлів, спільний доступ. 

 Спільна робота.   

 Відеоконференції.   

 Електронна пошта з доменом навчального закладу.  

 Хмарні редактори документів  

Запровадження дистанційних мережевих ресурсів у початковій ланці – 

це необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з 

комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. 

Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний 

метод навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння 

інформації на основі сполучення навчального матеріалу з його зоровим 

сприйняттям. 

Необхідно враховувати, що до школи приходять нові покоління дітей, 

які живуть в інформаційному, динамічному, емоційно напруженому 

середовищі. 

Дистанційні мережеві ресурси стають  потужним 

багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня 

жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до 

інформаційної культури. 
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