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Для сучасної України характерні процеси переходу до нового високоавтоматизованого інформаційного 

суспільства, головним завданням якого є накопичення, збереження, обробка, передача та використання інформації 

новітніми технологічними засобами. Із цією метою у навчальний процес вищого навчального закладу 

цілеспрямовано включають новітні інформаційні засоби навчання, передусім ті, що викликають у студентів 

сенсомоторні стимули і слугують предметною підтримкою в організації пізнавальної діяльності. 

Актуальність обраної теми зумовлена інтенсивним використанням інформації, яка є найважливішим 

ресурсом суспільства і пов’язана зі стрімко зростаючими технічними характеристиками інноваційних систем, 

що мають якісно нові перспективи застосування в освітньому процесі вищої школи. 

Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі є предметом дослідження багатьох 

учених, зокрема: О. Глазунової, М. Жалдака, Н. Завізєної, О. Майбороди, Ю. Машбиця, Ю. Рамського, 

С. Семірякова, О. Снігур, Н. Тализіної, О. Трофимова, М. Шута та інших.  

Термін «технологія» походить з грецьк. «techne», що означає знання про майстерність, мистецтво, 

ремесло, та «logos» – слово, вчення. Буквально – «мистецтво навчання». 

Аналіз існуючих теоретичних підходів до трактування поняття «інформаційні технології» дає змогу 

стверджувати, що найчастіше в його основі лежить ідея обов’язкового використання спеціальних технічних 

засобів обробки даних та їх автоматизації.  
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Інформаційні технології як системи загальнопедагогічних, психологічних, дидактичних, методичних 

процедур взаємодії викладачів і студентів, змісту, форм і методів, інформаційних засобів навчання 

забезпечують формування професійно важливих компетенцій майбутніх учителів образотворчого мистецтва.  

Для інформаційних технологій виняткове значення мають як апаратні складові, що забезпечують адекватне 

завданням навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва введення та вивід інформації, так і спеціальні 

програмні засоби. У процесі навчання інформаційні технології можуть використовуватися як: а) тренажер; 

б) репетитор; в) пристрій з імітаційного моделювання; г) засіб діагностики й контролю [1]. Застосування таких 

інформаційних технологій сприяє формуванню в майбутніх учителів образотворчого мистецтва певних професійних 

умінь і комп’ютерної грамотності загалом. 

Як інструмент опанування інформаційних технологій слід розглядати комп’ютер, що є водночас засобом і 

підготовки текстів, і зберігання їх. ПК є також обчислювальним пристроєм зі значними можливостями і засобом 

моделювання. Численні програмні продукти – текстовий редактор, графобудівник, графічний редактор тощо – 

забезпечують якісне виконання поставлених завдань. Безперечно, впровадження комп’ютерних технологій вимагає 

від студентів обов’язкового знання відповідних графічних програм і розуміння призначення комп’ютера як 

інструменту для швидкої реалізації творчих задумів. 

Наразі, різноманітні графічні редактори й пакети, програми розробки й демонстрації мультимедійних 

продуктів, текстові редактори і програми комп’ютерної верстки, педагогічні програмні засоби тощо дають змогу 

залучати до арсеналу засобів графічної формалізації й естетичної виразності елементарні й складні геометричні 

фігури, що підтримують векторні й растрові способи створення зображення. Водночас уможливлено коригування 

та зображування досить складних ліній різної товщини й фактури, точок різних розмірів, заливок. Можливе 

перефарбовування або заміна кольорів, зміна їх яскравості й прозорості. Доступні дизайн шрифтів і робота з 

графічними шаблонами, експериментування з масштабуванням, компонуванням і розташуванням елементів, 

тінями тощо [2].  

Отже, залучення інформаційних технологій в освітній процес вищої школи сприяє формуванню й 

удосконаленню професійних компетенцій майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 
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