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Анотація. У статті проаналізовано проблему упровадження Smart-технологій у процес професійної 

підготовки майбутніх педагогів в умовах інформаційного суспільства. Обґрунтовано шляхи забезпечення 

ефективності упровадження Smart-технологій у процес професійної підготовки майбутніх педагогів. 

Охарактеризовано перспективи впровадження Smart-технологій у процес професійної підготовки майбутніх 

педагогів. Акцентовано увагу на посиленні вимог до професійної підготовки викладачів у зв’язку із 

впровадженням Smart-технологій у ВНЗ. 
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Аннотация. В статье проанализирована проблема внедрения Smart-технологий в процесс 

профессиональной подготовки будущих педагогов в условиях информационного общества. Обоснованы пути 

обеспечения эффективности внедрения Smart-технологий в процесс профессиональной подготовки будущих 

педагогов. Охарактеризованы перспективы внедрения Smart-технологий в процесс профессиональной 

подготовки будущих педагогов. Акцентировано внимание на усилении требований к профессиональной 

подготовке преподавателей в связи с внедрением Smart-технологий в учебный процесс ВУЗов. 
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Інформаційне суспільство характеризується високим рівнем розвитку 

інформаційних і телекомунікаційних технологій та їх інтенсивним 

використанням громадянами, бізнесом, органами державної влади. Серед 

сучасних концепцій інформаційного суспільства найбільш поширеними є такі 

[2, с. 107]: інформаційне суспільство як інформаційна економіка; інформаційне 

суспільство як постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство як 

суспільство знань, інформаційне суспільство як кінець суспільства масового 

виробництва. Водночас на початку ХХІ століття інформаційне суспільство 

уособлює вільний доступ будь-якої людини до будь-якої інформації, високий 

рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, розвиненість 

інформаційної інфраструктури суспільства.  



Надання кожній людині можливості для здобуття знань, умінь і навичок з 

використанням інформаційно-комунікативних технологій під час навчання, 

виховання, професійної підготовки і перепідготовки є одним з основних 

завдань розвитку інформаційного суспільства. Розв’язання цього завдання є 

актуальним і для національної педагогічної освіти. У зв’язку з цим особливої 

актуальності набувають Smart-технології як складові нової парадигми розвитку 

педагогічної освіти. Адже трансформаційні перетворення у суспільстві 

зумовлюють перехід інформаційного суспільства на новий щабель розвитку – 

Smart-суспільства, в якому візуалізується перехід від традиційної моделі 

навчання до e-learning, а у подальшому – до Smart-освіти [3, с. 27]. Останнім 

часом набувають поширення світові тренди у розвитку Smart: Smart-життя, 

Smart-країни, Smart-міста, Smart-екологія, Smart-транспорт, Smart-охорона 

здоров’я, Smart-енергетика та ін. 

Аналіз джерел на електронних носіях [4] свідчить, що на сучасному етапі 

розвитку науки і освіти Smart education являє собою об’єднання навчальних 

закладів і професорсько-викладацького складу для здійснення спільної 

освітньої діяльності в мережі Інтернет на базі загальних стандартів, угод і 

технологій. Передусім йдеться про спільне створення і використання контенту, 

спільне навчання. Головна мета такої моделі освіти полягає у створенні 

середовища, що забезпечує максимально високий рівень 

конкурентоспроможної освіти шляхом перенесення освітнього процесу до 

електронного середовища, розвитку у слухача знань і навичок, попит на які 

формує сучасне інформаційне суспільство. 

Як відомо, Smart-технології дозволяють створювати, редагувати та 

поширювати мультимедійні навчальні матеріали на заняттях та у 

позааудиторний час. Сутність навчального процесу з використанням Smart-

технологій полягає в тому, що процес навчання стає більш ефективним шляхом 

його перенесення до електронного освітнього середовища як сукупності 

інструментів, ресурсів і зв’язків, що уможливлюють постановку і розв’язання 

навчальних цілей і задач, пов’язаних із здобуттям знань, формуванням умінь і 

навичок студентів. Власне такий підхід уможливлює надання доступу до знань 

усім бажаючим, а також розширення меж навчання (збільшення кількісного 

складу тих, хто навчається; розширення часових, просторових показників, що 

уособлює доступність навчання без обмежень). 

Зазначимо, що ефективність упровадження Smart-технологій у процес 

професійної підготовки майбутніх педагогів можна забезпечити шляхом [5]: 

- розроблення освітніх програм із використанням актуальних 

відомостей з метою розв’язання навчальних завдань, що передбачає 



обов’язкове осучаснення наявних навчальних матеріалів, використання яких 

має бути зорієнтоване практичну діяльність; 

- індивідуалізації навчання, студентоцентрованості, забезпечення 

гнучкості освітніх траєкторій із урахуванням потреб і можливостей тих, хто 

навчається; 

- організації самостійної пізнавальної, дослідницької, проектної 

діяльності студентів; 

- урізноманітнення навчальної діяльності тих, хто навчається, шляхом 

надання широких можливостей для опанування освітніх програм і курсів;  

- організації навчального процесу в розподіленому середовищі 

навчання, що забезпечить його неперервність і включення навчання до 

професійного середовища; 

- взаємодії студентів із професійною спільнотою, що сприятиме 

обміну актуальним професійним досвідом. 

За нашим переконанням, використання Smart-технологій створює нові 

можливості передусім для закладів формальної освіти, що передбачає 

інтеграцію освітніх інституцій у міжнародний освітній простір; охоплення 

різних категорій студентів, у тому числі й іноземних; використання 

інноваційних освітніх технологій. Упровадження Smart-технологій у 

педагогічну освіту уможливить широку доступність знань через гнучке 

навчання в інтерактивному освітньому середовищі за допомогою контенту з 

усього світу, що є у вільному доступі.  

Вважаємо за доцільне наголосити, що Smart education не слід розглядати 

у контексті полегшення розв’язання нагальних проблем педагогічної освіти. 

Упровадження Smart-технологій зумовлює посилення вимог до професійної 

підготовки викладачів, на яких має бути покладено забезпечення якості освіти, 

мотивування студентів, залучення їх до творчої навчальної і дослідницької 

діяльності. Отже, йдеться про актуальні вимоги до викладачів, які здійснюють 

підготовку майбутніх педагогів до професійної діяльності, серед яких – 

навички фасилітації, управління групами учасників освітнього процесу щодо 

створення нових знань у середовищі навчання (йдеться про учнів, спільноту 

експертів предметних галузей, спільноту викладачів та ін.). 

Таким чином, необхідність упровадження Smart технологій у сучасну 

систему національної педагогічної освіти не викликає сумнівів. Для цього 

необхідно забезпечити реалізацію таких умов: визнання необхідності 

здійснення неформальної та інформальної освіти; використання нейроагентів 

для збору та оброблення інформації, компетентнісна орієнтованість, 

упровадження смарт-пристроїв з метою забезпечення неперервного управління 



навчальним процесом, упровадження інструментів самодіагностики освітнього 

середовища для забезпечення стабільного функціонування всіх його складових 

(апаратної і контенту). 
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