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РОЗРОБЛЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ 

СТАНДАРТІВ КОМСДН 

 

Дотепер актуальною і привабливою є парадигма використання 

інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки процесу навчання, 

безпосередньо для підвищення якості навчання на всіх рівнях освітнього 

процесу. Але не усвідомлюються можливі ризики в результаті застосування 

усеможливих форм і інструментів навчання із використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, зокрема ризики розповсюдження та застосування 

технологій у повсякденному житті та неоднозначний вплив на здоров’я учнів у 

процесі навчання з використанням ІКТ [1]. В таких умовах батькам, вчителям 

навчально-виховних закладів та суспільству важливо адекватно реагувати на 

зміни, що тривають, продумавши систему заходів, спрямованих на збереження 

здоров’я молодого покоління.  

Сьогодні широко вживаються такі терміни і поняття, як «електронне 

навчання», «електронна педагогіка», «електронний підручник», «електронна 

книга» тощо, запозичені з англійської мови [3], [4]. Дуже часто вони не 

диференціюються і не пояснюються. Зберігається певний хаос дефініцій, 

зумовлений, на нашу думку, кризовим станом науки, не розробленістю 

понятійно-термінологічного апарату, різними підходами авторів до тлумачення 

тих чи інших процесів, а також багатоаспектністю, багатовимірністю і 

суперечливістю складових, що входять до тих чи інших дефініцій [2], [5]. 

Сміливою і безглуздою видається гіпотеза про те, що комп’ютери можуть 

виконувати функції вчителя, чи навіть підручника та розповсюджувати свій 

вплив на інші «об’єкти» (йдеться про учнів) [1]. 

Доцільно розглядати використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в процесі навчання з позицій: 

– підвищення ефективності навчального процесу та забезпечення рівних 

можливостей для здобуття освіти; 

– турботи про здоров’я молодого покоління, які використовують 

комп’ютери у процесі навчання, в тому числі логістичних (усі процеси 

пов’язані з транспортуванням, зберіганням та опрацюванням навчального 

матеріалу);  

– навчальні матеріали у цифровому вигляді не можуть виключати 

використання традиційних друкованих матеріалів і неоднозначно впливають на 

здоров’я підростаючого покоління; 

– усвідомлення та накопичення відомостей учнями, батьками та 

вчителями щодо обізнаності про ризики, пов’язані із застосуванням 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання та очікуваних 

результатів використання технологій в навчальних закладах та вдома. 

Необхідною вимогою є чіткий розподіл навчальних матеріалів, їх 

універсальність із можливість їх гнучкого використання в навчальному процесі. 

Наприклад, наявністю інструментів для зміни змісту та сценарію навчальних 

матеріалів, їх доступність та вільно поширюваність [7]. 

Безперечно, необхідне різнобічне забезпечення підтримки 

дослідницького навчання з використанням комп’ютерно орієнтованих 

методичних систем (КОМСДН), зокрема, йдеться про використання механізмів 

контролю прогресу роботи учнів, налаштування різних форм подання матеріалу 

з урахуванням психологічного та фізичного стану учня, впровадження нових 

пристроїв введення та виведення (використання міміки, жестів, емоцій у 

процесі роботи з комп’ютером) [4]. 
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