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Останні науково-технічні досягнення все більше знаходять застосування 

в навчальному процесі, і ІТ-технології в цьому змісті не є виключенням. 

Використання обчислювальної техніки дозволяє істотно підвищити 

ефективність процесу підготовки кадрів автомобільної галузі, поліпшити 

облік і оцінку знань, забезпечити можливість індивідуальної допомоги 

викладача в рішенні окремих задач, полегшити створення й постановку нових 

курсів [1]. 

ІТ-технології є потужним засобом для обробки інформації, що подається 

у вигляді слів, чисел, зображень, звуків. Поряд з іншими відомими 

інструментами ІТ-технології розширюють людські можливості.  

Застосування ІТ-технології в навчальному процесі відкриває нові шляхи 

в розвитку навичок мислення й уміння, вирішувати складні проблеми, надає 

принципово нові можливості для інтеграції наукових досліджень, освіти і 

виробництва. Крім того, ІТ-технології дозволяють зробити аудиторні й 

самостійні заняття більш цікавими, динамічними і переконливими, а 

величезний потік досліджуваної інформації легко доступним. 
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Головними перевагами ІТ-технологій перед іншими технічними засобами 

навчання є гнучкість, можливість настроювання на різні методи й алгоритми 

навчання, а також індивідуальної реакції на дії кожної окремої особи. 

Застосування ІТ-технологій дає можливість зробити процес навчання більш 

активним, додати йому характер дослідження й пошуку. При цьому 

реалізується навчання в індивідуальному порядку [2]. 

З використанням ІТ-технологій той, хто пов’язаний з виробництвом, 

одержує можливість працювати у своєму власному ритмі з підвищенням свого 

наукового-професійного рівня підготовки.  

Незважаючи на те, що ІТ-технології навчання активно використовуються 

в процесі підготовки фахівців автомобільної галузі, вони все таки є 

допоміжним дидактичним засобом. Визначальна роль у традиційній 

підготовці належить викладачеві. Однак, спілкування викладача зі студентом 

становить основу передачі інформації, важливою особливістю якої є наявність 

оперативного зворотного зв'язку [3]. 

При наявності телекомунікаційного каналу комп'ютер може як виступати 

посередником між викладачем і студентом, так і брати на себе частину 

навчального процесу. Для цього комп'ютер має можливості зберігання й 

оперативної обробки інформації, представленої в мультимедійному виді. Слід 

додати можливість доступу до електронних бібліотек за допомогою мережі 

Інтернет, можливість спілкування з будь-якими партнерами за допомогою 

електронних конференцій, можливість передачі інформації в будь-якому виді 

й будь-якому обсязі [4]. 

Проблеми інтеграції наукових досліджень в освіті та виробництві 

наступні.  

Необхідно створити таке освітнє середовище, щоб у максимальній 

степені воно б сприяло розкриттю творчих здібностей студента. І тут слід 

забезпечити максимальний доступ до навчальної інформації. Зараз практично 

всі освітні установи вищого професійного навчання мають інформаційні 

ресурси, забезпечені засобами доступу за допомогою Інтернет. 
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Наукова діяльність того, хто навчається, повинна носити активний 

характер, який визначається внутрішньою мотивацією, вираженою як бажання 

робити науку [5]. При цьому, за допомогою ІТ-технологій під час навчання 

вони можуть ефективно реалізовувати себе у віртуальних класах, коли 

розділені в часі й просторі. 

Навчання під час підготовки повинне бути професійно орієнтованим. 

Підвищення ефективності навчального процесу можливо тільки на основі 

індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності. Таке персоніфіковане 

навчання в умовах масового попиту можливо тільки на основі високих ІТ-

технологій навчання [6]. 
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