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Подготовка будущих специалистов дошкольного образования к использованию
компьютерных технологий
В статье освещаются актуальные проблемы влияния современных компьютерных
технологий на формирование ребенка дошкольного возраста; речь идет о необходимости
обеспечения соответствующей готовности специалистов дошкольного образования к
использованию компьютерных технологий.
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РОЛЬ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ УМІНЬ
ВИКОРИСТОВУВАТИ СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИІ
Проаналізовано використання сучасних інформаційних ресурсів освітянських бібліотек
України старшокласниками. Автор розглядає питання формування умінь використовувати
інформаційні ресурси та готовність освітянських книгозбірень до роботи у всесвітній мережі
Інтернет.

Ключові слова: інформаційні ресурси, інформація, формування умінь, освітянські
бібліотеки, традиційні інформаційні ресурси, новітні (електронні) ресурси, освітні
електронні ресурси.
А к туальн ість дослідж ен н я. У сучасному відкритому суспільстві інформація

стає найважливішою цінністю, а донесення її до споживача - провідною галуззю
діяльності, куди з кожним роком вкладають дедалі значніші капітали. Інформація є
важливим стратегічним ресурсом, відсутність якого призводить до суттєвих втрат в
економіці.
Вона стає таким же національним ресурсом, як надра, вода, ліс і, зокрема,
відіграє важливу роль у розбудові проголошеної Конституцією України
демократичної, соціальної, правової держави [11].
У зв’язку з актуальністю цього питання на сучасному етапі розвитку нашої
країни розглянемо поняття «інформаційні ресурси». За своєю значущістю вони не
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лише не поступаються іншим різновидам стратегічної сировини, а й належать до
найбільш важливого виду ресурсів, що визначають передусім інтелектуальну
складову розвитку суспільства. Збереження, розвиток і раціональне використання
цього стратегічного ресурсу майбутнього є завданням величезної ваги для будь-якої
країни [12, с. 2]. Тому в умовах сьогодення питання, пов’язані з проблемою
формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси в
процесі навчання, набувають особливої актуальності.
М ета статті: аналіз процесу формування в старшокласників умінь застосовувати
сучасні інформаційні ресурси (ІР), зокрема навичок використання інформаційних
ресурсів освітянських бібліотек України.
Завдан н я дослідж ен ня: аналіз використання сучасних інформаційних ресурсів
освітянських бібліотек України старшокласниками загальноосвітніх навчальних
закладів, класифікація традиційних і новітніх (електронних) інформаційних ресурсів
у розрізі готовності освітянських книгозбірень до оснащення ІКТ і створення
електронних інформаційних ресурсів та, зокрема, власних Інтернет-сайтів.
Аналіз наукових досліджень. Визначень поняття «інформаційні ресурси» у
нормативних документах і науковій літературі існує досить багато. Дослідженню
окремих аспектів цього питання присвячені численні публікації Н. Волошина,
Г. Громова, Н. Зинов’єва, Ю. Канигіна, Ю. Столярова та ін. [3; 6; 8; 10; 20]. Але
єдиної думки серед науковців стосовно такого соціального феномену ще немає. На
нашу думку, поняття «інформаційні ресурси» є комплексним, тобто у своєму складі
воно містить поняття «інформація» та «ресурс». Термін «інформація» (лат.) означає
«пояснення»,«викладення», «повідомлення» [4, с. 8; 19, с. 710].
Для дослідження змісту поняття «інформаційні ресурси» більше підходить
тлумачення терміна «ресурс» у множині, саме як запаси чого-небудь [14, с. 899].
Отже, «інформаційні ресурси» - це запаси інформації, котра є в розпорядженні будьякої держави, організації, навчального закладу, вчителя та учня. В офіційних
документах інформаційним ресурсом названо, наприклад, бібліотеку. Перше
визначення дефініції «інформаційний ресурс» було наведено в Законі України «Про
Концепцію Національної програми інформатизації» [9, с. 72]: сукупність документів в
інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо).
Основна частина. Інформаційним ресурсом є лише та інформація, що
актуалізована для навчальної діяльності учнів - використана на уроці та ефективно
реалізована для здобуття знань з історії. Автори термінологічного словника
«Бібліотечна справа» [6] під інформаційними ресурсами розуміють «сукупність
інформаційних даних на традиційних носіях, що зберігаються в бібліотеках і інших
інформаційних установах...».
Специфічним інформаційним ресурсом є людина як носій, споживач і
перетворювач соціальної інформації. У школі - це, безперечно, учитель, що
направляє навчальну й пошукову діяльність учнів на уроці та в позаурочний час. Для
того, щоб стати інформаційним ресурсом, інформація повинна мати специфічні
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соціально значущі якості, наділені технологічною цінністю, задля практичного
застосування її на уроках під час взаємодії вчителя історії та учнів старших класів, у
яких формуються вміння використовувати інформаційні ресурси в процесі навчання.
Залежно від форми представлення документів і типу інформаційної системи можна
виділити електронні інформаційні ресурси, що складаються з сукупності даних та
електронних документів, а також автоматизованих інформаційних систем, і
неелектронні, до яких належить інформація на носіях, не придатних для
комп’ютерної обробки, та які можуть бути впорядкованими як за допомогою
неавтоматизованих, так і автоматизованих інформаційних систем.
За видами носіїв інформаційні ресурси поділяються на традиційні, мережеві й
електронні. Традиційні інформаційні ресурси - інформація на паперових та інших
матеріальних носіях. Мережевими називають форми інформаційних ресурсів, які
розміщені на мережевому сервері, й доступ до них здійснюється засобами глобальних
інформаційних мереж, зокрема мережі Інтернет. Електронні інформаційні ресурси інформація в електронному вигляді.
Російська дослідниця І. Л. Бачило так поділяє інформаційні ресурси:
інформаційні ресурси, сформовані за чинником змісту (правові, технічні, наукові,
статистичні, фінансові, ЗМІ й т. д.); інформаційні ресурси, сформовані за ознакою
власника (із правом власності, володіння, з повноваженнями виключного права) [1,
с. 79].
Ми дотримуємося думки, що інформаційні ресурси, які використовуються в
навчальному процесі старшокласниками, можна поділити на дві групи:
- традиційні - бібліотеки, музеї, архіви тощо;
- новітні (електронні) - електронні документи на локальному комп’ютері та у
всесвітній мережі Інтернет [5, с. 26].
О. П. Пометун називає їх «освітні електронні ресурси» [13, с. 193].
Відтак, основними сучасними формами інформаційних ресурсів, з якими
працюють старшокласники, є: файл, база даних, банк даних, база знань, бібліотека та
ін. У зв’язку з цим розроблення методології формування в старшокласників умінь
використовувати інформаційні ресурси під час навчання має першочергове значення.
Розглянемо більш детально роль інформаційних ресурсів освітянських
книгозбірень для забезпечення здатності учнів працювати з ними.
Бібліотека - це інформаційний, культурний та освітній заклад (установа,
організація) або структурний підрозділ, що має впорядкований фонд документів,
доступ до інших джерел інформації й головним завданням якого є забезпечення
інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних й інших потреб
користувачів [7].
Бібліотека (гр. ЬіЬІіоп - книга, іЬеке - зберігання) - це впорядкована величезна
кількість документів, що належить суспільству в цілому, його частині чи окремому
члену суспільства, яка забезпечена матеріально-технічно, формується, зберігається й
надається користувачам для задоволення їхніх інформаційних потреб [18].
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Соціальне призначення книгозбірні - збирання, зберігання й надання документів
читачу. Звідси її онтологічна функція - комунікаційна, тобто забезпечення зв’язку
між документом і користувачем (старшокласником).
Бібліотека об’єднує читача з виданням, у якому міститься потрібна інформація.
1 * * 1
Також їй властива функція інформаційної підтримки соціального інституту, котрий
вона обслуговує. Тобто книгозбірня виконує допоміжно-виробничу, допоміжноосвітню, допоміжно-наукову та інші функції.
Для формування вмінь працювати з інформаційними ресурсами ще й нині
бібліотека є основним закладом, а до недавнього часу - єдиним, де старшокласники
черпали інформацію з книг, підручників, хрестоматій, словників, довідників і
буклетів. Сьогодні ж книгозбірні доступні учням у мережі Інтернет як елемент
новітніх (електронних) інформаційних ресурсів, що дає змогу навіть сільським
школярам користуватися ними вдома чи в школі. Водночас освітянські бібліотеки
повільно оснащуються ІКТ і створюють електронні інформаційні ресурси. Станом на
2007 р. тільки 50 % книгозбірень вищих навчальних закладів (ВНЗ) України IIIIV р. а. педагогічного й інженерно-педагогічного профілю та бібліотек Інститутів
післядипломної педагогічної освіти (ІППО) створили локальну комп’ютерну мережу з
виходом в Інтернет, 60 % - автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи, 30 %
цих закладів мають необхідну кількість персональних комп’ютерів. Книгозбірні
наукових установ НАПН України, окрім ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та
бібліотеки ЦІППО АПН України, - ще не були комп’ютеризовані. Із 20 тис. шкільних
книгозбірень України тільки 6 % мали ІКТ [16].
За останні п’ять років ситуація частково змінилася. Так, станом на 01.09.2012 р. із
74 провідних бібліотек мережі тільки 23 такі книгозбірні мають сайти й 34 - сторінки
на сайтах закладів, у структурі яких вони діють. Отже, в Інтернет-просторі ще не
представлено 17 зазначених установ, серед них: бібліотека Глухівського НПУ
ім. О. П. Довженка, 7 книгозбірень ОІППО [15].
На сайті Олександрівської районної бібліотеки Кіровоградської області зібрано
перелік веб-ресурсів книгозбірень України. Із 70 адрес - 37 ВНЗ І І І - ^ р. а. і жодного
загальноосвітнього навчального закладу [17]. Подібну інформацію подано на сайті
Централізованої бібліотечної системи Оболонського району м. Києва. Зі 127 адрес
представлено веб-ресурси 39 навчальних закладів, серед яких немає жодної школи
[2]. Нами було проведено пошук адрес сайтів бібліотек загальноосвітніх навчальних
закладів. Лише десять шкільних і гімназійних книгозбірень станом на липень 2013 р.
створили власний сайт у мережі Інтернет. Ще 28 бібліотек представлені фотографіями
й переліком кількості інформаційних ресурсів на сайтах своїх загальноосвітніх
навчальних закладів [21].
На основі цих даних констатуємо, що шкільні книгозбірні переважно пропонують
старшокласникам традиційні інформаційні ресурси. Це, у свою чергу, не сприяє
виробленню в них самостійності під час формування умінь використовувати
інформаційні ресурси. Крім того, багато чого залежить від шкільного вчителя. Ще
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складаючи тематичне планування, педагог на основі фонду освітянських бібліотек
створює списки книг для позакласного читання й підбирає за курсами художні твори
для поглибленої роботи в класі та вдома. Критеріями відбору служать наукова,
історична й художня цінність видання. Також враховуються доступність,
відповідність віку, виховне значення книги.
Учитель ознайомлює учнів із рекомендаційним списком художньої літератури,
показує деякі книжки з нього, дає короткі анотації. Потім цей список бажано вивісити
в кабінеті історії.
Застосування
історичної
інформації,
яку
науково
опрацьовано
та
систематизовано, зокрема науково-популярних книг, статей, довідкових матеріалів
тощо, підвищує ефективність шкільного навчання історії. Такі видання забезпечать
засвоєння учнями системи знань, локалізованої в часі й просторі. Важливим є те, що
робота школярів із науково-популярною та довідковою літературою створює умови
для формування в них умінь самостійно працювати з такими видами текстів,
обґрунтовувати й аргументувати власні судження та висновки [13, с. 157-159].
Висновки. Отже, бібліотека може бути джерелом інформаційних ресурсів в обох
видах: традиційному й новітньому (електронному). У сучасному інформаційному
суспільстві завдання шкільної книгозбірні та її працівників істотно змінюються. Вона
стає зручним багатофункціональним інтелектуальним центром для учнів,
допоміжним, але не альтернативним шкільному вчителю, закладом, своєрідним
консультантом, порадником і «поводирем» в інформаційному просторі.
Ми погоджуємося з думкою вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, що
бібліотеки XXI століття - це електронні книгозбірні, які являють собою електронну
мережу, що з’єднує бібліотеку із зовнішнім світом за допомогою електронних
технологій. У перспективі фонди, каталоги, повнотекстові ресурси всіх книгозбірень
будуть розглядатися як складові частини єдиної електронної бібліотеки.
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А. П. Гриценко
Роль образовательных библиотек во время формирования у старшеклассников
умений использовать современные информационные ресурсы
Проанализировано
использование
современных
информационных
ресурсов
образовательных библиотек Украины старшеклассниками. Автор рассматривает вопросы
формирования умений использовать информационные ресурсы и готовность
образовательных библиотек к работе в сети Интернет.
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Л. В. Дит инник,
директор бібліотеки Хмельницької
гуманітарно-педагогічної академії
П ід в и щ е н н я к о м п е т е н т н о с т і м а й б у т н ь о г о п е д а г о г а б іб л іо т е ч н о ін ф о р м а ц ій н и м и з а с о б а м и !
У статті розглянуто діяльність бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної
академії, спрямовану на підвищення компетентності студентів.

Ключові слова: бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
підвищення компетентності, інформаційна культура, бібліотечно-інформаційні засоби.

Основними особливостями розвитку сучасної
вищої освіти в Україні є її інтеграція в єдиний європейський простір, упровадження
кредитно-модульної системи організації навчального процесу та орієнтація на
безперервність освіти. На сучасному етапі навчально-виховний процес вищої школи
орієнтований на оволодіння студентами методами самостійної й науководослідницької роботи, а також на перехід від освіти до самоосвіти. А це, у свою
чергу, зумовлює необхідність засвоєння майбутніми спеціалістами новітніх знань у
галузі науки й техніки, ознайомлення із сучасними інформаційними технологіями, а
також максимального розвитку активності та самостійності студентів. Доцільно
відзначити ще одну особливість, що має незаперечний вплив на систему вищої
освіти - це глобальна інформатизація суспільства. Швидкі темпи розвитку й
застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій суттєво впливають і
А к туальн ість

дослідж ен ня.
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