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Анотація
Розглянуто основні аспекти розвитку СМАРТ-технологій в інформаційному середовищі та вимоги, що
висуваються до науково-педагогічного персоналу в ході їх впровадження у навчальний процес вищої школи.
Охарактеризовано основні переваги та недоліки використання СМАРТ-технологій у навчанні.

Abstract
The basic aspects of development of SMART-technologies in an infomedia and requirements that is pulled out to
the scientifically-pedagogical personnel in the process of their introduction in the educational process of higher school
are considered. Basic advantages and lacks of the use of SMART-technologies are described in studies.

Світова глобалізація та динамічний розвиток сучасного суспільства посприяли появі «СМАРТсуспільства», в якому спостерігається ріст відкритості і доступності інформації та інформаційних
ресурсів на рівні розвитку інтеренет-технологій. Важливе значення відносно змісту інформаційного
суспільства має інформація та інформаційні ресурси підприємства, галузі економіки регіону, країни
та світу.
Відповідно до чинних державних програм, впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій є національним пріоритетом освіти України в сучасних умовах. З метою досягнення
пріоритетних цілей освіти та науки 12 липня 2012 року Міністерством освіти, науки, молоді та спорту
України було видано наказ №812 «Про впровадження пілотного проекту «Learnin – SMART
навчання» [3]. Метою даного проекту є змістовне наповнення сучасного електронного
інформаційного навчального середовища системи загальної середньої і вищої освіти, формування
нового рівня освіти та підвищення її якості за рахунок впровадження інтерактивно-комунікаційних
технологій.
Основу розвитку СМАРТ-технологій (SMART-технологій) становить Інтернет, а тому
відправною точкою процесу формування СМАРТ- суспільства слід вважати світову глобальну
мережу.
Перехід до суттєво нових ринкових умов господарювання ставить перед вищою школою нові
умови щодо підготовки фахівців різних галузей економіки. Відповідно і вимоги до науковопедагогічного персоналу ставляться набагато вищі.
Зростання увагидо питання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів пояснюється
наступними причинами:
зростання обсягу наукової інформації;
прогрес галузі техніки та технологій;
інтеграція освіти, науки та виробництва;
глобалізаційними процесами [1].
SMART-технології – це інтерактивний навчальний комплекс, що дозволяє створювати,
редагувати та поширювати мультимедійні навчальні матеріали, як в аудиторний, так і в
позааудиторний час. Визначення абревіатури СМАРТ є наступним:
Самокерований;
Мотивований;
Адаптивний;
Ресурсозбагачений;
Технологічний [2].
Тобто дані технології покликані насамперед економити час та ресурси для досягнення цілей
навчання як студентів так і викладачів.
Основними СМАРТ-технологіями навчання, що використовуються у вищій школі в сучасних
умовахнаразі є:
проведення занять за допомогою мультимедійних презентацій.

інтерактивні доски SMART Boards;
інтерактивні дисплеї Sympodium.
Головне завдання, яке має бути вирішена за допомогою СМАРТ-технології – це максимальне
донесення навчального матеріалу до користувача. Основними вимогами, що мають висуватися до
даних технологій є:
доступність – всі учасники навчального процесу повинні мати змогу
використовувати ті чи інші технології;
ефективність – може визначатися як підвищення рівня сприйняття навчальної
інформації, покращення успішності, зростання ініціативності та наукової активності
студентів,учнів ;
економічність – економія часу, ресурсів;
агрегативність;
комплексність – має дотримуватися принцип комплексності, за якого
можливий ефект синергізму.
В сучасних умовах, СМАРТ-технології уже не є новиною. Основна проблема впровадження їх в
Україні пов’язана із недостатнім розумінням перспектив та всіх можливостей даної продукції, а
також обмеженими технічними можливостями окремих навчальних закладів (забезпечення доступом
до мережі Інтернет, відсутність необхідного технічного та програмного забезпечення та ін..).. Одним
із шляхів вирішення даної проблеми, на думку окремих спеціалістів, є розробка ефективної стратегії
впровадження СМАРТ-технологій на практиці, що також передбачає підготовку кваліфікованих
спеціалістів даної галузі та покращення матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів. Це
дозволить Україні конкурувати із іншими країнами, а також виробляти продукцію не лише для
удосконалення процесу навчання, а й для впровадження у суспільне життя.
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