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Одним із пріоритетних напрямів модернізації вищої школи є 

застосування Smart-технологій під час навчального процесу. Актуальність даної 

теми дослідження полягає у тому, що суспільство живе в умовах, які висувають 

потребу отримання знань за допомогою сучасних технологій. Тому важливо 

знайти діяльнісний підхід та правильно організувати дистанційний процес 

навчання, адже це є запорукою успішного засвоєння знань здобувачами вищої 

освіти та перенесення набутих умінь у суспільство в майбутньому. 

Smart-освіта – це використання в освітній діяльності мережі Інтернет на 

основі спільних технологій та відносин, що засновані між викладачами і 

здобувачами та навчальним закладом. 

Розвиток комп’ютеризації певною мірою впливає на особливості 

викладання навчального матеріалу та сприйняття його здобувачами. Доступ до 

мережі Інтернет відкриває нові орієнтири для здобувачів та педагогів. 

Важливим напрямом взаємодії з молодим поколінням є використання Smart-

освіти, яка спрямована на гнучку й адаптовану систему взаємодії із 

середовищем. Такий вид електронного навчання повинен забезпечити 

можливість використання переваг інформаційного суспільства щодо 

забезпечення освітніх потреб [1, с. 76]. 

Необхідність розвитку освітнього простору пояснюється досить високим 

рівнем розвитку Smart-технологій та швидкого проникнення їх у повсякдення 

життя, особливо останнім часом. Розвиток технологій електронного навчання, 

що знайшли місце в традиційній системі навчання у вищій школі надають 

можливість здійснення навчального процесу з широким застосуванням аудіо, 

відеографіки та інших сучасних технологій. 

Під час створення такого освітнього середовища варто приділити 

особливу увагу управлінню навчальним ресурсам, які потребують постійного 

оновлення з професіональних сайтів програм, блогів та ін. Адже освіта в 

онлайн форматі неможлива без якісних ресурсів, які складаються з лекцій, 

посібників, тестів, практичних завдань, але представлених в електронному 

вигляді. Репозиторій навчального фонду в дистанційному форматі є 

інформаційною системою, що забезпечує зосередження в одному місці усіх 

можливих освітніх джерел, надання доступу до яких здійснюється за 

допомогою технічних засобів [2, c. 73]. 
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Здобувачі мають можливість самостійного опрацьовувати матеріал з 

навчальних дисциплін в електронних курсах, брати участь у віртуальних 

вебінарах, семінарах, практикумах, відвідувати майстер-класи, не виходячи з 

дому. Smart-освіта здійснюється насамперед завдяки відкритому доступу та 

можливості з’єднання в мережі Інтернет.  

Електронне навчання (E-leaning) має такі переваги: можливість 

отримувати сучасні знання, незалежно від того у який час та якому місці; більш 

осмислене засвоєння знань; у зручний час і місце, постійний контакт з 

педагогом; індивідуальний графік навчання; економія часу та грошей. 

Найкраще пояснює можливості Smart-освіти власне процес розвитку та 

формування освітніх підходів: 

1-й етап «Учора» ‒ викладач виступає єдиним джерелом знань, коли 

здобувач мав змогу здобувати знання лише в аудиторії або з наукової 

літератури. 

2-й етап «Сьогодні» ‒ освітній процес відбувається не тільки в системі 

«викладач-здобувач», а й поміж самими здобувачами, що надає можливість 

формування нових умінь та знань. До того ж, у навчальний простір активно 

починають впроваджувати сучасні інформаційні технології, які надають 

можливість передавати знання не тільки в аудиторії.  

3-й етап «Завтра» ‒ здобувачі вищої освіти отримуватимуть знання за 

допомогою мережі Інтернет. Розвитку даного етапу сприятиме швидке 

поширення інформаційних методів, які у свою чергу, будуть спрямовані на 

освоєння нового досвіду. Випускник ЗВО буде не просто висококваліфікованим 

фахівцем у своїй галузі, а й матиме навички користування комп’ютерними 

технологіями, стане затребуваним у сучасному суспільстві [3, c. 237]. 

Отже, сучасна освіта має бути гнучкою та бути готовою до усіх можливих 

змін, які відбуваються у суспільстві. В ній постійно мають відбуватися зміни 

через впровадження нових методів та складових. Запровадження Smart-

навчання надає здобувачам можливість отримання якісних знань, мотивацію в 

навчанні, а також можливість використання сучасних мультимедійних 

технологій, а педагогам ‒ кращої обізнаності у професійній сфері діяльності і 

дає змогу формувати у здобувачів вищої освіти потенціал, відповідно до вимог 

XXI століття та виховувати всебічно розвинуту особистість. 
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