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Новий етап розвитку інформаційно-комунікаційних технологій пов'язаний 

з розробкою SMART-технологій, які поступово стають повсякденними для 

сучасного покоління користувачів. Під SMART-технологіями розуміють 

засоби, які на основі використання комп’ютерних систем і мікропроцесорів 

полегшують виконання повсякденних завдань і обміну інформацією за рахунок 

адаптації до потреб, звичок або часто повторюваних дій користувача. Серед 

SMART-пристроїв популярністю користуються годинники, автомобілі, камери 

спостереження, GPS-навігатори, технології поливу рослин тощо. Приставка 

SMART останнім часом все частіше стосується освіти й навчання.  

Поняття SMART-освіти розуміється з одного боку, як парадигма освіти, 

що зорієнтована на сприяння реалізації творчого та інтелектуального 

потенціалу школярів шляхом змін у змісті освіти, методах навчання і 

викладання, змін в оцінюванні та навчальному середовищі [1]. З іншого боку, 

SMART-освіта розглядається як рушійна сила інноваційних освітніх систем, що 

поєднує такі п’ять компонентів – самостійно-спрямованість (Self-directed), 

мотиваційність (Motivated), адаптивність (Adaptive), збагаченість ресурсами 

(Resource-enriched), насиченість технологіями (Technology-embedded) [1]. 

SMART-освіта також розуміється як об’єднання навчальних закладів, 

професорсько-викладацького складу та вчительства для здійснення спільної 

освітньої діяльності в Інтернеті [3], як поєднання навчального контенту з 

усього світу та надання доступу до нього будь-якому школяреві або 

студентові [2], як використання розумних пристроїв для покращення якості 

освіти  та швидкої реакції системи освіти на потреби тих, хто навчається [2].  

Обов’язковою складовою SMART-освіти є «розумне» навчальне 

середовище, яке включає комплект технічних засобів (мультимедійні 

інтерактивні дошки, мультимедійні інтерактивні столи, смарт-системи 

тестування, персональні планшети, смартфони, smart-приставки, smart-
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проектор, smart-панель, смарт-ігри); програмне забезпечення, яке адаптується 

під індивідуальні особливості того, хто навчається (можливості й уподобання, 

швидкість сприйняття ним інформації), пропонує ті технології й методики, які є 

цікавими та ефективними для конкретного навчаємого; інформаційні ресурси, 

розміщені у вільному доступі.  

Основними перевагами SMART-освіти є забезпечення індивідуального 

підходу до кожного навчаємого, можливість урахування його потреб та 

особливостей засвоєння інформації; трансформація ролі викладача до 

координатора та помічника у здобутті освіти; реалізація систематичної 

перевірки й оцінювання досягнень кожного навчаємого; забезпечення 

комплексом навчальних матеріалів кожного школяра. 

Отже, істотне розширення функціональних можливостей технічних 

засобів, поява засобів, здатних адаптуватися до потреб користувача, 

розширення арсеналу електронних пристроїв приводить до суттєвих змін у 

системі навчання й появі та розвитку нової парадигми – парадигми SMART 

освіти. 
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