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Але, оскільки кафедра економіко-математичного моделюван-
ня прагне брати безпосередню активну участь у впровадженні
сучасних технологій у навчальний процес, ми вирішили обійти
перешкоду застарілої технологічної бази. Адже нещодавно про-
ведені організацією «Майкрософт Україна» дослідження показа-
ли, що студенти мають більше доступу до ІКТ за межами універ-
ситетів. Тому можна використовувати інноваційні технології для
створення джерел інформації, якими студенти могли б користу-
ватися вдома.

З метою впровадження інноваційних технологій, для потреб
студентського науково-практичного семінару з фінансового мо-
делювання, в Інтернеті на базі сервісу Google (Google groups) бу-
ло створено віртуальну групу, до якої можуть приєднуватись всі
бажаючи за адресою:

• http://groups.google.com.ua/group/financial_modelling.
А останнє удосконалення семінару — це власний офіційний

сайт, розроблений на основі технології Google sites. Зареєструва-
тися на сайті можна за адресою:

• http://sites.google.com/site/financialmodeling2011/home.
На сайті учасники семінару мають можливість отримувати ін-

формацію про чергові засідання, приймати участь в обговорен-
нях, розміщувати будь-які корисні матеріали з тематики семіна-
ру, завантажувати та переглядати вже наявні матеріали. Крім
того, всі учасники семінару отримують розсилку про будь-які
зміни на сайті, що дає можливість швидко обмінюватись інфор-
мацією між учасниками семінару, бути у курсі подій.

Зінов’єва І. С., ассистент
 кафедри інформаційних систем в економіці

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Задача підвищення ефективності та якості професійної освіти
в Україні вже не один рік знаходиться у полі зору педагогічної
науки та практики [1]. А в контексті Болонського процесу, пи-
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тання ефективної організації процесу навчання студентів набуло
більшої актуальності.

Багато уваги на даному етапі приділяється аспектам впро-
вадження інноваційних технологій в університетську освіту,
зокрема доцільно відмітити праці вітчизняних науковців та ви-
кладачів. Зокрема, покращенню якості університетської освіти
за рахунок впровадження інноваційних технологій присвячено
праці Є. В. Денчук , Г. К. Радчук, Т. І. Коваль; проблемам
упровадження веб-технологій у педагогічну діяльність приді-
ляли увагу  Г. В. Стеценко, О. Пометун, Л. Ткачук, М. І. Жал-
дак, О. В. Співаковський. Проте, не вважаючи на такий інтерес
до теми впровадження сучасних технологій у навчальний про-
цес, практичне застосування новітніх досягнень суспільства
відмічається лише у поодиноких випадках. На даному етапі,
викладачі різних навчальних закладів країни обмежуються ви-
користанням в начальному процесі такими засобами організа-
ції навчальної роботи як:

— презентації — робота з лекційним матеріалом;
— електронна пошта — обмін лекційним, практичним або ла-

бораторним матеріалом із студентами;
—мережа Інтернет — підготовка та виконана, переважно

практичних завдань, пошук додаткової інформації;
— копії існуючих програмних продуктів (ІТ-розробок) —

ознайомлення із принципами роботи та отримання навичок їх
практичного застосування у реальному житті;

— використання ноутбуків, КПК, бездротових технологій.
Хочеться відмітити, що зазначений перелік уже перейшов із ста-
дії інновацій у стадію «стандарту вищої освіти». Проте, розвиток
мережевих та інтерактивних технологій не стоїть на місці, що дає
змогу активно впроваджувати у процес університетської освіти
такі сучасні інформаційні технології, як: вебінари (або \Wеb-
семінари), оn-lіпе дискусії, відео лекції, інтелект-карти (або карти
знань), блоги та ін. Більшість цих розробок завдячує своїй появі
розвитку такої технології, як \Wеb 2.0. Її особливість полягає у
можливості соціальної взаємодії користувачів ресурсів при робо-
ті над спільним проектом. І багато закордонних науковців зазна-
чають, що саме за такими технологіями навчального процесу
майбутнє [8], в силу того, що вони носять неформальний харак-
тер. Хочеться також відмітити, що використання зазначених тех-
нологій у навчальній практиці підготовки спеціалістів у сфері ІТ
не викликає сумніву.
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Окремо хотілося б зупинитись на можливостях застосування
мережевих щоденників (блогів) у підготовці студентів, що обра-
ли або вивчають дисципліни, пов’язані із інформаційними систе-
мами в галузях.

Блог — це засіб публікації матеріалів (текстових, мульти-
медійних, графічних) у мережі із загальним доступом. В
навчальних цілях, блог — це інструмент ефективної організа-
ції та систематизації навчального процесу, який розвиває у
студентах навики пошуку, аналізу та критичної оцінки інфо-
рмації, роботи з інформаційними потоками в мережі, колек-
тивної та індивідуальної роботи, а також комунікативних
компетенцій.

Такий вид діяльності, як блогінг можна застосовувати як в
умовах дистанційної освіти, так і межах практичних, лаборатор-
них та семінарських завдань.

Існує три основні типи блогів, які можна застосовувати в на-
чальному процесі: блог викладача, блог класу, блог групи (за пе-
вним предметним спрямуванням). Для роботи із студентами, що
вивчають курс дисциплін «Інформаційні системи та технології в
галузях», можлива наступна схема організації навчального про-
цесу засобами блогу.

По-перше, створення блогу класу (the class blog) на одному із
доступних у мережі сервісів (наприклад, http://www.ning.com;
http://www.classroom20.com; http://blog.ru; http://www.blox.ua;
http://hiblogger.net). Потім кожен із студентів групи має створити
власний блог на цьому ж самому сервісі. Потім викладач, як вла-
сник класного блогера, підписується на новини блогів студентів
своєї групи. В свою чергу, студенти, що включені до блогу класу
мають змогу слідкувати за подіями, коментарями, інформаційни-
ми матеріалами одногрупників та викладача. Таким чином, орга-
нізовується мережева соціальна взаємодія. Для того, щоб така
взаємодія була продуктивною пропонується кілька напрямків ро-
боти із студентами у межах створених блогів:

— викладання лекційного та практичного матеріалу, з
яким студенти можуть ознайомитись і залишити власні ко-
ментарі, або вести із викладачем діалог на предмет вивчає
мого матеріалу;

— викладення відео з інструкціями до виконання лаборатор-
них робіт. Замість того, щоб складати багатосторінкові інструкції
по виконанню тієї чи іншої лабораторної роботи можна за допо-
могою програмних засобів (наприклад, безкоштовний програм-
ний продукт Міkogo — програма для демонстрації екрану, вебі-
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нарів, онлайн-конференцій та віддаленого доступу), зробити вІд-
еоролик демонстрації дій виконання лабораторної роботи, який
розмістити, наприклад, на http://www.youtube.com/, і в блозі класу
викласти посилання;

— студенти можуть ділитись інформацією про застосування
інформаційних системи та прикладних пакетів на місцях їх робо-
ти, можуть викладати також ролики створені власноруч або кар-
тинки / фото вікон. Ця інформація може додатково оцінюватись
викладачем, а також бути довідковою інформацією для розши-
рення знань студентів групи;

— на власних блогах студенти мають викладати свої рефера-
ти, і за кількістю та якістю коментарів до такої інформації з боку
одногрупників викладач може роботи висновок про рівень ціка-
вості до теми, а також відповідно оцінювати дану роботу. Це од-
ним аспектом залучення студентів до електронної публікації вла-
сних самостійних робіт є перевірка їх на індивідуальність та
плагіат. Так, наприклад, за допомогою безкоштовної програми
А<іуе£о Ріа^іаидз, можна перевіряти, наскільки унікальним є
текст викладений в мережі. Так, в Росії, наприклад, дозволяється,
що б у навчальних роботах унікальність тексту порівняно із дже-
релами із Інтернету, складала не менше 75 %. Така перевірка та-
кож дає змогу визначити, на скільки самостійно студенти підхо-
дять до процесів навчання;

— розробка кейсів або практичних ситуацій. Наприклад,
студентам дається загальний опис предметної області (або
опис діяльності реально-існуючого суб’єкта господарювання) і
вони самостійно мають визначити масиви вхідної, вихідної ін-
формації, проаналізувати їх, побудувати модель потоків даних
і т.п. і це все в неформальному середовищі. При цьому, викла-
дач може слідкувати за процесом аналізу та скеровувати його у
правильному напрямку. Блоги ідеально підходять як засоби
мозкового штурму.

Отже, застосування блогів у навчальному процесі універси-
тетської освіти дасть змогу:

— підвищити рівень мотивації студенті до вивчення конкуре-
нтних дисциплін;

— розвитку вмінь комунікації, роботи з інформацією, творчих
здібностей, а також умінь колективної роботи;

— ліквідувати пробіли у навчанні, що пов’язані із пропусками
занять;

— поєднати процес навчання із практичною виробничою дія-
льністю.




