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У статті розкрито проблему використання Інтернет ресурсів у ході 
формування готовності майбутніх учителів до фахової діяльності. 
Визначено, що розповсюдження мережі Інтернет дає додаткові навчальні 
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навчальних дисциплін. 
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Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують 
удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та 
ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності 
в інформаційному суспільстві [3]. 

Інтернет за своєю значущістю не уступає найбільш суттєвим 
винаходам людства. Він дуже активно та міцно закріпився в сучасному 
житті і продовжує нарощувати темпи поширення та розвитку. На 
сьогодні через мережу Інтернет можливо здійснювати значну кількість 
різноманітних операцій не лише розважального, а й практичного 
характеру, наприклад, таких, як оплата різноманітних послуг, 
проведення конференцій, обмін інформацією між певним колом людей, 
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обговорення актуальних питань, листування. Спектр цих можливостей 
дуже широкий і збільшується щодня [5, с.88]. 

В. Осадчий проаналізував теоретичну сутність поняття «Інтернет» 
у різних площинах (технічній, фізичній, педагогічній, програмній, 
інформаційній). Виявив педагогічно доцільні напрями застосування 
мережних технологій в освітній галузі, а саме: інформаційно-пошукова 
робота викладачів і учнів; дистанційне навчання; організація соціальної 
і творчої діяльності молоді; опосередковане чи безпосереднє управління 
навчальним закладом та іншими ланками системи освіти, спілкування 
суб’єктів освітнього процесу на відстані [4, с.8]. 

Дослідники [2, 6 та ін.] зазначають, що Інтернет став частиною 
сучасного життя, тому завдання викладачів зрозуміти, як його 
використовувати у навчально-виховному процесі, оскільки 
використовуючи для навчання Інтернет мережу, створюються нові 
можливості для реалізації освітніх завдань, вирішуються питання 
самоосвіти, формування дослідницьких умінь, обміну інформацією, 
спілкування тощо. 

Інтернет мережу майбутні фахівці наразі використовують як засіб 
спілкування, у якості джерела пошуку інформації у ході підготовки до 
занять, проведення інтернет конференцій тощо. 

О. Скуловатова зазначає, що розробляючи навчальний курс, 
викладачі повинні враховувати існування всесвітньої мережі Інтернет та 
визначати його роль та місце у ході вивчення навчальної дисципліни. 
Дослідниця вважає, що це залежить від таких факторів, як: 

− глибина освоєння самим викладачем мережі Інтернет. 
Наскільки він вміє і хоче ним користуватися. Цей критерій варіюється 
від небажання та невміння використовувати пошукові системи до 
навичок самостійного створення сайтів та написання комп’ютерних 
програм; 

− специфіка курсу, що викладається. Для гуманітарних дисциплін 
можливості використання Інтернету ширші, ніж для технічних або суто 
практичних прикладних дисциплін, де метою виступає формування 
певних практичних вмінь та навичок, хоча і в цьому контексті можливі 
різні варіанти; 

− можливості вільного доступу студентів до мережі Інтернет 
та їх навички його використання. Це питання може мати як матері 
альний характер (визначається фінансовою спроможністю студента та 
наявністю покриття Інтернету), так і когнітивний, (визначається 
ступенем спроможності конкретної людини оволодіти комп’ютером) 
[4, с. 89]. 

Т. Волобуєва вважає, що реальні можливості повсякденної 
співпраці педагогів та учнів, дозволяють дістати доступ до 
необмежених масивів інформації, запасу знань. Дослідниця наголошує, 
що матеріали з Інтернет мережі викладач може використовувати на всіх 
етапах заняття: від постановки завдань до домашнього завдання. 
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Використання інформаційних технологій у навчальному процесі 
сприяє його інтенсифікації, підвищенню ефективності, наданню 
практичної значимості результатам навчання, гуманізації навчального 
процесу. Але використання комп’ютера в освіті не повинно стати 
самоціллю, воно має бути педагогічно доцільним і виправданим 
[3, с.13]. 
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