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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Підготовка висококваліфікованого 

фахівця відповідного рівня та профілю, конкурентоздатного на ринку праці, 

компетентного, відповідального, що орієнтується в суміжних областях 

діяльності, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових 

стандартів, готового до постійного професійного зростання, соціальної та 

професійної мобільності - одна з основних цілей вищої освіти. 

Це означає, що перед закладом вищої освіти стоїть складне, 

багатофакторне завдання – сформувати нове інформаційно-освітнє 

середовище (ІОС) підготовки фахівців на основі вимог державних освітніх 

стандартів, і що найголовніше, з урахуванням соціальної перспективи, 

стрімкого поширення нових інформаційних і комунікаційних технологій. 

Отже, сформоване інформаційно-освітнє середовище має бути високоякісним 

та високотехнологічним. 

Ефективність інформаційно-освітнього середовища (ІОС) конкретного 

закладу вищої освіти визначається в освітньому процесі та багато в чому 

залежить від якості компонентів цього середовища, від ступеня їх 

відповідності основним концептуальним цільовим установкам розвитку 

освітньої установи та особливостям освітнього процесу, тобто від того рівня, 

який був у них закладений при проектуванні. 

Багато питань проектування та функціонування інформаційно-

освітнього середовища розкриті в роботах  А.Г. Абросімова, І.Г. Захарова, 

О.О. Ільченко, А.С. Курільова, О.В. Лобанова. Однак подальші дослідження 

стримуються недостатньою розробленістю проектування ІОС на теоретико-

методологічному рівні. 

В контексті створення інформаційно-освітнього середовища закладу 

вищої освіти та забезпечення якості освіти у період дистанційного навчання, 

активізувалася робота щодо модернізації змісту освіти, зокрема логопедичної, 

впливу ІОС на становлення фахівця. Інноваційні зміни в сутності, сучасних 

завданнях та змісту освіти досліджували (І.М. Бгажнокова, Т.О. Власова, 



Л.C.Виготський, Г.М. Дульнєв, Г.Ф. Кумарина, В.І. Лубовський, О.Р. Лурія, 

М.М. Малофєєв, В.М. Махов, М.С. Певзнер, Л.І. Плаксіна, Б.П. Пузанов, 

Д.Б. Ельконін тощо); науково-обґрунтованими є дослідження з теорії та 

методології конструювання змісту логопедичної освіти в системі 

інформаційно-освітнього середовища (Л.С. Волкова, М.І. Жинкін, 

Н.С. Жукова, О.М. Мастюкова, М.А. Поваляєва, І.М. Садовнікова, 

В.І. Селіверстов, Т.Б. Філічева, Г.В. Чиркіна, А.В. Ястребова тощо); реалізація 

концепції конструювання педагогічної діяльності стала стрижнем наукових 

пошуків (І.С Батракова, З.І. Васільєва, В.І. Гінецинський, А.С. Жук, B.C. Ільїн, 

І.А. Колеснікова, Н.В. Кузьміна, Ю.М. Кулюткін, Н.Ф. Радіонова, 

В.В. Сєріков, Є.П. Тонконога тощо); сформовані ідеї системного підходу до 

використання педагогічних технологій, зокрема моделювання інформаційно-

освітнього середовища є ключовими в наукових пошуках Г. Абрамової, 

В.П. Беспалько, В.І. Боголюбов, О.О. Вербицький, Р.Дейв, Д. Дойч, 

А.С. Зімічев, В.В. Лаптєв, І.І. Ільясов, М.В. Кларін, Г.С. Нікіфоров, 

В.В. Петрусинський, Є.В. Тітов, тощо); інноваційні моделі підготовки 

вчителя-логопеда в умовах інформаційно-освітнього середовища 

досліджували (Є. В. Бондаревська, Б.З. Вульфов, І.Ф. Ісаєв, Б.Т. Лихачов, 

А.І. Міщенко, Л.С. Подимова, Є.О. Ямбург, І.А. Малишевська, В.А. Білан, 

О.В. Чепка, С.В. Цимбал-Слатвінська, Л.В. Колісник, Л.А. Черніченко, 

А.С. Нікітенко, тощо). 

Моделювання інформаційно-освітнього середовища закладу вищої 

освіти, включає чотири взаємозалежних і взаємообумовлених блоки: цільовий, 

змістовий, діяльнісно-процесуальний і результативно-корекційний [7]. 

На переконання науковців, підготовка випускників закладу вищої освіти 

буде ефективною, за умови  функціонування спроектованого інформаційно-

освітнього середовища. Моделювання освітнього процесу закладу вищої 

освіти в інформаційно-освітньому середовищі є рух від концептуальної або 

теоретичної моделі до нормативної моделі, заснованої на сукупності 

системного, трансдисциплінарного, інформаційного, компетентнісно-



контекстного, діяльнісного, аксіологічного підходів, які забезпечують 

адекватність постановки проблеми та комплексне, взаємодоповнююче 

рішення задач, що відзначається: 

  інноваційним характером, так як ґрунтується на сукупності 

виявлених закономірностей і специфічних принципів; 

 включає в себе нові методи, засоби і форми і навчання; 

 характеризується послідовністю етапів: когнітивно-орієнтованого, 

особистісно-діяльнісного, особистісно-розвиткового; 

 відноситься до структурно-функціональної моделі, що включає в 

себе чотири блоки (цільової блок, змістовний, процесуально-діяльнісний, 

результативно-корекційний); 

 забезпечує реалізацію освітніх цілей. 

Ефективне функціонування закладу вищої освіти можливе в 

спроектованому інформаційно-освітньому середовищі, за умови реалізації 

комплексу педагогічних умов [7]. 

Модернізаційні процеси в системі вищої освіти, пошук новітніх 

інформаційних моделей і систем для забезпечення якості освіти в 

дистанційний період навчання зумовили вибір теми дослідження 

«Моделювання інформаційно-освітнього середовища закладу вищої 

освіти». 

Метою роботи є узагальнення та аналіз головних тенденцій розвитку 

моделювання інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти. 

Створення сприятливих умов діяльності закладу вищої освіти через 

запровадження інформаційно-освітнього середовища, що дозволяє 

узагальнити інформацію та сприяє своєчасно приймати рішення.  

Для досягнення означеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 

1. Здійснити аналіз наукових джерел щодо проблем розвитку 

інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти.  

2. Схарактеризувати етапи моделювання інформаційно-освітнього 

середовища закладу вищої освіти; уточнити суть понять: моделювання; 



процеси моделювання; інформаційно-освітнє середовище закладу освіти; 

моделювання інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти. 

3. Визначити діагностичний інструментарій процесів моделювання 

інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти. 

4. Здійснити експериментальну перевірку процесів моделювання 

інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти для забезпечення 

інформаційного насичення освітнього процесу. 

Об’єкт – процес моделювання інформаційно-освітнього середовища 

закладу вищої освіти. 

Предмет – методика підготовки майбутніх логопедів до роботи в 

інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти. 

Методи дослідження:  

1. Наукові: експеримент, спостереження, опис; 

2. Діагностичні: теоретичний синтез та абстрактне узагальнення; 

3. Аналітичні: індукція, дедукція, абстрагування, порівняння. 

Практична цінність результатів дослідження полягає у використанні 

розроблених методик при моделюванні інформаційно-освітнього середовища 

закладу вищої освіти. 

Експериментальна база. Дослідження здійснювалося в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.  

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти, на Всеукраїнській 

науковій конференції в Уманському державному педагогічному університеті 

імені Павла Тичини. 

Публікації. Алтушова А. Методологічні підходи до організації 

безпечного інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти. 

«Сучасні напрямки та розвиток наукових досліджень». 2021. С. 200-206. 

Структура та обсяг роботи. Випускна кваліфікаційна робота має таку 

структуру:  вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел. 



Повний обсяг роботи 82 сторінки. У списку використаних джерел 105 

найменувань. 



ВИСНОВКИ 

В контексті першого завдання, було досліджено психолого-педагогічну 

літературу з проблем підготовки майбутніх логопедів в інформаційно-

освітньому середовищі закладу вищої освіти. Уточнено поняття 

«інформаційно-освітнє середовище», як інформаційне середовище, яке 

цілеспрямовано створюється для забезпечення якісного освітнього процесу. 

Означено, що такі науковці як Кечієв Л.М., Путілов Г.П., Тумковська С.Р., 

трактують інформаційно-освітнє середовище як сукупність технічних засобів, 

що реалізують освітній процес. Науковиця Ільченко О.А. інформаційно-

освітнє середовище визначає як сукупність інформаційно-технічних, 

навчально-методичних засобів, спрямованих на забезпечення навчального 

процесу. Структура інформаційно-освітнього середовища, запропонована 

Андрєєвим А.А., відзначається тим, що до основних компонентів автор 

відносить і програмні засоби, що забезпечують автоматизацію роботи 

внутрішніх структур закладу вищої освіти, які супроводжують навчальний 

процес. Проблеми моделювання ефективного інформаційно-освітнього 

середовища є стрижневими в наукових доробках Андрєєва А.А., 

Єрмакова Д.С., Ільченка О. А., Лаврова О.В. Науковці, а саме: Бабін Є. М., 

Бордовська Н.В., нині розкривають поняття «інформаційно-освітнє 

середовище» з навчальної та педагогічної точки зору, досліджуючи більше 

освітню складову поняття із застосуванням інформаційних технологій: 

формування електронних інтерактивних навчальних ресурсів, побудова 

освітніх порталів і порталів дистанційного навчання, електронних бібліотек. 

Велика кількість робіт присвячена аналізу суті та особливостям навчання в 

електронному освітньому просторі: Гураков А. В., Максимова Н.А., 

Напалков С. В. 

Розкриваючи друге завдання, аналізу етапів формування єдиного 

інформаційного простору закладу вищої освіти, дає підстави стверджувати, 

що процес формування інформаційно-освітнього середовища можна поділити 

на такі етапи: 



1. Методологічний, який включає: розробку структурно-

функціональної моделі інформаційно-освітнього середовища, її організаційної 

структури, яка б відповідала ефективному використанню сучасних 

інформаційних технологій на підставі процесно-орієнтованого підходу; 

формування спільного інформаційного фонду; розробка прямих та зворотних 

взаємозв’язків об’єктів та суб’єктів управління навчального процесу; 

2. Технологічний: формування єдиної бази даних; забезпечення 

розподіленого доступу співробітників підрозділів до функцій і елементів 

даних системи; використання Web-інтерфейсу; забезпечення інформаційної 

доступності; 

3. Технічний: використання інтеграційної архітектурної моделі 

інформаційно-освітнього середовища; дотримання єдиного протоколу 

взаємодії між підсистемами; дотримання питань безпеки та адміністрування. 

Моделювання інформаційно-освітнього середовища закладу вищої 

освіти в значній мірі закладається стартовою стадією (моделюванням). На 

цьому етапі визначаються вихідні параметри, статистика та можлива динаміка 

системи, розраховуються організаційно-економічні ресурси. Переконливою є 

думка про те, що необхідно моделювати ті освітні процеси, які можуть вивести 

освіту з системно-деструктивних відносин з державою і перевести їх в 

системно-ефективні. 

Процес моделювання передбачає побудову умовиводів по аналогії та 

конструювання наукових гіпотез. Досить близьким до моделювання за змістом 

є поняття проєктування, під яким розуміється один з етапів процесу 

моделювання, пов’язаний зі створенням моделі «прототипу, прообразу 

передбачуваного об’єкту, стану». 

Моделювання інформаційно-освітнього середовища закладу вищої 

освіти також може допомогти вирішити проблему оптимізації психолого-

педагогічного подання навчального матеріалу, сприйняття здобувачами освіти 

навчального матеріалу, представленого в електронному вигляді, розуміння 

електронного навчального матеріалу (презентації, відео-представлення, чати-



обговорення). При цьому мають бути дотримані певні вимоги, адже проблема 

моделювання пов’язана з особливостями сприйняття здобувачами освіти 

освітнього матеріалу з екрану комп’ютера, з розумінням і урахуванням 

психологічних характеристик користувачів в системі дистанційного навчання. 

Відповідно до третього завдання, діагностичний компонент 

спрямований на підтвердження визначених завдань і діагностику 

моделювання інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти для 

підготовки конкурентоспроможних фахівців. Діагностичний інструментарій 

повинен носити комплексний характер. В такому випадку, комплексні 

діагностичні засоби, які виявляють здатність здобувача освіти застосовувати 

компетенції на практиці, можуть включати: компетентнісне завдання; 

розробку та захист навчально-дослідницького проєкту; імітаційні, рольові, 

ділові ігри; підсумкову оцінку за всі види студентських практик; рейтингову 

систему оцінки знань, умінь, навичок; кейс-метод; портфоліо здобувача 

освіти. Найбільш ефективним і часто використовуваним засобом діагностики 

є компетентнісне завдання. 

Основні етапи діагностики: 

1) актуалізація викладачами переліку компетенцій як результатів освіти, 

що містяться в освітніх стандартах спеціальностей і в навчальних програмах 

та висвітлення цього переліку здобувачами освіти; 

2) декомпозиція («розшивання») цих компетенцій на навчальні 

результати (на знання, вміння, навички), які мають менший рівень 

узагальнення та пов’язані з конкретними результатами діяльності в рамках 

освітнього процесу; 

3) виявлення рівнів, критеріїв і показників сформованості навчальних 

результатів (що повинен знати, вміти робити здобувач освіти або випускник 

при вирішенні задач в ході освоєння модуля, дисципліни,  розділу); 

4) розробка у відповідності до змісту компетенцій компетентнісних 

завдань, які класифікуються за виявленими рівнями; 



5) шкалювання раніше виявлених показників за будь-якою бальною 

системою. 

Відповідно до четвертого завдання, в ході експериментальної перевірки 

процесів моделювання інформаційно-освітнього середовища, було 

представлено результати використання в освітньому процесі електронного 

інформаційно-освітнього середовища (Додаток Д).  

На констатувальному етапі було укладено план проведення 

комплексного опитування у формі тестування здобувачів освіти, які 

працюватимуть у системі інформаційно-освітнього середовища та 

використовувати його можливості для вирішення освітніх завдань. До однієї 

із груп здобувачів використали традиційні методи формування освітнього 

процесу, до іншої – застосовували адаптивний метод навчання, що 

ґрунтувався на певних якісно апробованих моделей і процесів. Інформація в 

системах адаптивного навчання необхідна для представлення інформації про 

предметну область, враховуючи моделювання поведінки здобувачів освіти в 

освітньому процесі. Таку інформацію можна розділити на три основні моделі: 

модель предметної області, модель здобувача освіти (або групи здобувачів 

освіти) і модель адаптації. Модель предметної області містить інформацію про 

вивчення предмета й використовується для підтримки адаптивного вивчення 

курсу. Модель предметної області виступає в якості сховища даних, яке 

містить назву розділів, їх зміст і навігаційні посилання, пов’язані зі 

структурою представлених даних. Модель предметної області може також 

містити інформацію про здобувачів освіти, що мають безпосереднє 

відношення до їх навчальної діяльності, наприклад, інформацію про навчальні 

проєкти, учасників та їх ролі. 

 На формувальному етапі було проведено експеримент, в основі якого, 

було змодельовано інформаційно-презентаційний курс в рамках однієї 

дисципліни із застосуванням адаптивних підходів. Отримані результати, після 

вивчення такого курсу, показують, що здобувачі освіти, які проходили 

підготовку згідно адаптивного підходу в навчанні, на підсумковому тестуванні 



продемонстрували більш високі результати якості засвоєння освітнього 

матеріалу. Так, здобувачі освіти, які навчалися за адаптивним методом з 

використанням у підготовці змодельованого курсу, показали кращі результати 

засвоєння матеріалу,  26 % з яких отримали оцінку «відмінно» (90-100 балів), 

в той час як здобувачі освіти, що навчалися за традиційною моделлю, 

«відмінно» отримали тільки 17,4%.  

 

 

 


