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ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ВИЩІЙ 
АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ОСВІТІ 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти є впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), використання можливостей 
Інтернету, створення сучасних електронних засобів навчального призначення 
(ЕЗНП), що забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, 
доступність, ефективність та рівний доступ до якісної освіти. 

Зараз існує значна кількість ЕЗНП і обсяги їх з кожним роком збільшуються. 
Але, зростаюча кількість електронних засобів не завжди свічить про їх якість. 
Більшість електронних посібників створюються без належного науково-
теоретичного обґрунтування, насичені зайвою інформацією і є спрощеними 
популяризованими довідниками, які не можуть стати джерелом системного, 
поглибленого, постійного використання в навчально-виховному процесі (Ю.І. 
Машбиць). 

Проблеми термінології ускладнюють створення вимог до програмних засобів 
навчального призначення. 

Метою доповіді є виявлення можливостей застосування ЕЗНП у архітектурно- 
дизайнерській освіті та вироблення пропозицій щодо впровадження їх у 
навчальний процес. 

Можливості ІКТ, які дозволяють вирішувати складні проектно-композиційні 
завдання, сприяють формуванню професійного мислення та розкриттю творчого 
потенціалу студентів. У процесі навчання майбутні спеціалісти мають опанувати 
технології та сучасні версії програмних систем для створення й оброблення 
двовимірних зображень, тривимірних архітектурних об’єктів, розроблення 
мультимедійних продуктів.  

Навчальна діяльність студентів при роботі з електронними засобами 
навчального призначення може бути організована у наступних напрямках: 
послідовне або вибіркове опрацювання теоретичного матеріалу; закріплення 
навчального матеріалу, який вивчається традиційними методами; закріплення 
вивченого матеріалу за допомогою тестової системи; виконання навчальних 
занять; підготовка до виконання навчальних занять; опанування професійних 
програм; добуття довідкової інформації (робота з довідковою системою, 
інформаційно-пошуковою системою, базою даних). 

ЕЗНП орієнтовані на індивідуалізацію навчання, самоосвітню діяльність 
студентів, підвищують динаміку навального процесу, сприяють формуванню 
інформаційної компетентності.  
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