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СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОСВІТИ 
 

Мета дослідження. Мета полягає у визначенні доцільності 
використання смарт-технологій як нового напряму у викладанні та 
навчанні. 

Суть дослідження. Можна впевнено сказати, що основним 
завданням простору для смарт-освіти є створення умов для реалізації 
творчого та інтелектуального потенціалу студентів, оскільки смарт-
технології – це інтегровані засоби для навчання студентів, які включають в 
себе різні аспекти всіх видів інформаційних освітніх технологій, що 
допомагають педагогу організувати навчальний процес з різноманітними 
видами діяльності студентів під час заняття та поза його межами. На 
сучасному етапі до смарт-технологій належать такі засоби навчання,як: 
інтерактивна дошка, програмне забезпечення, документ-камера, система 
контролю знань студентів й персональний комп’ютер. 

Однак ці засоби не можуть існувати окремо від смарт-аудиторії. 
Особливістю смарт-аудиторії є те, що в її ядрі лежить сучасна технологія 
Ультранет, яка об’єднує смарт-аудиторію з усім співтовариством 
навчального закладу, подальшим світом і забезпечує якість навчання та 
викладання. За допомогою Ультранету викладачі та студенти можуть 
досягнути більш високого рівня інноваційності та креативності у міру 
розвитку викладання та навчання. Вони можуть отримати доступ до 
високоефективної групи цифрових інструментів освіти, ресурсів та 
інформації про тих, хто навчається, яка зберігається в одному місці, 
доступному звідусіль і у будь-який час. Викладачі можуть створювати і 
ділитися досвідом і ресурсами один з одним, а також з іншими 
навчальними закладами через Інтернет. 

Також особливо інтенсивно починає змінюватися навчальний 
простір, у якому використовується новий тип освітнього інструменту – 
інтерактивні дошки SMART Board, які вже успішно використовуються у 
таких провідних навчальних закладах, як: Гарвардський університет, 
Оксфордський університет, Оттавський університет, Барньєр Паблік Скул. 

Інтерактивна дошка SMART Board представлена у вигляді 
сенсорного екрану, підключеного до комп’ютера. Зображення на SMART 
Board передається за допомогою проектора [1]. 

Одним з найголовніших принципів навчання, що досягається при 
використанні SMART Board, є наочність. Електронна дошка, взаємодіючи з 
комп’ютером і медіа проектором, утворює єдиний комплекс, завдяки якому 
з’являється можливість забезпечення інтерактивної та інформаційно-
комунікаційної взаємодії у відповідному середовищі, а також застосування 
як традиційних, так й інноваційних педагогічних методів навчання. 
Проведення візуальних занять із використанням ряду технічних засобів у 
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сукупності з інтерактивною дошкою дозволяє викладачу вільно 
підтримувати комунікацію з аудиторією, сприяє забезпеченню більшої 
зосередженості на навчанні, збагаченню дидактичних можливостей у 
викладанні дисциплін [2]. 

Освітній комплекс із використанням SMART Board впроваджується 
як концепція нового інформаційного середовища і призначається для 
необмеженого використання серед викладачів та студентів. Згідно з 
дослідженням інтерактивні дошки, які використовують різноманітні 
ресурси і покращують мотивацію, роблять заняття цікавими як для 
викладацького складу, так і для студентів. 

Висновки. Можна констатувати, що смарт-технології є 
передвісниками появи нової освітньої парадигми, завдяки якій буде втілено 
у життя тенденцію з реалізації завдань щодо формування вільної креативної 
особистості у навчальному процесі. Застосування сучасних смарт-технологій 
у процесі навчання ефективно стимулює пізнавальну, творчу діяльність 
студентів. Унікальні можливості смарт-технологій доводять, що 
прирівнювання SMART освіти до основних методів навчання нарівні з 
традиційним є перспективою їх використання в широкому освітньому 
діапазоні. Саме смарт-технології дозволяють розробку революційних 
навчально-методичних матеріалів, а також формування індивідуальних 
методик навчання для студентів. У викладеному вище надано лише базові 
основи, які дозволяють використання наведеного матеріалу для здійснення 
професійної підготовки студентів до вивчення гуманітарних та 
інформаційних дисциплін. 
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   Актуальність дослідження. Мозаїчне мистецтво є одне із засобів 

вираження художньої творчості. Мозаїчні твори старих майстрів можна 
розглядати годинами, заряджаючись духовною енергією, захоплюючись 
людською фантазією. Відчуття таке, що ти потрапив на величезну квіткове 


