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матеріал і систему інтерактивних тестів; 
- ресурс, що містить систематизовані навчальні матеріали у певній галузі знань, створення, 

поширення і використання якого можливе з допомогою сучасних інформаційних технологій; 
- навчальна програмна система комплексного призначення, що забезпечує безперервність і 

повноту дидактичного циклу процесу навчання, що надає теоретичний матеріал, забезпечує 
тренувальну навчальну діяльність і контроль рівня знань, а також інформаційно-пошукову 
діяльність, математичне та імітаційне моделювання з комп’ютерною візуалізацією і сервісні функції 
за умови здійснення інтерактивного зворотного зв’язку.  

Як можна бачити, на даний час існує безліч різних варіантів визначення поняття ЕП, але 
єдиної думки з цього питання і, відповідно, загальної класифікації немає. Але все більше педагогів 
використовують у своїй діяльності ЕП, так як вони сприяють засвоєнню великого за обсягом і 
досить складного матеріалу. Вважаємо доцільним визначення електронного підручника, що 
згадуються при описанні ЕП «Інформаційні системи» у [1-9]. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ІТ-ПРОЕКТАМИ 
 
У дослідженні розглянуто особливості впровадженні інформаційних технологій в сферу 

освіти на основі проектного підходу. Проаналізовано концептуальні основи освітніх ІТ-проектів.  
Ключові слова: освіта, ІТ-проект, школа, інновації. 
 
На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій постало питання підвищення вимог 

до якості сучасної освіти кожної людини. До проблем якісної освіти можна віднести набуття знань 
та досвіду, а також успішне приєднання до сучасного інформаційного суспільства. Саме тому однією 
з актуальних проблем на сьогодні є управління освітніми ІТ-проектами. 

Проект – це поєднання теорії та практики, постановка певного розумового завдання і 
практичне його виконання. Освітні проекти спрямовані на оволодіння різними способами творчої, 
дослідницької діяльності, духовне та професійне становлення особистості через активні дії й 
створення суб’єктом власної стратегії навчання [1]. Метод проекту в освіті – це інноваційна 
технологія навчання, в якій учні або студенти отримують компетенції в процесі цілеспрямованої, 
планової та виконаної взаємозв’язаної діяльності, яка реалізується при постійному моніторингу та 
завершується реальним практичним результатом – освітнім продуктом. 

У 90-ті рр. ХХ ст., коли на теренах української педагогічної практики розширилася сфера 
застосування освітніх проектів, їх зв'язку з зовнішнім середовищем, окремими соціальними 
групами, а основний наголос в їх реалізації був зроблений на технічні нововведення, виникла 
потреба нового осмислення педагогічних проектів та способів управління ними [2]. 
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Новітні розробки у сфері освіти та можливості сучасних інформаційних технологій 
дозволили сформувати нове уявлення про інформаційну школу, яка пов’язана з диференціацією 
навчального процесу, вдосконаленням і поширенням нових освітніх практик, зі зміною змісту 
освіти та особистісно-орієнтованим підходом до навчання. 

Прикладами успішних освітніх проектів є: проект «Європейські освітні ініціативи», освітній 
проект «LITS4kids», проект «ІТ-Освіта», проект «ІТ Експерт», проект «IT-школа Samsung» тощо. 
Виділимо деякі з цих проектів: 

– проект «Європейські освітні ініціативи» спрямований на розвиток ІТ-освіти та інтеграцію 
кращих світових практик у систему підготовки ІТ-фахівців. Мета проекту – забезпечити кожного 
бажаючого якісною сучасною освітою у сфері інформаційних технологій, допомогти IT-фахівцям 
бути конкурентоспроможними та гарантовано працевлаштованими [3]; 

– освітній проект «LITS4kids» – це абсолютно новий формат навчання, метою якого є 
професійна орієнтація дітей у сфері IT. LITS4kids – це проект Львівської ІТ школи (LITS), 
спрямований на всебічний розвиток дітей, де немає нудних уроків, об’ємних домашніх завдань, 
незацікавлених у своїй роботі викладачів та балової системи оцінювання [4]; 

– проект «ІТ-Освіта» створено з метою здійснення практичних кроків з підготовки 
кваліфікованих ІТ-фахівців, враховуючи світові тенденції щодо створення сучасних інноваційних 
середовищ. Метою проекту "ІТ-Освіта" є розробка нової моделі організації навчально-виховного 
процесу підготовки фахівців для потреб ІТ-індустрії України з наданням рекомендацій [5]. 

Впровадження інформаційних технологій у галузь освіти сприяє співпраці, вмінні 
працювати в команді, максимальній активізації навчальної діяльності учнів в різних навчальних 
предметах на різних рівнях навчання в навчальному процесі, виступає засобом підвищення 
мотивації учнів, сприяє розвитку навичок інформаційної діяльності, дослідницької та аналітичної 
роботи, розвиває творчий потенціал тощо.  

Але не варто також забувати, що впровадження інформаційних технологій в сферу освіти на 
сьогодні ускладнено в основному тим, що викладачі, а також учні, стикаються з проблемою 
відмінності між старшим і молодшим поколіннями в ступені оперативності освоєння 
інформаційного простору. Крім того, студенти в своєму прагненні до вивчення комп’ютерних та 
інших технологій більше орієнтовані на розважальну складову інформаційного процесу, ніж 
навчальну, а вчителі через низький рівень технічних знань або надмірного консерватизму 
обмежено застосовують ІТ в навчальному процесі, ніж для підкріплення навчального матеріалу і 
його візуалізації. 

Отже, впровадження та управління освітніми ІТ-проектами сприяє розвитку інформаційних 
компетенцій учнів та студентів, розвитку критичного мислення, активізації навчальної діяльності, 
розвитку лідерських якостей та вміння працювати в команді тощо. 
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