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У статті висвітлено перспективи використаннѐ SMART-технологій у процесі
вивченнѐ фізики на сучасному етапі вдосконаленнѐ наданнѐ освітніх послуг.
Проаналізовано та схарактеризовано переваги доцільності використаннѐ SMART
оріюнтованого навчального середовища при викладанні матеріалу з фізики.
Розглѐнуто програму SMART Education, ѐка призначена длѐ створеннѐ вільного
навчального середовища. Описано її можливості й досвід використаннѐ.
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Постановка проблеми. Зважаячи на протиріччѐ між розвитком
сучасних ІКТ та ступенем їх упровадженнѐ в навчальний процес, між
станом оновленнѐ комп’ятерної техніки в навчальних закладах і
зростаячими вимогами з боку суспільства до управліннѐ й організації
навчально-виховного процесу, навчальні заклади опинилисѐ в залежності
від стану впровадженнѐ інформаційних технологій, без ѐких неможливо
забезпечити ефективний навчально-виховний процес та створити умови
длѐ вільного доступу до ѐкісної освіти.
Світовий досвід упровадженнѐ SMART-технологій малий, у
порівнѐнні з іншими, однак результати свідчать про зростаячу
перспективність їх використаннѐ в системі середньої та вищої освіти. Ці
інноваційні зміни в освіті сприѐять всебічному розвиткові особистості учнѐ
та формуять цінності демократичного суспільства. Новітні технології, такі
ѐк веб, хмарні та SMART, радикальним чином зміняять імідж навчальних
закладів, навчально-виховний процес, природу освіти та її доступність.
Отже, вивченнѐ можливостей та перспектив використаннѐ розумних
технологій в освітньому просторі ю важливим і актуальним питаннѐм.
Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ про використаннѐ ІКТ,
зокрема SMART та хмарних технологій, у навчальному процесі ю достатньо
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новим. Науковці проѐвлѐять до них значний інтерес, що відображаютьсѐ у
працѐх вітчизнѐних (В. Биков *1+, М. Жалдак *3+, С. Литвинова *6+, Н. Морзе *7+, О. Семеніхіна *9+) та зарубіжних учених (І. Борисенко, Е. Ушаков *2+,
М. Левін *5+, Д. Форай *11+ та інші). Дослідженнѐ формуваннѐ уѐвлень про
навчальне середовище (комп’ятерно-оріюнтоване навчальне середовище)
знайшло відображеннѐ в працѐх науковців, серед ѐких: В. Биков *1+,
М. Жалдак *3+, В. Лапінський *4+, С. Литвинова *6+, М. Садовий *8+ та інші.
Низка науковців розглѐдаять питаннѐ застосуваннѐ SMART та хмарних
технологій в організації навчального середовища на уроках фізики
(В. Лапінський *4+, М. Садовий *8+). Однак питаннѐ використаннѐ сучасних
ІКТ, зокрема SMART-технологій, на уроках фізики досліджено недостатньо.
Мета статті полѐгаю в аналізі підходів до використаннѐ SMARTтехнологій в організації навчального середовища вивченнѐ фізики, а також
вивченнѐ досвіду використаннѐ в Південній Кореї програми SMART Education,
ѐка призначена длѐ створеннѐ та організації навчального середовища.
Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ були
використані такі загальнонаукові методи: аналіз методичної та психологопедагогічної літератури, узагальненнѐ й систематизаціѐ вивчених матеріалів.
Виклад основного матеріалу. SMART-технології – це інтерактивний
навчальний комплекс, що дозволѐю створявати, редагувати й поширявати
мультимедійні навчальні матеріали ѐк в аудиторний, так і в позааудиторний
час. Цікавим, на перший поглѐд, ю тлумаченнѐ абревіатури СМАРТ *9+: самокерований, мотивований, адаптивний, ресурсозбагачений, технологічний.
Розвиток SMART-технологій веде до нової креативної форми навчаннѐ,
де сам учень зацікавлений у пошуку інформації в будь-ѐкий час.
Упровадженнѐ нових технологій у сферу освіти веде за собоя перехід від
старої схеми репродуктивної передачі знань, до нової креативної форми
навчаннѐ. Сьогодні засобами сучасної креативної освіти ю: SMART Board,
SMART-art, SMART Classroom (стаціонарні і мобільні), віртуальні лабораторії з
використаннѐм SMART технологій, дистанційне навчаннѐ (E-learning, Mlearning), мобільні пристрої, малогабаритні безпровідні презентаційні
пристрої, системи з індивідуальноя траюкторіюя навчаннѐ, «інтелекттренінги» длѐ SMART-навчаннѐ [2].
SMART-освіта ю освітньоя парадигмоя, ѐка покладена в основу
системи освіти нового типу, що передбачаю адаптивну реалізація
освітнього процесу, основану на основі використаннѐ SMART-технологій.
Реалізаціѐ такої освіти спрѐмована на формуваннѐ процесу навчаннѐ й
вихованнѐ, ѐкий даватиме можливість набуттѐ знань, навичок, умінь і
компетенцій, необхідних длѐ гнучкої та адаптивної взаюмодії між
суб’юктами навчального процесу, що призведе до позитивних змін у
соціальному, економічному та технологічному середовищі.
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Особливостѐми SMART-освіти можна вважати:
- застосуваннѐ
різних
мотиваційних
моделей
навчаннѐ,
спрѐмованих на самостійний пошук та засвоюннѐ інформації;
- взаюмозв’ѐзок між індивідуальними та організаційними цілѐми;
- оцінка демонстрованих змін компетенцій (результативність
навчального процесу виміряютьсѐ не стільки отриманими знаннѐми, скільки
можливістя їх застосовувати на практиці та постійно вдосконалявати);
- гнучке навчаннѐ з точки зору переваг та індивідуальних
можливостей учнѐ (він сам обираю час длѐ власного навчаннѐ).
Концепціѐ SMART в освіті виникла слідом за проникненнѐм у наше
життѐ різноманітних розумних пристроїв, що полегшуять процес
професійної діѐльності та особистого життѐ: смартфон, розумний будинок,
смарткар – інтелектуальний автомобіль, смартборди – інтерактивна
інтелектуальна електронна дошка, SMART-система самодіагностики
жорсткого диска комп’ятера тощо. SMART маю на увазі підвищеннѐ рівнѐ
інтелектуальності пристроїв, ѐкі формуять навколишню середовище, длѐ
того чи іншого виду діѐльності.
Перенесеннѐ даної концепції на освіту знаходитьсѐ в початковій
стадії, терміни й основні понѐттѐ лише проходѐть процес формуваннѐ.
Розуміннѐ SMART стосовно сфери освіти коливаютьсѐ від використаннѐ
смартфонів та інших аналогічних пристроїв длѐ доставки знань учнѐм, до
формуваннѐ інтегрованого інтелектуального віртуального навчального
середовища, у тому числі з використаннѐм пристроїв категорії SMART.
На думку В. Бикова, навчальне середовище – це штучно та
цілеспрѐмовано побудований у навчальному закладі суттювий, оточуячий
суб’юкта навчаннѐ, простір (що не охопляю самого учнѐ), у ѐкому
здійсняютьсѐ навчально-виховний процес, та створені необхідні й достатні
длѐ його учасників умови щодо ефективного і безпечного досѐгненнѐ цілей
навчаннѐ й вихованнѐ *1+.
Навчальній процес містить у своюму арсеналі різні медіа компоненти:
комп’ятерне тестуваннѐ та практикум, мультимедійні презентації, лекційні
презентації, електронні підручники, веб-сервіси тощо. Говорѐчи про
використаннѐ віртуальних лабораторних робіт на уроках фізики, потрібно
відмітити їх позитивний вплив на ѐкість засвоюннѐ знань та підвищену
цікавість учнів до предмета за рахунок використаннѐ комп’ятерних
технологій. Такі лабораторні роботи дозволѐять моделявати фізичні процеси
та ѐвища, наочно показувати їх перебіг і при необхідності їх повторно
показувати.
Веб-ресурси
розширяять
можливості
використаннѐ
інформаційних і телекомунікаційних ресурсів та створявати нові освітні
методи й методики.
У результаті впровадженнѐ SMART освіти:
 збільшитьсѐ обсѐг навчальної інформації в IT-середовищі;
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 учні та студенти зможуть мобільніше отримувати необхідну
інформація;
 при впровадженні SMART освіти підвищитьсѐ рівень використаннѐ
інноваційних технологій;
 можливе встановленнѐ співпраці не тільки в межах університету чи
школи, а й створеннѐ мережі обміну інформаціюя між декількома
навчальними закладами.
Подібні підходи ю перспективними й можуть бути використані в
широкому освітньому діапазоні.
До особливостей викладаннѐ предмета «фізика» належить постійне
зростаннѐ обсѐгу інформаційних потоків, ѐкі вимагаять обробки й засвоюннѐ.
У зв’ѐзку з цим виникаю проблема оріюнтації школѐра в інформаційному
просторі. Якщо учень не володію сформованими навичками обробки
одержуваної інформації, він переживаю великі труднощі, що призводить до
втрати інтересу ѐк до предмету, так і до процесу навчаннѐ взагалі. Таким
чином, перед викладачем стаю проблема: ѐк навчити дитину таким
прийомам пізнавальної діѐльності та навичкам освоюннѐ нових знань у будьѐких формах і видах, щоб із їх допомогоя він мав можливість за невеликий
проміжок часу, а головне ѐкісно, оброблѐти отриману інформація,
застосовувати її на практиці при вирішенні різноманітних видів завдань,
відчувати особистісну відповідальність і причетність до процесу навчаннѐ та
готувати себе до подальшої практичної роботи і продовженнѐ навчаннѐ.
Длѐ забезпеченнѐ організації SMART оріюнтованого навчального
середовища з фізики ми пропонуюмо відому програму SMART Education,
ѐка дозволѐю створявати, поширявати й розміщувати матеріали в
електронному форматі. Програма SMART Education – це програма
інформатизації освіти в Південній Кореї, ѐка стартувала в 2011 р. Проект
був оріюнтований на побудову, за рахунок використаннѐ передових
технологій, не тільки найефективнішого, але й найкреативнішого
навчального процесу в регіоні. У межах програми ставилисѐ завданнѐ
забезпеченнѐ повної інформатизації всіх шкіл країни до 2015 року,
вклячаячи забезпеченнѐ всіх навчальних закладів бездротовим доступом
до інтернету, а також перехід на електронні підручники.
Можна відзначити, що Південна Кореѐ займаю перші позиції у світі в
рейтингах країн з найшвидшим інтернет-з’юднаннѐм. У 2012 році урѐд і
локальні органи влади сфокусувалисѐ на закупівлі мобільних пристроїв длѐ
шкіл, а також на розробці додатків длѐ побудови інфраструктури
цифрового навчаннѐ. На реалізація програми було виділено близько 2
млрд доларів. Ці кошти були витрачені ѐк на закупівля необхідного
обладнаннѐ (вклячаячи планшети, смартфони й комп’ятери длѐ шкіл), так
і на навчаннѐ персоналу. Були обрані продукти виробництва локальних
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постачальників, у тому числі планшети Samsung. Школи безкоштовно
надаять планшетні комп’ятери учнѐм із малозабезпечених сімей.
Школѐрі можуть знайти в хмарі (віртуальний носій інформації
доступний у будь-ѐкий час і з будь-ѐкого місцѐ, де ю доступ до мережі,
необхідна умова доступу – дані авторизації або відкриті посиланнѐ) вся
необхідну інформація й робити домашні завданнѐ через інтернет. Деѐкі
занѐттѐ починаять проходити в режимі онлайн, щоб школѐрі, ѐкі не
можуть бути присутніми в класі у зв’ѐзку з погодними умовами або
хворобоя, не відставали від інших. Владі важливо було зробити навчаннѐ
доступним длѐ всіх. При цьому приділѐлосѐ більше часу й уваги
комп’ятерному навчання та перекваліфікації вчителів. На це виділѐли
додаткові кошти вже самі навчальні заклади. Як і очікувалось, урѐдова
ініціатива впровадженнѐ SMART Education допомогла розвинути підходи
до індивідуалізації навчаннѐ, а також підвищила ефективність навчального
процесу і знизила витрати домогосподарств на отриманнѐ освіти.
У числі інших освітніх ініціатив Міністерства освіти, науки і технологій
Південної Кореї можна виділити також NAEA (National Assessment of
Educational Achievement), ACE (Advancement of College Education), Cyber
Home Learning System та ін. Останнѐ, зокрема, оріюнтована також на
розвиток дистанційного навчаннѐ. Розвиваютьсѐ й соціальна платформа
Cyworld, де можна не тільки створявати профілі, завантажувати фотографії
або спілкуватисѐ в чатах, але й ділитисѐ контентом, новинами та іншоя
інформаціюя з тими учнѐми, хто з ѐкоїсь причини пропустив занѐттѐ.
Створеннѐ освітнього розвивального (навчального) середовища, у
межах SMART-освіти або «технології розумного навчаннѐ», дозволѐю
поюднати в юдиний процес отриманнѐ знань і предметне та психологічне
управліннѐ розвитком самопізнаннѐ учнѐ. Основна ідеѐ SMART-освіти
полѐгаю в тому, щоб зробити процес навчаннѐ більш інформаційноадаптованим (за рахунок часткового перенесеннѐ навчального процесу в
електронне середовище) і інтерактивним (за рахунок переходу від
книжкового контенту до активного). Такий підхід дозволѐю активно
використовувати контент, ѐкий циркуляю в світовому цифровому просторі і
знаходитьсѐ в вільному доступі.
Концепціѐ SMART-освіти – це гнучкість, що передбачаю наѐвність
великої кількості джерел, максимальну різноманітність мультимедіа,
здатність швидко і просто налаштовуватисѐ на рівні і потреби слухача.
Інструментарій технології розумного навчаннѐ умовно можна
розмежувати на два блоки:
- інструменти, ѐкі оріюнтовані на персональні комп’ятери (навчальні
програми, комп’ятерні моделі фізичних процесів, демонстраційні програми,
комп’ятерні лабораторії, лабораторні роботи, електронні задачники,
контроляячі програми, інтерактивні дидактичні матеріали тощо);
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- мережеві інструменти, що використовуять локальні мережі та
глобальну мережу Internet.
Інструментарій розумного навчаннѐ дозволѐю логічно поюднувати
принципи розвиваячого навчаннѐ і SMART навчаннѐ. На уроках фізики
напрѐми використаннѐ форм і методів організації розумного освітнього
середовища поділѐятьсѐ на групи:
- створеннѐ мультимедійних сценаріїв уроків або фрагментів уроків;
- використаннѐ комп’ятерного моделяваннѐ длѐ демонстраційних
дослідів;
- організаціѐ самостійної, проектної та дистанційної роботи учнів;
- організаціѐ індивідуальної підготовки до предметних олімпіад, іспитів,
тестів.
Технології SMART-освіти приходѐть також на зміну традиційним
підходам у роботі з обдарованими учнѐми. Наприклад, технологіѐ вебквест дозволѐю уѐвити Інтернет не ѐк систематизоване сховище знань, з
точки зору технології, а ѐк засіб, що дозволѐю вирішувати не тільки
навчальні завданнѐ, а й упорѐдкувати освітній процес.
Веб-квест – це проблемне навчаннѐ з інтерактивноя начинкоя, що
передбачаю використаннѐ інформаційних ресурсів Інтернету. Основна ідеѐ
ціюї технології (вирішеннѐ поставленої проблемної ситуації) полѐгаю в
пошуці інформації, розташованої на веб-сайті (одному або декількох), длѐ
розв’ѐзку задачі, ѐка була поставлена викладачем. Особливість веб-квестів
полѐгаю в тому, що частина інформації, або всѐ інформаціѐ, представлена
на сайті длѐ самостійної або групової роботи учнів, знаходитьсѐ на
декількох веб-сайтах. Гіперпосиланнѐ на ці сайти сплітаять юдиноя
мережея Інтернет-простір, але учні цього не помічаять, а працяять в
юдиному просторі глобальної мережі, длѐ ѐкої не ю головним чинником
точне місцезнаходженнѐ тіюї чи іншої порції навчальної інформації.
Учневі даютьсѐ завданнѐ зібрати матеріали в Інтернеті по тій чи іншій
темі, вирішити будь-ѐку проблему, використовуячи ці матеріали.
Посиланнѐ на деѐкі з джерел даятьсѐ викладачем, а деѐкі вони повинні
знайти самі, користуячись звичайними пошуковими системами. По
завершення квесту учні представлѐять власні веб-сторінки з даної теми
або ѐкісь інші творчі роботи в електронній, друкованої чи усній формі.
Використаннѐ SMART-освіти даю можливість:
- піднѐти рівень зацікавленості учнів у вивченні предмету;
- підвищити мотивація до навчаннѐ;
- використовувати різні види інформації длѐ сприйнѐттѐ (текстова,
графічна, відео та звукова);
- наочно представлѐти різноманітні ситуаційні задачі;
- виховувати інформаційну культуру учнів.
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Можливості SMART технології – це не панацеѐ длѐ вирішеннѐ всіх
педагогічних проблем, а її ефективність залежить від того, наскільки
педагог готовий до змістовного осмисленнѐ традиційних підходів до
викладаннѐ, їх діювого аналізу з урахуваннѐм активного впровадженнѐ
технології розумного навчаннѐ в навчальний процес.
На сучасному етапі розвитку ІКТ все частіше виникаять потреби, ѐкі
не можуть задовольнити не тільки класичні освітні технології, а й технології
електронного навчаннѐ (E-learning). У даний час відбуваютьсѐ перехід від Elearning до SMART (англ. – розумний, кмітливий, енергійний). Концепціѐ
SMART-освіти – гнучкість, що передбачаю наѐвність великої кількості
джерел, максимальна різноманітність мультимедіа, здатність швидко і
просто налаштовуватисѐ на рівень і потреби учнѐ *3+.
SMART технології – це технології, що основані на інформації та
знаннѐх, ѐкі трансформувалисѐ в процедури, що базуятьсѐ на взаюмодії та
обміні знаннѐми та досвідом. Навчальний процес, організований на
використанні інновацій та інтернету, даю можливість отриманнѐ знань на
основі системного багатовимірного баченнѐ й вивченнѐ дисциплін, з
урахуваннѐм їх багатоаспектності і безперервного оновленнѐ. Однак даний
вид освіти позбавлѐю головного – реального спілкуваннѐ, ѐке часом ю
важливим длѐ учасників освітнього процесу *2+.
Швидкість виникненнѐ нових технологій в останню десѐтиліттѐ значно
зросла, щороку виробники пропонуять нові пристрої длѐ професійної
діѐльності та комунікацій. Нові інтелектуальні SMART-технології вимагаять
зміни платформ, що використовуятьсѐ длѐ передачі знань і широкого
використаннѐ SMART-пристроїв. Отже, освіта маю стати одніюя з найбільш
швидко обновляваних галузей ѐк з точки зору змісту, так і з точки зору
технологій і методів навчаннѐ. Швидкість оновленнѐ знань і технологій
повинна розглѐдатисѐ ѐк один із критеріїв ѐкості системи освіти.
Своючасність та зручність доступу до інформації забезпечуять мобільні
пристрої (електронні книги, смартфони, планшети), ѐкі набули значного
поширеннѐ серед населеннѐ. Використаннѐ таких пристроїв даю можливість
оброблѐти інформація в зручному длѐ себе темпі та в будь-ѐкому місці. Якщо
розглѐдати традиційні уроки, то слід відмітити електронні книги,
використаннѐ ѐких витіснить звичайні підручники, зменшить витрати на
обслуговуваннѐ бібліотек, зменшить фізичне навантаженнѐ на учнѐ, оскільки
не потрібно носити тѐжкі портфелі і не прийдетьсѐ стоѐти в черзі в бібліотеку.
Також це юдиний мобільний пристрій технологіѐ передачі зображеннѐ в
ѐкому впливаю на зір так саме, ѐк і звичайна книга. Сучасні електронні книги
маять можливість підкляченнѐ до мережі Інтерент, що даю змогу
обміняватисѐ інформація в межах навчального процесу.
Не дивлѐчись на велику кількість переваг будь-ѐких програмних чи
технічних рішень, пристосованих длѐ покращеннѐ навчального процесу,
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потрібно звернути увагу на вмілість їх використаннѐ. Якість засвоюних знань
залежить від того, наскільки швидко учень оріюнтуютьсѐ в навчальних
матеріалах, знаходить потрібну інформація та ѐкісно оброблѐю її за
допомогоя комп’ятера чи мобільного пристроя. Тому потрібно навчити
учнів, ще зі школи, методам і прийомам обробки інформації на
комп’ятерах та мобільних пристроѐх.
У межах сучасних тенденцій гармонійне поюднаннѐ традиційних
уроків та мережі Інтернет даю можливість винести частину навчальної
інформації у вільний доступ, що в своя чергу розширяю можливості
традиційних уроків, а також даю змогу поглиблено вивчати будь-ѐкий
предмет і покращити ѐкість засвоюннѐ начальних матеріалів.
Універсальним програмним рішеннѐм длѐ поширеннѐ освітніх
матеріалів та прикладного програмного забезпеченнѐ ю створеннѐ вебресурсів (веб-сайтів), призначених длѐ покращеннѐ ѐкості знань учнів. Це
дасть змогу кожному бажаячому мати безперервний доступ до навчальних
матеріалів. Важливо, що з точки зору плануваннѐ свого власного часу, учень
зможе самостійно вирішувати коли та ѐкий саме матеріал вивчати.
Головноя перевагоя такого виду самоосвіти ю висока ѐкість
засвоюннѐ теоретичних знань, оскільки учень сам мотивований на
засвоюннѐ знань, йому не потрібно вчити те, що йому не цікаво. А при
правильному концепті можна, також, ввести контроль знань учнѐ, ѐкий
самостійно вивчив матеріал, вести його особистий кабінет, висилати
рекомендацій та пропозиції щодо покращеннѐ ѐкості засвоюних знань.
Як вже відмічалосѐ на прикладі Кореї, у класах доцільно
встановлявати веб-камери, ѐкі зможуть транслявати процес уроку в
мережу, щоб учні, відсутні на даному уроці, могли його бачити в режимі
реального часу, а також подивитисѐ запис уроку в зручний час. Зараз
існуять великі відео-хостинги, ѐкі дозволѐять це зробити, можлива також
розробка особистого лекційного кабінету длѐ конкретного класу.
Веб-ресурси можуть бути центральним місцем концентрацій
навчального процесу, а створеннѐ прикладного програмного забезпеченнѐ
на мобільні пристрої дозволить збільшити інтерактивність навчаннѐ за
рахунок додаткових нагадувань, вправ ігрового характеру, оскільки сучасні
реалії показуять повну інтеграція мобільних пристроїв у життѐ не тільки
школѐрів, а й майже кожної сучасної лядини. Потреба в подальшій
інтеграції в освітні процеси мобільних пристроїв вже настала і успішно
впроваджуютьсѐ, наприклад, мобільний додаток «Lingualeo».
Висновки. Використаннѐ SMART оріюнтованого навчального
середовища в процесі вивченнѐ фізики вирішую питаннѐ вдосконаленнѐ
ѐкості викладаннѐ фізики. Сам процес навчаннѐ переводитьсѐ на більш
ѐкісний та сучасний етап, адаптований до вимог сьогоденнѐ, та відкриваю
нові шлѐхи длѐ подальших досліджень щодо використаннѐ SMART-технологій
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у різних формах навчаннѐ фізики. Подальша інтеграціѐ сучасних технологій
(SMART Board, SMART-art, SMART Classroom) та дистанційної освіти в юдине
освітню і програмне середовище дозволить більш ѐкісно викладати
навчальний матеріал не тільки в школах на уроках фізики, але й за їх межами.
Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо у вивченні
можливості застосуваннѐ SMART-технологій длѐ формуваннѐ фізичної
картини світу в учнів старшої школи та виѐвленні можливих недоліків та
переваг мобільного навчаннѐ.
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РЕЗЮМЕ
Балабан Ярослав, Иваний Володимир, Мороз Иван. Использование SMARTтехнологий в организации учебной среды изучениѐ физики.
В статье рассмотрена перспективность использованиѐ SMART-технологий в
процессе изучениѐ физики на современном этапе совершенствованиѐ оказаниѐ
образовательных услуг. Проанализированы и охарактеризованы преимущества
целесообразности использованиѐ SMART ориентированной учебной среды длѐ
преподаваниѐ материала по физике. Рассмотрена программа SMART Education,
котораѐ предназначена длѐ свободного созданиѐ учебной среды. Описан опыт ее
использованиѐ, преимущества и недостатки.
Ключевые слова: SMART ориентированнаѐ учебнаѐ среда, информационные
технологии, учебный процесс по физике, программа SMART Education, SMARTтехнологии, SMART Board, SMART-art, SMART Classroom.

SUMMARY
Balaban Yaroslav, Ivanii Volodymyr, Moroz Ivan. The use of SMART technologies in
the organization of the learning environment for studying physics.
The article substantiates the feasibility of using SMART-technologies in the process of
studying physics at the present stage of improving provision of educational services. The
advantages of using SMART-oriented learning environments and implementation of ICT
technologies in the physics learning process, which ensure the availability and diversity of the
presented educational material, contributes to the improvement of the study quality of the
subject, are analyzed and characterized. The world experience in implementing SMARTtechnologies in the educational process, in particular, introduction of E-learning on the
example of South Korea, has been considered, which allowed this country to achieve great
success in improving the educational process. The experience of using e-learning, advantages
and disadvantages is described. The article also analyzes the modern tools of creative
education: SMART Board, SMART-art, SMART Classroom (stationary and mobile), virtual
laboratories using SMART technologies, e-learning, m-learning, mobile devices, small-size
wireless presentation devices, systems with an individual trajectory of training. The issue of
creating a SMART concept in the field of education and providing educational services is
considered. The features of SMART-education in physics classes are revealed, directions of
the use of forms and methods of organization of a reasonable educational environment are
determined. The issue of the use of SMART education is highlighted, and it is determined by
what the effectiveness of the use and implementation of SMART technologies depends on it.
The advantages of using web resources that serve as universal solutions for the
dissemination of educational information in the network and which fit into the SMART
concept in the educational environment are substantiated. It has been established that the
main advantage of self-education, within this educational environment, is the high quality of
theoretical knowledge acquisition, since the student himself is motivated to master the
knowledge. It is emphasized on the necessity of creation of content allowing introducing
control of knowledge of the student, who independently studied the material, to conduct his
personal office, to send recommendations and suggestions, to improve the quality of
studying educational material. Recommendations and suggestions will allow the student to
master the teaching materials more qualitatively.
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СТРУКТУРА БІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ
У статті аналізуютьсѐ структура біологічної компетентності ѐк важливий
засіб підвищеннѐ ефективності профільної освіти в загальноосвітній школі.
Біологічна компетентність розглѐдаютьсѐ ѐк багатоаспектна категоріѐ, що ю
фактором інтелектуального розвитку
особистості учнів, їхніх пізнавальних
здібностей, що забезпечую підготовку до подальшої професійної освіти.
Розкриваютьсѐ структура біологічної компетентності учнів і рівні сформованості
кожного її компонента.
Ключові слова: компетентнісний підхід, біологічна компетентність, рівні
біологічної компетентності, учитель біології, профільні класи.

Постановка проблеми. Процес входженнѐ України до ювропейського
освітнього і наукового простору пов’ѐзаний зі зростаннѐм вимог до рівнѐ
професійної компетентності майбутніх фахівців, що потребую оновленнѐ
змісту освіти загальноосвітньої школи та нових підходів до реалізації мети
профільного навчаннѐ.
Мета профільного навчаннѐ – забезпеченнѐ умов длѐ ѐкісної освіти
старшокласників відповідно до їхніх нахилів, можливостей, здібностей і
потреб, забезпеченнѐ професійної оріюнтації учнів на майбутня діѐльність,
ѐка користуютьсѐ попитом на ринку праці, установленнѐ наступності між
загальноя середньоя і професійноя освітоя, забезпеченнѐ можливостей
постійного духовного самовдосконаленнѐ особистості, формуваннѐ
інтелектуального та культурного потенціалу ѐк найвищої цінності нації *6+.
Компетентність учнѐ спираютьсѐ на предметні знаннѐ, навички,
уміннѐ, досвід практичної діѐльності й застосовуютьсѐ длѐ оцінки
ефективності навчального процесу, ѐкості навчаннѐ і рівнѐ підготовленості
випускника школи та ю результатом профільного навчаннѐ.
Здійсненнѐ компетентністного підходу в біологічній профільній освіті
забезпечую: позитивне емоційно-ціннісне ставленнѐ до навчаннѐ,
формуваннѐ в учнів теоретичної бази знань з основ різних галузей біологічної
науки, умінь і навичок їх використаннѐ у своїй діѐльності, забезпечую активне
використаннѐ навчальних досѐгнень у нових ситуаціѐх, сприѐю самореалізації
та самовизначення учнів. Отже, компетентність особистості проѐвлѐютьсѐ у
процесі пізнавальної діѐльності й визначаютьсѐ за її результатами.
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