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Передмова
В ході розвитку цивілізацій змінювались форми передачі знань від
одного покоління людей іншому. В останні десятиріччя процес повільного
накопичення інформації перейшов в рівень різкого зростання її обсягу. Але
великий інформаційний потенціал, накопичений людством виявився
неосяжним для людей в повній мірі. Пошук виходу привів до появи
електронної обчислювальної техніки, це, в свою чергу, стало початком
нового еволюційного процесу – інформатизації, де головним є комплекс
засобів для забезпечення своєчасного і достовірного знання.
Головною відмінністю сучасної системи освіти є відкритість і
доступність придбання освітніх послуг за допомогою інформаційнокомунікативних технологій. В тому числі для осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
Важливим для впровадження мережі Інтернет та інформаційних
технологій у сферу освіти є законодавчі та нормативно-правові акти МОН
України та Кабінету Міністрів. Мета інформатизації освіти: підвищення
якості навчання, розвиток та ефективне використання науково-педагогічного
потенціалу, створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти
на основі інформаційних технологій.
Активізація системи освіти здійснюється за рахунок створення нових
форм навчання, а саме – дистанційного навчання з використанням мережевих
інформаційних технологій. Дистанційне навчання дає змогу здобути
необхідні знання одночасно в декількох учбових закладах.
Задачами інформатизації є формування інформаційно-технологічної
структури системи освіти, забезпечення доступу до глобальних
інформаційних ресурсів, застосування інформаційних і телекомунікаційних
технологій в освітньому процесі під час всього життя людини, що на
сьогоднішній день є загальновизнаною вимогою.
В науково-допоміжному бібліографічному покажчику „Інтернет і
комп’ютерні технології та їх вплив на розвиток закладів освіти України”
відображені джерела, які пропагують літературу за даною темою.
Серед поданого матеріалу читач має змогу знайти книги, автореферати,
статті з науково-методичних збірників, журналів та газет.
Покажчик налічує 777 назв публікацій. Складається з 11 розділів, та 8
підрозділів. Матеріал систематизований за тематичними рубриками. В
кожному розділі (підрозділі) спочатку подані книги, потім статті. Видання
розташовані в алфавітному порядку.
Науково-допоміжний
бібліографічний
посібник
„Інтернет
і
комп’ютерні технології та їх вплив на розвиток закладів освіти України”
розрахований на науковців, аспірантів, докторантів, пошукачів, викладачів та
студентів, керівників закладів освіти різних рівнів, вчителів та учнів шкіл,
слухачів інституту післядипломної освіти.
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