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Бондарчук О.Д., Рауцкіс П.А., Скічко С.В., Максимчук В.В., Грицун Я.П., 

Шамрай С.О. 

Електронний журнал – новий крок в реалізації інноваційних 

педагогічних технологій 

Інформаційна система - комплекс програмних, технічних, інформаційних, 

лінгвістичних, організаційно-технологічних засобів і персоналу, призначена для 

вирішення завдань довідково-інформаційного обслуговування або 

інформаційного забезпечення користувачів інформації. Ця система повинна 

забезпечувати засоби для протікання інформаційних процесів: зберігання, 

передачі, перетворення інформації. 

Необхідність створення системи ефективного управління навчальним 

процесом і забезпечення комп’ютерного документообігу неможливо 

реалізувати без розробки та впровадження єдиної системи управління освітнім 

закладом, яка б включала весь комплекс програмних засобів та загальну базу 

даних, що і спонукало до впровадження у Вінницькому національному 

медичному університеті ім. М.І. Пирогова комп’ютерної програми  

«Електронний журнал» (Гумінський Ю.Й, Кулик А.Я., Коваль Б.Ф., Алієв Е.І., 

2017). 

Насамперед потрібно сказати про загальні принципи роботи цієї системи. 

Інформаційна система «Електронний журнал» побудована у вигляді WEB-

додатка програми, тобто її робота вимагає підключення до Всесвітньої мережі 

Internet. Для роботи з системою не потрібно встановлювати спеціального 

програмного забезпечення. 

«Електронний журнал» вирішує велику кількість автоматизованих функцій 

управління, у тому числі:  електронну реєстрацію, обробку даних та 

документообіг в єдиній інформаційній системі для кожного структурного 

підрозділу окремо і установи в цілому;  планування, контроль та аналіз 

навчальної діяльності;  оперативний доступ до інформації, що супроводжує 

навчальний процес; єдину систему звітів, як внутрішніх так і за вимогами 

Міністерства освіти і науки (МОН) України;  системи безпеки даних з 

урахуванням вимог законодавства; 

Персональний кабінет викладача - це складова роботи викладача за 

допомогою якої можливо проводити дистанційне ведення електронних 

журналів та змогу обміну інформації іншим користувачам системи;  

 Персональний кабінет студента - це навчальна складова студента за 

допомогою якої можливо проводити дистанційний контроль успішності, 

заборгованостей та ознайомлення з тематичним планом навчання; 

Перевагами використання даної системи є можливість: 

 формувати дані про успішність, модулі, заліки, іспити; 

 ведення моніторингу якості знань; 

 ведення контролю навчального процесу; 

 спонукати персонал до підвищення виконавчої дисципліни, тому 

що не дозволяє довільно змінювати вихідну інформацію та унеможливлює 

вплив корупції на навчальний процес; 
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 створювати необхідність використання сучасних інструментів 

навчання та комунікацій (корпоративної пошти, науково-освітньої спільноти) 

 підвищувати ступінь автоматизації навчального процесу та 

підтримувати всебічну інформаційну підтримку діяльності навчального 

закладу; 

 сприяти підготовці ІТ-компетентних керівників освіти і викладачів; 

 навчання, виховання і розвиток студентів як вільної, відповідальної 

та творчої особистості; 

 прищеплення студентам високого рівня інформаційної культури; 

 проводити аналіз якості учбово-виховного процесу на основі 

інтегративних показників; 

 передбачувати правила обліку і контролю діяльності суб’єктів 

учбового процесу; 

 використовувати спеціальні методи оптимізації і регуляційні 

механізми управління учбовим процесом. 

До очевидних недоліків потрібно віднести: 

 нестабільність роботи електронного журналу зв’язана із 

недосконалістю програмного забезпечення та непостійність підключення до 

мережі Internet 

 недостатнє оснащення навчальних баз комп’ютерною технікою, що 

знижує оперативність введення даних та ускладнює доступ до електронних баз 

викладачів 

 нелогічність дублювання електронного журналу паперовими 

аналогами, що збільшує потенційні витрати часу навчального процесу на 

механічне введення даних та підвищує ризик помилкових невідповідностей. 

Результати дослідження дозволяють сформувати такі рекомендації:  

1. Створення електронної системи управління навчальним процесом 

повинно враховувати цілі та завдання аудиторії користувачів ( студентів, 

викладачів, співробітників, адміністрації закладу); 

2. Питання доступності та якості освітніх послуг у сучасних умовах є 

особливо актуальними для розвитку освіти в Україні на світовому рівні. Ці 

питання викликані необхідністю кардинальних змін, спрямованих на 

підвищення якості освіти та сприйняття її розвитку. Розвиток інформаційних 

технологій в сучасних умовах стає одним із основних способів здобуття вищої 

освіти, більш зручним і якісним донесенням знань до студента.  

3. Необхідність створення системи ефективного управління навчальним 

процесом і забезпечення комп’ютерного документообігу неможливо 

реалізувати без розробки та впровадження єдиної системи управління освітнім 

закладом, яка б включала весь комплекс програмних засобів та загальну базу 

даних. 
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