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ўзбра ення і тэхнікі ваенна-тэхнічнага факультэта Белару-
скага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта;
I.П. Разумовіч, выкладчык кафедры бранятанкавага ўзбраен-
ня і тэхнікі ваенна-тэхнічнага факультэта Беларускага на-
цыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта;
С.А. Пазняк, начальнік цыкла кафедры тактыкі і агульнава-
еннай падрыхтоўкі ваенна-тэхнічнага факультэта Белару-
скага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта 

АСАБЛІВАСЦІ ПРАВЯДЗЕННЯ ЗАНЯТКАЎ З ВЫКАРЫСТАННЕМ 
ІНФАРМАЦЫЙНА-КАМУНІКАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

У сучасным свеце існуе пастаянная пагроза ўзброенага канфлікту, 
гонка ўзбраенняў таксама не прыпыняецца. Арміі ЗША і краін НАТА 
ўвесь час абсталёўваюцца новымі відамі ваеннай тэхнікі і ўзбраення, іх 
баяздольнасць узрастае. Іншыя краіны: Кітай, Індыя, Расія і г. д. – рэа-
гуюць адпаведным чынам.

У гэтай сітуацыі наша дзяржава не застанецца ўбаку. Уладкаван-
не Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь грунтуецца на двух асноўных 
прынцыпах: геапалітычнай неабходнасці і дастатковасці абароны. 
Пры ярытэтным напрамкам з'яўляецца забеспячэнне воінскіх часцей 
су часнай тэхнікай.

Якасць прафесійнай ваеннай кампетэнтнасці выпускніка залежыць 
ад узроўню яго падрыхтоўкі: здольнасці адэкватна выкарыстоўваць 
веды, уменні і навыкі, атры маныя на занятках па спецыялізаваных ву-
чэбных дысцыплінах, у бягучай сітуацыі, пры вырашэнні праблем і ў 
мірны час, і ў баявых умовах.

Само ваенна-прафесійнае навучанне як сістэма абумоўлена выка-
рыстаннем узаемазвязаных элементаў: зместу навучальнага матэрыялу, 
форм і метадаў яго выкладання, вучэбна-метадычнай базы, а таксама 
узроўню пра фе сійнага майстэрства педагагічных кадраў.

Аналіз ходу ўкаранення электронных рэсурсаў і інфармацыйных 
тэхналогій у адукацыйны працэс дазволіў вылучыць тры этапы камп'юта-
рызацыі адукацыі: электранізацыя, камп'ютарызацыя і інфармацыйна-
камунікацыйная тэхналагізацыя.

У цяперашні час найбольш прыдатным для разгляду з'яўляецца су-
часны трэці этап у галіне адукацыі – інфармацыйна-камунікацыйная 
тэхналагізацыя, – які характарызуецца выкарыстаннем магутных перса-
нальных камп'ютараў, высакахуткасных працэсараў вялікай ёмістасці, 

інфармацыйных, тэлекамунікацыйных, мультымедыйных тэхналогій і 
тэхналогій віртуальнай рэальнасці.

Адным з асноўных напрамкаў інфармацыйна-камунікацыйнага пра-
цэсу, камп'ютарызацыі грамадства з'яўляецца забеспячэнне метадалогіі 
адукацыі, практыкі аптымальнага развіцця і выкарыстання навейшых 
інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, скіраваных на вырашэнне 
псіхолага-педагагічных і адукацыйных задач.

Выкарыстанне электронных вылічэнняў як эфектыўнага сродку ўка-
ранення інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій у працэс навучання 
дапамагае прафесарска-выкладчыцкаму саставу перавесці гэты пра цэс 
на больш высокі прафесійны ўзровень падчас спецыяльных мера пры-
емстваў, павысіць матывацыю і пазнавальную актыўнасць наву чэнцаў у 
адпаведнасці з бягучымі патрэбамі.

Сёння стала неабходнай арганізацыя авалодання асабістым складам 
вялікім аб'ёмам ведаў пра ўзбраенне ваеннай і спецыяльнай тэхнікі (да-
лей – УВСТ) у сціснутыя тэрміны, чаго немагчыма дасягнуць без на-
вучальных сродкаў і праграм, створаных на аснове найлепшых ін фар-
мацыйных тэхналогій. Яны надаюць навучанню празрыстасць і даступ-
насць, да зваляюць аб'ектыўна кантраляваць дзейнасць навучэнцаў, 
свое часова выяўляць і выпраўляць памылкі, узбольшваць тэрмін служ бы 
каштоўнай ваеннай тэхнікі, зніжаць расходы боепрыпасаў і мо та рэсур-
саў, што робіць працэс навучання больш эканамічным і эфек тыў ным.

Сучасныя вучэбна-трэніровачныя і трэнажорныя сродкі – гэта скла-
даныя комплексы, камп’ютарныя праграмы, фізічныя мадэлі, сістэмы 
мадэлявання, адмысловыя методыкі, якія дапамагаюць дапоўніць тэа-
рэтычную і практычную падрыхтоўку вайскоўцаў у розных галінах 
дзейнасці, навучыць іх як стандартным працэдурам кіравання ваенным 
персаналам, так і дзеянням у надзвычайных сітуацыях, палепшыць 
навыкі прыняцця правільных і хуткіх рашэнняў.

Найбольш важным і прыярытэтным напрамкам ваеннага будаўніц тва 
ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь з'яўляецца ўкараненне ў аду-
кацыйны працэс навучальных матэрыялаў і спецыяльнага праграмнага 
забеспячэння для сістэмы падрыхтоўкі органаў ваеннага камандавання і 
войск на аснове перадавых тэхналогій, інфармацыі і сувязі.

Мерапрыемствы па аснашчэнні Узброеных Сіл сучаснымі сродкамі, 
сістэмамі навучання і навучальнымі праграмамі, заснаванымі на пера-
давых інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогіях, спрыяюць павы-
шэнню сухапутнай вывучкі войск за кошт больш высокага ўзроўню 
падрыхтоўкі да мерапрыемстваў у полі і ў паветры спецыялістаў і бая-
вых разлікаў. Адпаведна, яны дазваляюць эканоміць паліва, боепрыпа-
сы, матэрыяльныя і грашовыя рэсурсы.
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У адукацыйным працэсе шырока выкарыстоўваюцца віртуальныя 
трэнажоры розных мадэлей УВСТ, разнастайныя электрыфікаваныя 
трэніровачныя стэнды, у тым ліку для фармі равання навыкаў кіравання 
падраздзяленнямі Узброеных Сіл пры выка нанні адной або некалькіх 
задач забеспячэння бою. Эфектыўнасць заняткаў на падобных трэна-
жорах заключаецца ў тым, што працуе рэальнае дзеючае абсталяванне, 
механізмы кіравання і прылады без расходу мотарэсурса машын. З дапа-
могай трэнажораў дасягаюцца наступныя мэты: удасканален не навыкаў 
навучэнцаў у прыняцці рашэнняў, пастаноўцы задач і кі ра ван ні іх выка-
наннем; павышэнне якасці спецыяльнай падрыхтоўкі спе цыя лістаў, што 
будуць працаваць у складзе экіпажаў, разлікаў, аддзя лен няў. Мэтазгодна 
прымяняць іх на групавых занятках і ў групавых практыкаваннях, а так-
сама ў гадзіны самастойнай падрыхтоўкі для выканання тактычных і 
спе цыяльных практычных заданняў.

Асаблівасцю заняткаў на трэнажорах з'яўляецца магчымасць наву-
чэн цаў праверыць якасць і надзейнасць атрыманых ведаў, звязаць тэо-
рыю з рэальнымі задачамі, якія ім давядзецца вырашаць падчас службы 
ва Узброеных Сілах. 

Укараненне перспектыўных мадэлей і тэхналогій у сістэму ваеннай 
адукацыі спрыяе, па-першае, эвалюцыйнаму ператварэнню асяроддзя 
інфармацыйнай сістэмы ў камп’ютарную падсістэму, а па-другое, пера-
тварэнню існуючай сістэмы ў больш перспектыўную.

Інтэрактыўныя метады выкладання навучальнага матэрыялу, ства-
рэнне атмасферы творчай актыўнасці ў групе, асваенне тэхнічных срод-
каў навучання – усё гэта складае метадычны арсенал сучаснага ваеннага 
выкладчыка.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В условиях постиндустриального общества востребованными стано-
вятся наукоемкие технологии, информация и знания выступают основ-
ным производственным ресурсом, а конкурентоспособность специали-
стов зависит от уровня сформированности универсальных компетенций, 

обеспечивающих, по мнению работодателей, 80 % успеха профессио-
нальной деятельности. Речь идет о таких универсальных компетенциях, 
как критическое и креативное мышление, компетенции коммуникации 
и кооперации. 

Международный опыт показывает, что сегодня образовательная поли-
тика многих стран мира направлена на интеграцию универсальных ком-
петенций в национальные профессиональные стандарты (Сингапур, Фин-
ляндия, Португалия, Швеция и др.). Республика Беларусь в этом плане не 
является исключением. Эффективная реализация данного направления 
может быть обеспечена посредством внедрения в образовательный про-
цесс учреждений высшего образования модели смешанного обучения.

Под смешанным обучением понимают образовательный подход, 
совмещающий обучение с участием преподавателя (лицом к лицу) с 
онлайн-обучением и предполагающий элементы самостоятельного кон-
троля обучающимся пути, времени, места и темпа обучения, а также ин-
теграцию опыта обучения с преподавателем и онлайн (Н.В. Андреева, 
Л.В. Рождественская, Б.Б. Ярмахов).

Смешанное обучение предполагает широкое применение в образо-
вательном процессе информационно-коммуникационных технологий 
(электронные учебно-методические комплексы, электронные образова-
тельные ресурсы и др.), а также использование систем управления обу-
чением (например, Moodle), которые могут включать дополнительные 
учебные материалы, онлайн-задания, тестовые задания, презентации, 
гиперссылки и т. д. Смешанное обучение может реализовываться при 
освоении студентами отдельной учебной дисциплины либо образова-
тельной программы в целом.

Как показывает практика, в учреждении высшего образования реали-
зация смешанного обучения осуществляется наряду с традиционными 
формами обучения. В исследовании Н.В. Ломоносовой определено опти-
мальное соотношение этих форм обучения: 70 % – смешанное обучение, 
30 % – традиционные формы взаимодействия преподавателя и студентов. 

Главным преимуществом смешанного обучения, по мнению специа-
листов (Н.В. Андреева, Н.В. Ломоносова и др.), выступает возможность 
персонализировать и оптимизировать образовательный процесс. Студен-
ты, работая с электронными образовательными ресурсами, самостоятель-
но контролируют темп и время обучения, что позволяет построить ин-
дивидуальный образовательный маршрут, и в то же время способствует 
развитию навыков саморегуляции, планирования и самоконтроля. 

Преподаватель начинает функционировать в новой для себя роли, 
в частности, переходит от роли транслятора к роли тьютора. Ключе-


