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РЕФЕРАТ 

Радзіановіч Таццяны Уладзіміраўны 

Гісторыя інфарматызацыі гуманітарнай адукацыі (на прыкладзе Расійскай 

Федэрацыі, Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Казахстан) 

Дыпломная работа: 72 с., 77 пазіцый у спісе выкарыстанай літаратуры. 

Ключавыя словы: АДУКАЦЫЯ, ІНФАРМАТЫЗАЦЫЯ, 

ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, ІНФАРМАЦЫЙНА-

КАМУНІКАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, ЭЛЕКТРОННА-ВЫЛІЧАЛЬНАЯ 

МАШЫНА, КАМПУТАР, ІНТЭРНЭТ. 

Актуальнасць дадзенай тэмы тлумачыцца тым, што інфарматызацыю 

варта лічыць перспектыўным напрамкам для ўсёй сістэмы адукацыі. 

Інфармацыйныя тэхналогіі дазваляюць па-новаму арганізаваць ўзаемадзеянне 

ўсіх удзельнікаў навучальнага працэсу. 

Сучасныя камунікацыйныя сродкі дапамагаюць ператварыць перадачу 

ведаў у сумесную вучэбную дзейнасць, актывізаваць творчы патэнцыял. За 

кошт укаранення інфармацыйных тэхналогій навучальны працэс становіцца 

больш індывідуалізаваным і дыферэнцыраваным, інакш кажучы, больш 

эфектыўным. Навыкі працы на кампутары, уменне шукаць патрэбную 

інфармацыю ў сетцы Інтэрнэт павышае матывацыю да вучобы, яе выніковасць. 

Мэта дыпломнай работы - выявіць асаблівасці інфарматызацыі 

гуманітарнай адукацыі на прыкладзе Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Беларусь 

і Рэспублікі Казахстан. 

Аб'ект даследавання: інфарматызацыя адукацыі. 

Тэарэтычная і практычная значнасць даследавання вызначаецца 

паглыбленнем і пашырэннем разумення спецыфікі і ключавых напрамкаў у 

галіне інфарматызацыі адукацыі. 

Структура работы. Структура дыпломнай работы вызначаецца 

пастаўленымі мэтамі і задачамі, і ўключае: ўвядзенне, тры главы, заключэнне і 

спіс выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ём работы - 72 старонкі. З іх: спіс 

выкарыстанай літаратуры - 7 старонак (77 пазіцыЙ) 
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РЕФЕРАТ 

 

Радионович Татьяны Владимировны 

 

История информатизации гуманитарного образования (на примере  

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан) 

 

Дипломная работа: 72 с., 77 позиций в списке использованной литературы. 

Ключевые слова: ОБРАЗОВАНИЕ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА, КОМПЬЮТЕР, ИНТЕРНЕТ. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что информатизацию 

следует считать перспективным направлением для всей системы образования. 

Информационные технологии позволяют по-новому организовать 

взаимодействие всех участников учебного процесса.  

Современные коммуникационные средства помогают превратить 

передачу знаний в совместную учебную деятельность, активизировать 

творческий потенциал. За счет внедрения информационных технологий 

учебный процесс становится более индивидуализированным и 

дифференцированным, следовательно, более эффективным. Навыки работы на 

компьютере, умение искать нужную информацию в Интернете повышает 

мотивацию к учебе, ее результативность. 

Цель дипломной работы – выявить особенности  информатизации 

гуманитарного образования на примере Российской Федерации, Республики 

Беларусь и Республики Казахстан. 

Объект исследования: информатизация образования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

углублением и расширением понимания специфики и ключевых направлений в 

области информатизации образования. 

Структура работы. Структура дипломной работы определяется 

поставленными целями и задачами, и включает: введение, три главы,  

заключение и список использованной  литературы. Общий объем работы – 72 

страницы. Из них: список использованной литературы – 7 страниц  (77 

позиций). 
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ABSTRACT 

 

Radionovich Tatiana Vladimirovna 

History liberal education informatization (on the example of the Russian Federation, 

the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan) 

 

thesis: 72, 77 positions in the list of references. 

 

Keywords: EDUCATION, INFORMATION, INFORMATION 

TECHNOLOGY, INFORMATION AND COMMUNICATION TECNOLOGY, 

ELECTRONIC CALCULATING MACHINE, COMPUTER, INTERNET. 

The relevance of this topic explains what informatization should be considered 

a promising direction for the entire education system. Information technologies allow 

new organize interaction of all participants in the educational process.  Modern 

communication tools can help make knowledge transfer in joint training activities, 

enhance creativity. 

Through the introduction of information technology learning process becomes 

more individualized and differentiated, and therefore more effective. Computer skills, 

the ability to locate information on the Internet increases the motivation to study its 

effectiveness. 

The aim of the thesis is to identify the particular humanitarian education 

informatization on the example of the Russian Federation, the Republic of Belarus 

and the Republic of Kazakhstan. 

Object of study: informatization of education.  

The theoretical and practical significance of the research is determined by the 

deepening and expansion of understanding the nature and key areas in the field of 

informatization of education. 

The structure of the work. Structure of the thesis is determined by the 

objectives and tasks, and includes: introduction, three chapters, conclusions and the 

bibliography. The total amount of work-72 pages. Among them: Bibliography-7 

pages (77 positions). 

 

 

 

 

 

 

 

 


