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Актуальність теми полягає у більш широкому визначенні терміну “смарт технології”.
Метою є використання смарт технологій в сучасному суспільстві.
Об’єктом виступає практика, ділові відносини та взаємозв'язки.
Предметом є спільна діяльність.
Smart технології на сьогоднішній день вже не є новинкою. Вони стають невід’ємною
частиною життя суспільства. Однак в Україні цей процес здійснюється зі значним
відставанням від розвинутих країн. У зв’язку з недостатнім фінансуванням розробок і
досліджень в галузі інтелектуальних систем на Україні, на світовому і вітчизняному ринку
здобула велику популярність продукція компанії SMART – провідної компанії виробника
smart-техніки і програмного забезпечення.
Одним з найбільш впроваджуваних її продуктів є інтерактивні дошки, які вже
встановлені і успішно працюють у таких навчальних закладах як Oxford University, Barnier
Public School, University of Ottawa, Stephen-Hawking-Schule Neckargemuend, Harvard
University. Проблема впровадження smart-технологій в Україні пов’язана з недостатнім
розумінням перспектив і всіх можливостей продукції smart-технологій. Підготовка
кваліфікованих спеціалістів у галузі smart-технологій дозволить Україні конкурувати з
іншими країнами та виробляти продукцію, яка використовуватиметься не тільки у навчанні,
але і в інших сферах життя суспільства. Приділення достатньої уваги технологіям
майбутнього і достатня матеріальна підтримка smart-технологій дозволить Україні стати на
новий рівень розвитку.Основу розвитку СМАРТ-технологій (SMART-технологій) становить
Інтернет, а тому відправною точкою процесу формування СМАРТ- суспільства слід вважати
світову глобальну мережу. Перехід до суттєво нових ринкових умов господарювання ставить
перед вищою школою нові умови щодо підготовки фахівців різних галузей економіки.
Зростання увагидо питання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів пояснюється
наступними причинами: - зростання обсягу наукової інформації; - прогрес галузі техніки та
технологій; - інтеграція освіти, науки та виробництва; - глобалізаційними процесами .
SMART-технології – це інтерактивний навчальний комплекс, що дозволяє створювати,
редагувати та поширювати мультимедійні навчальні матеріали, як в аудиторний, так і в
позааудиторний час. Визначення абревіатури СМАРТ є наступним: - Самокерований; Мотивований; - Адаптивний; - Ресурсозбагачений; - Технологічний . Тобто дані технології
покликані насамперед економити час та ресурси для досягнення цілей навчання як студентів
так і викладачів. Основними вимогами, що мають висуватися до даних технологій є: доступність – всі учасники навчального процесу повинні мати змогу використовувати ті чи
інші технології дотримуватися принцип комплексності, за якого можливий ефект синергізму.
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