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ІІІТЕРАКТІІВІІІ ТЕХІІО.'ІОГІЇ ЯК ІІЕДАГОПЧІІА УМОВА
ФОРІ\ІУВАІІІІЯ ІІІФОРМАЦІІІІІОЇ КОІ\ІПЕТЕІІТІЮСТІ

І\ІАЇІБУТІІІХ ІІАУКОВО-ПЕДАГОПЧШІХ ПРАЦІВІІІІКІВ
У сучасних у мова.'\ сусnільс1 во вису вас 11ідвищені вимоги до якості нідготовки

фалівціп ВІ І З. які nовинні володіти необхідними знаннями в своїй професійній сфері
та володіти вмішІя~нІ ЇХІІього комп,тексІJОГО застосування. Коротко кажучи, Jараз.

щоб професійно діяти фахівцю, слід реалізувапІ власні знання. уміння, навички
(ЗУІІ) та комnетентності, це, по-nерше. По-друге. обов'язково володіти інформацій
ни~и техно,тоrіями. ІІаразі кардинальні зміни, nов'язані

·1

реалізацісю лринщшів Бо

лонсько'і Декларації. від бу вшоться в навчально-виховному nроцесі. Упровадження
комлетентнісного лідходу в освіті. обумовили nрийняrrя Радою Сврони в

1996 р.

гІс

реліку загальних к;ночових комnетенцій. Ці виклики часу ставлять nеред nе;J.агог
гічною ІІаукою нижу ·3авдаfІЬ. До таких 3авдань належить формування та розви rку

інформаційвої комrІ етеІІТІюсті майбут11іх науково-nедагогічних nрацівників. Визна
чимося з rюнятійно-катеІ оріаль11и м аnаратом ІІЗШОЇ ІІU) кової розвідки.
Сучасні укра'інські

вауковці

О. Пометун. О. Савченко, С.

11 .

Бібік, Л. В а щенко, О. Локшина, О. Овчар)К.

1 рубачева

виділили комnетевтності з інформацій ни х і

КО\1) нікаційних технологій (далі -ІКТ):

-

що nередбачають ·щашість орісІПуватнся в інформаційному nросторі, воло

..lіти Й оnеруваТИ інформаціЄЮ ВUПОВЇдІЮ ДО nотреб рИІІК) Праці;

-

nов'язані з якостями технічно та 1ехнологічно освіченої особистості, nідго

говленої до Ж ІІ rrя й активної труло вої діяльності в у мовах С) •ІасноІ о високотех
ІJОЛОІ'і•ІІЮГО інформаційного сусnільСlва.

-

що охоллюють основні комnоІІеІпи інформаційної кульгури. базовані на

раніанальному сnівісну ванні з техІюсферою, в іДІІОВідно до професійного самовиз
начення з урахуваш1ям індивіду а.тьІІИХ мож,тивостей люди ни .
А. Хуторський ро1)міс під інформаційними комІ-.ете Іщія\Jи формува11ня вміння

самостійно шукати, ана.тізуватн та відбирати необхідну інформацію, організовува·1и.
nеретворювап1, зберігати та передавати їі за доло,югою реальних об'єктів (налрик

лад, телеві юр, телефон, комn'ютер) та інформаційних технологій. ІІ адумку І. Зімньої
слід виділяп1

компетенції інформаційних технологій, до яких,

ОІІраІ.tювшшя,

видача

інформаІ{Їі:

ГІеретворення

інформації

належаlЬ nрІ1ЙО\1 ,

(читання,

конспекту

вання), масмедійні, му.тьтимедійні технології, комn'ютерва грамотність; володіІІІІЯ
електро111юю. Інтернет-технологіrю. ВюІіа•шючи термін <<інформацій І ю-комуніканій
ІJО-технологічна комлетеІгrІІість>>, О. Сn ірін зазначає. що це nідтверджена здаlні<:ть

особистості використовувати 11а nрактиці ІКТ для задоволення власних індивідуа.;Іь
них 110треб і розв'язання сусnільно-значущИ'\, зокрема nрофесійних. завдань у левІІій
11ред\1еТІІіЙ r·а.~узі.
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Слід зазначtпи. що nоряд із терміном «інфор\ІацііІна компетентність» у nсtt\0 -

лого-педагогічній науці вжноають цілий набір понять : «і нформаuійно-КО\tунів:щій
на>>. <<і НфОр\І ЗUіЙНО-Те\НОJЮІ і•ІНа>>,

«1

іНфОр\tаІІііfНІf'( і

KO\f) нікаціЙІІИ\

те\ІІ0.10ГіЙ>>.

<< інфор,tа 1но на>> кочnетентність. Деякі. із ІІаоеденІt'< вище тер,tіfІів. fІаукооця\ІІІ
ототожнюються. деякі

-

розрізняються. nідnорядковуються. ІК

ко,тетентностей сучасного nедагога. яка

\tac

-

о.:.~на з юючооих

об' сктивну та суб' СК1ІtВІІ) сторони.

Об'сктивна сторона ІК ІІЗ) ково-ІlедаrогічІІИ\ nрацівтІків

-

це вtt\ІОГИ з боку сус

nільства до володіння nедагоrо\1 су часtІІІ\І рівне\І інформаційною ку.тьrурою у nро
фесійній діяльності. Суб'сктивна сторона ІК

-

це nрояв особ.111оостей його nро

фесійної діяльністю. вияв індивідуальності вttк;rадача (пібності. інтереси. 'ютиваuія

)

8/\ОСКОІІЗ:Іенні недаГОГіЧІЮ'і \ІаЙСтерІІОСТі).

ІІа д)\ІК} С)ЧЗСІЮІ'О науковця В. Зіброво'і завдаІІІІЯ. нов'язані з нроІІССО\1 фор
мування інформаційної ко,шетентності 'шйбутні\ науково-nедаго1 ічного nраціони ка.

'южуть бути роцілені на трн гру nи: ті. які ниражаюп. інтереси сусnільства: ті. що
відображають

зміст

nрофесійно-nедагогічної діяльності:

ті.

які

віддзеркалюють

індІtвілуальні nрофесійні noтpeбtt виклада•Іа. Фор,tування ІК \Іайбутньоrо викладача
nередба•1ас: освосш1 я ним знань і умінь із об;шсті інформатики та інфор,tанійно-ко

'1) нікаційт1х

технологій; роJВиток комунікатинних здібностей; уміння оріснтуватися

в інформаційному просторі. аналізу вати 11рофесійну інфор\Іацію. здійснюпати реф
лексію результатів власної діяльності.
Г. Костюк зазначав, що до педагогічних }'ІОВ навча.1ьного nроцес) належать :

І )З\1іст навча.%Іюго nредмета; 2) методи. nрийоми fІао•Іання:

))

психологічні особ

ливості осіб. які нав•Іаються. Д.тя нашого наукового дослідження др) га nедагогічна
умова с найактуальнішою. адже останні\! часом у праю ику роботи оищої школи ак

тивно ввійшли освітні інтерактивні технології. Сутність інтерактивних техно.1огій nо
лягає в тому. що навчання відбувасться nри взас\юдії тих. хто навчасться. тобто
відбу васться fІе односторонній, а дВО\стороІІІІій зв'язок. що сnрияс ефектиВІЮ\1) ос

восншо зfшнь і умінь з інфор~tатики та інфор\Іанійво-кО\1) нікаційНИ\ тсмюлоrій:
розвитку комунікативних зд ібІJОСlей;

) міт1ю

орісІІТ) ватнея в інфор\ІаційfJО\!у прос

торі. Викладач та студенти с суб'сктами нав•Іання .

ОсновІІИ\1И педаrогічнИ\111 умова,Іи. що вnш1вають на фор\ІуваІНІЯ ІК виклада•Іа.
с: а) створення nрофесійно оріснтованих завдань: б) залучення ваочщ1х моделей

(\tультимедіа. ІІпернет-ресу рсів): в) RІІконаІІня творчих nроектів. які враховують сnе
ніа.Іізацїі педагогів. Оста11нім 'ІЗСО\1

)

нрактику роботи вищої школи активво В\Одять

освіТІІі інтерактивні те\нологїі. Сутність інтерактивн11х техно.тогій в тому. що нав
чанвя від б) васться пpft взаС\Юдії тих. хто навчасться. Викладач та студенти с суб' rк
ТЗ\Н1 навчання . Особлива цінність інтерактивного 11авчання в ТО\1). що студс111 и нав

чаються ефектив11ій роботі в колективі (на жаль. студент11 не мають навиків копек
ТІІВІJОЇ роботи). При nраВИЛЬІІОМ). сn. ІЗНОВаІЮ\1) і СИСlС\fаТИЧІІО\1} ЗЗСТОС) DЗНІІі іІІ-

1СраКП1ВІІІ1Х технологій цю проб.1ему можна розв'язати. Інтера~о.тtшні \Іетоди нав -
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•taнttя

r

часпнюю особистісно-зорієttтоваtюго tшв•tшшя . оскільки сnрияють соніалі

Jації особистості. усв ідомле ння себе як часпtнft коле ...-тиву , свосї

po,ti

і nотеrщіа.-1).

8JІC\10Bh:Jt .
Пи гання зм істу . Сlр)КТ) ри. фу нкній інформаційної комnетентності с дискусій
ни~• та відкрити" навіть на рівні nонятійtю-категоріа-ІЬtюму. адже різні науковці nо
різно\Іу трактують визначення nонять.

Вимогtt, які С)Сnільство Bttcyвac до якості освіти. були трансформовані

)

клю

чові комnетеttпюсті. Якщо останні сформоваttі на достатttьОМ) високому рівні, то це
у nодальшому дас можливість нюдині ор і єнтуватися

)

осttовних nронесах сучасttого

суспільс-.ва. у швидкопли нному інформаційtюм; просторі,

)

розвиткові ривку прані.

це сприяє успіхові особистості у багатьох сферах.

ІнформаційІІа комrt етентність особистості

-

oдtta з ключових комnстентностей

майбутнього спеціаліста із будь-якого напряму nідготовки. майбутнього nедагога

)

тому

й

числі . Форм)вання

ІК

особливо підчас t~ авчання у

мас відбуватися

Bf-13.

протягом

усього життя

людини

Сnираю•tись на nедагогічні умови за Г. Костюком

можемо зазна чити. що використання інтера"-тивни>. те:о. н ологій у наочЗJtьному nронесі
сприяє ефектионому

nроцесу формування

І К у майбутttіх

науково-nедагогічних

працівників.
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Российская ФедерацrІЯ

К ВОПРОСУ О ТЕХІІО.lОГІІЯХ ОРГЛІІІПАЦІІІІ
ФІШІЧЕСКОГО ВОС'ШПЛІІІІЯ В

BYJE

ІІе требует доказательств гот факт, 'ІТО полноцснноt: приобретение профессио
налЬІІьІХ ЗІtаІНtй и у мени й в вьtсшем ) •tебном заведетщ возможно только при вьt

сокой фюической и умствеююй работоспособности студентов.
Понятие «работоспособІІость» рассматривается СІlСІtиалистами как:

-

многокоІШОІ1ентное свойство органюма. проявляющееся в способности под 

держивать гомнокинез при значительІІьt х физи•tескю<. )МОЩ10ІІа.1ьІІьІх и fІІtтеллек
туальІІьtх наrрузках (Р. Е. Мотьшянская. 1979):

-

потенuиальная способность •І еловека на протяжеІІИfІ заданного времс11и и с

определеІІІЮЙ :>ффективностью вьто.тІІять максимально ВОJІЮЖІюе количество рабо

тьІ (В. И. Дубровский. В. М. Смир нов. 2002).
Особую актуальность проблема под;~.сржаІІия вь1сокой работоспособІІости прио
бретает ДЛЯ СТ)ДСІІТОВ нерВОГО курса. ТаК КаК ИЗМеІ ІЯЮТСЯ )СЛОВІіЯ учебНОЙ деяТе:ІЬ·
НОСТИ И ПрІіВЬІ'ІІІЬІЙ режим ЖИЗНИ. С) ЩССТВеІІНО ПОВЬІШЗЮТСЯ ИНТеІІСІ!ВІІОСТЬ учебНЬІ'.
ІІаrрузОК И требования К ПроЯВЛСІІИЮ СЗ~ІОСТОЯТеЛЬІІОСТИ

11

аІ\ІИВНОСТИ .

Вьtсокая работосnособность в нроцсссе учеб11ой деятельности обусловливастся

многими нІІешниІtи и внутреmm'\>ІИ факторам и. среди которьtх большую роль играют
правильная организация режи~Іа )'tёбьt и отдьtха. 1доровь1й обра1 жизни СТ}де І пов.
вк;ночающий в себя как обя1атсл ьІІьtй 1лсмент заняп1я физичеСКІfМІt ) праж11ениями
(В. И. Ильюшч.

2000: и др. ).

Jlo ВКЛЮЧСШІе СреДСТВ фюичеСКОЙ К)'ЛЬТ)рЬІ В KO\fi1.1CKC МСр }КреrІЛеІІИЯ ЗДО
ровья. поньrшеІІия

работосnособности

не всегда рассматринается

студентами

как

обьсктивная 11еобходи~юсп•. как условие успеш11ости об)чения и. как следствие. )С·
ІlСШІІости буд)щсй профессиональІІОЙ деятель11ости (В. К. Ьальсеnич.

2006:

Е . А. Ба

това, 2012: М. Я. Виленский. 1978; Л. И ЛубьІшева и Г. М. І рузньІ'<. 1990: Г. В. МеІІь
шикова.

2008; А. А. Шагуч. 1997: и мІІогие др.).

По')ТО\t} очевидІІьtм в аспекте uе.Іевьtх )СТановок .1еяте.1ьности кафедр фюичсс

кой культ)рьt (физическоrо воспита rtия) становится вопрос такой оргашпацни }'tеб-
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