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У статті розглядаються новітні підходи до підготовки професійно-

компетентних фахівців сучасної школи. 
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Новітні підходи до підготовки професійно-компетентних фахівців 

сучасної школи 

 

21 столiття – постіндустріальна ера цивiлiзацiї, епоха органiзацiйних, 

дiяльнiсних та iнформацiйних технологiй, технологiчноiї культури. Розвиток 

комп'ютерноiї технiки i технології  призвiв до значних змiн у розумiннi poлі 

iнформацiйних технологiй в життi суспiльства й можливоcтeй застосування їх в 

навчаннi. Сучаснi IКT пiдвищують якicть навчання та освіти, дозволяють учням 

успішніше та швидше адаптуватися до довкiлля й соцiальних змiн, якi 

вiдбуваються.  Дидактично-педагогiчнi та методологiчнi аспекти впровадження  

iнформацiйних технологiй в навчально-виховний процес вивчали М. Жалдак,       

В. Монахов, Ю. Рамський, О. Спiваковській, Т. Марчей та iн.  

Все більшої  популярностi та значущостi набувають такі технологiї як веб-

квести (iнтернет-пошук), партнерство у  навчаннi, софт-скилз, адаптоване 

навчання, персоніфікації  навчання, перевернуте навчання, теорiя бiхевiоризму, 

«учень-комп'ютер» та багато iнших пiдходiв. Йде створення нової  філософії  

освiти.  

Але якi б форм и не приймала oсвітa, завжди важливою фiгурою в нiй буде 

вчитель-вихователь. В таких yмoвaх головною задачею навчального закладу щодо 

підготовки  майбутнiх фахiвцiв освiти є пiдготовка IКТ-компетентного педагога, 

педагога здатного використовувати iнформаційні  і  комунiкацiйнi технологiї для 

здiйснення інформаційної  дiяльностi в своїй  професiйнiй сферi.  

IКТ-компетентний педагог повинен:  

 здiйснювати iнформацiйну дiяльнiсть по збору, обробцi, з передачi, 

збереженню iнформацiйного ресурсу, по продукуванню iнформацiї з метою 

автоматизації  процесiв iнформацiйно-методичного забезпечення;  

 оцiнювати i реалiзовувати можливостi електронних видань освітнього 

призначення i розподiленого в мережi інтернет iнформацiйного ресурсу 

освітнього призначення;  

 органiзовувати iнформацiйну взаємодiю мiж учасниками учбового 

процесу i iнтерактивним засобом, що функцiонує на базi засобiв IKT;  

 створювати i використовувати психолого-педагогiчнi дiагностичнi 

методики контролю i оцiнки рiвня знань учнiв, їх просування в навчаннi;  

 здiйснювати навчальну дiяльнiсть з використанням засобiв IKT в 

аспектах, що вiдображають особливостi конкретного навчального предмету.  



Основний потенцiал для формування сучасного педагога навчальний процес:  

 використання лiцензованих та авторських електронних пiдручникiв i 

посiбникiв, контролюючих комп'ютерних програм;  

 створення електронних посiбникiв у спiвпрацi «викладач-студент»: 

«Сучаснi технології  навчання дiтей елементам грамоти», «Дивовижнi школи 

світу» та iн.;  

 розробка мультимедiйних лекцiй з тем навчальних  курсів; 

 онлайн-лекцiй  вчених ЛНУ;  

 партнерська робота по пiдготовцi навчальних контентів (наприклад, 

«Magic Вох» для роботи з технологiями Smart);  

 функцiювання блогосфери для організації  дистанцiйного навчання 

тощо.  

В 2013 роцi була затверджена Програма освітньої дiяльностi                          

ВП «JIисичанський педагогiчний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» щодо 

пошуку шляхів  ефективного входження  до світової  медіа-освіти  в умовах 

удосконалення iнформацiйного середовища на 2013-2018 роки, в якій підкреслене 

значення соціально-гуманітарної роботи  студентами по формуванню професійної  

IKT-компетентності i через рiзноманiтнi види та форми роботи:  

 iнтернет-конкурси студентської творчостi (наприклад, «Луганщини 

гордiсть i надiя»);  

 інформацiйно-просвiтницьки години, якi готуються в тiснiй спiвпрацi 

«куратор-студент» (наприклад, «3аочна подорож до театрів», «День людей 

похилого віку», «Субкультури», «Ocвіта за кордоном»);  

 створення академiчними групами сторінок  Вконтакте;  

 створення медiа-портфолiо на сторiнцi студентського сайту;  

 пiлотний проект студентського наукового спiвтовариства                                 

(кер. Тарарива Л. Ю.).  

3 ІІ семестру поточного навчального року на реалiзацiї  завдань нацiонально-

патрiотичного виховання щодо  становлення молодої людини – патрiота України, 

формування особистiсних рис громадянина української держави почала дiяти  

Програма заходiв «Скарби твої безцiннi, Україно!», програма має освітнє, виховне 

та розвиваюче значення. Проекти  «Україно, ти для мене диво», «О, мово, моя 

солов’їна», «Надивитись на тебе не можу», «Вiдкриваємо духовнi острови»,  

«Видатнi дiячi педагогiки» та iн. побудованi на високому методичному, науково-

технiчному piвнi, демонструють   студентам можливостi IKT-технологiй (слайдів, 

поєднання вiдеоматерiалiв, музики, мультиплiкацiї тощо) .  

Формуванню професiйної спрямованостi, особистісного  стилю роботи 

сприяє участь студентiв в роботi освітнього  округа «JIНУ – ЛПК – 30Ш №4 –  

ДН3 «Свiтлячок» – ДНЗ«Шпачок», який дiє з 2008 року та сприяє популяризації  

методичних  надбань, створенню середовища для особистої життєтворчості всіх 

учасників навчально-виховного процесу тощо. 

Яскравим прикладом інтеграції  наукової, практичної  та навчальної 

дiяльностi є робота експериментального майданчика «Соціально-особистiсний 



розвиток дитини раннього та дошкільного віку» та методичного «Розвиток 

субкультури старшого дошкiльника засобами iнформацiйного середовища».  

Результатом рiзнопланової дiяльностi навчального закладу щодо пiдготовки 

сучасного, конкурентоспроможного, цікавого дiтям спецiалiста є розробка 

партнерських проектiв, спільних проектiв «викладач – вчитель (вихователь) 

навчального закладу» або «студент – учень», створення електронних методичних 

посiбникiв, пiдготовка наукових статей для популяризацiї власних надбань.  

24 березня 2015 року вiдбувся VI Всеукраїнський Форум Мiсrosoft «Вчитель-

новатор» «Майкрософт Україна» за пiдтpимки Міністерства освiти i науки 

України та Iнституту iннoвацiйних технологiй та змiсту освiти. Серед 4000 

проектiв Всеукраїнського конкурсу Мiсrosоft «Вчитель-новатор» обрано 

найкращi. Дуже приємно, що викладачi фiлологiчних дисциплiн нашого 

навчального закладу Шулiка Людмила Володимирiвна й Тарарива Лiдiя Юрiївна 

стали призерами XI Всеукраїнського конкурсу Мiсrosоft «Вчитель-новатор». Вони 

взяли участь у робoтi малих груп за актуальними темами розвитку сучасних ІКТ в 

oсвіті: «Впровадження хмарних технологiй у школi», «Візуалiзацiя. Швидко та 

зручно», «Органiзацiя спільної роботи OneNote», «Iнструменти реалiзацiї 

дистанцiйного навчання у школі». Даний форум ставить перед навчальним 

закладом нові завдання щодо впровадження нових технологiй в процесi 

підготовки майбутнiх фахiвцiв освiти.  

Література: 

1. Лебедева М. Б., Шилова О. Н. Что такое ИКТ-компетентность студентов 

педагогического университета и как ее формировать // Информатика и 

образование, 2004. – № 3. – С. 95–100. 

2. Шаматонова Г. Л. Веб-квест как интерактивная методика обучения 

будущих специалистов по социальной работе / Г. Л. Шаматонова. [ Електронний 

ресурс]. – Режим доступа: www.sociology.kharkov.ua 


