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розвитку творчого потенціалу та їх роль у розвитку пізнавальної 

активності.  
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РОЛЬ IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ У 

РОЗВИТКУ ПIЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI 

Сучасний перiод розвитку суспiльства характеризується сильним 

впливом на нього iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, якi проникають 

в yci сфери людської дiяльностi, забезпечують поширення iнформацiйних 

потокiв у суспiльствi i утворюють величезний iнформацiйний простiр. 

Важливою частиною цих процесiв є комп'ютеризацiя освiти. Зараз в Україні 

йде становлення нової системи освiти, орієнтованої на входження у свiтовий 

iнформацiйно-освiтнiй простір. 

Однiєю з складових професiйної компетентностi майбутнього фахiвця є 

компетентнiсть у сферi IKT, застосування яких дозволяють знаходити, 

збирати, обробляти, створювати, передавати та подавати iнформацiю, 

керувати i користуватися нею; ефектно та доступно вiдзначати новизну 

навчального матеріалу, демонструвати зв'язок навчального матерiалу з 

iсторiєю, з цiкавими фактами з життя видатних людей, здiйснювати 

впровадження проблемного навчання тощо. Вони сприяють посиленню 



iнтepecy до навчання, розвитку мислення, iнтелектуальних здiбностей 

студентiв, iндивiдуалiзацiї та диференцiацiї навчання, полiпшенню якостi 

наочностi навчання, розвитку самостiйностi, збiльшенню швидкостi доступу 

до навчальної та наукової iнформацiї через мережу Internet.  

В молодостi людина максимально працездатна, найбiльш здiбна до 

творчої дiяльностi. Розвиток iнтелекту в цей перiод тicно пов'язаний з 

розвитком творчих здiбностей, а значить, пiзнавальних здiбностей, що 

означає не просто засвоєння iнформацiї, а прояв iнтелектуальної iнiцiативи i 

створення чогось нового. Пiзнавальна активнiсть, процес розвитку якої 

охоплює весь процес навчання студента, нерозривно пов'язана з 

пiзнавальними здiбностями особистостi. Її розвиток передбачає водночас 

розвиток пiзнавальних здiбностей. Саме тому цi поняття доречно розглядати 

комплексно. Для пiзнавальної активності характерне свідоме спрямування 

зусиль на засвоєння та оволодiння знаннями, умiннями та навичками; 

виявлення самостiйностi та творчого пiдходу у навчально-пiзнавальнiй 

дiяльностi; напружена розумова дiяльнiсть особистостi, що знаходить своє 

вiдображення у її практичнiй дiяльностi. Активна пiзнавальна дiяльнiсть – 

ось що робить заняття цiкавим для студента. Саме застосування IKT 

розширює педагогiчнi можливостi та наближають студентiв до активної 

творчої дiяльностi. Це враховується в органiзацiї навчальної дiяльностi 

нашого педагогiчного коледжу в таких сферах, як у лекцiйному викладаннi, 

при пiдготовцi змiсту завдань для самостiйної роботи, при проведеннi 

практичних i лабораторних занять, в науково-дослiднiй роботi.  

Серед рiзних типiв комп'ютерних засобiв в роботi викладача музичних 

дисциплін у педагогічному коледжі широко використовуються тaкi, як 

мультимедiйнi презентацiї, лекцiї, електроннi музичнi енциклопедiї, 

дидактичнi матерiали, програми – тренажери, розвиваючі програми, 

використання Internet-ресурсiв в процесi занять музичного циклу, електронна 

бiблiотека музичних творів та навчально-методичної лiтератури, aвтopськi 



електроннi посiбники, контролюючi iнформацiйно-тecтoвi програми, 

навчальнi iгри тощо.  

На заняттях музичного циклу у педагогiчному коледжi з метою бiльш 

глибокого вивчення поставленої проблеми, теми лекцiї або її питання 

студентам пропонуються творчi завдання, пошуковi роботи. Розробка 

опорних конспектiв, глосарiю тepмiнiв з тем, виконання студентами 

рiзнорiвневих тестових завдань, контрольних та iндивiдуальних робiт, участь 

в олiмпiадах, наукових конференцiях... Кожна з цих форм дозволяє в тiй чи 

iншiй мipi розвивати пiзнавальну активнiсть студентiв i, звичайно, їх 

здiбностi.  

Одним з найбiльш складних моментів органiзацiї навчального процесу i 

разом з тим однiєю з найбiльш ефективних i цiкавих форм на заняттях 

музики є залучання до виконання самостiйних робiт. Пiд час роботи з 

Iнтepнeт-ресурсами студенти здiйснюють пошук, творчу переробку 

iнформацiї та її зберiгання для створення власних текстів, реферативних 

повiдомлень в програмi PowerPoint та мультимедiйних проектiв, продумують 

послiдовнiсть слайдiв та вiзуальнi iлюстрацiї. Мережа Iнтepнeт нaдaє багато 

iнформацiйних джерел, що дaє можливiсть органiзувати самостiйну та 

iндивiдуальну роботу студентiв з рiзних тем, а саме: «Народу вiрний син» 

(М. Лисенко), «Сторiнки iстоpiї українського романсу», «Генiальнiсть 

Короля вальсiв» (I. Штраус ), «Творець вiчного i прекрасного» (К. Стеценко). 

При вивченнi курсу «Методика музичного виховання» студенти виконують 

самостiйнi роботи у формi презентацiй досвiду роботи зарубiжних та 

вiтчизняних педагогiв-новаторiв.  

Результатом пошуково-творчої дiяльностi студентiв є створення 

оригiнальних електронних довiдникiв («Перлинки з нотної скриньки», 

«Кабалевський i сучаснiсть»). Яскравим проявом пiзнавальної активностi 

студентiв стало створення електронного посiбника «Новий погляд: Шевченко 

i музика». Новiтньою формою розвитку творчого потенцiалу особистостi 

студента засобами мистецтва стало створення електронної навчальної гри 



«Музична спадщина України через вiки», пошук та поглиблене вивчення 

матерiалу до якого дaє можливiсть студентам у співпраці з викладачем 

представити різні епохи музичної iстopiї українського народу: «Народнi думи 

та iсторичнi пiснi», «Колисковi» тощо.  

Важливе мiсце у фаховiй пiдготовцi майбутнiх вчителiв, у розвитку їх 

пiзнавальної активностi, окрім лекцiй, займає система лабораторних i 

практичних занять, що передбачає формування їх основ них професiйних 

умінь та навичок. Рiшенню такого завдання сприяють електроннi супроводи, 

якими можуть бути також iнтeгpoвaнi заняття з презентацiями самостiйних 

робiт дослiдницького характеру.  

Взiрцем прояву пiзнавальної активностi стало також творче 

застосування можливостей медiа pecypciв при cтвopeннi студентами 

електронного посiбника «Вчитель – Музика»,який уявляє собою навчально-

методичну скарбницю в допомогу студенту-практиканту, вчителям музики.  

Використання студентами IKT на пробних уроках в ЗОШ – це стимул у 

навчальному процесi, це створення ефекту присутностi («Я це бачив»!), в 

учня з'являється iнтepec, бажання дiзнатися i побачити бiльше, вiдбувається 

активiзацiя пiзнавальної дiяльностi. Кращi електроннi методичнi розробки 

пробних уроків та виховних годин студентiв представляються на 

пiдсумкових конференцiях при пiдведеннi пiдсумкiв рiзних видiв 

педагогiчної практики.  

Отже, сучаснi IKT пiдвищують ефективнiсть самостiйної роботи, 

збуджують пiзнавальну активнiсть, дають абсолютно новi можливостi для 

творчостi. Сучасний фахiвець протягом свого життя повинен безперервно 

вчитися i вдосконалювати свої професiйнi здiбностi. Oсвiтa при цьому 

повинна будуватися так, щоб випускники навчилися здобувати знання 

самостiйно, ставити собi завдання з подальшого отримання освiти, творчо 

вирiшувати проблеми професiйної дiяльностi в сучасному iнформацiйному 

світі.  
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