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Анотація. У статті розглядається проблема формування культури 

здоров'я особистості в умовах інформатизації освіти з використанням 

сучасних інформаційних технологій за допомогою програми " Інтел Навчання 

для майбутнього " 
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С.І.Єршов (Лисичанськ) 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «INTEL®  НАВЧАННЯ ДЛЯ 

МАЙБУТНЬОГО» В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я 

ОСОБИСТОСТІ 

Актуальність. Збереження та зміцнення здоров’я громадян України в 

умовах подальшої розбудови Української держави, її інтеграція з прогресивним 

демократичним європейським суспільством набули загальнодержавного 

значення та зумовлюють необхідність прискореного розвитку 

конкурентоспроможного фахівця, а це, у свою чергу, сприяє новому баченню 

проблеми формування інтелектуальної ланки в системі підготовки майбутніх 

фахівців та їх участь у розвитку культури здоров’я особистості(Н.П. 

Абаскалова, Е.М. Вайнер, Т.Я. Маїун та ін.). Процес інформатизації 

суспільства сьогодні - це об’єктивне явище, пов’язане з підвищенням ролі і 

впливу інтелектуальних видів діяльності на всі аспекти людського життя. А 

відтак інформатизація освіти як невід’ємної складової інформатизації 

суспільства має забезпечити функціонування людини в умовах наявного 

сучасного техноінформаційного простору і, перш за все, зорієнтувати розвиток 

освіти на впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій 

та можливість їх використання в розвитку культури здоров’я особистості. 

Аналіз останніх досліджень показує, що особливу роль у формуванні 

культури здоров’я особистості відіграє вчитель [2, 23], а це в свою чергу 

потребує корекції спеціальної підготовки педагогічних кадрів [3, 11]. 

Мета статті - обґрунтувати застосування в процесі формування культури 

здоров’я особистості програми "Інтел Навчання для майбутнього", що 

сприятиме росту духовного, соціального та фізичного здоров’я. 

Майбутнім учителям фізичної культури для успішного вирішення 

проблеми формування культури здоров’я особистості в сучасному суспільстві 

необхідно вже сьогодні навчитися: 

ефективно використовувати знання про здоров’я та його складові в 

реальному житті; 
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уміти творчо застосовувати оздоровчі технології, які спрямовані на 

духовний аспект здоров’я; 

ставити цілі та здійснювати постановку задач, визначати пріоритети, 

планувати конкретні результати валеологічних досліджень, визначати стан 

духовного, психічного й фізичного здоров’я школярів та нести персональну 

відповідальність за них; 

уміти складати та вдосконалювати індивідуально-оздоровчі системи 

(ІОС) з урахуванням віку, статі й індивідуальних особливостей учнів, 

застосовувати на заняттях з фізичної культури і основ здоров’я найбільш 

ефективні форми і методи з метою формування культури здоров’я школярів 

[1,277 - 280]. 

Використання інформаційних технологій у формуванні вмінь та навичок 

з розвитку культури здоров’я дає можливість значно підвищити ефективність 

засвоєння поданої інформації та оптимізувати сам процес формування 

культури здоров’я особистості за рахунок своєчасності, корисності, доцільного 

дозування, доступності (зрозумілості), адаптації темпу навчальної інформації 

до швидкості засвоєння, врахування індивідуальних особливостей учнів, 

ефективного поєднання індивідуальної та колективної діяльності, методів і 

засобів навчання, організаційних форм навчального процесу, використання 

особистісно значущих мотивів та, за висловленням Ж. Неттона, уміння бачити 

«...перспективу майбутнього...», яку він визначав як важливішу характеристику 

особистості - здатність конструювати довгострокові особистісні цілі та 

працювати в напрямку їхнього здійснення [4, 351 - 352]. 

Реальною альтернативою традиційним методикам та програмам може 

стати підтримана Міністерством освіти і науки України освітня програма 

"Intel® Навчання для майбутнього”. Ця всесвітня благодійна програма 

навчання вчителів використання комп’ютера як інструмента в освітньому 

процесі, що одержала назву «Intel®Teach to the Future», була розпочата 

корпорацією Intel в 2000 р. у ряді країн світу. Сьогодні вона діє у 35 країнах і 

спрямована на розширення використання сучасних технологій у навчальному 

процесі. Її мета - сформувати у вчителів навички ефективного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у засвоєнні різних навчальних 

предметів учнями різних вікових категорій за допомогою ефективних 

інноваційних педагогічних технологій, зокрема самостійної (індивідуальної чи 

групової) дослідницької діяльності учнів, використання методу навчальних 

проектів тощо. 

Учасники програми опановують цілий комплекс інноваційних 

педагогічних технологій навчання: особистісно-орієнтоване навчання, 

модульний підхід до організації навчання, конструктивізм, проектний метод, 

проблемне навчання, групове і гарне навчання та засвоюють увесь спектр 

дослідницьких умінь [4]. 

Програма допомагає вирішити одну з фундаментальних проблем системи 

освіти - проблему пасивного сприйняття знань. Сучасних студентів й учнів 

цікавить сучасне навчання - навчання із застосуванням інформаційних 

технологій [5,4]. 
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Отже, програма «Intel® Навчання для майбутнього» є найбільш 

оптимальною для розв’язання проблем організації діяльності студентів щодо 

розвитку культури здоров’я, а саме: низький рівень мотивації щодо 

формування культури здоров’я особистості; недостатня поінформованість про 

сутність та зміст культури здоров’я; критичний рівень сформованості культури 

здоров’я сучасних школярів; недооцінка ефективності використання 

інформаційних технологій на заняттях з фізичного виховання та безпеки 

життєдіяльності з учнями різного віку та стану здоров’я з метою формування 

культури здоров’я особистості. 
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