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Сьогоднi в Україні продовжується модернiзацiя системи освiти,
opiєнтованої на входження у свiтовий iнформацiйно-освiтнiй простiр. Цей
процес супроводжується суттєвими змiнами в педагогiчнiй тeopiї та практицi
навчально-виховного процесу, пов'язаними з внесенням коректив у змiст
технологiй навчання, якi повиннi бути адекватнi сучасним технiчним
можливостям, i сприяти гармонiйному входженню студентства в
iнформацiйне суспiльство.
Прискорення темпу життя, великий потiк знань, що впливає на сучасну
людину, потребує вiд неї вмiння швидко знаходити необхiдне рiшення,
використовуючи для цього пошуковi методи, користуючись великою
кiлькiстю рiзноманiтних джерел iнформацiї. У зв'язку з цим, серед
традицiйних форм та методик навчання, у педагогiчнiй практицi все частiше
використовуються iнтерактивнi методи та iнформацiйнi технологiї. Вони
спрямованi на пiдвищення пiзнавальної активностi студентiв, реалiзацiю
спiльної дiяльностi, нацiленої на кооперативну обробку навчальної
iнформацiї з виробленням нових знань особисто кожним студентом в
оптимальному тiльки для нього режимi.
Iнтерактивні методи навчання досить швидко були визнанi вчителями
та управлiнцями дiєвим засобом впровадження нових oсвітніх технологiй. Як
свiдчать наукові дослiдження, інтерактивними прийнято називати засоби, що
забезпечують безперервну дiалогову взаємодiю суб'єктiв oсвітнього процесу.

«Інтерактивне навчання, за визначенням О. Пироженко, це спецiальна форма
органiзацiї пiзнавальної дiяльностi, яка має за мету створення комфортних
умов навчання, за яких кожен учень вiдчуває свою успiшнiсть та
iнтелектуальну спроможнiсть».
Розвиток iнформацiйних технологій, повсюдне використання
iнформацiйних pecypciв, що є продуктом iнтелектуальної дiяльностi
найбiльш квалiфiкованої частини працездатного населення суспiльства,
визначає необхiднicть пiдготовки в пiдростаючому поколiннi творчо
активного резерву. З цiєї причини стає актуальною розробка певних
методичних пiдходiв до використання засобiв нових iнформацiйних
технологiй для реалiзацiї iдей розвиваючого навчання, розвитку особистостi
студента.
Усвiдомлення об'єктивностi зазначених процесiв та сучасних вимог
спонукало викладачiв Лисичанського педагогiчного коледжу до
принципового якiсного аналiзу реальної ситуацiї в процесi професiйної
пiдготовки майбутнiх фахiвцiв-психологiв. Психологiчна служба сьогоднi
вносить вагомий внесок у реформування освiтянської галузi. Iї дiяльнicть
сприяє розвитку професiйнiй гнучкостi молодi, формуванню готовності до
особистiсного, професiйного вибору.
Для входження учасникiв навчального процесу коледжу у
iнформацiйно-освiтнє середовище, в коледжi здiйснено перепiдготовку
викладачiв у галузi сучасних iнформацiйних технологiй, iнформатизацiю
процесу навчання та виховання, оснащення заново вiдкритих комп'ютерних
лабораторiй
й
мультимедiйних
аудиторiй
технiчними
засобами
iнформатизацiї.
Беручи до уваги величезний вплив сучасних iнформацiйних технологiй
на процес освiти, викладачi спецiальностi «Практична психологiя» з бiльшою
готовнiстю включають їх у свою методичну систему. Так, предметом
трансформацiї навчального процесу в новітнi iнформацiйнi технологiї, стали
питання комплексного комп'ютерного забезпечення навчальних дисциплiн,
урiзноманiтнення системи модульного контролю, аналiзу ефективностi
навчання студентiв за програмою «lntel®. Навчання для майбутнього» та
запровадження iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в yci сфери
oсвітньої дiяльностi.
З метою забезпечення якicно нового рiвня пiдготовки студентiв у
навчальний процес коледжу запроваджено модульно-рейтингову та
iнформацiйно-комунiкацiйну
технологiї.
Велику
увагу
придiлено
викладачами
щодо
розробки
варiативних
навчальних
програм,
вiдпрацювання єдиних вимог до якiсної теоретичної та практичної
пiдготовки, осмислення реальних змiн у навчальному планi. Kpiм того, що ця
дiяльнiсть була необхiдною, вона виявилася ще й дуже цiкавою, дала змогу
кожному переглянути свої дисциплiни в контекстi сучасних вимог.
Змiцнення навчально-методичної бази для органiзацiї iндивiдуальної та
самостiйної роботи студентiв, створення умов для пiдвищення науковометодичного рiвня викладачiв через навчання в мaгicтpaтypi та acпipaнтypi,

створення навчально-методичних комплексiв на електронних носiях,
розробка мультимедiйних лекцiй та iнтегрованих занять з використанням
новітніх технологiй вже сьогоднi дозволять побачити результати.
Можливiсть легкого доступу до iнформацiйно-методичного забезпечення
процесу навчання, використання засобiв нових iнформацiйних технологiй
забезпечує розширення i змiцнення зв'язкiв мiж викладачем i студентом,
теорiєю й практичним її втiленням при самопiдготовцi молодi, студентами й
дiтьми (учнями шкiл) при реалiзацiї завдань педагогiчноiї практики.
Актуальнiсть вищезгаданого визначається не тiльки соцiальним
замовленням, а й потребами iндивiда до самовизначення й самовираження в
умовах сучасного суспiльства. Освоєння викладачами нових методiв та
органiзацiйних форм роботи з використанням комп'ютерної технiки, а саме:
розробка електронних пiдручникiв, лекцiй з мультимедiйним супроводом,
контролюючих комп'ютерних програм, блоку комп'ютерних iлюстрацiй для
пiдтримки рiзних видiв занять дозволили сформувати iнформацiйне
середовище, що впливає на iнтелектуалiзацiю дiяльностi.
Iнформацiйно-навчальна дiяльнiсть, заснована на взаємодiї мiж
студентом (студентами), викладачем i засобами нових iнформацiйних
технологiй, спрямована на досягнення навчальних цiлей. Завдяки неї, стало
можливим iндивiдуалiзувати та диференцiювати процес навчання,
здiйснювати контроль з дiагностикою помилок i зi зворотним зв'язком,
здійснювати самоконтроль i самокорекцiю навчальної дiяльностi,
вiзуалiзувати навчальну iнформацiю.
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