
Молчанюк Вікторія Анатоліївна, асистент кафедри фізико-технічних 

систем та інформатики, ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка», vikaandjek@gmail.com 

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ТА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

У сучасній педагогічній науці набула поширення концепція 

компетентнісного підходу в освіті, що є основою змістовних змін із 

забезпечення відповідності освіти запитам і можливостям суспільства періоду 

інформатизації і глобальної масової комунікації. З розвитком і поширенням 

новітніх технологій однією зі складових професійної компетентності педагога 

є інформаційно-комунікаційна компетентність (ІК-компетентність). 

ІК-компетентність розглядається вченими-методистами як інтегральна 

якість особистості, що визначає підготовленість і здатність фахівців 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй професійній 

діяльності. Крім того, науковці зазначають, що ІК-компетентність ‒ це, по-

перше, якість особистості, що включає сукупність знань, умінь і навичок 

виконання різних видів інформаційної діяльності та ціннісне ставлення до 

цієї діяльності, при цьому під інформаційною діяльністю розуміють 

сукупність процесів збору, аналізу, перетворення, зберігання, пошуку та 

розповсюдження інформації; по-друге, ІК-компетентність безпосередньо 

пов’язана зі сферою професійної діяльності [1‒3]. 

До основних напрямків використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в професійній діяльності фахівців з фізичного 

виховання та фізичної культури і спорту відносять: 

- формування умінь і навичок роботи на персональному комп’ютері; 

- створення і використання програм контролю і самоконтролю знань 

з різних спортивно-педагогічних дисциплін; 

- використання інформаційних технологій в організації і проведенні 

наукових досліджень; 

- моделювання комп’ютерних змагань, тактичних дій та 

педагогічного процесу; 

- організацію дистанційного навчання; 

- навчальні мультимедійні системи. 

Зміст основних компонентів інформаційної підготовки повинен бути 

побудований таким чином, щоб вони могли служити базою для формування 

основ інформаційної культури майбутніх фахівців  фізичної культури [4]. 

Розглянемо деякі інформаційні технології, які можуть бути застосовані 

при формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності у майбутніх 

фахівців з фізичного виховання та фізичної культури і спорту. 
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Skype ‒ це безкоштовне програмне забезпечення, що встановлює 

шифрований голосовий зв’язок через Інтернет між комп'ютерами, а також ‒ 

платні послуги для дзвінків на мобільні і стаціонарні телефони. Skype 

дозволяє своїм користувачам вести індивідуальне листування, обмінюватися 

повідомленнями в режимі реального часу, організувати так звані конференц-

дзвінки. За допомогою таких дзвінків кілька людей, які знаходяться в різних 

куточках планети, можуть взяти участь в бесіді.  

Viber ‒ це мобільний додаток, що дозволяє дзвонити і відправляти 

текстові повідомлення іншим користувачам цього месенджера безкоштовно. 

Користуватися ним можна через WiFi або мобільний інтернет. Viber 

відрізняється досить високою якістю звуку. Ніяких обмежень на кількість 

відправлених або отриманих повідомлень, а також на тривалість розмов 

немає. 

Webnode ‒ є конструктором сайту, який дозволяє безкоштовно 

створити простий веб-сайт. Для налаштування сайту не потрібні знання 

програмування. Крім того, Webnode працює одночасно в якості 

безкоштовного сервісу хостингу. Тобто за його допомогою можна створити 

повнофункціональний сайт спортивного клубу. 

Блог – мережевий щоденник одного або декількох авторів, що 

складається із записів у зворотному хронологічному порядку, або це сайт у 

вигляді журналу, сортованого за датами. 

MS Word ‒ це текстовий редактор, що входить до складу пакету 

програм Microsoft Office, за допомогою якого створюються текстові 

документи (звіти, накази, заявки до змагань, протоколи спортивних змагань 

тощо). 

MS Excel ‒ це табличний процесор, програма для роботи з 

електронними таблицями. MS Excel входить до складу пакету програм 

Microsoft Office. Його можна використовувати для створення таблиць 

підбиття підсумків спортивних змагань, складання звіту зі змагань, складання 

зведених протоколів спортивних змагань.  

МS Publisher ‒ додаток, що входить до складу офісного пакету програм 

Microsoft Office, за допомогою якого можна створювати безліч 

найрізноманітніших публікацій ‒ від візиток і рекламних буклетів до 

складних брошур і каталогів. Простий у використанні МS Publisher надає 

можливість створювати барвисті запрошення на спортивні змагання, 

оголошення, спортивні грамоти, календарі роботи спортивної секції. 

Sony Vegas, Adobe Premiere Pro и Pinnacle Studio ‒ програми для 

відеомонтажу, створення відеороликів, які можуть бути використані для 

реклами спортивних заходів. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації 

фізичної самопідготовки студентів дозволяє не тільки підвищити рівень їх 

загальної фізичної підготовленості і ефективно розвивати відстаючі фізичні 



якості, а й підвищити зацікавленість, усвідомленість, систематичність 

самостійних занять.  

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності вимагає від 

фахівців з фізичного виховання та фізичної культури і спорту підвищення їх 

загальної комунікаційної та інформаційної культури, знань та вмінь 

застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній 

діяльності. 

Список використаних джерел 

 

1. Беспалов П. В. Компьютерная компетентность педагога в контексте 

личностно-ориентированного обучения // Педагогика. – 2003. - №4. – С. 45-

50. 

2. Андріянов О. В., Татакі О. О. Формування інформаційно-комунікативної 

компетентності в процесі підготовки фахівців документно-інформаційної 

сфери [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&

IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bdi_2016_1_9.pdf 

3. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. – М. : 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. –

 42 с.  

4. Швидкий В. О. Використання інформаційних технологій в підготовці 

майбутніх вчителів фізичної культури [Електронний ресурс]. ‒ Режим 

доступу:http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:SxJ8JYdUEmIJ:sc

holar.google.com/&hl=ru&as_sdt=0,5 
 

 

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:SxJ8JYdUEmIJ:scholar.google.com/&hl=ru&as_sdt=0,5
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:SxJ8JYdUEmIJ:scholar.google.com/&hl=ru&as_sdt=0,5

