
of language in educational sphere.
Key  words:  sociocultural  competence,  authentic  recourses,  intercultural  

dialog

УДК  004.5:371                                                                                Т.Т. Спориніна

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 

МОТИВАЦІЯ УВАГИ І ДІЯЛЬНОСТІ
 

У статті досліджено вплив інформаційно-комунікаційних технологій на  
формування особистості учня. Охарактеризовано умови активізації уваги і  
діяльності учнів на уроках інформатики.

Інформаційно-комунікаційні  технології  мають  суттєвий  вплив  на 
формування особистості  учня,  який  здатний  свідомо,  активно,  творчо 
взаємодіяти  з  соціальним  середовищем  та  впливати  на  навколишній  світ. 
Впровадження проектних технологій в навчання є перспективним, доцільним 
та результативним процесом [1].

Сучасний інформаційний мережний простір сполучений з навколишнім 
середовищем  завдяки  різним  інструментам  інформаційного  мережного 
суспільства  (саме  через  локальні,  корпоративні,  національні,  глобальні 
інформаційні  мережі,  Інтернет-конференції,  проекти,  сервіси  Google, 
Wikipedia (технологія Web 2.0), відео YouTube, спілкування Skype, ICQ тощо), 
які  успішно  використовуються  в  системі  освіти.  Перед  сучасною  школою 
постає завдання вивчення використання ресурсів глобальних інформаційних 
освітніх мереж та пристосування їхніх можливостей та змісту до формування 
навчально-виховного процесу в закладах освіти [2].

Необхідною  і  важливою  умовою  для  розвитку  індивідуальності  та 
пізнавальної діяльності сучасного школяра є організація мотивації навчання 
та  розвитку  інтересу  до  нього.  В  першу  чергу  мотивації  позитивної. 
Мотивації  навчання  сприяє  загальна  атмосфера  творчості  на  заняттях, 
включення  учня  в  колективні  форми  організації  різних  видів  діяльності, 
робота над спільними телекомунікаційними проектами, співробітництво між 
викладачем і учнем та групою учнів [3].

Серед  позитивних  аспектів  впливу  комп’ютеризації  на  розумову 
діяльність користувачів ІКТ виділимо такі: 

−  посилення  інтелекту  людини  за  рахунок  залучення  її  до  роботи  з 
різноплановими завданнями, для яких обов’язковим є використання засобів 
ІКТ як засобу розв’язування; 
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−  розвиток  критичного  мислення,  зумовлений  тим,  що,  працюючи  з 
завданнями, для розв’язування яких використовують засоби ІКТ, користувач 
раціонально  обирає  та  доцільно  використовує  програмне  забезпечення, 
складає  та  реалізує  послідовність  дій,  аналізує  результати  та  формулює 
висновки; 

−  розвиток  пізнавальних  процесів  –  сприймання,  мислення,  пам’яті, 
уяви; 

− готовність до подальшої самоосвіти в галузі інформаційних технологій 
[4].

Необхідно  відзначити  і  деякі  негативні  аспекти  впливу  педагогічно 
необґрунтованого  впровадження  ІКТ  у  навчальний  процес.  Це  надмірна 
інтенсивність  і  тривалість  роботи із  сучасними засобами ІКТ,  обмеженість 
мовленнєвого  спілкування.  Крім  того,  іноді  спостерігається  і  зниження 
розумової  діяльності  учня  за  умови  спрощення  розв’язування  завдання  у 
середовищі  комп’ютерної  програми,  адже  іноді  неможливо  оцінити 
непередбачене у програмі розв’язування завдання учнем, простежити логіку 
його міркувань. 

Чернівецька гімназія №2 має великий досвід ворганізаціїсистемироботиз 
обдарованими  дітьми.  Успішно  працює  наукове  товариство  “Талант”.  На 
протязі  року  школярі  беруть  участь  у  конкурсах,  олімпіадах  різного  рівні, 
телекомунікаційних  проектах,  проводять  шкільні  комп’ютерні  фестивалі, 
свято  для  молодших  школярів  “Посвята  в  інформатики”,  інтелектуальні 
марафони,  науково-практичну  конференція  «Зроби  крок»  та  науково-
природничу конференція сумісно з Вашківецькою школою «Я - Земля». 

Важливим  засобом  забезпечення  науковості  у  навчанні  є  залучення 
школярів  до  використання  методів  сучасної  науки  через  пошуково-
дослідницьку роботу та озброєння їх творчим досвідом діяльності. У зв'язку з 
зростаючим потоком наукової інформації головну увагу необхідно приділяти 
ключовим  проблемам  науки,  розкривати  учням  основні  ідеї  наукових 
досягнень,  привчати  їх  стежити  за  інформацією,  заохочувати  колективне 
обговорення  науково-технічних  і  соціальних  проблем.  Особливо  це 
стосується старшокласників.  Учбовий процес організований таким чином , 
щоб навчання та позакласна робота наочними, доступними, захоплюючими та 
мали практичну спрямованість. Створюються оптимальні умови для творчого 
розвитку учнів, стимулювання їх до самостійної i дослідницької роботи.

Навчання  учнів  за  умов  систематичного  доступу  до  комп’ютера,  як 
правило, проходить при підвищеному емоційному стані учнів, при виконанні 
завдань з використанням комп’ютера учні отримують наочні результати своєї 
роботи, що додає їм впевненості в своїх силах. У школяра виникає природне 
прагнення  поділитися  своїми  результатами  з  ровесниками,  почути  від  них 
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схвальну  рецензію.  Зацікавлення  та  включення  у  роботу  на  всіх  етапах 
комплексного завдання стимулюють внутрішню мотивацію та спонукають до 
успіху.  Співробітництво  на  заняттях  полягає  і  в  роботі  у  команді.  Учні 
відчувають переваги і користь від можливості спілкування з іншою людиною, 
від її допомоги в спільному вирішенні проблеми, навчанні. Вміння здійснити 
самоконтроль, нехай і за допомогою комп’ютера, свідчить про високу міру 
самостійності  мислення,  рефлексії,  самокритичності.  Творчо  учень  працює 
тоді,  коли на основі  здобутих знань і  вмінь створює за завданням учителя 
щось нове, оригінальне та унікальне. У тому й виявляються його судження, 
вміння і здібності. Використання творчих завдань у процесі навчання сприяє 
розвитку інтересу школярів до предмета.

Поєднуючи  в  собі  позитивне  багатьох  традиційних  інформаційних 
технологій, комп’ютерні технології дозволяють істотно оптимізувати процес 
навчання. Опанування знаннями, отримання практичних навичок може стати 
більш  цікавими,  емоційно  насиченими,  динамічними  та  наочними. 
Комп’ютерна технологія сприяє індивідуалізації і диференціації навчального 
процесу, активізує мотивацію і творчість учнів. 
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В  статье  исследовано  влияние  информационно-коммуникационных  
технологий  на  формирование  личности  школьника.  Дана  характеристика  
условий  активизации  внимания  и  деятельности  учеников  на  уроках  
информатики. 

In  article  influence  of  information  and  communication  technologies  on  
formation of the identity of the school student is investigated. The characteristic of  
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conditionsfor strengtheningof attention and activity of pupils at informatics lessons  
is submitted.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Обучение  русскому  языку  в  контексте  будущей  профессиональной 
деятельности  -  важнейшая  составляющая  качественной  подготовки 
квалифицированных специалистов. 

Профессиональная направленность процесса овладения русским языком 
обеспечивает  достаточную  подготовку  студентов  к  восприятию  лекций 
преподавателей-предметников  и  чтению  учебной  литературы  по 
специальности,  участию  в  реальной  учебно-профессиональной 
коммуникации  с  преподавателями  на  практических  занятиях,  зачётах, 
экзаменах.

Реализация  принципа  профессиональной  направленности  (ППН) 
осуществляется,  главным  образом,  путём  подбора  материалов, 
затрагивающих  профессиональную  сферу  деятельности  будущих 
специалистов, а также форм и методов их использования, что, в свою очередь, 
побуждает преподавателя к поиску технических и научно-популярных текстов 
для занятий.

Поскольку  представление  о  будущей  профессии  является  самым 
устойчивым  мотивом,  придающим  жизненный  смысл  всей  деятельности 
обучаемого как на занятии, так и вне его, осведомлённость преподавателя в 
области технических, научных и практических интересов студента позволяет 
стимулировать его интерес к изучению русского языка.

ППН  может  быть  реализован  при  помощи  аудиторной  работы, 
внеаудиторной работы и самостоятельной работы студентов.

I. Аудиторная работа
1) Обучение всем видам речевой деятельности на текстовом материале, 

содержащем профессионально-значимую информацию.
2)  Обучение  грамматическим средствам в  системе  с  научным стилем 

речи,  т.е.  лексическая  наполняемость  грамматических  упражнений  должна 
соответствовать тематике параллельно изучаемых текстов по специальности.

Использование  значимого  для  студентов  учебного  материала  в 
различных  видах  аудиторной  работы  способствует  максимально  полному 
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