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Освітній процес спрямовано на інтелектуальний, усебічний 

розвиток сучасної молоді, розширення її світогляду, 

вдосконалення відповідних особистісних та професійних 

якостей, а також на розкриття потенційних можливостей 

сучасної молоді засобами інформаційних технологій.  

У Законі України «Про національну програму 

інформатизації» зазначено, що інформаційна технологія – це 

цілеспрямована організована сукупність інформаційних 

процесів із використанням засобів обчислювальної техніки, що 

забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий 

пошук інформації, зосередження даних, доступ до джерел 

інформації незалежно від місця їх розташування.  

Метою статті є визначити вплив засобів інформаційних 

технологій на розвиток потенційних можливостей студентів 

факультету фізичного виховання і спорту Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

Проблема використання та впровадження інформаційних 

технологій для розвитку привертає увагу багатьох науковців. 

Зокрема, П. Образцов та С. Шляпцев пропонують розглядати 

інформаційні технології навчання як сукупність електронних 

засобів і способів їх функціонування, що використовуються 

для реалізації навчальної діяльності [2, с. 19]. В. Кремень 

вважає, що інформаційні технології не тільки полегшують 

доступ до інформації, але й дозволяють по-новому 

організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, де кожен 

студент був би активним і рівноправним учасником навчально-

виховної діяльності [1, с. 5]. 
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Впровадження в навчальний процес інформаційних 

технологій передбачає розробку і практичне використання 

відповідного науково-методичного забезпечення, застосування 

інструментальних засобів та систем комп’ютерного навчання й 

контролю знань.  

Простежено, що використання інформаційних ресурсів 

дозволяє сформувати в майбутніх фахівців такі якості, які 

допоможуть їм у професійній діяльності, а саме: активність, 

самостійність, креативність, мобільність, оригінальність, 

конкурентоздатність, прагнення до самовдосконалення тощо. 

Одне з найвагоміших місць в організації інформаційних 

технологій посідає комп’ютер, який на будь-якому занятті 

допомагає створити високий рівень зацікавленості студентів за 

допомогою інформації, виведеної на екран. Окрім того, 

використання мережі Інтернет із освітньою метою 

вдосконалює навички самостійної роботи студентів.  

Таким чином, використання нових інформаційних технології 

в навчально-виховному процесі зумовлено використанням 

мультимедійних засобів та інтернет-технологій на лекціях, 

семінарах, практичних заняттях, комп’ютеризація бібліотек, а 

також створенням відповідного інформаційно-освітнього 

середовища, яке забезпечує задоволення різноманітних 

інформаційних потреб усіх учасників навчального процесу. 
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