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Анотації:
Розглядаються інформаційний 
та освітній простори у вищому 
навчальному закладі та їх вплив 
на професійний розвиток май-
бутнього вчителя фізичної куль-
тури. Розкривається значення 
акмеологічного підходу в процесі 
професійного розвитку майбут-
нього вчителя фізичної культу-
ри. Вказано, що на професійний 
розвиток впливають не тільки ін-
дивідуальні особливості майбут-
нього вчителя фізичної культури, 
але і особливості інноваційного 
середовища. Зараз потрібне 
системне усвідомлення профе-
сійного розвитку майбутнього 
вчителя фізичної культури в умо-
вах інформаційно-освітнього 
простору вищої школи.

Драгнев Ю.В. Информационное и образо-
вательное пространства в высшем учеб-
ном заведении и их влияние на профес-
сиональное развитие будущего учителя 
физической культуры. Рассматриваются 
проблемы профессионального развития 
будущего учителя физической культуры в 
условиях информационно образователь-
ного пространства. Раскрывается значение 
акмеологического подхода в процессе про-
фессионального развития будущего учителя 
физической культуры. Указано, что на про-
фессиональное развитие влияют не только 
индивидуальные особенности будущего учи-
теля физической культуры, но и особенности 
инновационной среды. В настоящий момент 
нужно системное осознание профессиональ-
ного развития будущего учителя физической 
культуры в условиях информационно обра-
зовательного пространства высшей школы.

Dragnev Y.V. Informative and educa-
tional spaces in higher educational es-
tablishment and their influence on pro-
fessional development of future teacher 
of physical culture. In the article the prob-
lems of professional development of future 
teacher of physical culture are examined 
in the conditions of informative educa-
tional space. The value of acmeological 
approach opens up in the process of pro-
fessional development of future teacher of 
physical culture. It is indicated that not only 
the individual features of future teacher of 
physical culture but also features of innova-
tive environment influence on professional 
development. The system awareness of 
professional development of future teacher 
of physical culture is presently needed in 
the conditions of informative educational 
space of higher school.
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Вступ.1

Виникнення інформаційного простору в Україні 
різко змінило ситуацію обміну інформацією у ВНЗ. 
Такий простір виступає загальною основою, в яку 
одночасно входить увесь соціум. Тенденції розвитку 
українській системі вищої школи вимагають глибоко-
го і всебічного оновлення змісту вищої освіти, послі-
довного впровадження і використання інформаційних 
технологій навчання, модернізації освітньої політики 
в Україні в умовах інформаційного та освітнього про-
сторів.

Як що вказати на особливості вищезазначених 
просторів, то інформаційний простір повинен нада-
ти полігон для висунення і обробки нових ідей [7], а 
освітній простір, на нашу думку, повинен генерувати 
нові ідеї, форми і методи навчання у процесі профе-
сійного розвитку майбутнього вчителя фізичної куль-
тури через професійне становлення в різних видах 
інформаційних середовищ в умовах інформаційно-
освітнього простору відповідно до інформатизації ви-
щої освіти. Саме професійний розвиток особистості 
майбутнього вчителя фізичної культури, який також 
є учасником інформаційного простору  України, ви-
значається як цілеспрямований процес вирішення са-
мими студентами завдань, які реалізуються у процесі 
фахової підготовки. 

А. Антропова говорить, що сучасна педагогічна 
теорія характеризує показники ефективності профе-
сійного становлення особистості майбутніх педаго-
гів, перш за все, певними технологіями підготовки 
студентів до педагогічної діяльності.  Вчена, спи-
раючись на наукові здобутки В. Болотова [3], який 
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виділяє педагогічно значущі ознаки процесу про-
фесійного становлення майбутнього педагога (профе-
сійне становлення майбутнього вчителя відбувається 
в процесі гуманітарної взаємодії з викладачами ВНЗ, 
ученими-педагогами, шкільними вчителями, з дітьми; 
професійне становлення майбутнього вчителя є інди-
відуальним творчим процесом, що розкриває індиві-
дуальні здібності і потреби студентів) вказує на те, що 
професійне становлення майбутнього вчителя можна 
представити як цілеспрямований процес вирішення 
самими майбутніми вчителями завдань, які реалізу-
ються в логіці професійної освітньої програми [1]. 
Ми погоджуємося з тим, що професійне становлення 
майбутнього вчителя є індивідуальним творчим про-
цесом, але слід вказати, що такий процес входить у 
професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної 
культури в умовах інформаційно-освітнього простору 
України.

В умовах реформування вищої освіти України та 
формуванні у соціумі інформаційного та освітнього 
простів слід акцентувати увагу на впливі цих просторів 
на професійний розвиток майбутнього вчителя фізич-
ної культури в умовах інформаційно-освітнього про-
стору. По-перше цей вплив визначається особливістю 
побудови навчального процесу в умовах інформати-
зації освіти України; по-друге – необхідністю переу-
свідомлення методологічних підходів у безперервній 
освіті; по-третє – визначенням індивідуальних форм 
розвитку освітніх можливостей педагогічної системи, 
спрямованої на оптимізацію професійного розвитку 
майбутнього вчителя фізичної культури. 

Розгляду освітнього простору, інформаційно-
освітнього простору та інформатизації освіти  присвя-
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чено дослідження таких учених (В. Богословський, 
І. Гашенко, А. Журавльов, В. Ізвозчиков, С. Калашні-
кова, Б. Коротяєв, В. Курило, М. Потьомкин, В. Тре-
тяченко, та ін.) [2; 5; 6; 9]. Розгляду професійного 
розвитку та професійного становлення майбутніх 
учителів присвячено роботи таких учених (А. Антро-
пова, В. Болотов, О. Даутова, С. Христофоров та ін.) 
[1; 3; 6].

Стаття виконана в руслі досліджуваної в Інституті 
фізичного виховання і спорту Луганського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка теми „Теорія 
і методика застосування інформаційних технологій у 
професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної 
культури і основ здоров’я в умовах неперервної осві-
ти” (Державний реєстраційний номер 0110U000756).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета даної статті полягає в тому, щоб розглянути 

вплив інформаційного та освітнього просторів у ви-
щому навчальному закладі на професійний розвиток 
майбутнього вчителя фізичної культури.

Результати дослідження. 
Сучасні педагоги Б. Коротяєв, В. Курило, В. Тре-

тяченко вказують, що „під освітнім простором ми ро-
зуміємо все те, що створено працею людини з метою 
виховання, навчання й освіти молодого покоління. До 
нього входить вся сукупність спеціально створених 
навчальних закладів, устаткування, книги, підруч-
ники, техніка, програмні та директивні документи, 
проекти… тощо” [9, с. 17]. Таке розуміння освітнього 
простору дає можливість переусвідомити проблему 
інформаційного суспільства, як чинника, що так або 
інакше впливає на людську культуру. Зараз відбува-
ється синтез інформаційного та освітнього просторів, 
який відповідає сучасним тенденціям реформування 
вищої освіти в нашій державі.

Продовжуючи свої думки, вчені наголошують, 
що „поняття „освітній простір” достатньо умовно, 
тому що воно створено не природою, а людиною. 
З’явилося воно на визначеному етапі еволюційного 
розвитку людини й суспільства і з моменту зароджен-
ня знаходилось й знаходиться завжди під контролем 
суспільства та його інститутів – релігійних, держав-
них, суспільних. У зв’язку з цим можна вважати, що у 
цілому освітній простір не був і не є і в сучасний час 
вільним, тобто воно завжди і на всіх етапах розвитку і 
існування у всіх своїх складових залежить від держа-
ви [9, с. 17].

С. Калашникова, А. Журавльов наголошують, що су-
часний етап розвитку людства характеризується глоба-
лізацією та інтеграцією світових соціально-економічних 
процесів, формуванням єдиного інформаційно-
освітнього простору, інтернаціоналізацією освітнього 
ринку. Поява і посилення цих рис – результат переходу 
від постіндустріального до інформаційного суспільства 
[8]. Ми погоджуємося, що здійснився перехід від одно-
го (постіндустріального) до іншого (інформаційного) 
суспільства, і це що це характеризується формуванням 
єдиного інформаційно-освітнього простору, а у нашо-
му випадку співпадає з ідеєю синтезу інформаційного 
та освітнього просторів.

В. Богословський, В. Ізвозчиков, М. Потьомкин 
вказують, що інформаційно-освітній простір визна-
чається як простір здійснення особистісних змін 
людей в освітніх цілях на основі використання су-
часних інформаційних технологій, зростаюча роль 
яких в організації освітньої діяльності визначає ак-
туальність завдання конструювання і структуризації  
як окремо узятого навчального закладу, так і регіо-
ну і галузі в цілому [2]. Слід зазначити, що розгляд 
В. Богословським, В. Ізвозчиковим, М. Потьомкіним  
інформаційно-освітнього простору як простору здій-
снення особистісних змін людей, на нашу думку, 
звужено. Насамперед інформаційно-освітній простір 
вміщує в себе різни види інформаційних середовищ, у 
яких і можуть відбуватися особистісні зміни.  

І. Гашенко говорить, що сучасна дидактика Укра-
їни вимагає системних змін, які повинні змістити ак-
цент з власне наукового змісту окремих дисциплін 
на вироблення компетенції, що дозволяє випускнику 
орієнтуватися в актуальному інформаційному про-
сторі і отримувати необхідні знання, уміння і навики, 
необхідні для вирішення приватних завдань [5]. Осо-
бистісні та системні зміни в інформаційному просторі 
актуальні та вимагають теоретичного і методичного 
обґрунтування, що у свою чергу надасть можливість 
усвідомити необхідність зміни світогляду у межах 
прогресивного розвитку інформаційного суспільства 
та професійного розвитку майбутнього вчителя фізич-
ної культури в умовах інформатизації освіти.

В. Вембер говорить, що „базисом глобального 
процесу інформатизації суспільства є інформатизація 
освіти, яка повинна випереджати інформатизацію ін-
ших напрямів суспільної діяльності, оскільки саме тут 
формуються соціальні, психологічні, загальнокуль-
турні і професійні фундаменти для інформатизації 
суспільства [4]. Така думка В. Вембера нам імпонує, і 
ми погоджуємося з думкою вченого. Виходячи з цього 
слід зазначити, що професійний розвиток майбутньо-
го вчителя фізичної культури безумовно проходить 
в умовах інформатизації освіти, оскільки це веління 
часу, тому формування професійних компетенції на 
основі інформаційного світогляду передбачає роз-
виток специфічного професіоналізму, як інтеграль-
ної характеристики фахової підготовки майбутнього 
вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-
освітнього простору.

С. Калашникова, А. Журавльов наголошують, що 
впровадження ІКТ в освітню систему України та фор-
мування єдиного інформаційно-освітнього простору 
– одні з пріоритетних напрямів сучасної державної 
політики [8]. Вченими акцентується увага на тому, що 
в Національній доповіді про розвиток освіти в Укра-
їні В. Кремень М. Степко, К. Левківський, О. Сухо-
литкий наголошують: „Головною метою в контексті 
створення інформаційного суспільства й освітньо-
інформаційного простору є забезпечення доступу до 
інформації широкого спектру споживання; ….роз-
виток та впровадження сучасних комп’ютерних тех-
нологій у системі освіти…., науці та інших сферах; 
створення в найкоротші строки необхідних умов для 
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забезпечення широкого доступу навчальних закла-
дів, наукових та інших установ до мережі Інтернет; 
…..розвиток освітніх і навчальних програм на базі 
комп’ютерних інформаційних технологій” [10, с. 29]. 
Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної 
культури  визначається його професійним становлен-
ням у процесі фахової підготовки, реалізацією в пе-
дагогічній праці професійно значущих особистісних 
якостей, професійних умінь і навичок. Професійний 
саморозвиток представляє собою безперервний, бага-
тогранний процес реалізації особистості майбутнього 
вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-
освітнього простору. Вплив інформаційного та освіт-
нього просторів у вищому навчальному закладі на 
професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної 
культури безперечний, особливо у сучасних умовах 
інформатизації суспільства взагалі та комп’ютеризації 
навчального процесу зокрема. Цей вплив визначає 
вектор професійного розвитку майбутнього вчителя 
фізичної культури у процесі фахової підготовки, і ха-
рактеризується саморозвитком і самоосвітою протя-
гом усього періоду навчання.

О. Даутова, С. Христофоров вказують на те, що 
поза самоосвітою ідея особистісного і професійного 
розвитку вчителя не може бути втілена в життя [6]. 
Авторами зроблена спроба співвіднести параметри 
особистісного і професійного розвитку педагога (див. 
табл. 1).

Спроба О. Даутової та С. Христофорова співвіднес-
ти параметри особистісного і професійного розвитку 
педагога, на нашу думку, вдала і потребує належної 
уваги у подальшому розгляду проблеми професійно-
го розвитку майбутнього вчителя фізичної культури 
інформаційному та освітньому просторах у вищому 
навчальному закладі.

Висновки. 
Розглянувши вплив інформаційного та освітньо-

го просторів у вищому навчальному закладі на про-
фесійний розвиток майбутнього вчителя фізичної 

культури слід зазначити, що цей вплив визначається 
впровадженням та використанням інформаційних 
технологій в навчальному процесі; оновленням змісту 
професійної підготовки в безперервній освіті тощо.

У перспективі планується розглянути проблему 
професійного становлення майбутнього вчителя фі-
зичної культури на етапі професійного розвитку в ін-
формаційному суспільстві.
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Таблиця 1
Взаємозв’язок особистісного і професійного розвитку педагога (О. Даутова, С. Христофоров) 

Параметри Особистісний розвиток Професійний розвиток

Цінності
Розвиток і розширення системи ціннісних 
орієнтацій особистості як системи морально-
етичних принципів, що детермінують діяльність

Розвиток і розширення системи ціннісних 
орієнтацій особи як системи морально-
етичних принципів, що детермінують 
професійну діяльність

Мета Розвиток тенденції до самоактуализації і 
самореалізації

Розвиток позитивної мотивації до 
професійної діяльності і підвищення своєї 
майстерності, самореалізація

Я-концепція
Розвиток і поглиблення адекватного і цілісного 
уявлення про себе. Зміцнення позитивної 
Я-концепції.

Адекватне формування Я-концепції вчи-
теля. Зміцнення адекватної професійної 
самооцінки. Зміцнення позитивної 
захищеності.

Перспек-
тива

Визначення напрямів і перспектив подальшого 
внутрішнього зростання

Прогнозування кар’єрного зростання і 
„творіння” власної професійної біографії

Завдання 
розвитку

Активізація розвитку когнітивної сфери як 
здібності до абстрактнішого і узагальнено-
го розуміння і диференціації, категоризації 
явищ навколишнього світу. Рефлексія власної 
діяльності, особового досвіду.

Коректування, вдосконалення наявних 
професійних умінь, навиків, способів 
діяльності на основі інтеріоризації 
нової інформації. Рефлексія професійної 
діяльності, педагогічного досвіду


