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Авраменко О.В. «Фoрмувaння в мaйбутнiх хoрeoгрaфiв iнфoрмaцiйнo- 



кoмунiкaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi у прoцeci вивчeння фaхoвих диcциплiн». 

 

Актуальність роботи. Нині система освіти відчуває значний поступ 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та їхній вплив на освітній 

процес. ІКТ в освіті спричинили низку реформ, які пов’язані з появою освітніх 

мереж, нових форм та засобів навчання, виникненням та широким поширенням 

нових педагогічних технологій. ІКТ та засоби стають простішими в 

користуванні, спрямовані на зберігання значних обсягів інформації, призначені 

для того, щоб людина якнайшвидше почала використовувати їх для власних 

навчальних, професійних потреб та організації дозвілля. Хмарні обчислення, 

які спрощують доступ до інформації, дозволяють здійснювати швидкі та 

ефективні кроки для вдосконалення виробництва, навчання, професійного та 

особистісного розвитку, зокрема розвитку хореографічної освіти, потребують 

відповідного володіння необхідним рівнем інформаційно-комунікаційної 

компетентності. 

Формування ІК-компетентності майбутніх хореографів нині є ключовою 

у процесі професійної підготовки. Державні програми «Сто відсотків», 

«Інформатизація освіти» здійснюються нині в Україні у контексті 

глобалізаційних, євроінтеграційних процесів, технологій впровадження ІКТ 

безпосередньо в освітній процес. Нині у контексті численних дискусій навколо 

інформаційно-комунікаційної компетентності важливим є її аналіз, визначення 

місця у міжнародних порівняльних дослідженнях, уточнення цього поняття 

згідно з підходами вітчизняних і зарубіжних авторів у контексті 

компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх хореографів. 

Одним із напрямів сучасної освітньої політики багатьох країн є компетентнісне 

спрямування процесу навчання. 

 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та поетапному 

впровадженні в освітній процес ЗВО технології формування в майбутніх 

хореографів інформаційно-комунікаційної компетентності у процесі вивчення 

фахових дисциплін. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати суть понять «інформаційно-комунікаційна 

компетентність» та психолого-педагогічні особливості формування в майбутніх 

хореографів інформаційно-комунікаційної компетентності у процесі вивчення 

фахових дисциплін. 

2. Визначити зміст структурних компонентів інформаційно- 

комунікаційної компетентності. 

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію 

формування в майбутніх хореографів інформаційно-комунікаційної 

компетентності у процесі вивчення фахових дисциплін. 

4. Уточнити критерії, показники і рівні сформованості в майбутніх 

хореографів інформаційно-комунікаційної компетентності у процесі вивчення 

фахових дисциплін. 

Об’єкт дослідження – освітній процес підготовки майбутніх хореографів. 



Предмет дослідження – технологія формування в майбутніх хореографів 

інформаційно-комунікаційної компетентності у процесі вивчення фахових 

дисциплін. 

Для розв’язання дослідницьких завдань використано комплекс методів 

дослідження, зокрема, теоретичні: історико-логічний, проблемно-цільовий, 

порівняльний, ретроспективний аналіз для порівняння й зіставлення різних 

поглядів у педагогіці, психології та філософії на аспекти досліджуваної 

проблеми; розгляду теоретичних питань із метою визначення поняттєво- 

категорійного апарату; обґрунтування технології формування в майбутніх 

хореографів інформаційно-комунікаційної компетентності у процесі вивчення 

фахових дисциплін; емпіричні: діагностичні (бесіди, анкетування, тестування, 

контрольна робота, вивчення документації), прогностичні (експертні оцінки, 

ранжування, моделювання), обсерваційні (спостереження, самооцінка) для 

виявлення рівня сформованості в майбутніх хореографів інформаційно- 

комунікаційної компетентності у процесі вивчення фахових дисциплін; 

педагогічний експеримент для виявлення ефективності розробленої технології 

формування в майбутніх хореографів інформаційно-комунікаційної 

компетентності у процесі вивчення фахових дисциплін); методи 

математичної статистики (статистична обробка даних, графічне 

відображення результатів, критерій Пірсона) для кількісного та якісного аналізу 

результатів педагогічного експерименту. 

 

Наукова новизна і теоретичне значення дисертаційної роботи поляга в 

тому, що вперше: 

– уперше теоретично обґрунтовано технологію формування в майбутніх 

хореографів інформаційно-комунікаційної компетентності у процесі вивчення 

фахових дисциплін та етапи її реалізації (професійно-мотиваційний, змістово- 

діяльнісний, рефлексійно-корегувальний); педагогічні умови ефективного 

функціонування технології; виокремлено психолого-педагогічні особливості 

формування в майбутніх хореографів інформаційно-комунікаційної 

компетентності у процесі вивчення фахових дисциплін; 

– уточнено суть понять «інформаційно-комунікаційна компетентність», 

компоненти сформованості в майбутніх хореографів інформаційно- 

комунікаційної компетентності у процесі вивчення фахових дисциплін 

(мотиваційно-ціннісний, змістовий, процесуальний, особистісно-

рефлексійний); критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-творчий, 

рефлексійно- результативний), показники; 

– подальшого розвитку набули положення щодо оновлення прийомів, 

форм та методів формування в майбутніх хореографів інформаційно- 

комунікаційної компетентності у процесі вивчення фахових дисциплін. 

 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

вдосконалено навчальні програми професійної підготовки майбутніх 

хореографів, зокрема з дисциплін психолого-педагогічного циклу. 

Основні наукові результати проведеного дослідження впроваджено в 



освітній процес Бердянського державного педагогічного університету (довідка 

№57-22/696 від 15.06.2021 р.), Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка (довідка № 1817/01.65/10 від 24.06.2021 р.),  

Херсонської академії неперервної освіти (довідка № 01-23/236 від 

16.06.2021р.).  

Фактологічний матеріал і джерельна база дослідження можуть бути 

підґрунтям для наукових розвідок студентів, магістрантів, аспірантів, 

докторантів із проблем фoрмувaння в мaйбутнiх хoрeoгрaфiв iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi у прoцeci вивчeння фaхoвих диcциплiн. 

 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються, забезпечується теоретико-методологічним 

обґрунтуванням його вихідних положень, відповідністю методів мети, 

завданням, об’єкту і предмету дослідження, поєднанням кількісного й якісного 

аналізу отриманих даних, доказовістю висновків. Актуальність теми 

дослідження достатньо обґрунтована. Наукові положення й висновки – чіткі й 

науково обґрунтовані. 
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проблеми, досвід та інновації» (Харків, 2019); всеукраїнських: «Молода 

спортивна наука України» (Львів, 2018), «Від творчого педагога до творчої 

дитини: гармонія партнерської взаємодії» (Кам’янець-Подільський, 2018); 

«Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій» (Дніпро, 2018); 

«Дистанційна освіта: реалії та перспективи» (Харків, 2018); «Фізичне 

виховання та спорт в закладах вищої освіти» (Харків, 2020). 

 

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертацію написано науковою 

мовою, структура дисертації відповідає алгоритму проведеного автором 

дослідження. Зміст наукової роботи викладено українською мовою в логічній 

послідовності та доступною для сприйняття, адекватно використано наукові 

терміни. Зміст, оформлення дисертації та кількість публікацій відповідають 

вимогам пп. 9, 10, 11, 12, «Порядку проведення експерименту з присудження 



 


