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Анотація. Дослідження присвячено актуальній проблемі впливу сучасних засобів
автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій на процес формування професійної
компетентності майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту. Проаналізовано стан
розроблення проблеми формування професійної компетентності фахівців у сучасній
педагогічній

теорії

та

практиці,
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особливості

використання

засобів

автоматизації та впровадження комп'ютерно-інтегрованих технологій формування професійної
компетентності майбутніх фахівців, а також обґрунтовано умови формування професійної
компетентності майбутніх фахівців, спираючись на особливості впровадження сучасного
програмного забезпечення.
Вступ. Ефективність розвитку спортивних ігор не можливо уявити без впровадження
сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Сучасний підхід до навчання
спрямований на внесення в процес навчання нововведень, обумовлених особливостями
динаміки розвитку сучасного спорту; специфікою різних технологій навчання та потребами
студентів. Використання комп'ютерних технологій у фізичному вихованні забезпечує високу
мотивацію, міцність знань, творчість і фантазію, комунікабельність; формує активну життєву
позицію, командний дух, цінність індивідуальності, свободу самовираження; зосереджує увагу
на діяльність, взаємну повагу і демократичність.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні ефективного засобу
автоматизації та впровадження комп'ютерно-інтегрованих технологій формування професійної
компетентності майбутніх фахівців.
Відповідно до поставленої мети, окреслено основні завдання дослідження: з’ясувати
стан розроблення проблеми формування професійної компетентності фахівців у педагогічній
теорії та практиці; охарактеризувати особливості використання засобів автоматизації та
впровадження комп'ютерно-інтегрованих технологій формування професійної компетентності
майбутніх фахівців; виявити, обґрунтувати умови формування професійної компетентності
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майбутніх фахівців, спираючись на особливості впровадження сучасного програмного
забезпечення. Для реалізації сформульованих завдань використано такі методи дослідження:
теоретичні – аналіз педагогічної, методичної літератури, синтез, порівняння й зіставлення,
індукція та дедукція, аналогія, узагальнення; емпіричні – бесіда, опитування, педагогічне
спостереження.
Результати дослідження. Зростання впливу інформаційних технологій у світі стимулює
розвиток нових сфер людської діяльності й галузей знань, що покликані задовольняти потреби
соціуму

в

накопиченні,

інформаційно-аналітичних

обробленні,
служб,

збереженні

систем

інформації,

інформаційного

розширенні

забезпечення

діяльності

управління

й

адміністрування. Саме такі завдання реалізує в професійній практиці майбутній фахівець. Зміна
системи соціальних комунікацій зумовила появу напряму підготовки, що формує ключові
компетентності,

зорієнтовані
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діяльності
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оброблення інформації, обслуговування її руху, що виникли внаслідок функціювання соціуму,
їх збереження в розгалуженій мережі, інші процеси й результати оброблення, а також
обслуговування. Нагальна необхідність у підвищенні рівня формування професійної
компетентності майбутніх фахівців стимулює вдосконалення організаційно-педагогічних,
дидактичних умов підготовки майбутніх фахівців, переосмислення методів, засобів, прийомів,
форм, принципів, правил класичної дидактики, змушує корегувати їх, зважаючи на специфіку
дистанційного навчання здобувачів вищої освіти [3, 5].
C розвитком комп'ютерних технологій зростає множина комп'ютерних програм, що
мають різне призначення і застосування. Фахівцю в галузі фізичного виховання складно уявити
роль і місце програмного продукту в цьому просторі, а також зробити вибір кращої програми
для вирішення того чи іншого завдання. У зв'язку з цим, науковий і практичний інтерес
представляє загальна класифікація комп'ютерних програм, які використовуються у фізичному
вихованні і спорті. При систематизації застосування інформаційних технологій в обраній галузі
можна виділити такі напрямки: освітній процес, спортивне тренування, спортивні змагання,
оздоровча фізична культура, спортивний менеджмент і регуляція кадрового потенціалу галузі.
Вибір оптимальних шляхів впровадження актуальних аналітичних інструментів, інших
сучасних програмних розробок та інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку,
збереження, перетворення, аналізу даних та відомостей, з метою забезпечення доступу до них
обумовлює впровадження сучасних засобів автоматизації комп'ютерно-інтегрованих технологій
на процес формування професійної компетентності майбутніх фахівців галузі фізичної
культури та спорту. Доцільно звернути увагу на застосування такого потужного інструменту,
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інтелектуальних технологій управління. Система автоматизує основні процеси, а також
розвиває можливості сучасного технічного простору, що підтримує філософію простоти та
доступності, де влучна технічна підтримка оперативно вирішить питання, що виникають в
процесі управління.
Спираючись на думку, що пріоритетом діяльності сучасної компанії є цифровізація
внутрішніх і зовнішніх процесів, де починаючи з найпростіших задач, закінчуючи складними,
комплексними, інтегрованими завданнями, відбувається автоматизація, CRM системи можуть
бути застосовані практично до будь-якого етапу супроводження

підвищення ефективності

обраного процесу. Отже, сьогодні, як ніколи, галузь фізичної культури та спорту не може не
використовувати надбання сучасних досліджень та розробок в галузі інформаційнокомунікаційних технологій, що відображено у

їх затребуваності. Розв’язання проблеми

потребує накопичення та обробки великих обсягів інформації. Тому в умовах інформаційного
суспільства цілком закономірним є застосування сучасних інформаційних технологій, зокрема
використання CRM систем автоматизації відносин із клієнтами, як дійсними, так і
потенційними [3, 5, 6, 7]. Зокрема, засобами Bitrix24, однієї з популярних CRM систем,
впроваджених в Україні,

можлива візуалізація поставлених та розв’язувальних завдань у

просторі кіберспорту (рис.1).

Рис. 1. Сфери діяльності, з якими може контактувати агентство
Готові модулі CRM системи призначені для контролю завдань і робочого часу, за
допомогою яких є можливість ставити завдання, спільно працювати над розв’язанням
поставлених завдань. Також

доцільно використовувати модулі, призначені для організації

форумів, конференцій та інших

заходів корпоративної

роботи, з можливістю

спільного

доступу до файлів, використовувати хмарне сховище робочих документів. Зауважимо, що в
контексті підвищення якості праці можна проводити онлайн-тестування із подальшим
419

«Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні»
ІV Всеукраїнська інтернет-конференція “COLOR OF SCIENCE”, 29 січня 2021 року

збереженням результатів у базі знань в wiki-довіднику. Беззаперечною також є ефективна
комунікація між суб’єктами управління процесами, з використанням єдиного месенджеру,
закритих чатів, відкритих каналів з метою покращення автоматизації процесів.
Висновки. Використання автоматизованих комп'ютерно-інтегрованих технологій, на
нашу думку, підвищить ергономічність функціонування процесу навчання здобувачів вищої
освіти, адже їх впровадження, систематичне та динамічне застосування сприяє

побудові

успішної роботи закладу вищої освіти, ефективність діяльності якого неможливо усвідомити
без вдало розробленої концепції, стратегії, центром якої виступає спеціально підібраний підхід,
спрямований на побудову взаємовигідних відносин суб’єктів навчально-виховного процесу, та з
іншого боку, з технічної точки зору це комплекс програмного забезпечення, який забезпечує
автоматизацію більшості процесів функціонування та розвитку галузі фізичної культури та
спорту.
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