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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
У статті розглядаються питання формування інформаційної компетентності
студентів педагогічного університету. Сучасний випускник університету повинен бути
готовим до використання теоретичних знань на практиці, працюючи в системі освіти або
в іншій сфері професійної діяльності. Встановлено, що одним з важливих напрямів
підготовки
професійно-компетентного
фахівця
є
формування
інформаційної
компетентності. Розробка та впровадження нових інформаційних технологій у навчальну
практику призводить до оновлення інформаційного середовища в будь-якій предметній
діяльності, що вимагає радикального переосмислення цілей, змісту, форм і методів
підготовки студентів педагогічного університету на новому технологічному рівні.
Розкрито сутність понять «компетентність», «інформаційна компетентність»,
визначено основні структурні елементи інформаційної компетентності студентів
педагогічного університету. Відзначається, що формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя є важливою частиною його професіоналізму. Перетворення
освіти на високотехнологічну сферу актуалізує педагогічні дослідження та розробку
проблем, пов’язаних з формуванням інформаційної компетентності майбутніх фахівців.
Особливу роль у формуванні інформаційно грамотного педагога відіграє освіта, набута у
вищому навчальному закладі, орієнтована на практичні навички, на вміння застосовувати
знання в нових педагогічних умовах і ситуаціях. Системне, цілісне представлення
інформаційної компетентності, розкриття її структури, обґрунтування критеріїв,
дозволяє цілеспрямовано та ефективно організувати навчальний процес у рамках
навчальної діяльності. Розкрито основні проблеми та суперечності в процесі формування
інформаційної компетентності студентів педагогічного університету на основі вивчення
процесу формування, розвитку та реалізації компетентнісного підходу в системі освіти.
Ключові слова: система освіти, інформаційна компетентність, компетенція,
компетентність, комп’ютерні технології.
Постановка проблеми. Проблема формування інформаційної компетентності студентів
педагогічного вузу є актуальною, сьогодні перед закладами вищої освіти стоїть завдання підготовки
професійно компетентного фахівця. Досягти високого рівня в підготовці майбутнього випускника вузу
можливо лише при збереженні фундаментальності в області теоретичного знання і поглибленні
практико-орієнтованої підготовки учнів. Майбутнього фахівця необхідно навчити самостійно
вирішувати освітні та професійні завдання із застосуванням комп’ютерних технологій.
Формування інформаційної компетентності (далі – ІК) безпосередньо пов’язане з інформатизацією
освіти, що розуміється як процес забезпечення сфери освіти методологією і практикою оптимального
використання нових інформаційних технологій, спрямованих на реалізацію соціальних, психологічних і
педагогічних цілей навчання і виховання [3, с. 12]. Це не може бути статичним процесом, оскільки сама
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освітня система знаходиться в стані безперервного оновлення змісту, технологій, відносин, правових
норм та інших її складових.
Нормативною базою для вирішення проблеми інформатизації виступають: Закон України «Про
освіту», державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття», Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на 2012–2021 роки та ін. У зв’язку з цим різко зросли вимоги до інформаційної
компетентності особистості, як одного з важливих структурних компонентів професійної компетентності. Людині потрібні сформовані навички ефективної взаємодії з інформаційним середовищем, уміння
використовувати надані можливості, і певний рівень інформаційної культури і культури поведінки в
інформаційному середовищі. Інформаційне середовище спонукає користувача постійно оцінювати свої
знання, уміти співвідносити моделі знань й інформації. У свою чергу, це не може не стимулювати
процеси, що завершуються отриманням нових знань.
Основна мета вищої професійної освіти – підготовка кваліфікованого фахівця: компетентного,
відповідального, що вільно володіє своєю професією та орієнтується в суміжних галузях діяльності,
здатного до ефективної роботи за фахом, готового до постійного професійного зростання та професійної
мобільності [3, с. 12].
Питанням компетентностей і компетенцій присвячена ціла низка праць зарубіжних і вітчизняних
науковців. У наукових працях вивчається структура та зміст професійної компетентності вчителя
(Т. Браже, В. Введенський [1], І. Підласий, І. Кривонос, М. Скрипник, К. Старченко, Л. Набока,
Н. Кузьміна, А. Маркова [7], Л. Мітіна тощо).
Аспекти підвищення професійної компетентності в системі безпреревної педагогічної освіти
розглядаються у дослідженнях М. Вагачевського, Б. Гершкнського, В. Дубініної, Є. Шилова та інших.
Н. Морзе, Е. Гусинський, О. Зайцева, А. Хуторський та ін. [11], наголошують, що слід розрізняти
поняття «компетенції» і «компетентності».
На думку А. Хуторського, компетенція – це сукупність взаємопов’язаних якостей особистості, які
є заданими для відповідного кола предметів і процесів і необхідними для якісної продуктивної дії
відносно них. А компетентність – це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її
особистісне ставлення до предмета діяльності. Тобто, під компетенцією слід розуміти задану вимогу,
норму освітньої підготовки особистості, а компетентність – як реально сформовані її особистісні якості і
мінімальний досвід діяльності [11, с. 59-60].
Метою статті є визначення впливу інформаційної компетентності на підготовку майбутнього
фахівця.
Результати дослідження. Розвиток і впровадження нових інформаційних технологій в освітню
практику веде до оновлення інформаційного середовища в будь-якій предметній діяльності та вимагає
кардинального переосмислення цілей, змісту, форм і методів підготовки студентів педагогічного вузу на
новому рівні, що відповідає вимогам часу.
Сучасний педагог повинен не тільки володіти необхідним для професійної діяльності обсягом
знань, а й вміти ними творчо користуватися в навчальній діяльності: визначати цілі пізнавальної
діяльності; знаходити оптимальні способи реалізації поставлених цілей; використовувати різноманітні
інформаційні джерела; шукати і знаходити необхідну інформацію, оцінювати отримані результати;
організовувати свою діяльність; співпрацювати з тими, хто навчається.
Сьогодні грамотним фахівцем неможливо стати, не орієнтуючись в спектрі сучасних інноваційних
технологій, ідей, напрямків, підходів, що реалізуються в сфері освіти. Мова йде про діяльнісний,
компетентнісний, особистісно-зорієнтований, системний, технологічний та інші підходи.
Трансформація освіти в високотехнологічну сферу актуалізує педагогічні дослідження і розробку
проблем, пов’язаних з формуванням інформаційної компетентності майбутніх фахівців. Особливу роль в
становленні інформаційно компетентного педагога відіграє освіта, отримана в закладі вищої освіти,
орієнтована на практичні навички, на здатність застосовувати знання в нових педагогічних умовах і
ситуаціях. Важливими при такому підході є як загальні математичні та природничі дисципліни, так і
загальнопрофесійні навчальні дисципліни, спрямовані на оволодіння комп’ютерними технологіями
студентами педагогічного вузу. Зокрема, застосування комп’ютерних технологій в процесі навчання у
вузі підвищує професійні можливості студентів, тим більше, що педагогічна культура майбутнього
вчителя повинна включати і такі професійні знання, вміння, навички і досвід діяльності, які в своїй
сукупності носять назву «інформаційної компетентності» (ІК) [3, с. 12].
У контексті даної роботи провідними категоріями є «компетенція», «компетентність»,
«інформаційна компетенція», «професійна компетентність», «інформаційна компетентність».
Незважаючи на те, що ці терміни активно використовуються в науковій і навчальній літературі, проте,
трактування цих понять досі залишається багатозначною. Перш ніж визначитися з терміном
«інформаційна компетентність», як ключової для даної роботи, необхідно виявити основні існуючі
підходи до визначення і самі визначення понять – «компетенція» і «компетентність».
У сучасній педагогічній науці і практиці широко застосовується дефініція «інформаційна
компетенція». Інформаційну компетенцію розуміють як сукупність знань, вмінь, навички і засобів
діяльності в галузі інформаційних технологій, спрямованих на вирішення професійних завдань. На
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основі аналізу наявних в науковій і методичній літературі характеристик можна визначити інформаційну
компетенцію, як надбані в результаті навчання конкретні знання, вміння, навички і засоби діяльності,
націлені на ефективне прийняття рішень в навчальній і професійній діяльності, за допомогою
використання комп’ютерних технологій.
Ми трактуємо термін «професійна компетентність» як сукупність інтегрованих знань, умінь та
навичок, а також особистісних якостей, що дають можливість педагогу ефективно проектувати і
здійснювати свою професійну діяльність.
Таким чином, можна констатувати, що постійне оновлення понятійно-категоріального апарату
педагогіки і освіти супроводжується активним осмисленням багатьох нових категорій і понять, до яких
відносяться, зокрема, і поняття «компетенція», «компетентність», «інформаційна компетентність» тощо,
діапазон існуючих визначень на сьогодні досить широкий. Таку ситуацію можна пояснити тим, що
автори підводять під свої визначення різні підстави (в багатьох випадках в конкретні визначення
включається докладний опис структурних елементів; в деяких визначеннях наголос робиться на
універсальність даного визначення).
До теперішнього часу немає єдиної класифікації компетенцій, так само як немає і єдиної точки
зору на те, скільки і яких компетенцій має бути сформовано у студента в процесі здобуття вищої
педагогічної освіти. У науковій літературі виділяють наступні групи компетенцій:
– Професійні (предметні) компетенції. Ці компетенції в зарубіжній літературі розглядають як
«готовність і здатність на базі предметних знань і навичок оцінювати результати, вирішувати завдання і
проблеми доцільно та методично вірно», тоді як вітчизняні дослідники визначають їх як професійні
прийоми, навички, технології та методи предметної області навчання [9, с. 158-159].
– Базові (ключові) компетенції. Дані компетенції визначають як «здатність володіти в
абстрактними термінами, здійснювати аналіз і синтез, бути лідером, вирішувати завдання, адаптуватися,
працювати як в команді, так і самостійно» [11, с. 62], в загальному – це компетенції, якими повинні
володіти всі люди, незалежно від їх професійної приналежності.
– Соціально-особистісні (персональні) компетенції – це сукупність компетенцій, що відносяться
до самої людини як до особистості та її взаємодії з іншими людьми, групою і суспільством [10, с. 588].
– Інформаційні компетенції розуміються як знання, вміння, навички і засоби діяльності,
направлені на самостійну і успішну участь у професійній діяльності з використанням комп’ютерних
технологій [8, с. 103].
Вивчення і аналіз теоретичних підходів до розгляду сутності і структури інформаційної
компетентності дозволяє констатувати наявність плюралізму думок, безлічі трактувань основних понять
теми: «компетенція», «компетентність», «інформаційна компетенція», «професійна компетентність» і
«інформаційна компетентність», що можна пояснити відносною новизною цих понять як предмета
дослідження в педагогічній науці і багатоаспектністю їх застосування в освітній практиці. У даному
випадку термін «компетенція» розуміється як отримані в результаті навчання в педагогічному вузі
знання, вміння, навички і способи діяльності, спрямовані на успішну професійну самореалізацію, а
«компетентність» як здатність і готовність використовувати набуті і розвинуті в вузі компетенції для
вирішення навчальних та професійних завдань.
Термін «професійна компетентність» використовується нами в значенні сукупності інтегрованих
знань, умінь і досвіду, а також особистісних якостей, що дозволяють педагогу ефективно проектувати і
здійснювати свою професійну діяльність.
Таке розуміння термінів «компетенція», «компетентність», «професійна компетентність»
зумовило і наше розуміння інформаційної компетентності студента педагогічного вузу, яка визначається
нами як інтегративна якість, що характеризується високим рівнем теоретичних знань і практичних умінь
в області інформаційних технологій, здатністю застосовувати ці знання і вміння в процесі освоєння
основної освітньої програми вищої професійної освіти, готовністю використовувати комп’ютерні
технології в професійній діяльності для забезпечення високої якості навчально-виховного процесу.
Виходячи з цього визначення, в структурі інформаційної компетентності студента педагогічного
вузу ми виділяємо комплекс придбаних ними інформаційних компетенцій:
– термінологічну компетенцію;
– компетенцію в області володіння стандартними засобами обробки інформації;
– компетенцію в сфері організації навчальної роботи в предметної галузі за допомогою
комп’ютерних технологій.
Вивчення та аналіз досліджень і нормативно-правової літератури з питання про сутність і
структуру інформаційної компетентності та роль комп'ютерних технологій в освітньому процесі показує,
що вчені підкреслюють важливість застосування в навчально-виховному процесі вищої школи різні
педагогічні підходи, кожен з яких містить свої принципи, методи і прийоми побудови освітнього
процесу, як найбільш відповідні рішення конкретно поставлених педагогічних цілей і завдань. На наш
погляд, компетентнісний підхід виступає, основним ресурсом і інструментом освоєння студентами
компетенцій пошуку, аналізу, освоєння і обґрунтування інформації, як важливих освітніх завдань,
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теоретична розробка якого велась протягом другої половини XX-го століття і триває до теперішнього
часу. Існуючи точки зору представників компетентнісного підходу на ключові поняття дуже різноманітні
і, незважаючи на весь рівень опрацювання та аргументованості, не можуть бути прийняті як
універсальні, що залишає місце для подальших досліджень в цьому напрямку.
Систематизація наявних підходів до визначення структури інформаційної компетентності
дозволила нам виділити в якості її основних компонентів мотиваційно-ціннісний, професійнодіяльнісний, техніко-технологічний, комунікативний і операційний.
Впровадження компетентнісного підходу в вітчизняну освітню практику відповідає
загальносвітовим тенденціям, відповідає вимогам інноваційного розвитку освіти, досить органічно
поєднується з традиційною інструментально-педагогічної тріадою: «знання – уміння – навички».
Введення в нове покоління стандартів освіти нормативної вимоги «компетенція» означає зміщення
акцентів на розвиток здібностей випускників застосовувати знання, вміння і компетенції в
повсякденному навчальні та професійної діяльності з метою особистого розвитку і вирішення соціальнопрофесійних завдань[4, с. 28].
Комп’ютерні технології відіграють високу роль при формуванні знань. Головна їхня перевага
полягає в тому, що вони можуть «долучати учнів безпосередньо до процесу мислення, формування та
становлення думки, а також закріплення знань». Але при їх використанні слід враховувати, що прагнення
викладача збільшити кількість інформації в комп’ютерній навчальній програмі призводить до
«спрацювання» захисних механізмів нервової системи учня, а бажання підвищити швидкість
інформаційного потоку або тривалість занять призводить до зниження якості засвоювання навчальної
інформації, до збільшення кількості помилок, погіршення настрою і самопочуття користувача [2, с. 24].
У процесі навчання студентів необхідно враховувати і уяву, як процес перетворення уявлень, що
відображають реальну дійсність, і створення на цій основі нових уявлень, нерозривно пов’язаних з
розвитком мислення і пам’яті. Чим вище рівень розвитку мислення, чим більше практичний досвід, тим
складніші форми уяви можуть проявлятися у людини. Дана тенденція в підлітковому віці насамперед
проявляється в тому, учень все частіше звертається до творчості [5, с. 67]. Комп’ютерні технології
відрізняються динамічністю, основа яких не тільки в русі об’єкта на екрані, але і в монтажі, що
допомагає виділити сутність, найбільш важливе, головне в об’єкті або явищі [8, с. 103].
Однією з основних цілей застосування комп’ютерних технологій в навчанні студентів є залучення
і концентрація уваги в ході освітнього процесу, що досягається новизною, незвичністю, динамічністю
об’єктів на моніторі, контрастністю зображення, тобто ті якості інформації, які викликають мимовільну
увагу учнів. Наприклад, при демонстрації відеоматеріалів одночасний вплив голосу диктора, слів діючих
персонажів і музики впливають на глядача і, викликаючи мимовільну увагу учнів, сприяють кращому
запам’ятовуванню матеріалу. При використанні комп’ютерних технологій, на думку Г. Коджаспірова і
К. Петрова, необхідно враховувати наступні психологічні особливості уваги:
– зосередженість уваги – утримання уваги на одному об’єкті;
– стійкість уваги, яка навіть при активній роботі з об’єктом дослідження може у студентів
зберігатися 25-30 хв., а потім потрібні перемикання уваги, короткий відпочинок;
– обсяг уваги – кількість об'єктів, символів, які сприймаються одночасно з достатньою ясністю в
нормі становить 5-9 об’єктів;
– розподіл уваги – одночасне увагу до декількох об’єктів і одночасно повне їх сприйняття;
– перемикання уваги – переміщення уваги з одного об’єкта на інший. Технічні засоби дозволяють
подавати інформацію в потрібній послідовності і в потрібних пропорціях, акцентуючи увагу на тих
частинах об’єкта, які в даний момент є предметом обговорення [1, с. 53].
При використанні комп’ютерних технологій важливо враховувати можливість забезпечення з їх
допомогою після довільної уваги учнів.
Робота з комп’ютером дає учню такий заряд активності, настільки захоплює його, що він вже
забуває про час і закінчує свою роботу, як правило, лише після неодноразових нагадувань викладача. Це
створює сприятливу психологічну обстановку і вказує на стійку увагу учнів при роботі з комп’ютером.
Можливість видавати інформацію з урахуванням індивідуальних особливостей сприйняття користувачів
дозволяє зняти напруженість, що позитивно впливає на їхній емоційний стан [3, с. 13].
Завдання пов’язані з проблемою формування інформаційної компетентності викладача можуть
бути розділені на три групи:
– ті які виражають інтереси суспільства;
– функції що відображають зміст професійно-педагогічної діяльності викладача;
– індивідуальні професійні потреби і інтереси викладача.
Формування ІК викладача припускає:
– освоєння ними знань і умінь в області інформатики і інформаційних технологій;
– розвиток комунікативних здібностей викладача аналізувати інформацію, здійснювати рефлексію
своєї діяльності і їх результатів.
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Висновки. Отже, формування інформаційної компетентності майбутнього викладача є важливою
складовою його професіоналізму. Системне, цілісне уявлення про інформаційну компетентність,
виявлення її структури, обґрунтування критеріїв, дозволяє цілеспрямовано і ефективно організовувати
навчальний процес в рамках освітньої діяльності. Сучасне покоління студентів активно користується
технічними засобами, ресурсами мережі Інтернет, мультимедійними та іншими продуктами. Цей факт
важливо враховувати при вивченні тих особливостей розвитку психічних процесів студентів, які
викликають певні труднощі при засвоєнні ними навчального матеріалу. Наприклад, через домінуючої
позиції логічної пам’яті сповільнюється розвиток механічної пам’яті, в той час як в вузі значно зростає
обсяг інформації, яку необхідно механічно запам’ятовувати. Використання комп’ютерних технологій в
цьому випадку сприяють організація навчальної діяльності таким чином, щоб процес запам’ятовування
інформації став більш ефективним.
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THE INFLUENCE OF INFORMATION COMPETENCES
INTO FUTURE SPECIALIST TRAINING

The article deals with the issues of formation of informational competence of students of the
pedagogical university. A modern university graduate should be prepared to use theoretical
knowledge in practice, working in the education system or in another area of professional activity.
It is determined that one of the important directions in the training of a professionally competent
specialist is the formation of information competence. The development and implementation of
new information technologies in educational practice leads to the updating of the information
environment in any subject activity, which requires a radical rethinking of the goals, content,
forms and methods of preparing students of the pedagogical university at a new technological
level. The article clarifies the essence of the concepts of «competence», «competency»,
«information competence», the basic structural elements of information competence of students of
the pedagogical university are determined. It is noted that the formation of informational
competence of the future teacher is an important part of his professionalism. The transformation
of education into a high-tech sphere actualizes pedagogical research and development of
problems related to the formation of informational competence of future specialists. A special role
in the formation of an informatively competent educators is played by education acquired in a
higher education institution, focused on practical skills, on the ability to apply knowledge in new
pedagogical conditions and situations. Systemic, holistic representation of information
competence, revealing its structure, substantiation of criteria, allows purposefully and efficiently
organize the educational process within the framework of educational activity. The author reveals
the main problems and contradictions in the process of formation of informational competence of
students of the pedagogical university based on the study of the process of formation, development
and implementation of the competence approach in the education system.
Key words: education system, information competence, competence, competency, computer
technologies.
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