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На сьогоднішній день питання інформатизації та комп’ютеризації 

належить до одних із найактуальніших в житті цифрового суспільства. 

Важливим фактором ефективності цифровізації суспільства є підготовка 

кваліфікованих кадрів, які забезпечать ці процеси. У цьому ракурсі 

актуальним постає питання удосконалення практично-технічної підготовки 

майбутніх учителів інформатики, яка була б зорієнтована на формування в 

них інформаційно-технічних компетентностей.  

Впровадження ІКТ та реалізація змішаного навчання можуть значно 

підвищити якість підготовки такої категорії фахівців, оскільки дають змогу 

розширити спектр методів та засобів навчання, вплинути на мотивацію та 

загалом покращити практично-технічну підготовку майбутніх учителів 

інформатики. 

Практично-технічну підготовку доцільно здійснювати в межах таких 

основних методологічних підходах: компетентнісний, міждисциплінарний 

конструктивістський та коннективістський. 

Компетентнісний підхід базується на зміні парадигми вищої освіти, 

що зумовила перехід зі знаннєвої в компетентнісну модель підготовки 

фахівців. У процесі практично-технічної підготовки майбутніх учителів 

інформатики важливим структурним компонентом фахових 

компетентностей є його інформаційно-технічні компетентності, які 

передбачають формування відповідних технічних знань, умінь, навичок та 

набуття досвіду виконання професійних завдань. Такі компетентності 

виявляються у прагненні і готовності до ефективного застосування 

сучасних технічних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій 

для вирішення завдань у професійній діяльності, повсякденному житті, 

усвідомлюючи при цьому значущість предмета і результату діяльності.  

Аналіз наукової літератури щодо впровадження компетентнісного 

підходу у процесі практично-технічної підготовки майбутніх учителів 

інформатики [1, 2, 3], навчальних планів та програм підготовки фахівців, 

змісту спеціально-технічних та інформатичних дисциплін дав змогу 

визначити структуру інформаційно-технічних компетентностей учителя 

інформатики (рис. 1). 



 

 
Рисунок 1 – Структура інформаційно-технічної компетентності 

майбутнього учителя інформатики 

Кожна група компетентностей, своєю чергою, розкривається на рівні 

таких критеріїв як мотиваційно-ціннісний, змістовий та операційно-

діяльнісний. 

Інформаційні компетентності передбачають наявність в учителя 

знань, умінь, навичок та досвіду використання комп’ютера як основного 

засобу реалізації інформаційних технологій, педагогічних програмних 

засобів, різних методик навчання з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Нами виокремлено такі критерії сформованості інформаційних 

компетентностей учителя інформатики: 

- мотиваційно-ціннісний передбачає наявність мотивів до 

використання ІКТ у професійній діяльності, готовність та інтерес до 

роботи із засобами ІКТ, постановка і усвідомлення мети інформаційної 

діяльності;  

- змістовий передбачає наявність знань в галузі інформаційного 

забезпечення освітнього процесу, сучасних підходів до використання 

засобів обчислювальної техніки під час вивчення інформатики; умінь 

аналізувати, класифікувати та систематизувати апаратно-технічні складові 

обчислювальної техніки; 

- операційно-діяльнісний передбачає наявність умінь 

застосовувати ІКТ на практиці; демонструє ефективність та 

продуктивність інформаційної діяльності майбутнього учителя. 

Професійно-практичні компетентності характеризують здатність 

фахівця вирішувати певний спектр професійних задач, які в межах 

інформаційно-технічної компетентності учителя інформатики стосуються 

практично-технічних питань.  



Професійно-практичним компетентностям відповідають такі 

критерії: 

– мотиваційно-ціннісний передбачає наявність мотивів до 

покращення інформаційно-технічної складової освітнього закладу, 

готовність здійснювати трансформаційні процеси шляхом впровадження 

новітніх засобів обчислювальної техніки, зацікавленість в працездатності 

засобів обчислювальної техніки тощо; 

– змістовий – знання в галузі технічного супроводу освітнього 

закладу, що передбачає розгортання процесів комп’ютеризації та 

інформатизації; знання функцій, посадових обов’язків, прав, 

відповідальності учителя інформатики; передбачає також визначення 

взаємовідносин з керівництвом освітнього закладу; 

– операційно-діяльнісний – вміння здійснювати професійно-

практичну діяльність в межах своєї компетенції. Зокрема, ця діяльність 

стосується координації процесів інформатизації та комп’ютеризації в 

освітньому закладі, консультування в галузі впровадження сучасних ІКТ в 

освітній процес, організації ІОС закладу, вміння здійснювати модернізацію 

та обслуговування комп’ютерної техніки тощо. 

Предметно-орієнтовані компетентності відображають ґрунтовні 

знання та вміння з предметної галузі та, відповідно, навчального предмету 

– інформатики. Теоретичні знання та практичні вміння учителя 

інформатики повинні бути на значно вищому рівні, аніж ті, які потрібні 

для оволодіння шкільного курсу інформатики. Крім того, учитель 

інформатики повинен володіти метологією оперативного отримання нових 

знань та умінь з огляду на швидку технологізацію суспільства та засобів 

обчислювальної техніки. 

Предметно-орієнтовані компетентності мають такі критерії: 

- мотиваційно-ціннісний передбачає наявність мотивів до 

оволодіння технічними знаннями, уміннями та навичками; 

- змістовий передбачає наявність технічних знань: будови та 

принципів функціонування сучасних апаратних засобів комп’ютерних 

систем (КС); технічних параметрів функціональних вузлів КС; основ 

організації обчислювальних процесів КС; апаратних засобів підтримки 

операційної системи (ОС); режимів функціонування та діагностики КС; 

принципи побудови і функціонування комп’ютерних мереж (КМ) різних 

класів; організації клієнт-серверної роботи в мережі. 

- операційно-діяльнісний передбачає наявність технічних умінь: 

аналізу технічних параметрів функціональних вузлів КС; роботи в різних 

режимах  функціонування КС; налаштування ОС відповідно до параметрів 

КС; проведення діагностики та обслуговування КС; здійснення 

конфігурації апаратного забезпечення КС; встановлення, налаштування і 

обслуговування КМ; дослідження типів і параметрів апаратних засобів КС. 

Отже, інформаційно-технічні компетентності інтегрують знання (про 

закономірності будови та функціонування конкретних технічних 

пристроїв), уміння (використовувати наявні знання для розв’язання 



технічних задач на рівні своєї професійної кваліфікації), навички 

(використання, обслуговування, ремонту, комплектації технічного 

обладнання), здатності (доступно викладати навчальний матеріал, що 

стосується технічної сторони) і виявляються у прагненні і готовності до 

ефективного застосування сучасних технічних засобів та комп’ютерних 

технологій для вирішення завдань у професійній діяльності і 

повсякденному житті, усвідомлюючи при цьому значущість предмета і 

результату діяльності. 

Окрім компетентнісного підходу, важливими у процесі практично-

технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного 

навчання є конструктивістський та коннективістський підходи [6]. Головна 

ідея конструктивізму полягає в тому, що навчання стає ефективнішим, 

якщо майбутній фахівець залучений до створення знання, в результаті 

якого отримує власний досвід. Коннективізм, як концепція навчання в 

цифровий вік, полягає в тому, що знання розподілене мережею знань і 

тому навчання полягає у можливості конструювати зв’язки в цій мережі і 

проходити ними для отримання нових знань.  

Процес практично-технічної підготовки майбутніх учителів 

інформатики повинен здійснюватись в умовах міждисциплінарного 

підходу [4, 5]. Міждисциплінарні зв’язки забезпечують розв’язання 

суперечностей між засвоєними знаннями з різних дисциплін і 

необхідністю їх інтеграції, а також застосування на практиці сукупності 

цих знань. Таким чином, майбутній учитель інформатики зможе 

використовувати методологію, основні поняття і положення технічних 

дисциплін в міждисциплінарному зв’язку з іншими дисциплінами циклу 

для вирішення задач технічної спрямованості.  

Формування інформаційно-технічних компетентностей відповідно до 

міждисциплінарного підходу доцільно розглядати не лише в межах 

спеціально-технічних дисциплін («Архітектура комп’ютера та 

конфігурація комп’ютерних систем», «Основи комп’ютерних мереж та 

систем), але й у розрізі інформатичних дисциплін («Інформатика та ІКТ», 

«Організація баз даних», «Технології розробки веб-додатків», «Операційні 

системи»), які впливають на практично-технічну підготовку 

опосередковано. 

Висновки: 

1. Обґрунтовано, що практично-технічна підготовка майбутнього 

учителя інформатики в умовах змішаного навчання повинна здійснюватись 

на таких основних теоретико-методологічних засадах: впровадження 

компетентнісного підходу як домінантної парадигми освіти; навчання на 

основі конструктивізму та коннективізму; реалізація міждисциплінарного 

підходу.  

2. Компетентнісний підхід у процесі практично-технічної підготовки 

майбутніх учителів інформатики забезпечує формування інформаційно-

технічних компетентностей, які передбачають становлення технічного 

світогляду і технічного мислення, технічної спрямованості особистості, 



ціннісного відношення фахівця до майбутньої професійної діяльності. 

З’ясовано, що до структури інформаційно-технічних компетентностей 

входять: інформаційні, професійно-практичні та предметно-орієнтовані 

компетентності,  які можуть бути визначені на основі таких критеріїв як 

мотиваційно-ціннісний, змістовий та операційно-діяльнісний. 

3. З’ясовано, що навчання на основі конструктивізму та 

коннективізму у процесі практично-технічної підготовки майбутніх 

учителів інформатики передбачає переосмислення навчальних планів і 

програм, створення інформаційно-освітнього середовища на базі систем 

управління навчанням, проектування індивідуальної траєкторії навчання 

студента залежно від його потреб і знань, побудову взаємодії суб’єктів 

навчальної діяльності як у формальних, так і неформальних освітніх 

контекстах. 

4. Реалізація міждисциплінарного підходу орієнтована на 

застосування та інтеграцію знань, умінь і навичок спеціально-технічних 

дисциплін і дисциплін загальної фахової підготовки. 

 

Посилання 

1. Отрошко Т. В. Модель технічної компетентності майбутніх вчителів 

інформатики. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2009. № 24-25. 

С.177-188. 

2. Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні 

компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих 

компетентностей вчителя інформатики. Інформаційні технології і 

засоби навчання. 2009. № 5 (13). URL: 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/183/169. (дата 

звернення: 15.05.2018). 

3. Ткачук Г. В. Компетентісний підхід у процесі технічної підготовки 

вчителя інформатики. Науковий вісник Мелітопольського державного 

педагогічного університету. Вип.1 (16). 2016. С.217-222 

4. Ткачук Г. В. Міжпредметний підхід при вивченні дисципліни 

«Технології розробки веб-додатків». Комп’ютерно-інтегровані 

технології: освіта, наука, виробництво. 2017. Вип.№28-29. С.109-113. 

5. Ткачук Г. В. Формування технічних компетентностей майбутнього 

учителя інформатики в умовах реалізації міжпредметного підходу. 

Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2017. Вип.3 (13). С.166-

169. 

6. Ткачук Г. В., Стеценко В. П., Стеценко Н. М. Коннективіський підхід 

як важливий компонент дистанційного навчання. Сучасні тенденції 

розвитку освіти і науки  в інтердисциплінарному контексті : матеріали 

ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції , 29-30 березня 2018 

р. Ченстохова - Ужгород - Дрогобич, 2018. С.72-74. 
 


