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- шформащйно-технолопчна 
глобатзацн принаймт на XXI ст.; 

- сощокультурш чинники глобально! стратеп'У. 
У Полтавському национальному педагопчному ун1верситет1 

В.Г.Короленка м1жнародна Д1яльшсть посилюсться такими напрямами: 
1. Створсння в Ун1верситет1 м1жнародного В1ддшу для координат 

М1жнародного сшвроб 1Тниц т в а , шформацшного супроводу м1жнародш
; 

грантових програм, консультування та ведения документаци для забезпечень 
академ1чно1 моб!льност1 виклад ач1в i студенев, пиготовки мгжнародних уго 
Ушверситету тощо 

шляхо |дК 371.13 
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Функцюнальне р1зномаштгя шформацп в повсякденному i професшному 
KIl'ITl людини, призводить до того, що у сформованих умовах шформащйна 

2. Сприяти оволодшню вама суб'ектами осв1тнього серсдовии шмпетентшсть особистост; стае галуззю метазнань, pieeiib володжня нею 

Ушверситету шоземною мовою (особливо англшською). Розробити 
впровадити Концепщю шшомовноУ пщготовки в Ушверситеп. 

3. Лщснзувати HOBI бакалаврсью та мапстерсьм програми для студент 
кра'Ун ближнього i дальнього з а р у б 1жжя . 1шщювати програми шдготовки з вида 
нодвшних диплом1в. 

4. Оргашзувати роботу з пщготовки, перешдготовки, шдвищеш 
квал1ф1кац!1 шоземних громадян в Ушверситет! 

5. Актив1зувати сшвпрацю з м!жнародними оргашзацУями i структура\ 'ишдомлення н як одного з ripoHBie профес!Йно\ компетентнос-ri. 

Свропейсько!' KOMicii", UNESKO, British Council, №мецькою ак а д ем1чно 
службою (ДААД) тощо. 

6. Брати активну участь у створенш нових м1жнародних OCBITHIX прогрш 
науково-техшчних центр1в i3 заруб1жними закладами, виробництвами, ф1рмам 
Удосконалити систему пошуку зарубЬкних napraepie, мiжнapoдниx фощцв зад 
фшансово'У пщтримки наукових дослщжень, молодих учених, отримання гранта 

7. Зб1льшити юльшсть закордонних вщряджень студеттв, астрант! 
докторан-пв, науково-педагопчних та педагопчних пращвник1в Ушверситету 
науковою та осв1Тньою метою, зокрема коштом Ушверситету. 

Людина може думати, що коли вона особливо не висовуеться, то шчого й 1 
втрачае. Проте це не так. Ми втрачаемо щодня i щомчтк Втрачаемо час CBOI 

життя, право робиги вибф, можлив1Сть здшснити наш! мри. Вщ сво< 
нерозумшня i байдужого ставлення до самих себе втрачаемо найдорожче 

надмфними захистами 
Ми повинш повернути вщчуття власно'У причетносп до нашого жип 

Вщчуття себе не рабами чи прислужниками, а господарями свое'У землт У 

завжди 
хочемо. Нове майбутне 
бажання Д1яти. 

це не HOBI думки, noei звички - проявляти свою волк 

Список використаних джерел 
гхмаштарно-технЫно! емти: 36. наук пращ, I За ред. ЛЯ. Товажнянсько. 
ОТ Романовського. - Bun. 18 (22). - Харкгв : НТУ «ХП1», 2008. - 400 с. 2. Програма развит 
euiuoioceimu Украти «Основш засади розвитку вищоУ oceimu Украти», 4.4 - К.. 2008. -86( 
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шШшжлившшм фактором ирофесшноУ компетентност1 i сощально'У 
шференщацп, а шлях УУ формування - нрюритетним напрямком модершзацн 
шпчального процесу в сфер1 професшно'У пщготовки [5]. Незважаючи на 
)о фоблешеть р1зних аспекпв компетентшеного шдходу в ocB i r i , шформащйна 
шмиетентнють майбуттх учител)в географн в цшеному УУ розумшш до 
оиор1шнього часу розглядалася мало. Тому, розумшня c y r H o c r i шформащино'У 
импотентное™ майбутшх учител!в географн передбачае насамперед 

3 огляду на те, що професшна компетентнють вчителя розглядаеться 
шуковцями як штегрований показник його теоретично! й практично'У 
ПДГ()Товленост1 до виконання профес1Йно"У д1яльност1, як важлива складова 
|р|)фссюнал1зму, ми вважаемо за доцшьне розглядати шформащйну 
пмистентшсть у якост1 'и компонента. Нагадаемо, що Радою Свропи у склад1 
шочових компетентностей затверджено й шформащйну компетентшеть, що 

ши'язана з виникненням 1нформащйного суспшьства, - оперування 
схиолопями, розум1ння специф1ки Ух застосування, здатшеть критично 
1'мислювати пов1домлення, поширюван1 в мас-мед1а. 

Зд1йснимо анал1з наукових досл1джень щодо зм1сту 1нформац1йноУ 
омпетентност! майбутнього вчителя географ1У з метою формування його 
рцротичних i практичних засад. Для цього, в HKOCTJ первинного e a p i a H i y . 
щцлядатимемо 1нформац!Йну компетентн1сть як узагальнений показник 

власну c y r a i cTb . Бо жертва собою деформуе особистпеть, змшюе ГУ, обтяж; |и>(|)СС1ЙноУ компетентност1 майбутнього вчителя i метод 1фофес1йного 
имоидосконалення, бшьш високий р1вень профес!онал13му, спрямований на 
ШОЮення, передачу та створення гфофес(йних ц!нностей i нових технолопй. На 
ишу думку, 1нформац1Йна компетентность майбутнього вчителя географ!! е 

вдосталь pecypciB i сили для реал1защУ того, чого ми по-справжньок ижнивим фактором усп1шносп його навчально'У д1яльност1, сприяе розвитку 
то св1тогляду и системи знань та вм^нь, що забезпечуе щлеспрямовану 
иМ1)С'1ТЙну Д1яльн1сть з оптимального задоволення !ндивщуальних 
и|нфмац1йних потреб з використанням як традиц1йних, так i нових 

/. Проблемы та перспективы формування нацюнальЛ||||0рмац4йнИХ техНОЛОПЙ. 

Так О. Ki3iK визначаючи шформащйну компетентшеть як складову 
рифсс1йно'У компетентное!! випускника п р о ф е с 1 Й н о г о Л1цею. вказуг на 
Лпн'язковкть у д!яльносп квал1ф!кованого фахУвця елеменив 1нформац1йно'У 
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- шформацшно-технолопчна революцгя 
глобал1зацп принаймш на XXI ст.; 

- сощокультурж чинники глобально!' стратеги. 
У Полтавському нацюнальному педагопчному ушверситетУ 

В.Г.Короленка м1жнародна дшлыпсть посилюеться такими напрямами: 
1. Створення в Ушверситет1 М1Жнародного в1ДД!лу для координаи 

М1жнародного сшвроб1Тництва, Унформащйного супроводу м!жнароднг 
грантових програм, консультування та ведения документами для забезпечеш 
академ1чно1 мо(нльност1 викладач1в i студенев, пщготовки мгждародних угс 

Ушверситету тощо. 
2. Сприяти оволодшню вс1ма суб'ектами осв1тнього середовии 

Ун1верситету шоземною мовою (особливо англшською). Розробити 
впровадити Концепщю шшомовноТ пщготовки в Ушверситеп. 

3. Лщснзувати HOBI бакалаврсьм та мапстерськ1 програми для студент 
кра'Ун ближнього i дальнього заруб1жжя. 1шц1ювати пробами пщготовки з вида 
нодвшних диплом1в. 

4. Оргашзувати роботу з пщготовки, перепщготовки, шдвищеш 
квашфжацп 1но з емних громадян в Ушверситет!. 

5. Актив1зувати сшвпрацю з м!жнародними орган1зац1ями 1 структура\ 
Свропейсько'У KOMicii, UNESKO, British Council, РПмецькою академУчно 
службою (ДААД) тощо. 

6. Брати активну участь у створенш нових м1жнародних OCBITHIX профш "А' 
науково-техшчних центр1в i3 зapyбiжними закладами, виробництвами, ф1рмам 
Удосконалити систему пошуку зарубЬкних партнер1в, мУжнародних фоцщв зад 
фшансовоУ nijrrpHMKH наукових дослщжень, молодих учених, отримання rpami: 

7. ЗбУльшити юлынсть закордонних вщряджень студенте, астрантг 
докгоранттв, науково-педагопчних та педагопчних пращвниюв УнУверситету 
науковою та освУтньою метою, зокрема коштом Ушверситету 

Людина може думати, що коли вона особливо не висовуеться, то H i 4 o r o й 1 
втрачае. Проте це не так. Ми втрачаемо щодня i щомчть Втрачаемо час 
життя, право робиги вибУр, можливость здшснити нашл мри. Вщ своУ 
нерозум1ння i байдужого ставлення до самих себе втрачаемо найдорожче 
власну cyraicTb. Бо жертва собою деформуе особиспсть, змшюе ГУ, обтяж; 1 
надмУрними захистами. 

Ми повинш повернути вщчуття власно'У причетносгп до нашого жип 
Вщчуття себе не рабами чи прислужниками, а господарями свое'У землг У 
завжди вдосталь ресурсш i сили для реалУзащУ того, чого ми по-справжньон

 M
"
fJI 

хочемо. Нове майбутне - це не HOBI думки, noei звички - проявляти свою волк 
бажання дiяти. 

мапстральним шляхо |дк 371 13 

ФКИОМЕН 1НФОРМАЦ1ЙНО! КОМПETEHTHOCTI МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФН 
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Функцюнальне р!зноман1тгя шформаци в повсякденному i професшному 
Kirni людини, призводить до того, що у сформованих умовах шформащйна 
омпетентнють особистосп стае галуззю метазнань, p i e e n b володшня нею -
тйпажливУшим фактором професшноУ компетентное^ i социально» 
Шфсренц1ац1"У, а шлях й формування - нрюритетним напрямком модершзащУ 
шпчального процесу в сфер1 професУйно'У пщготовки [ 5 ] . Незважаючи на 
)и фоблешеть р1зних аспекпв KOMiieTeHTHicHoro шдходу в о е в т , Унформащйна 
10МИетентн1Сть майбутшх учителУв геофафп в щлюному ГУ розумшш до 
OliopiuiHboro часу розглядалася мало. Тому, розумшня сутносп Унформащино'У 
ОМИстентностУ майбутшх учител1в геофафп передбачас насамперед 
'ои|домлення н як одного з прояшв професУйно'У компетентностУ. 

3 огляду на те, що професшна компетентнють вчителя розглядасться 
шуковцями як штефований показник його теоретично! й практично!' 

отовленост1 до виконання професУйно'У дУяльност1, як важлива складова 
|рофесюнал1зму, ми вважаемо за доцшьне розглядати шформащйну 
1Мистентнють у якост1 УУ компонента. Нагадаемо, що Радою Свропи у склад! 
иочових компетентностей затверджено й шформащйну компетентнють, що 

лш'язана з виникненням шформацшного суешльства, - оперування 
1<хиолопями, розумшня специфки Ух застосування, здатшеть критично 
|1*мислювати повщомлення, поширюваш в мас-мед1а. 

Зд1Йснимо анашз наукових досл1джень щодо зм1сту УнформащйноУ 

i майбутнього вчителя геофафУУ з метою формування його 
'соротичних i практичних засад. Для цього, в якосп первинного вар1ангу. 
ищдядатимемо шформащйну компетентнють як узагальнений показник 
Н)(|)ес1Йно'У компетентное майбутнього вчителя i метод професшного 

нмовдосконалення, бУпьш високий p i e e H b професюнашзму, спрямований на 
ЖНЮення, передачу та створення професшних гцнностей i нових технолопй. На 
ишу думку, шформащйна компетентнють майбутнього вчителя геофафн е 

йвим фактором ycniuiHOCTi його навчально'У дУяльностУ, сприяе розвитку 
Ш'О евггогляду й системи знань та вмшь, що забезпечуе ц1леспрямовану 
имоечтйну д1яльнють з оптимального задоволення 1НдивУдуальних 
|формацшних пофеб з використанням як фадищйних, так i нових 
Юрмац1Йних технолопй. 

"Гак О. КУзш визначаючи шформащйну компетентнють як складову 
рофсЫйно'У компетентносп випускника професУйного лУцею. вказуг на 
Ппи'язковюзь у д1ялм(ос11 квал1ф1кованого фах1вця елеменив 1нформац1йно'У 

сво имиетентност! 
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д1яльносТ1, що у взаемозв'язку м1ж собою i з якостями особистосп c|)axi 
м1стять у co6i: здатшсть до самостийного пошуку й обробки шформм 
необхщно'У для яюсного виконання нрофесшних задач; здатшсть до групо 
д1яльност1 i сшвроб^ництва з використанням сучасних комушкацш 
технолопй для досягнення професшно значимих щлей; готовшсп, 
саморозвитку в сфер! шформацшних технолопй, необхщного для поспшк 
шдвищення кв&шфшаци i реал1заци себе в професшнш пращ [3]. Наприкл! 
О. Лебедева видУляе методичну (специф1чш методи та прийоми навчанн 
психолого-педагопчну компетентшсть (комушкативну, рефлексией 
диференцшно-психолопчну), а Унформащйну - в склад! науково-теоретич! 
компетентност1 поруч 31 спещальною й методолопчною [4]. 

Визначаючи шформащйну компетентнють у склад! професшноУ, науко! 
розум1ють ГУ як сукупшсть компетенщй, пов'язаних з пошуком i яншп 
шформаци в традищйшй друкованш форм!, комп'ютерно'У компетенг 
компетенцп критичного сприйняття i аналУзу, комушкативно'У компетеш 
медга-компетенщ! (як умшня працювати з р1зними формами подан 
шформаци) [6]. Досить грунтовним е визначення шформащйно'У компетентно! 
Т. Бабенко, яка вважае, що вона е «утворенням, що мае штефовану приро; 
уособлюе сформованють знань, умшь, навичок та якостей особистосп, MicTi 
досвщ практично! дУяльносп, що у сукупностп забезпечуе яшсний piee 
roTOBHOCTi до дУяльностт з noniyKy, одержання, засвоення, УнтерпретацГУ, aHani 
шформаци' та використання и у професшнш та особистюнш сферЬ> [ 
Н. Баловсяк визначае Унформащйну компетентнУсть як «штефатив 
професшну якють особистосп, яка, з одного боку, вУддзеркалюе и здатнють 
визначення УнформащйноУ потреби, пошуку шформаци та ефективно'У робот! удк 
нею у Bcix ГУ формах (традищйтй, друкованш, та електроннш, тощо); а з шшс 
- як здатност1 ГУ до роботи з комп'ютерною техншою та телекомунУкащйни 
технолопями i застосування Ух у професшнш дУяльносп та повсякденно] 
жито [2, с.79]. 

Проведен! нами практичт досл!дження дозволяють вважати, що зм 
шформацшноУ компетентностУ майбутнУх учител!в геофафГУ мае передбачг 
сформованУсть у них здатност1 ефективно здобувати, осмислювати та викладг 
у навчальному npoueci ЗОШ г еофаф1чну !нформац!ю, практичних ум 
використання сучасних шформацшних технолопй у навчальному npoueci TJ 
робот! з шформащею, розвиток Ундив!дуальних психолог!чних та педагопчн Д) 
характеристик Ух особистост1. На жаль, визначен! складов! не охарактеризова 
у виробничих функцУях i типових задачах, перерахованих у ocBirai 
квал!ф!кащйнш характеристиц! майбутнього вчителя геофафп, тобто таких, 
повинен вм!ти розв'язувати винускник вищого навчального закладу. Тому, 
вважаемо, що робота з шформащею, знания й умшня загально'У спрямовано< 
необхщно'У для життя в шформацшному сусн!льств! та застосування в 
переваг сучасних технолопй й 3aco6ie роботи з шформащею - мають б) 

IMIIII'H зкоиими складовими державних циркуляров щодо професшноУ 
Пдгптонки майбутнУх учител1в геофафГУ. 
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Процес модершзащТ i реформування сучасно'У украУнсько'У осв!ти мае 
|ц(|'о:»иечувати р1вний доступ до якюно'У OCBITH yciM категор!ям учшв вщповщно 

I Ух зд!бностей, шдивщуальних н а хил1в i пофеб. Система шкшьно'У OCBJTH не 
1 IJIIIKK надае учням певну суму знань, а й формуе у них пофебу в неперервному 
гимоспйному i творчому шдход! до оволодшня новими знаниями, що створюе 
можливосп для самореал!зацп та самовдосконалення. Для того, щоб учш могли 
ииожшвати основами предметних знань для процесу керування освггньо'У 
1 piincropi'i виникае пофеба в активному та мобЫьному вчител!, який готовий до 
iMiii й виклиюв суспУльства. 

20 21 

http://Bo.iodn.mtpa
http://wwwemisxia.50g.com/offline/aS66
http://ito.edu.rU/2003/II/3/ll-3-2517.html
http://www.csupomona.edu
mailto:geohim@ukr.net

