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Актуальність. Сьогодні ми живемо в мінливому світі, який характеризується глибинними 

процесами інформатизації, демографічними та економічними кризами, превалюванням інформації 

над багатьма матеріальними ресурсами. Водночас, без створення особливого соціокультурного 

середовища, в якому не тільки усвідомлюється фундаментальна роль інформації в розвитку 

суспільства, але і активно використовуються нові інформаційні технології, неможливий реальний 

перехід до інформаційного суспільства, в якому знання про інформаційні закони, про засоби 

взаємодії з інформацією, стають основою, методологією епохи інформатизації.

У школі учні пізнають інформаційне суспільство за допомогою вчителя інформатики, який 

подає освітній матеріал, передбачений навчальною програмою. Добре опанований учнями 

матеріал допоможе їм підготуватися до життєдіяльності в інформаційному просторі та навчитися 

використовувати різноманітні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).

Метою статті є визначення ролі учителя інформатики з точки зору підготовки учнів до 

безпечної життєдіяльності в інформаційному просторі, аналіз вимог до його фахової підготовки.

Аналіз актуальних досліджень. Проблемами впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів займалися 

такі науковці як А. Гуржій, В. Лапінський, С. Литвинова, Н. Морзе та ін. Питання використання 

ІКТ під час підготовки майбутніх учителів інформатики у вищому навчальному закладі 

досліджували М. Жалдак, О. Кривонос,  Ю. Рамський, О. Спірін та інші вчені.

Виклад основного матеріалу. Якими же компетенціями повинен володіти сучасний 

вчитель інформатики, який зацікавить учнів та представить їм безмежні можливості 

інформаційного простору? Звичайно, головною якістю кожного вчителя є терплячість та любов до 

дітей. Саме вміння поступово пояснювати навчальний матеріал з урахуванням індивідуальних 

особливостей кожної особистості, у разі потреби повертатися до незрозумілих моментів на уроці, 

дозволить отримати позитивний ефект на уроці. Також вчитель повинен бути лояльним до учнів, 

позитивно оцінюючи їх старання та успіхи на уроці, підтримувати у разі невдачі при вирішенні 

завдань [3].
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Оскільки інформаційне суспільство постійно змінюється у бік збільшення обсягів 

інформації та швидкого розвитку технологій для їх обробки, вчитель інформатики повинен 

постійно оновлювати свій багаж знань. Сьогодні можна спостерігати випадки, коли учні у певних 

питаннях, пов’язаних з комп’ютерною технікою, знають набагато більше, ніж вчитель. І якщо 

таких питань буде багато, то вчитель втратить свій авторитет серед учнів. Тому для забезпечення 

власного професійного зростання вчителю інформатики слід бути обізнаним у сучасних 

тенденціях, пов’язаних з програмуванням, застосуванням ІКТ, е-навчанням тощо.

Звісно, учитель інформатики повинен бути оратором, володіти гарною дикцією та вміти 

«тримати» шкільну аудиторію. Це можна досягти, якщо він вільно володіє навчальним 

матеріалом, знає цікаві факти стосовно теми уроку, може донести інформацію до учнів та надати 

консультацію у разі виникнення проблемних питань у межах шкільного курсу інформатики.

Безсумнівно, використання різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій 

(мобільних пристроїв, Інтернету, соціальних мереж, електронної комерції) дозволить отримати 

багато переваг в освіті, економіці, спілкуванні, дозвіллі. Водночас, вчитель інформатики повинен 

сприяти уникненню аддикції (залежності) в учнів від комп’ютера. Саме він на уроках може 

розповісти про негативні наслідки Інтернет- та ігрової залежності [5, с. 3], шкоду постійного 

знаходження в соціальних мережах, гри в онлайн казино на реальні гроші тощо. Саме учитель 

інформатики може пояснити, де закінчується межа захоплення інформаційним простором та 

починається небезпечна лінія залежності від чогось, що може спричинити шкоду психологічному 

або навіть фізичному здоров’ю підростаючого покоління. На думку Ю. Бабаєвої, небезпека 

негативного впливу інформаційних технологій на особистість може бути нейтралізована шляхом 

психологічної експертизи проектів, спрямованих на впровадження ІКТ в освітній процес [1, с. 3].

Слід зазначити той факт, що якість підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному 

закладі має прямий вплив на якість виконання ним професійних обов’язків у майбутньому [6, 

с. 151]. І від того, як буде вчитися майбутній учитель інформатики у педагогічному вищому 

навчальному закладі, якими знаннями та компетенціями він буде оволодівати, залежить якість 

навчання учнів під час викладання шкільного курсу інформатики. Як зазначає І. Наумук, на 

сьогодні медіакомпетентність стала ключовою компетентністю людини, що необхідна для її 

існування в інформаційному середовищі. Тому одним із важливих напрямків фахової підготовки 

майбутнього учителя, зокрема вчителя інформатики, є застосування медіа у педагогічній 

діяльності під час виконання своїх професійних обов’язків [2, с. 129].

Ми згодні з О. Спіріним, який вважає появу нових вимог до професорсько-викладацького 

складу однією з особливостей розвитку системи освіти в інформаційному суспільстві. Ці вимоги 

пов’язані з необхідністю досконалого володіння ІКТ, відповідальності викладача за результати 

професійної підготовки фахівців; можливістю ефективної роботи з використанням дистанційної 
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форми навчання, постійним вдосконаленням навчальних курсів, володіння однією з іноземних мов 

за професійним спрямуванням тощо [4, с. 17].

Висновки. Отже, значення інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у 

сучасному інформаційному суспільстві неможливо переоцінити. У цих умовах учитель 

інформатики виступає у якості провідника між необмеженим світом ІКТ та учнями.
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Як і багато століть поспіль, сучасна людина шукає своє місце і призначення в 

суспільстві, культурі, релігії. Одним з таких призначень людини є створення сім'ї і 

народження наступного покоління людей. Сім'я – це не просто соціальний або культурний 




