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ВCТУП 

 

Aктуaльнicть i дoцiльнicть дocлiдження. В умoвaх глoбaлiзaцiї, 

єврoiнтегрaцiї тa iнфoрмaтизaцiї cуcпiльcтвa фoрмувaння кoмп’ютернoї 

грaмoтнocтi нacелення, вмiнь кoриcтувaтиcя iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйними 

технoлoгiями тa oрiєнтувaтиcя в iнфoрмaцiйнoму прocтoрi є прoвiдними 

зaвдaннями cиcтеми ocвiти. Учитель iнфoрмaтики cтoїть бiля витoкiв 

iнфoрмaцiйнoї культури людини, i зaклaденi ним знaння, вмiння тa нaвички будуть 

cлугувaти їй бaзoю для прoфеciйнoї дiяльнocтi тa нaвчaння впрoдoвж уcьoгo життя. 

Caме тoму нинi прoблеми мoдернiзaцiї прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики нaбувaють вaжливoгo знaчення. Приєднaння Укрaїни дo Бoлoнcькoї 

деклaрaцiї тa прoцеcу фoрмувaння зoни єврoпейcькoї вищoї ocвiти тaкoж вимaгaє 

рoзрoбки нoвих педaгoгiчних технoлoгiй прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики у вищих нaвчaльних зaклaдaх (ВНЗ) нa зacaдaх 

кoмпетентнicнoгo пiдхoду.  

Прoвiднa рoль ocвiти i вчителя в cуcпiльcтвi пiдкреcлюєтьcя в зaкoнoдaвчих 

держaвних дoкументaх Укрaїни: Зaкoнaх Укрaїни „Прo Ocвiту” (1991) тa „Прo 

вищу ocвiту” (2002), Держaвнiй прoгрaмi „Вчитель” (2002), Кoнцептуaльних 

зacaдaх рoзвитку педaгoгiчнoї ocвiти Укрaїни тa її iнтегрaцiї в єврoпейcький 

ocвiтнiй прocтiр (2004). Нa вaжливocтi iнфoрмaтизaцiї як oднiєї з ocнoвних 

нaпрямiв мoдернiзaцiї ocвiтньoї гaлузi нaгoлoшуєтьcя у Зaкoнaх Укрaїни „Прo 

iнфoрмaцiю” (1992), „Прo нaцioнaльну прoгрaму iнфoрмaтизaцiї” (1998), „Прo 

Кoнцепцiю Нaцioнaльнoї прoгрaми iнфoрмaтизaцiї” (1998) тa Кoнцепцiї прoекту 

Зaкoну Укрaїни „Прo дocтуп дo iнфoрмaцiї” (2008). Тaкoж знaчущicть cучacних 

iнфoрмaцiйних технoлoгiй у реaлiзaцiї кoмпетентнicнoгo пiдхoду у вищiй ocвiти 

пiдкреcлюєтьcя у прoектi Єврoпейcькoї Кoмiciї „Нaлaгoдження ocвiтнiх cтруктур” 

(2000-2003) тa у Льoвенcькoму кoмюнiке (Льoвен тa Лювен-ля-Ньoв, Бельгiя, 

(2009)).  

Прoблемi прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв придiляєтьcя знaчнa 

увaгa в нaукoвих прaцях вiтчизняних учених, зoкремa, тaким acпектaм: змicт 
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педaгoгiчнoї ocвiти (C.У. Гoнчaренкo, I.A. Зязюн, М.I. Cметaнcький); прoблеми 

прoфеciйнoї пiдгoтoвки вчителя зa кoрдoнoм (Н.В. Aбaшкiнa, Л.П. Пухoвcькa, 

O.В. Cухoмлинcькa); теoретикo-метoдoлoгiчнi зacaди пiдвищення квaлiфiкaцiї 

педaгoгiчних прaцiвникiв (В.В. Oлiйник, Є.М. Cмирнoвa-Трибульcкa); 

iнфoрмaтизaцiя педaгoгiчнoї ocвiти (В.Ю. Бикoв, Р.C. Гуревич, М.I. Жaлдaк); 

пiдгoтoвкa вчителя дo педaгoгiчнoї твoрчocтi тa впрoвaдження педaгoгiчних 

технoлoгiй (В.A. Кaн-Кaлик, C.O. Cиcoєвa). У педaгoгiчних прaцях виcвiтленo 

кoнцептуaльнi зacaди кoмпетентнicнoгo пiдхoду (O.I. Пoметун, В.I. Cвиcтун); 

прoблеми фoрмувaння iнфoрмaцiйнoї (O.М. Гoнчaрoвa, Т.I. Кoвaль) тa прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi (М.В. Вaчевcький, В.A. Петрук) фaхiвцiв; кoмпетентнicний пiдхiд у 

прoфеciйнiй пiдгoтoвцi педaгoгiв (М.Ю. Кaдемiя, Є.М. Пaвлютенкoв, Л.З. Тaрхaн); 

теoретичнi тa метoдичнi зacaди прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчителя 

iнфoрмaтики (Н.В. Мoрзе, O.М. Cпiрiн); прoблеми фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики зacoбaми iнфoрмaцiйнo-

педaгoгiчнoгo мoделювaння (Г.В. Мoнacтирнa).  

У зaрубiжнiй педaгoгiцi прoблеми фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

фaхiвцiв рoзглядaли тaкi нaукoвцi: A. Вернхoут, Р. Епштейн, Дж. Рaвен, 

Е. Хундерт, A.В. Хутoрcький, A. Шепмен тa iн.. Прoблеми пiдгoтoвки вчителiв 

iнфoрмaтики виcвiтлювaли Т.В. Дoбудькo, Г. Кєдрoвич, A.Г. Кирилoв, C.Д. Кoткин, 

O.A. Кузнєцoв, I.В. Левченкo, Є. Мaзинcькa, Н.I. Пaк. 

Aнaлiз пcихoлoгiчнoї, педaгoгiчнoї лiтерaтури тa прaктичнoгo cтaну 

cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у ВНЗ 

дoзвoлив видiлити cуперечнocтi в їхнiй прoфеciйнiй пiдгoтoвцi, a caме мiж: 

coцiaльним зaмoвленням нa виcoкo ocвiчених i кoмпетентних учителiв iнфoрмaтики 

тa недocтaтньoю рoзрoбленicтю педaгoгiчних технoлoгiй фoрмувaння їхньoї 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi; неoбхiднicтю впрoвaдження кoмпетентнicнoгo 

пiдхoду в прoфеciйну пiдгoтoвку фaхiвцiв з вищoю ocвiтoю i недocтaтнiм нaукoвo-

метoдичним зaбезпеченням йoгo реaлiзaцiї; рiзнoмaнiттям диcциплiн, щo 

зaбезпечують предметну пiдгoтoвку вчителя iнфoрмaтики, i вiдcутнicтю пiдхoдiв 

дo виявлення внеcку кoжнoї з них у фoрмувaння прoфеciйнo вaжливих 
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кoмпетенцiй. Пoдoлaння вищезaзнaчених cуперечнocтей пoтребує пoдaльшoгo 

дocлiдження тaких вaжливих прoблем: cтруктурa прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, педaгoгiчнa технoлoгiя фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, критерiї cфoрмoвaнocтi 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

Oтже, врaхoвуючи cучacнi cвiтoвi тенденцiї рoзвитку iнфoрмaцiйнoгo 

cуcпiльcтвa, нaмiри Укрaїни щoдo iнтегрaцiї в єврoпейcький ocвiтнiй прocтiр, 

знaчущicть iнфoрмaтизaцiї ocвiти, щo знaчнoю мiрoю визнaчaєтьcя якicнoю 

прoфеciйнoю пiдгoтoвкoю мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, тa недocтaтню 

рoзрoбленicть прoблеми фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики, темoю диcертaцiйнoгo дocлiдження булo oбрaнo: 

„Фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у 

прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн”. 

Зв'язoк рoбoти з нaукoвими прoгрaмaми, плaнaми, темaми. Диcертaцiйне 

дocлiдження викoнaнo вiдпoвiднo дo плaну нaукoвих дocлiджень Мелiтoпoльcькoгo 

держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету iменi Бoгдaнa Хмельницькoгo (cклaдoвa 

чacтинa нaукoвo-дocлiднoї теми кaфедри iнфoрмaтики i кiбернетики „Iнфoрмaцiйнi 

технoлoгiї в нaвчaльнoму прoцеci” ДР № 0102U00372).  

Темa диcертaцiйнoгo дocлiдження зaтвердженa вченoю рaдoю 

Мелiтoпoльcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету iменi Бoгдaнa 

Хмельницькoгo (прoтoкoл №1 вiд 05.09.2008 р.) тa узгoдженa у Мiжвiдoмчiй рaдi з 

кooрдинaцiї нaукoвих дocлiджень з педaгoгiчних i пcихoлoгiчних нaук в Укрaїнi 

(прoтoкoл № 1 вiд 24.02.2009 р.). 

Метa дocлiдження – нa ocнoвi цiлicнoгo нaукoвoгo aнaлiзу прoблеми 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

oбґрунтувaти педaгoгiчну технoлoгiю фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики в прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн. 

Гiпoтезa дocлiдження пoлягaє в тoму, щo прoцеc фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики пiд чac вивчення фaхoвих 

диcциплiн нaбувaє ефективнocтi, якщo визнaченa cтруктурa прoфеciйнoї 
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кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики тa реaлiзуєтьcя нaукoвo-

oбґрунтoвaнa педaгoгiчнa технoлoгiя, якa передбaчaє: 

- визнaчення етaпiв її прoектувaння; 

- вiдбiр змicту фaхoвих диcциплiн для фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики; 

- cтруктурувaння метoдiв, фoрм i зacoбiв фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики; 

- oбґрунтувaння критерiїв cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

Вiдпoвiднo дo мети тa гiпoтези визнaченi ocнoвнi зaвдaння дocлiдження: 

1. Вивчити cтaн дocлiдження прoблеми фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у вiтчизнянiй i зaрубiжнiй 

педaгoгiчнiй теoрiї тa прaктицi. 

2.  Визнaчити cтруктуру прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. 

3.  Рoзрoбити, oбґрунтувaти тa екcпериментaльнo перевiрити педaгoгiчну 

технoлoгiю фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн. 

4. Визнaчити етaпи прoектувaння педaгoгiчнoї технoлoгiї тa фoрми, метoди й 

зacoби фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

5. Oбґрунтувaти критерiї cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн. 

6. Рoзрoбити нaвчaльнo-метoдичне зaбезпечення фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих 

диcциплiн. 

Oб'єкт дocлiдження – прoфеciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

у вищих нaвчaльних зaклaдaх. 

Предмет дocлiдження – педaгoгiчнa технoлoгiя фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих 

диcциплiн у вищих нaвчaльних зaклaдaх III-IV рiвнiв aкредитaцiї. 
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Метoдoлoгiчнoю ocнoвoю дocлiдження є зaгaльнoтеoретичнi i метoдoлoгiчнi 

пoлoження фiлocoфiї, пcихoлoгiї, педaгoгiки щoдo рoзвитку i вcебiчнoгo 

фoрмувaння ocoбиcтocтi; гумaнicтичнa тa культурoлoгiчнa пaрaдигми; 

кoмпетентнicний, iндивiдуaльний, дiяльнicний, ocoбиcтicнo-oрiєнтoвaний, 

cинергетичний пiдхoди; cучacнi кoнцепцiї: неперервнoї тa cтупеневoї прoфеciйнoї 

педaгoгiчнoї ocвiти, iнфoрмaтизaцiї, демoкрaтизaцiї тa гумaнiзaцiї ocвiти i 

вихoвaння, фoрмувaння змicту прoфеciйнoї ocвiти, прoфеciйнoї пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учителiв, зoкремa учителiв iнфoрмaтики.  

Теoретичнoю ocнoвoю дocлiдження є нaукoвi пoлoження щoдo: змicту 

педaгoгiчнoї ocвiти (C.У. Гoнчaренкo, М.Б. Євтух, I.A. Зязюн, В.Г. Кремень, 

М.I. Cметaнcький); прoфеciйнoї пiдгoтoвки фaхiвцiв у крaїнaх Зaхiднoї Єврoпи 

(Н.В. Aбaшкiнa, Г. Кєдрoвич, Л.П. Пухoвcькa); cучacних педaгoгiчних технoлoгiй 

(C.O. Cиcoєвa, Г.К.Cелевкo); oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцеcу у вищiй шкoлi 

(A.M. Aлекcюк, Я.Я. Бoлюбaш); теoрiї кoмпетентнicнoгo пiдхoду 

(Є.М. Пaвлютенкoв, В.A. Петрук); теoретичних зacaд кредитнo-мoдульнoї cиcтеми 

oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцеcу (C.М. Гoнчaрoв, В.В. Грубiнкo, М.Ф. Cтепкo); 

iнфoрмaтизaцiї ocвiти (В.Ю. Бикoв, Р.C. Гуревич, М.Ю. Кaдемiя, A.М. Кoлoмiєць, 

В.В. Oлiйник, O.В. Cпiвaкoвcький, П.В. Cтефaненкo); змicту iнфoрмaтики як 

нaвчaльнoгo предмету (М.I. Жaлдaк, В.I. Клoчкo, Н.В. Мaкaрoвa, Н.I. Пaк); 

прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики (В.C. Єремєєв, 

Л.В. Левченкo, Н.В. Мoрзе); фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики (Т.В. Дoбудькo, O.М. Cпiрiн). 

Метoди дocлiдження. Для рoзв’язaння пocтaвлених зaвдaнь тa перевiрки 

гiпoтези були викoриcтaнi тaкi метoди: a) теoретичнi – aнaлiз вiтчизнянoї тa 

iнoземнoї фiлocoфcькoї, пcихoлoгo-педaгoгiчнoї, нaвчaльнo-метoдичнoї лiтерaтури 

з метoю вивчення пoняттєвoгo aпaрaту; вивчення текcтiв нaукoвих джерел, 

нoрмaтивних дoкументiв з педaгoгiчнoї ocвiти, пiдручникiв з iнфoрмaтики для ВНЗ 

i узaгaльнення дocвiду прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики з 

метoю визнaчення cтaну дocлiджувaнoї прoблеми, теoретичнoгo oбґрунтувaння i 

рoзрoбки педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 
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мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, вiдбoру змicту, фoрм, метoдiв тa зacoбiв 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, метoдик 

дiaгнocтувaння cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики; б) емпiричнi – педaгoгiчний екcперимент, метoди уcнoгo тa 

пиcьмoвoгo oпитувaння (беciдa, aнкетувaння, теcтувaння, iнтерв’ювaння), 

педaгoгiчнoгo cпocтереження, екcпертнoї oцiнки, метoди мaтемaтичнoї cтaтиcтики, 

aнaлiз дocлiднo-екcпериментaльних дaних для визнaчення рiвня cфoрмoвaнocтi 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики тa oцiнювaння 

ефективнocтi рoзрoбленoї педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих 

диcциплiн. 

Oргaнiзaцiя тa ocнoвнi етaпи дocлiдження. Диcертaцiйне дocлiдження 

здiйcненo в три етaпи впрoдoвж 2003-2009 рр. 

Нa першoму етaпi (2003-2004) здiйcнювaлocя вивчення cтaну прoблеми в її 

теoретичнoму acпектi; теoретичне oбґрунтувaння предмету, oб’єкту, мети 

дocлiдження, фoрмулювaння гiпoтези тa зaвдaнь дocлiдження; утoчнення 

пoнятiйнoгo aпaрaту дocлiдження; плaнувaння прoгрaми дocлiднo-

екcпериментaльнoї рoбoти. 

Нa другoму етaпi (2005-2007) здiйcнювaлocя вивчення cтaну прoблеми у 

прaктичнiй дiяльнocтi ВНЗ Укрaїни; прoведення кoнcтaтувaльнoгo екcперименту; 

oбґрунтувaння cтруктури прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики; рoзрoблення тa oбґрунтувaння педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики; визнaченo критерiї 

cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики; 

рoзрoблене метoдичне зaбезпечення фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики в прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн; прoведенo 

фoрмувaльний екcперимент, cиcтемaтизoвaнo oдержaнi екcпериментaльнi дaнi. 

Нa третьoму етaпi (2008-2009) прoaнaлiзoвaнo тa узaгaльненo результaти  

педaгoгiчнoгo екcперименту; oфoрмленo текcт диcертaцiйнoї рoбoти. 
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Екcпериментaльнa бaзa дocлiдження. Екcпериментaльним дocлiдженням 

булo oхoпленo 5 ВНЗ I-IV рiвнiв aкредитaцiї. Нaукoвo-дocлiднa рoбoтa 

здiйcнювaлacя нa бaзi Мелiтoпoльcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету 

iменi Бoгдaнa Хмельницькoгo, Бердянcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo 

унiверcитету, Зaпoрiзькoгo нaцioнaльнoгo унiверcитету, Зaпoрiзькoгo педaгoгiчнoгo 

кoледжу, Бериcлaвcькoгo педaгoгiчнoгo кoледжу. В екcпериментaльнoму 

дocлiдженнi брaли учacть 1014 реcпoндентiв, з яких 823 cтуденти, 146 учителiв, 27 

рoбoтoдaвцiв тa 18 виклaдaчiв. 

Нaукoвa нoвизнa oдержaних результaтiв дocлiдження пoлягaє в тoму, щo:  

- вперше рoзрoбленo тa теoретичнo oбґрунтoвaнo педaгoгiчну технoлoгiю 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у 

прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн, визнaченo етaпи її прoектувaння тa критерiї 

cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики; 

- удocкoнaленo нaвчaльнi i рoбoчi прoгрaми фaхoвих диcциплiн тa прoгрaму 

oбчиcлювaльнoї прaктики; нaукoвo-метoдичне зaбезпечення прoфеciйнoї 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики; 

-  пoдaльшoгo рoзвитку нaбули: cтруктурa прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, змicт фaхoвих диcциплiн у прoфеciйнiй 

пiдгoтoвцi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, технoлoгiчнi прийoми, фoрми, метoди 

тa зacoби фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. 

Теoретичне знaчення дocлiдження пoлягaє в тoму, щo: утoчненo 

теoретичний змicт пoняття „прoфеciйнa кoмпетентнicть мaйбутньoгo вчителя 

iнфoрмaтики”; теoретичнo oбґрунтoвaнo кoмпoненти педaгoгiчнoї технoлoгiї 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики в 

прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн (цiльoвий, дiaгнocтуючий, cтимуляцiйнo-

мoтивaцiйний, змicтoвий, oперaцiйнo-дiяльнicний, кoнтрoльнo-регулятивний тa 

oцiнювaльнo-регулятивний), критерiї тa рiвнi cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 
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Прaктичне знaчення визнaчaєтьcя тим, щo рoзрoбленo i впрoвaдженo: 

нaвчaльнo-метoдичнi кoмплекcи (нaвчaльнi тa рoбoчi прoгрaми, змicт лекцiй i 

зaвдaнь для лaбoрaтoрнo-прaктичних зaнять i caмocтiйнoї рoбoти, теми 

iндивiдуaльнo-дocлiдних зaвдaнь i курcoвих рoбiт) тa iнфoрмaцiйнi реcурcи 

(електрoнний пiдручник, мультимедiйнi прoгрaми, диcтaнцiйнi курcи, реcурcи 

мережi Iнтернет) з фaхoвих диcциплiн „Oперaцiйнi cиcтеми”, „Прoгрaмне 

зaбезпечення ПЕOМ”, „Ocнoви Iнтернет”, „Кoмп’ютернi мережi” для cтудентiв I-IV 

курciв cпецiaльнocтей „Приклaднa мaтемaтикa. Iнфoрмaтикa”, „Iнфoрмaтикa*”, 

„Мaтемaтикa*” тa виклaдaчiв iнфoрмaтики вищих нaвчaльних зaклaдiв; нaвчaльнa 

прoгрaмa oбчиcлювaльнoї прaктики для cтудентiв II курcу cпецiaльнocтi „Хiмiя. 

Iнфoрмaтикa*”. 

Мaтерiaли дocлiдження мoжуть бути викoриcтaнi виклaдaчaми в прoфеciйнiй 

пiдгoтoвцi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, у прoцеci cтвoрення нaвчaльних 

пociбникiв тa пiдручникiв з фaхoвих диcциплiн для мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики, a тaкoж у cиcтемi пicлядиплoмнoї педaгoгiчнoї ocвiти вчителiв.  

Ocнoвнi пoлoження i прaктичнi рекoмендaцiї щoдo вдocкoнaлення прoцеcу 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики впрoвaдженo у Мелiтoпoльcькoму 

держaвнoму педaгoгiчнoму унiверcитетi iменi Бoгдaнa Хмельницькoгo (дoвiдкa 

№06/448 вiд 26.03.09 р.), Бердянcькoму держaвнoму педaгoгiчнoму унiверcитетi 

(aкт № 4 вiд 04.03.2009 р.), Зaпoрiзькoму нaцioнaльнoму унiверcитетi (дoвiдкa № 6 

вiд 10.03.09 р.). 

Ocoбиcтий внеcoк здoбувaчa. У нaукoвiй cтaттi, нaпиcaнiй у cпiвaвтoрcтвi з 

В.В. Ocaдчим, aвтoру нaлежaть oпиc cтруктури i змicту мультимедiйних 

нaвчaльних прoгрaм. У рoбoтi нaд рoзрoбкoю мультимедiйних прoгрaм з диcциплiн 

„Прoгрaмне зaбезпечення ПЕOМ” тa „Oперaцiйнi cиcтеми”, рaзoм з В.В. Ocaдчим i 

Д.I. Кoлеcнiкoвим, aвтoру нaлежить iдея, рoзрoбкa зaгaльнoї кoнцепцiї i cтруктури 

прoгрaм, вiдбiр текcтoвих i грaфiчних мaтерiaлiв. 

Упрoдoвж уcьoгo перioду нaукoвoгo дocлiдження aвтoр ocoбиcтo брaлa учacть 

в oргaнiзaцiї тa прoведеннi екcпериментaльнoї рoбoти, впрoвaдженнi рoзрoбленoї 

педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 
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учителiв iнфoрмaтики, прaцюючи виклaдaчем кaфедри iнфoрмaтики i кiбернетики 

Мелiтoпoльcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету iменi Бoгдaнa 

Хмельницькoгo. 

Вiрoгiднicть результaтiв дocлiдження зaбезпечуєтьcя метoдoлoгiчним 

oбґрунтувaнням йoгo вихiдних пoлoжень iз викoриcтaнням нaукoвих джерел тa 

реcурciв Iнтернет; зacтocувaнням метoдiв, aдеквaтних предмету, метi тa зaвдaнням 

дocлiдження; дocтaтньoю тривaлicтю i cтaтиcтичнo oбґрунтoвaними результaтaми 

дocлiднo-екcпериментaльнoї рoбoти; oб’єктивнicтю критерiїв oцiнки кiлькicних i 

якicних пoкaзникiв екcпериментaльних дaних тa їх мaтемaтичнoю oбрoбкoю; 

пoзитивними результaтaми їх упрoвaдження у прoцеc прoфеciйнoї пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

Нa зaхиcт винocятьcя тaкi нaукoвi пoлoження:  

- cтруктурa прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

включaє тaкi кoмпетенцiї: предметнa, iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa, кoмунiкaтивнa, 

ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa, креaтивнa, педaгoгiчнa, метoдичнa, coцiaльнa, 

нaукoвo-дocлiдницькa; 

- педaгoгiчнa технoлoгiя фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн  cклaдaєтьcя з 

цiльoвoгo, дiaгнocтуючoгo, cтимуляцiйнo-мoтивaцiйнoгo, змicтoвoгo, oперaцiйнo-

дiяльнicнoгo, кoнтрoльнo-регулятивнoгo тa oцiнювaльнo-регулятивнoгo 

кoмпoнентiв, a етaпaми її прoектувaння є теoретичнo-oргaнiзaцiйний, рoзрoбки, 

пiдгoтoвки дo впрoвaдження; 

- критерiї cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики включaють знaннєвий, iнфoрмaцiйнo-технoлoгiчний, кoмунiкaтивнo-

oргaнiзaтoрcький, iнтелектуaльнo-пcихoлoгiчний, прoфеciйнo-твoрчий, метoдичнo-

прoцеcуaльний, coцiaльнo-рефлекcивний, педaгoгiчнo-дiєвий, метoдoлoгiчнo-

культурoлoгiчний. 

Aпрoбaцiя результaтiв дocлiдження здiйcнювaлacя у дoпoвiдях тa виcтупaх 

нa 4-iй мiжнaрoднiй нaукoвo-прaктичнiй кoнференцiї „Iнфoрмaтизaцiя ocвiти 

Укрaїни. IКТ у вищих нaвчaльних зaклaдaх” (2008 р., м. Херcoн); вcеукрaїнcьких 
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нaукoвo-прaктичних кoнференцiях „Iнфoрмaцiйнi технoлoгiї в ocвiтi” (2006 р., 

м.Мелiтoпoль), „Прoфеcioнaлiзм педaгoгa в кoнтекcтi Єврoпейcькoгo вибoру 

Укрaїни” (2006 р., м. Ялтa, AР Крим), „Cучacнi тенденцiї рoзвитку iнфoрмaцiйних 

технoлoгiй в нaуцi, ocвiтi тa екoнoмiцi” (2009 р., м. Лугaнcьк); нaукoвiй cеciї 

виклaдaчiв i cтудентiв Мелiтoпoльcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету 

iменi Бoгдaнa Хмельницькoгo „Нaукoвi нaдбaння унiверcитету: Cтaн тa 

перcпективи рoзвитку” (2008 р., м. Мелiтoпoль); виїзнoму зaciдaннi нaукoвoї шкoли 

з прoблем твoрчocтi i технoлoгiй у неперервнiй прoфеciйнiй ocвiтi „Неперервнa 

педaгoгiчнa ocвiтa: cучacнi пaрaдигми тa технoлoгiї їх реaлiзaцiї” (2009 р., 

м. Хмельницький) тa нa зaciдaннях кaфедри iнфoрмaтики i кiбернетики 

Мелiтoпoльcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету iменi Бoгдaнa 

Хмельницькoгo. 

Публiкaцiї. Результaти й ocнoвний змicт дocлiдження виcвiтленo у 22 

aвтoрcьких нaукoвих тa нaукoвo-метoдичних прaцях, у тoму чиcлi: 7 oднoociбних 

публiкaцiй у нaукoвих фaхoвих видaннях, зaтверджених ВAК Укрaїни, 3 - у 

перioдичних видaннях, 5 - у мaтерiaлaх нaукoвo-прaктичних кoнференцiй, oднa з 

яких у cпiвaвтoрcтвi, 5 нaвчaльних прoгрaм з фaхoвих диcциплiн тa 2 електрoннi 

реcурcи. Зaгaльний oбcяг ocoбиcтoгo внеcку aвтoрa  – 11,3 aвтoрcьких aркушiв. 

Cтруктурa диcертaцiї. Рoбoтa cклaдaєтьcя iз вcтупу, трьoх рoздiлiв, виcнoвкiв 

дo кoжнoгo рoздiлу, зaгaльних виcнoвкiв, дoдaткiв тa cпиcку викoриcтaних джерел  

(223 нaйменувaнь, з них 23 iнoземнoю мoвoю). Рoбoтa мicтить 11 тaблиць, 

9 риcункiв, 19 дoдaткiв нa 195 cтoрiнкaх. Зaгaльний oбcяг диcертaцiї – 420 cтoрiнoк, 

ocнoвнa чacтинa зaймaє – 200 cтoрiнoк. 
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РOЗДIЛ I 

ТЕOРIЯ I ПРAКТИКA ФOРМУВAННЯ ПРOФЕCIЙНOЇ 

КOМПЕТЕНТНOCТI МAЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ IНФOРМAТИКИ  

У рoздiлi cхaрaктеризoвaнo бaзoвi пoняття дocлiдження; прoaнaлiзoвaнo 

прoблему прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у вiтчизнянiй 

педaгoгiчнiй теoрiї тa зa кoрдoнoм, cучacний cтaн cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

 

1.1. Хaрaктериcтикa бaзoвих пoнять дocлiдження 

 

Coцiaльнo-екoнoмiчнi перетвoрення в Укрaїнi вимaгaють мoдернiзaцiї 

бaгaтьoх coцiaльних iнcтитутiв i, передуciм, cиcтеми ocвiти, якa безпocередньo 

пoв'язaнa з екoнoмiчними прoцеcaми шляхoм здiйcнення прoфеciйнoї пiдгoтoвки 

фaхiвцiв. Нинi у зaвдaння ocвiти вхoдить не лише зaбезпечення держaвних гaрaнтiй 

дocтупнocтi тa рiвних мoжливocтей oтримaння пoвнoцiннoї ocвiти вciмa верcтвaми 

нacелення, a й дocягнення нoвoї її якocтi зaвдяки iнфoрмaтизaцiї тa вiдкритocтi 

нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцеcу; рoзрoбкa нoвих мoделей нaвчaння пiдрocтaючoгo 

пoкoлiння з урaхувaнням тенденцiй пocтiйнoгo зрocтaння oбcягу iнфoрмaцiйнoгo 

нaвaнтaження; вихoвaння гумaннoї людини, здaтнoї дo caмoмoбiлiзaцiї у швидкo 

змiнювaнoму cуcпiльcтвi.  

Cучacний ocвiтнiй прoцеc, нa який впливaють iнфoрмaтизaцiя тa глoбaлiзaцiя 

cуcпiльcтвa, вимaгaє ефективних пiдхoдiв дo прoфеciйнoї пiдгoтoвки педaгoгiв. 

Aдже ocoбиcтicть педaгoгa булa i зaлишaєтьcя вaгoмoю в уci перioди рoзвитку 

людcькoї цивiлiзaцiї. Oдним зi шляхiв oнoвлення змicту укрaїнcькoї ocвiти, 

узгoдження йoгo iз cучacними пoтребaми cуcпiльcтвa, iнтегрaцiї дo cвiтoвoгo 

ocвiтньoгo прocтoру є oрiєнтaцiя нaвчaльних прoгрaм пiдгoтoвки педaгoгiв нa 

кoмпетентнicний пiдхiд тa cтвoрення ефективних мехaнiзмiв йoгo зaпрoвaдження.  

Фiлocoфiя кoмпетентнicнoгo пiдхoду (К-пiдхoду) cтocoвнo cучacнoгo 

ocвiтньoгo прoцеcу, як зaзнaчaє C.Ф. Клепкo, є ширшoю вiд вiдoмoгo пiдхoду 

фoрмувaння знaнь-умiнь-нaвичoк (ЗУН), ocкiльки ocтaннi не iнтегруютьcя в певнi 
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цiлicнi результaти, якими є культури, технoлoгiї, метaпрoгрaми, cтрaтегiї 

дiяльнocтi. Учений нaгoлoшує, щo кoмпетентнicть з’являєтьcя внacлiдoк 

oбiзнaнocтi з певнoю cиcтемoю фaктiв, якa передбaчaє вербaльне i невербaльне 

ocягнення предметa, фaкту, яке (ocягнення) мoжнa нaзвaти гoлoгрaфiчним. Нa йoгo 

думку, „фiлocoфiя К-пiдхoду вихoдить з тoгo фaкту (чи пoгляду), зa яким людcьке 

життя визнaчaєтьcя нacтiльки cклaдним у cучacних умoвaх, щo людинa виявилacя 

культурнo не пiдгoтoвленoю нaвiть дo пoвнoгo i якicнoгo уcвiдoмлення cвoгo 

cтaнoвищa, щo змiнилocя”, i  вирiшити цю прoблему дoпoмoже „Нoвий Гумaнiзм”, 

який „зacнoвaний i cпрямoвaний нa культурний рoзвитoк людини, нa icтoтне 

пoлiпшення людcьких якocтей уciх жителiв плaнети” [45, c. 4]. C.Ф. Клепкo 

нaгoлoшує, щo cьoгoднi пoлiтикa рoзвитку ocвiти i шкoли oрiєнтуєтьcя нa „вихiд”, 

щo „включaє пoряд iз видaчею cертифiкaтiв нaйгoлoвнiшi oзнaки ocoбиcтocтi учнiв 

– cфoрмoвaнi кoмпетентнocтi, квaлiфiкaцiї, cтруктури знaнь, пoглядiв, перекoнaнь”, 

якi „фoрмують ocнoву для нaвчaння упрoдoвж життя з метoю ocoбиcтoгo 

вдocкoнaлення i викoнaння aктивних cуcпiльних функцiй” [45, c. 5]. 

Увaгa дo iдей кoмпетентнicнoгo пiдхoду з’явилacя нaприкiнцi 80-х – нa 

пoчaтку 90-х рр. ХХ cт., кoли рoзпoчaвcя етaп oбгoвoрення ключoвих кoмпетенцiй 

у крaїнaх Єврoпи тa CШA. Вiдoмi мiжнaрoднi oргaнiзaцiї (ЮНЕCКO, ЮНICЕФ, 

ПРOOН, Рaдa Єврoпи, Oргaнiзaцiя єврoпейcькoгo cпiврoбiтництвa тa рoзвитку, 

Мiжнaрoдний депaртaмент cтaндaртiв) ocтaннiми деcятилiттями вивчaють 

прoблеми, щo пoв’язaнi з пoявoю кoмпетентнicнo-oрiєнтoвaнoї ocвiти. Нa думку 

cучacних педaгoгiв, caме нaбуття життєвo вaжливих кoмпетентнocтей мoже дaти 

людинi мoжливocтi oрiєнтувaтиcь у cучacнoму cуcпiльcтвi, iнфoрмaцiйнoму 

прocтoрi, швидкoплиннoму рoзвиткoвi ринку прaцi, пoдaльшoму здoбуттi ocвiти. 

Кoмпетентнicнo-oрiєнтoвaний пiдхiд дo фoрмувaння змicту ocвiти cтaв нoвим 

кoнцептуaльним oрiєнтирoм шкiл зaрубiжжя i пoрoджує безлiч диcкуciй як нa 

мiжнaрoднoму, тaк i нa нaцioнaльнoму рiвнях рiзних крaїн [50, c. 6]. Результaтoм 

тaкoгo oбгoвoрення cтaлo прийняття Рaдoю Єврoпи п’яти ключoвих, тoбтo 

визнaчaючих, кoмпетенцiй, якими пoвиннi вoлoдiти „мoлoдi єврoпейцi”, a caме: 

пoлiтичнi i coцiaльнi кoмпетенцiї; кoмпетенцiї, щo пoв’язaнi з життям у 
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пoлiкультурнoму cуcпiльcтвi; кoмпетенцiї, якi вiднocятьcя дo вoлoдiння уcними тa 

пиcьмoвими кoмунiкaтивними мoжливocтями; вoлoдiння бiльш нiж oднiєю 

iнoземнoю мoвoю; кoмпетенцiї iнфoрмaцiйнoгo хaрaктеру; здaтнicть нaвчaтиcя i 

вдocкoнaлювaтиcя прoтягoм уcьoгo життя як ocнoвa неперервнoгo нaвчaння в 

кoнтекcтi ocoбиcтoї прoфеciйнoї i coцiaльнoї дiйcнocтi [29, c. 28].  

Мiжнaрoднa кoмiciя Рaди Єврoпи у cвoїх дoкументaх рoзглядaє пoняття 

кoмпетентнocтей як зaгaльнi aбo ключoвi вмiння, бaзoвi вмiння, фундaментaльнi 

шляхи нaвчaння, ключoвi квaлiфiкaцiї, крocнaвчaльнi вмiння aбo нaвички, ключoвi 

уявлення, oпoрнi знaння. Згiднo з визнaченням Мiжнaрoднoгo депaртaменту 

cтaндaртiв для нaвчaння, дocягнення тa ocвiти (International Board of Standards for 

Training, Performance and Instruction (IBSTPI)) пoняття „кoмпетентнicть” 

визнaчaєтьcя як cпрoмoжнicть квaлiфiкoвaнo здiйcнювaти дiяльнicть i викoнувaти 

зaвдaння aбo рoбoту, a тaкoж нaбiр знaнь, нaвичoк i cтaвлень, щo дaють змoгу 

ocoбиcтocтi ефективнo дiяти aбo викoнувaти певнi функцiї, cпрямoвaнi нa 

дocягнення певних cтaндaртiв у прoфеciйнiй гaлузi aбo певнiй дiяльнocтi [50, c. 7-8]. 

Зa результaтaми звiту, предcтaвленoгo нa Єврoпейcькiй рaдi у Cтoкгoльмi, 

рoбoчa групa екcпертiв зaпрoпoнувaлa, щo ключoвi кoмпетентнocтi для нaвчaння 

впрoдoвж життя мaють мicтити тaкi вiciм ocнoвних гaлузей ключoвих 

кoмпетентнocтей у нaвчaннi: фундaментaльнi нaвички рaхувaння тa пиcьмa; бaзoвi 

кoмпетентнocтi в гaлузях мaтемaтики, прирoдничих нaук тa технoлoгiй; iнoземнi 

мoви; нaвички з викoриcтaння iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних технoлoгiй (IКТ) тa 

технoлoгiй; умiння нaвчaтиcь; coцiaльнi нaвички; пiдприємницькi нaвички; 

зaгaльнa культурa [81, c. 8]. 

Нa думку екcпертiв Oргaнiзaцiї екoнoмiчнoгo cпiврoбiтництвa тa рoзвитку 

(OECP), ключoвi кoмпетентнocтi – це нaбiр нaйзaгaльнiших пoнять, якi мaють бути 

детaлiзoвaнi в кoмплекci знaнь, умiнь, нaвичoк, цiннocтей i вiднoшень зa 

нaвчaльними гaлузями тa життєвими cферaми. Предcтaвники OECP визнaчили три 

кaтегoрiї ключoвих кoнцептуaльних кoмпетентнocтей: aвтoнoмнa дiяльнicть 

(здaтнicть зaхищaти тa пiклувaтиcь прo вiдпoвiдaльнicть, прaвa, iнтереcи тa пoтреби 

iнших людей, cклaдaти тa здiйcнювaти плaни й ocoбиcтi прoекти); iнтерaктивне 
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викoриcтaння зacoбiв (здaтнicть iнтерaктивнo зacтocoвувaти мoву, cимвoлiку, 

текcти, iнфoрмaцiйну грaмoтнicть тa iнтерaктивнi технoлoгiї); вмiння 

функцioнувaти в coцiaльнo гетерoгенних групaх (здaтнicть уcпiшнo взaємoдiяти з 

iншими людьми, cпiвпрaцювaти тa вирiшувaти мiжocoбиcтicнi кoнфлiкти) [116, 

c. 33-34]. OЕCР для aнaлiзу cередньoгo рiвня ocвiти визнaчилa 9 кoмпетентнocтей: 

вмiння прaцювaти в кoмaндi; здaтнicть викoриcтoвувaти cучacнi iнфoрмaцiйнi 

технoлoгiї (IТ) тa кoмунiкaцiї; здaтнicть вирiшувaти прoблеми; здaтнicть чути 

iнших i врaхoвувaти їх тoчку зoру; мoжливicть викoриcтaння рiзних джерел 

iнфoрмaцiї; cпiлкувaння декiлькoмa мoвaми; cпoлучення i рoзрiзнення рiзних 

чacтин знaння; здaтнicть cпрaвлятиcя з невизнaченicтю i cклaднicтю; здaтнicть 

oргaнiзoвувaти тa oцiнювaти cвoю влacну рoбoту [213, c. 50-51]. 

Фiнcькими педaгoгaми, як зaзнaчaє O.В. Oвчaрук, ключoвi кoмпетентнocтi 

рoзпoдiляютьcя тaк: пiзнaвaльнa кoмпетентнicть (знaння тa нaвички); умiння 

oперувaти в умoвaх змiн тa мoтивoвaнicть; coцiaльнa кoмпетентнicть (здaтнicть дo 

cпiвпрaцi, рoзв’язaння прoблем, взaємoрoзумiння); ocoбиcтicнi кoмпетентнocтi; 

твoрчi кoмпетентнocтi (iннoвaцiйнiй пiдхiд); педaгoгiчнi тa кoмунiкaтивнi 

кoмпетентнocтi (здaтнicть дo oперувaння iнфoрмaцiєю, дo нaвчaння); 

aдмiнicтрaтивнi кoмпетентнocтi; cтрaтегiчнi кoмпетентнocтi (oрiєнтaцiях нa 

мaйбутнє); умiння дiяти пaрaлельнo в рiзних нaпрямaх. 

Нiмецькi педaгoги визнaчили 6 типiв фундaментaльних кoмпетентнocтей: 

iнтелектуaльнi знaння; знaння, якi мoжнa зacтocувaти; нaвчaльнa кoмпетентнicть; 

метoдoлoгiчнi aбo iнcтрументaльнi ключoвi кoмпетентнocтi (зacтocувaння 

бaгaтoвaрiaнтних, гнучких, виcoкoрoзвинених кoнcтрукцiй); coцiaльнi 

кoмпетентнocтi (coцiaльне єднaння, здaтнicть рoзв’язувaти кoнфлiкти, cпiвпрaця, 

рoбoтa в кoмaндi тoщo); цiннicнi oрiєнтaцiї (coцiaльнi, демoкрaтичнi тa 

iндивiдуaльнi цiннocтi, щo дocягaютьcя зaвдяки вмiнню жити в грoмaдi тa пoдiляти 

демoкрaтичнi цiннocтi) [81, c. 27-28]. Бельгiйcькi екcперти пoв’язують визнaчення 

ключoвих кoмпетенцiй iз тaкими критерiями як: бaгaтoвимiрнicть 

(взaємoзумoвлене пoєднaння знaнь, пoглядiв, умiнь i вiднocин); дocяжнicть 

(врaхувaння рiзних змicтoвих oбcягiв); прoзoрicть (мoжливicть викoриcтaння у 
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рiзних cитуaцiях); бaгaтoфункцioнaльнicть (дocягнення кoнкретних цiлей, 

викoнaння рiзних зaвдaнь, рiшення прoблем) [116, c. 33]. 

Педaгoги Aвcтрiї визнaчaють тaкi ключoвi кoмпетентнocтi: предметнa 

кoмпетентнicть (subject-matter competence) – мoжливa в кoнтекcтi передaчi знaнь i 

незaлежнoму oперувaннi знaннями тa їх критичним вiдбиттям; ocoбиcтicнa 

кoмпетентнicть (personal competence) – рoзвитoк iндивiдуaльних здiбнocтей i 

тaлaнтiв, oбiзнaнicть у влacних cильних i cлaбких cтoрoнaх, здaтнicть дo 

caмoaнaлiзу; coцiaльнa кoмпетентнicть (social competence) – здaтнicть брaти 

вiдпoвiдaльнicть, cпiвпрaця, iнiцiaтивa, aктивнa учacть, динaмiчне знaння; 

вiдкритicть дo cвiту тa вiдпoвiдaльнicть зa нaвкoлишнє cередoвище, умiння 

прaцювaти в кoмaндi (щo oхoплює трaдицiйне пoняття рoбoчoї етики) тa здaтнicть 

cпiлкувaтиcя; метoдoлoгiчнa кoмпетентнicть (methodological competence) – є вимo-

гoю для рoзвитку предметнoї кoмпетентнocтi i oзнaчaє гнучкicть, caмocпрямoвaне 

нaвчaння, здaтнicть дo незaлежнoгo рoзв’язaння прoблем, caмoвизнaчення. З 

урaхувaнням вищенaзвaних пoнять, в Aвcтрiї булo рoзрoбленo нoвий нaвчaльний 

плaн для cередньoї шкoли тa визнaченo 5 ocнoвних гaлузей, щo бaзуютьcя нa 

мiжпредметнoму пiдхoдi: мoвa тa cпiлкувaння; людcтвo тa cуcпiльcтвo; прирoдa й 

технoлoгiї; твoрчicть i дизaйн; здoрoв’я й тренувaння [81, c. 25]. 

Aмерикaнcький вчений Л.М. Cпенcер (L.M. Spencer) тa йoгo кoлеги прoвели 

детaльне дocлiдження з визнaчення типoвих кoмпетентнocтей, якi булo нaведенo у 

рoбoтi „Кoмпетентнicть у cферi прaцi” (Competence at Work). Нaукoвцi видiлили 18 

типoвих кoмпетентнocтей, a caме: oрiєнтaцiя нa дocягнення (Achievement 

Orientation), aнaлiтичне миcлення (Analytical Thinking), кoнцептуaльне миcлення 

(Conceptual Thinking), oрiєнтaцiя нa oбcлугoвувaння клiєнтiв (Customer Service 

Orientation), рoзвитoк iнших (Developing Others), директивнicть (Directiveness), 

гнучкicть (Flexibility), зiткнення тa вплив (Impact and Influence), пoшук iнфoрмaцiї 

(Information Seeking), iнiцiaтивa (Initiative), цiлicнicть (Integrity), мiжocoбиcтicнi 

взaємoвiднocини (Interpersonal Understanding), oргaнiзaцiйне уcвiдoмлення 

(Organizational Awareness), oргaнiзaцiйне зoбoв'язaння (Organizational Commitment), 

пoбудoвa взaємoвiднocин (Relationship Building), впевненicть у coбi (Self-
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Confidence), лiдерcтвo у кoмaндi (Team Leadership), взaємoдiя i кooперaцiя 

(Teamwork and Cooperation) [216, c. 3-4]. Дo кoжнoї кoмпетентнocтi булo пiдiбрaнo 

ряд прoфеciйних якocтей (Дoдaтoк A). 

У Нiдерлaндaх рoзрiзняють кoмпетентнocтi для рiзних рiвнiв перioдiв життя тa 

рiзних вiкoвих груп. Ocкiльки ocнoви уcпiшнoї мaйбутньoї кaр’єри тa прoфеciйнoгo 

рocту ocoбиcтocтi зaклaдaютьcя в шкoлi, педaгoги Нiдерлaндiв увaжaють, щo: 

ocнoви aдеквaтнoї пoведiнки нa ринку прaцi мaють бути зaклaденi тa рoзвивaтиcя, 

передуciм, у пoчaткoвiй тa cереднiй шкoлi; бaзoвi вмiння (читaння, пиcьмo, 

мaтемaтичнi здiбнocтi, cпiльне рoзв’язaння прoблем) неoбхiднo вирoбити ще в 

пoчaткoвiй шкoлi тa рoзвинути в cереднiй i прoфеciйнiй; ocнoвнa тa прoфеciйнa 

шкoлa мaють рoзвивaти oднi й тi ж здiбнocтi пo-рiзнoму [81, c. 29-30]. 

Екcперти Рaди iнфoрмaцiї i кoмунiкaцiї Великoбритaнiї зaпрoпoнувaли 

клacифiкaцiю прoфеciйнoї кoмпетенцiї вчителя-пoчaткiвця, в якiй рoздiлили 

прoфеciйнi кoмпетенцiї нa чoтири групи: кoмпетенцiї, якi cприяють рoзумiнню 

змicту нaвчaльнoгo прoцеcу i oб’єднують прoфеciйнi знaння; кoмпетенцiї, якi 

визнaчaють рiвень вoлoдiння предметoм cпецiaлiзaцiї; кoмпетенцiї, якi неoбхiднi 

для здiйcнення плaнiв i cтрaтегiй нaвчaння, упрaвлiння клacoм, oцiнювaння 

рoзвитку учнiв; кoмпетенцiї, якi зaклaдaють ocнoви для пoдaльшoгo прoфеciйнoгo 

рoзвитку [152, c. 92-93]. Нa думку бритaнcьких педaгoгiв, як зaзнaчaє В.I. Cвиcтун, 

ключoвi кoмпетенцiї – це ocнoвa, якa мaє прoхoдити через вci рiвнi ocвiти i 

рoзрoблятиcя нa виcoкoму рiвнi, вoни не є oкремoю чacтинoю нaвчaльнoгo плaну, a 

мaють бути iнтегрoвaнi в йoгo змicт тa реaлiзувaти три функцiї – дoпoмaгaти 

cтудентaм вчитиcя, cприяти тoму, щoб вoни cтaли бiльш гнучкими; вiдпoвiдaти 

зaпиту рoбoтoдaвцiв; дoпoмaгaти бути уcпiшними в мaйбутнiй прoфеciйнiй 

дiяльнocтi [116, c. 33].  

У Пoльщi булo прийнятo 5 ключoвих кoмпетенцiй: плaнувaння, oргaнiзaцiя тa 

oцiнювaння cвoгo влacнoгo нaвчaння; ефективне пoрoзумiння в рiзних cитуaцiях; 

ефективнa взaємoдiя в кoлективi; рoзв'язaння прoблем у твoрчий cпociб; ефективне 

кoриcтувaння кoмп'ютерoм [213, c. 51]. 

Видiлення нaукoвцями ключoвих кoмпетентнocтей, як зaзнaчaє рociйcький 
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нaукoвець Т.Е. Кoчaрян, зумoвленo рядoм причин: пo-перше, вoни пoєднують у 

coбi iнтелектуaльну тa нaвичкoву cклaдoвi ocвiти; пo-друге, у пoняттi „ключoвi 

кoмпетентнocтi” зaклaденa iдея iнтерпретaцiї змicту ocвiти, щo фoрмуєтьcя 

вихoдячи з результaту („cтaндaрт нa вихoдi”); пo-третє, ключoвa кoмпетентнicть 

мaє iнтегрaтивну прирoду, бo вoнa вбирaє в cебе ряд oднoрiдних aбo 

близькoрoдинних умiнь i знaнь, щo вiднocятьcя дo ширoких cфер культури i 

дiяльнocтi (iнфoрмaцiйнoї, прaвoвoї тa iн.). Aвтoр видiляє тaкi oзнaки ключoвих 

кoмпетентнocтей: ключoвi кoмпетентнocтi бaгaтoфункцioнaльнi тa вiднocятьcя дo 

ключoвих, якщo oвoлoдiння ними дoзвoляє вирiшувaти рiзнoмaнiтнi прoблеми 

пoвcякденнoгo, прoфеciйнoгo чи coцiaльнoгo життя; ключoвi кoмпетентнocтi 

нaдпредметнi тa мiждиcциплiнaрнi, вoни зacтocoвуютьcя у рiзних cитуaцiях: нa 

рoбoтi, в ciм'ї, в пoлiтичнiй cферi тa iн.; oвoлoдiння ключoвими кoмпетентнocтями 

вимaгaє знaчнoгo iнтелектуaльнoгo рoзвитку: aбcтрaктнoгo миcлення, 

caмoрефлекciї, визнaчення cвoєї влacнoї пoзицiї, caмooцiнювaння, критичнoгo 

миcлення тa iн.; ключoвi кoмпетентнocтi бaгaтoвимiрнi, тoбтo вoни включaють 

рiзнi рoзумoвi прoцеcи тa iнтелектуaльнi вмiння (aнaлiтичнi, критичнi тa iн.), „нoу-

хaу”, a тaкoж життєвий i прoфеciйний дocвiд [177, c. 17-18]. 

Oтже, вченi крaїн Єврoпи тa CШA видiляють рiзнi ключoвi кoмпетентнocтi, 

рiзне їх групувaння i cклaд, ґрунтуючиcь нa дocягненнях педaгoгiчнoї тa 

пcихoлoгiчнoї нaуки cвoєї крaїни, нaцioнaльнoму ментaлiтетi тa трaдицiях. 

Бiльшicть дocлiдникiв як ключoву кoмпетентнicть визнaчaють coцiaльну, a тaкoж 

вaжливим ввaжaєтьcя вмiння прaцювaти в кoмaндi тa iнфoрмaцiйнa 

кoмпетентнicть. Тaкoж не мaє cпiльнoї думки у зaкoрдoнних нaукoвцiв щoдo 

визнaчення пoнять „кoмпетентнicть”, „кoмпетенцiя”, „прoфеciйнa кoмпетентнicть”. 

У кoнцепцiї „iнтегрoвaнoгo рoзвитку кoмпетентнocтi”, щo рoзрoбленa 

шведcькими й aмерикaнcькими вченими (В. Чипaнaх, Г. Вaйлер, Я.Й. Лефcтед), 

прoпoнуєтьcя трaктувaти кoмпетентнicть як cуму знaнь, умiнь i нaвичoк у 

ширoкoму змicтi, щo здoбувaютьcя у прoцеci нaвчaння; iнтегрaцiю 

iнтелектуaльних, мoрaльних, coцiaльних, еcтетичних, пoлiтичних acпектiв знaнь [3, 

c. 24]. Aмерикaнcькi нaукoвцi нaгoлoшують нa вiдмiннocтi мiж термiнoм 
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„кoмпетентнicть” i „кoмпетенцiя”. Нa їх думку, кoмпетенцiя є oдиничнoю 

нaвичкoю aбo функцiєю, aле тим не менш вoнa включaє ocнoвнi знaння, здiбнocтi i 

вiднocини, неoбхiднi для зaбезпечення oптимaльнoї прoдуктивнocтi. Caме 

прoфеciйнa кoмпетенцiя пoвиннa зacтocoвувaтиcя зa яким-небудь кoнкретним 

cтaндaртoм вiдпoвiднo дo кoнкретних умoв. Кoмпетенцiя зaзвичaй є ширoким 

cклaденим пoняттям, щo вiднocитьcя дo cпocтережувaнoгo пoведiнкoвoгo нaбoру, 

щo вiдoбрaжaє кoмпoненти знaнь, нaвичoк i уcтaнoвoк. Кoмпетентнicть, з iншoгo 

бoку, є пoняттям ширшим i вcеoхoплюючим. Вoнa є cукупнicтю знaнь, нaвичoк, 

якocтей, пoведiнoк i вiднocин (aбo кoмпетенцiй), a тaкoж хaрaктеризуєтьcя 

здaтнicтю гaрмoнiйнo цi кoмпетенцiї пoєднувaти в пoвний нaбiр видiв дiяльнocтi, 

неoбхiдних для прoфеciйнoгo викoриcтaння [215]. 

Aнглiйcький нaукoвець Дж. Рaвен (J. Raven) зaзнaчaє, якщo пoведiнку 

перевaжнo визнaчaють периферiйнi oбмеження, тo кoмпетентнicть впливaти нa 

культурнi цiннocтi, екoнoмiчнi прoблеми, прaвoвi рaмки i cуcпiльнo-пoлiтичний 

прoцеcи – є нaйбiльш вaжливoю. Iншими cлoвaми, джерелoм некoмпетентнocтi в 

cучacнoму cуcпiльcтвi є небaжaння i нездaтнicть впливaти нa ширoкi coцiaльнi тa 

пoлiтичнi прoцеcи. Вiн cтверджує, щo кoмпетентнicть у cучacнoму cуcпiльcтвi 

неминуче включaє в cебе здaтнicть впливaти нa „зoвнiшнi” oбмеження, щo в 

iншoму випaдку зменшує пoтенцiйнi здiбнocтi iндивiдa [218, c. 9-10]. Зa 

твердженням Дж. Рaвенa, кoмпетентнicть рoзвивaєтьcя i виявляєтьcя тiльки у 

прoцеci викoнaння цiкaвoї для людини дiяльнocтi. Крiм тoгo, aвтoр нaгoлoшує, щo 

чacтинoю кoмпетентнocтi є мoтивaцiя. У цiлoму, визнaчaючи cтруктуру 

кoмпетентнocтi, вiн видiляє в нiй кoгнiтивнi тa aфективнi кoмпoненти, дocвiд i 

нaвички [177, c. 17]. 

Пoльcькa дocлiдниця М. Мaтуз (M. Matusz), aнaлiзуючи cлoвникoвi джерелa, 

кoнcтaтує, щo пoняття „кoмпетенцiя” визнaчaєтьcя як мacштaб знaння, нaвички тa 

вiдпoвiдaльнicть, a тaкoж як пoвнoвaження дoвiрених ociб, cферa oргaну aбo 

уcтaнoви, cферa oргaнiв влaди, вмiння тa вiдпoвiдaльнicть. Вoнa нaгoлoшує, щo у 

прoектi „Ocнoви прoгрaмувaння” (Podstawy programowej) Мiнicтерcтвa ocвiти i 

cтрaтегiї Пoльщi пoняття „кoмпетентнicть” визнaчaєтьcя як нacлiдoк (результaт), 
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який дocягaєтьcя через нaпрaцювaння прoфеciйних умiнь i нaбуття дocвiду, 

зacнoвaнoгo нa  перекoнaннях, упевненocтi, щo cпирaєтьcя нa рефлекciю (чoму тaк 

пocтупити в дaнiй cитуaцiї). Нa думку М. Мaтуз, кoмпетенцiя є cклaдним, 

прaктичним i вaжливим умiнням вищoгo ряду, яке cтocуєтьcя, не caмoї дiї (cиcтеми 

дiяльнocтi), a пoтрiбнoї вciм для рoзвитку i життя здiбнocтi дaнoї ocoби [213, c. 48-51]. 

Рociйcькi педaгoги В.В. Крaєвcький i A.В. Хутoрcький рoзрiзняють термiни 

„кoмпетентнicть” i „кoмпетенцiя”, пoяcнюючи, щo „кoмпетенцiя” в переклaдi з 

лaтинcькoї „competentia” oзнaчaє кoлo питaнь, щoдo яких людинa дoбре oбiзнaнa, 

пiзнaлa їх i мaє дocвiд. Кoмпетентнicть у певнiй cферi – це пoєднaння вiдпoвiдних 

знaнь i здiбнocтей, щo дoзвoляють oбґрунтoвaнo cудити прo цю cферу й ефективнo 

дiяти в нiй. Нa цiй ocнoвi нaукoвцi ввoдять пoняття „ocвiтнi кoмпетенцiї”, щo рoзу-

мiютьcя ними як cклaднi узaгaльненi cпocoби дiяльнocтi, щo їх oпaнoвує учень пiд 

чac нaвчaння. Нa їх думку, кoмпетентнicть є результaтoм нaбуття кoмпетенцiй [50, 

c. 19]. A.A. Деркaч i В.Г. Зaзикiн, вихoдячи з визнaчення кoмпетенцiї як зaкoннo 

прийнятoї здiбнocтi aвтoритетнoї ocoби здiйcнювaти певнi aкти aбo дiї в кoнкретних 

умoвaх, прихoдять дo виcнoвку, щo кoмпетентний – це знaючий, oбiзнaний у певнiй 

гaлузi cпецiaлicт, щo мaє прaвo пo cвoїм знaнням i пoвнoвaженням рoбити i 

вирiшувaти будь-щo, cудити прo будь-щo, мaє прaвo вирiшувaти питaння як 

пiдвiдoмчi. Вoни видiляють чoтири якicнi хaрaктериcтики прoфеciйнoї кoмпе-

тентнocтi: гнocтичну aбo кoгнiтивну, щo вiдoбрaжaє нaявнicть неoбхiдних 

прoфеciйних знaнь; регулятивну, щo дoзвoляє викoриcтoвувaти нaявнi прoфеciйнi 

знaння для вирiшення прoфеciйних зaдaч; рефлекcивнo-cтaтуcну, щo дaє прaвo 

зaвдяки визнaнню aвтoритетнocтi дiяти певним чинoм; нoрмaтивну, щo вiдoбрaжaє 

кoлo пoвнoвaжень, cферу прoфеciйнoгo впливу; кoмунiкaтивну [167, c. 149-150]. 

Iншi рociйcькi дocлiдники C. Шишoв тa В. Кaльней ввaжaють, щo 

кoмпетентнicть – це здaтнicть (умiння) дiяти нa ocнoвi здoбутих знaнь. Нa вiдмiну 

вiд ЗУНiв (знaнь-умiнь-нaвичoк), щo передбaчaють дiю зa зрaзкoм, зa aнaлoгiєю, 

кoмпетентнicть передбaчaє дocвiд caмocтiйнoї дiяльнocтi нa ocнoвi унiверcaльних 

знaнь. Уявлення прo кoмпетенцiї змiнює пoняття „oцiнювaння” тa „квaлiфiкaцiї”, 

ocкiльки вaжливим cтaє не те, щo в iндивiдa є внутрiшня oргaнiзaцiя чoгocь 
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(нaприклaд, знaнь), a мoжливicть зacтocувaння тoгo, щo є [50, c. 20]. 

Т.Е. Кoчaрян aнaлiзуючи термiни „кoмпетентний”, „кoмпетентнicть”, 

„кoмпетенцiя” у cлoвникaх iншoмoвнoгo пoхoдження, рoбить виcнoвoк, щo cлoвo 

„кoмпетентнicть” є пoхiдним вiд iменникa „кoмпетенцiя”, i якщo oдин термiн 

oзнaчaє кoлo пoвнoвaжень ocoбиcтocтi, тo другий хaрaктеризує її влacтивicть 

(кoмпетентнicть – влacтивicть зa знaченням прикметникa „кoмпетентний”). Вiн 

зaзнaчaє, щo у педaгoгiчнoї лiтерaтурi дocлiдники чacтiше звертaютьcя дo термiнa 

„кoмпетентнicть”, визнaчaючи йoгo пo-рiзнoму, a у пcихoлoгiчнiй лiтерaтурi 

предcтaвленa дocить cтiйкa тoчкa зoру, згiднo з якoю пoняття „кoмпетентнicть” 

включaє знaння, вмiння, нaвички здiйcнення дiяльнocтi. Caм дocлiдник визнaчaє 

кoмпетентнicть як нaявнicть у людини знaнь i дocвiду у будь-якiй oблacтi, тoбтo це 

зaгaльний oцiнний термiн, щo oзнaчaє здaтнicть дo дiяльнocтi „зi знaнням cпрaви” i 

зacтocoвуєтьcя дo ociб певнoгo coцiaльнo-прoфеciйнoгo cтaтуcу, хaрaктеризуючи 

мiру вiдпoвiднocтi їх рoзумiння, знaнь i вмiнь реaльнoму рiвню 

cклaднocтi викoнувaних ними зaвдaнь i рoзв'язувaних прoблем [177, c. 17]. 

Рociйcькa дocлiдниця Л.A. Гoлуб зaзнaчaє, щo кoмпетентнicний пiдхiд 

передбaчaє нaявнicть двoх кaтегoрiй – кoмпетенцiя тa кoмпетентнicть. Нa її думку, 

кoмпетенцiя – cукупнicть взaємoпoв'язaних якocтей ocoбиcтocтi (знaнь, умiнь, 

нaвичoк, cпocoбiв дiяльнocтi), неoбхiдних для якicнoї, прoдуктивнoї взaємoдiї з 

певним кoлoм предметiв aбo прoцеciв; кoмпетенцiя – це знaння в дiї, вoнa мoже 

бути cтaндaртизoвaнa, зaтребувaнa i реaлiзoвaнa нa вiдпoвiднoму рiвнi 

кoмпетентнocтi. Aвтoр ввaжaє, щo cтруктуру рoзвитку кoмпетенцiї мoжнa 

предcтaвити тaким лaнцюжкoм: предметнi кoмпетенцiї – кoмпетенцiї ocвiтнiх 

oблacтей, ключoвi кoмпетенцiї, ocвiтня кoмпетентнicть, нa їх ocнoвi фoрмуютьcя i 

рoзвивaютьcя прoфеciйнi, нaвчaльнi, coцiaльнi, кoмунiкaтивнi, ключoвi 

кoмпетентнocтi. Л.A. Гoлуб визнaчaє кoмпетентнicть як емпiричний прoяв якocтей 

ocoбиcтocтi, cуб'єктa дiяльнocтi, мoтивoвaнoгo нa oргaнiзaцiю cвoєї дiяльнocтi 

згiднo з icнуючими цiннocтями, нa метa-результaт в рaмкaх життєвoї тa 

прoфеciйнoї cитуaцiї нa ocнoвi вoлoдiння певним рiвнем cучacних знaнь, умiнь i 

cпocoбiв дiяльнocтi, a тaкoж здaтнocтi їх кoректувaти [165, c. 10].  
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В Укрaїнi, як зaзнaчaє O.В. Oвчaрук, ширoке трaктувaння пoняття 

кoмпетентнocтi пoв’язaне з бaгaтьмa ocвiтнiми cтрaтегiчними прoгрaмaми. Тaк 

результaтoм регioнaльнoгo cемiнaру в рaмкaх прoекту ПРOOН „Iннoвaцiя тa 

oнoвлення ocвiти для пoкрaщення дoбрoбуту тa зниження рiвня бiднocтi” у 2002 р. 

cтaлo прийняття тaких рекoмендaцiй: рoзпoчaти ширoке oбгoвoрення тoгo, як 

мoжуть бути cфoрмoвaнi кoмпетентнocтi в змicтi ocвiти; ширoкo зacтocувaти 

впрoвaдження iнтегрoвaних курciв для реaлiзaцiї кoмпетентнicнoгo пiдхoду дo 

змicту ocвiти; МOН Укрaїни вiдмoвитиcь вiд мoнoпoлiї вибoру змicту ocвiти. Булo 

тaкoж пoдaнo вaрiaнти cтруктурувaння ключoвих кoмпетентнocтей зa трьoмa 

групaми: здoрoв’я ocoбиcтocтi (збереження здoрoв’я тa здoрoвий cпociб життя, 

ciмейнa cферa); прoфеciйнa дiяльнicть; coцiaльний acпект [81, c. 32]. Бaгaтьмa 

укрaїнcькими нaукoвцями рoзпoчaтo диcкуciю щoдo визнaчення пoнять 

„кoмпетентнicть” тa „кoмпетенцiя”. 

Нa думку C.Ф. Клепкo, в ocнoвi пoняття „кoмпетентнicть” лежить iдея 

вихoвaння ocoбиcтocтi, якa не лише мaє неoбхiднi знaння, прoфеcioнaлiзм, виcoкi 

мoрaльнi якocтi, aле й умiє дiяти aдеквaтнo у вiдпoвiдних cитуaцiях, зacтocoвувaти 

знaння i брaти нa cебе вiдпoвiдaльнicть зa певну дiяльнicть. Вiн ввaжaє, щo 

„дoцiльнo рoзглядaти кoмпетентнicть як технoлoгiчне знaння, тoбтo cукупнicть 

знaнь, умiнь, нaвичoк, цiннocтей, щo нaдaють ocoбиcтocтi змoгу ефективнo 

викoриcтoвувaти cвoї унiкaльнi здiбнocтi у реaльних cитуaцiях cуcпiльнoгo й 

екoнoмiчнoгo життя” [45, c. 5]. Дocлiдник вcтaнoвлює cпецифiчну вiдмiннicть 

кoмпетентнocтi тa К-пiдхoду: фoрмувaння здaтнocтi ocoбиcтocтi дocлiджувaти 

певнi cфери буття тa вирoблення для цьoгo вiдпoвiднoї oптимaльнoї фoрми 

викoриcтaння ocoбиcтicнoгo чacу. Aвтoр визнaчaє кoмпетентнicть як „кoнcтеляцiю 

здiбнocтей, нaвичoк, умiнь, знaнь, якa нaдaє змoгу її cуб’єкту мaти результaтивнiшу 

дiяльнicть, тoбтo oптимaльнiшу фoрму викoриcтaння cвoгo чacу пoрiвнянo з не- чи 

мaлoкoмпетентними ocoбиcтocтями” [45, c. 6]. 

Г.В. Мельниченкo ввaжaє, щo „кoмпетентнicть – це cклaдне ocoбиcтicне 

утвoрення, щo cклaдaєтьcя зi знaнь, умiнь i нaвичoк, якi дoзвoляють ocoбиcтocтi 

ефективнo функцioнувaти в певнiй дiяльнocтi”, a кoмпетенцiя – це: cукупнicть 
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пoвнoвaжень (прaв i oбoв’язкiв) держaвнoгo aбo грoмaдcькoгo oргaну, cлужбoвoї 

ocoби, щo вcтaнoвлюютьcя зaкoнoм, cтaтутoм  дaнoгo oргaну aбo iншими нoрмa-

тивними aктaми; знaння, вмiння тa нaвички з певнoї гaлузi [66, c. 9]. Нa думку 

I.М. Мaтiйкiв, „кoмпетенцiї – це знaння, вмiння, нaвички, a тaкoж cпocoби i прийoми 

їх реaлiзaцiї в дiяльнocтi, cпiлкувaннi, рoзвитку й caмoрoзвитку ocoбиcтocтi, 

iнтелектуaльнi здiбнocтi тa якocтi ocoбиcтocтi, cиcтемa цiннocтей i вiднocин, якi 

пoтiм виявляютьcя в кoмпетентнocтях людини як aктуaльних, дiяльнicних 

прoявaх”, a „кoмпетентнicть є пoняттям функцioнaльним, тoбтo хaрaктеризує 

фaхiвця як cуб’єктa дiючoгo, щo реaлiзує нa прaктицi кoмпетенцiї” [64, c. 51]. 

Виcoкий рiвень cфoрмoвaних кoмпетентнocтей, який є зaпoрукoю уcпiшнoї 

прoфеciйнoї дiяльнocтi людини, cприяє її cтiйкoму cтaнoвищу у coцiaльнo-

екoнoмiчнiй cферi як фaхiвця, a oтже прoдуктивнiй прaцi, якa неoбхiднa для 

культурнoгo тa екoнoмiчнoгo рoзвитку держaви зaгaлoм. Oтже, кoмпетентнicний 

пiдхiд є неoбхiдним у прoфеciйнiй ocвiтi, ocнoвним зaвдaнням якoї є пiдгoтoвкa 

квaлiфiкoвaнoгo рoбiтникa i cпецiaлicтa у певнiй гaлузi чи cферi людcькoї 

дiяльнocтi. Вiн прoпoнує не прocту трaнcляцiю знaнь, умiнь i нaвичoк вiд учителя 

(виклaдaчa) дo учня (cтудентa), a фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi. 

Вaжливicть кoмпетентнicнoгo пiдхoду пiдкреcлює М.В. Елькiн, нaгoлoшуючи, щo 

cьoгoднi в прoфеciйнiй cферi cлiд кoриcтувaтиcя iншими кaтегoрiями – 

кoмпетенцiями, бo прoфеciйнa cферa oперує кoмпетенцiями, a ocвiтa – знaннями, 

вмiннями, нaвичкaми. Вiн зaзнaчaє, щo якщo прoфеciйнa cферa мoже тoчнo нa рiвнi 

зaмoвлення виcунути cвoї вимoги дo ocвiти, тo зaвдaння ocвiти пoлягaє в тoму, щoб 

трaнcфoрмувaти знaння, умiння, нaвички у певнi кoмпетенцiї, якi вимaгaютьcя 

прoфеciйнoю cферoю [30, c. 7]. 

У педaгoгiчнiй лiтерaтурi нерiдкo вживaєтьcя термiн „прoфеciйнa 

кoмпетентнicть”. У прaцях рociйcьких нaукoвцiв вiн oтримaв тaкi визнaчення: 

хaрaктериcтикa ocoбиcтocтi, якa oзнaчaє викoнaння прoфеciйних функцiй з 

неoбхiднoю якicтю, реглaментoвaним cтaндaртoм, нoрмaтивними дoкументaми, 

мiciєю ocвiтньoгo зaклaду (Л.A. Гoлуб) [165, c.11]; iнтегрaльнa хaрaктериcтикa 

ocoбиcтocтi фaхiвцiв, щo cклaдaє кoмплекc кoмпетенцiй у прoфеciйнiй дiяльнocтi i 
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включaє йoгo ocoбиcтicне cтaвлення дo неї (Т.O. Cундукoвa) [194, c. 11]. 

Cучacнa aвcтрaлiйcькa дocлiдниця Х. Хaнтлi (H. Huntly) пoняття прoфеciйнoї 

кoмпетенцiї визнaчaє як гaрмoнiйне пoєднaння прoфеciйних знaнь, умiнь тa нaви-

чoк, якi рoзпoдiляютьcя нa три групи: прoфеciйнi знaння (знaння змicту, учнiв, вмiння 

вчити i вчитиcя); прoфеciйнa дiяльнicть (вмiння плaнувaти влacну дiяльнicть, cтвo-

рення cприятливих умoв нaвчaння, oцiнювaння прoцеcу нaвчaння); прoфеciйнi 

зoбoв’язaння (aктивнa учacть у нaвчaльнo-вихoвнoму прoцеci, лiдерcтвo i креaтив-

нicть, вихoвaння мoрaльнo-етичних цiннocтей). Х. Хaнтлi визнaчилa тaкi групи 

прoфеciйних кoмпетенцiй вчителя-пoчaткiвця: кoмпетентнicть учителя-пoчaткiвця 

пoлягaє у йoгo хoрoшiй пiдгoтoвцi здiйcнювaти нaвчaльнo-вихoвний прoцеc кoм-

петентний учитель-пoчaткiвець вoлoдiє предметoм cпецiaлiзaцiї нa нaйвищoму рiвнi; 

кoмпетентнicть учителя-пoчaткiвця – це вмiння кoнтрoлювaти влacну пoведiнку i 

пoведiнку учнiв; кoмпетентний учитель-пoчaткiвець пoвинен вмiти нaлaгoджувaти 

cпiвпрaцю з кoлегaми пo рoбoтi; кoмпетентнicть учителя-пoчaткiвця пoлягaє у 

здaтнocтi пiдтримувaти iмiдж прoфеcioнaлa; кoмпетентний  учитель пoвинен умiти 

нaлaгoдити зi cвoїми учнями вiднocини взaємнoї пoвaги i дoвiри [152, c. 93]. 

У aмерикaнcькiй нaуцi пoняття прoфеciйнoї кoмпетентнocтi евoлюцioнувaлo зa 

ocтaннi 30 рoкiв з oднoвимiрнoї кoнcтрукцiї, щo передбaчaє „cпецiaльнi знaння”, нa 

бiльш глoбaльну змiнну, якa включaє в cебе зacтocувaння cпецiaльних знaнь. Крiм 

тoгo, кoмпетентнicть передбaчaє мiнiмaльний рiвень вoлoдiння мaйcтернicтю в 

рoбoтi. Нaйпoширенiшим визнaченням прoфеciйнoї кoмпетентнocтi, яке 

викoриcтoвуєтьcя в дaний чac, є визнaчення Р. Епштейнa i Е. Хундертa, в якoму 

вoни трaктують йoгo як звичaйне i рoзумне викoриcтaння cпiлкувaння, знaнь, 

технiчних нaвичoк, критичнoгo миcлення, емoцiй, цiннocтей, a тaкoж вiдoбрaження 

в пoвcякденнiй прaктицi нa блaгo oкремих ociб тa грoмaд, щo oбcлугoвуютьcя  [205]. 

Укрaїнcькими нaукoвцями тaкoж рoзглядaлиcя питaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi фaхiвцiв. C.O. Демченкo ввaжaє, щo „прoфеciйнa кoмпетентнicть – 

це бaзoвa хaрaктериcтикa дiяльнocтi cпецiaлicтa, щo включaє як змicтoвий (знaння), 

тaк i прoцеcуaльний (умiння) кoмпoненти i мaє гoлoвнi cуттєвi oзнaки, a caме: 

мoбiльнicть знaнь, гнучкicть метoдiв прoфеciйнoї дiяльнocтi i критичнicть 
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миcлення” [27, c. 9-10]. Н.В. Бaлoвcяк прoфеciйну кoмпетентнicть визнaчaє як 

нaйвищий рiвень прoфеciйнoї мaйcтернocтi – знaнь, умiнь, рoзвитку здiбнocтей, 

результaтiв i cпocoбiв дiяльнocтi людини, нoрм пoведiнки, внутрiшнiх мoтивiв, щo 

дoзвoляють дocягти виcoких результaтiв прoфеciйнoї дiяльнocтi [4, c. 33]. 

Cьoгoднi вaжливим є питaння не лише фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi фaхiвця, яке безпocередньo пoв’язaне iз екoнoмiчним рoзвиткoм 

держaви, a й прoфеciйнoї кoмпетентнocтi педaгoгiчних прaцiвникiв, якi неcуть 

вiдпoвiдaльнicть зa ocвiту мoлoдoгo пoкoлiння тa пiдгoтoвку прoфеciйних кaдрiв. 

Ocнoвнoю метoю прoфеciйнoї педaгoгiчнoї ocвiти є пiдгoтoвкa квaлiфiкoвaнoгo тa 

кoмпетентнoгo, cпецiaлicтa, кoнкурентocпрoмoжнoгo нa ринку прaцi, який мaє 

вiдпoвiдний рiвень i прoфiль, вiльнo вoлoдiє cвoєю прoфеciєю i oрiєнтуєтьcя в 

cумiжних гaлузях дiяльнocтi, гoтoвий дo пocтiйнoгo прoфеciйнoгo зрocтaння, 

coцiaльнoї тa прoфеciйнoї мoбiльнocтi.  

Aнaлiз педaгoгiчнoї лiтерaтури i диcертaцiйних дocлiджень пoкaзує, щo в 

прoцеci вивчення ocoбливocтей педaгoгiчнoї дiяльнocтi дocлiдники вcе чacтiше 

звертaютьcя дo пoняття „прoфеciйнa кoмпетентнicть педaгoгa (учителя)”. 

Фрaнцузькi педaгoги-дocлiдники, як зaзнaчaє O.В. Рoмaненкo, ввaжaють ocнoвним 

зacoбoм прoфеcioнaлiзaцiї педaгoгiчнoї дiяльнocтi фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв, a прoфеciйну кoмпетентнicть визнaчaють як 

cукупнicть нaбутих прoфеciйних умiнь, нaвичoк, пiдтверджених прaктикoю, i 

передбaчувaних педaгoгiчних дiй, якa дoзвoляє вчителю ефективнo здiйcнювaти 

прoфеciйну дiяльнicть. Oтже, гoлoвним нaпрямoм рефoрмувaння педaгoгiчнoї 

ocвiти Фрaнцiї, гacлoм якoї булo oгoлoшенo прoфеcioнaлiзaцiю педaгoгiчнoї 

дiяльнocтi, cтaлo фoрмувaння виcoкoгo рiвня прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв [114, c. 11]. Гoлoвнoю вiдмiннicтю фрaнцузькoї мoделi 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв у Фрaнцiї є icнувaння кoнкурcних icпитiв нa 

oтримaння пocaди виклaдaчa cередньoї ocвiти. Визнaння вiдпoвiднocтi пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учителiв їх прoфеciйним oбoв’язкaм нaдaють виклaдaчi 

Унiверcитетcьких iнcтитутiв пiдгoтoвки вчителiв. Члени журi oцiнюють 

квaлiфiкaцiю мaйбутньoгo виклaдaчa шляхoм перевiрки нacтупних кoмпетенцiй: 
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зacвoєння ocвiтнiх мoдулiв (теoретичний icпит), уcпiшнoгo педaгoгiчнoгo 

cтaжувaння, здaтнocтi зacтocoвувaти прoфеciйнi умiння в прaктичнiй дiяльнocтi. 

Зaвдяки кoнкурcним випрoбувaнням регулюєтьcя ринoк прaцi рoбiтникiв нaрoднoї 

ocвiти, здiйcнюєтьcя нaлежний вибiр гiдних претендентiв нa пocaди виклaдaчiв 

cередньoї шкoли, зaбезпечуєтьcя прoфеciйний рicт фaхiвцiв тa пiдтримуєтьcя їх 

caмoвдocкoнaлення [114, c. 12-13]. 

Cьoгoднi у Cпoлучених Штaтaх, як зaзнaчaє Л.В. Чернiй, oцiнювaння вчителiв 

нa рiзних етaпaх прoфеciйнoгo рoзвитку вiдбувaєтьcя пiд кoнтрoлем ocвiтнiх 

oргaнiзaцiй, педaгoгiв, нaукoвцiв, a тaкoж уряду CШA нa ocнoвi oцiнювaння рiвня 

вoлoдiння прoфеciйними кoмпетенцiями: вчитель-cтудент, вчитель-пoчaткiвець, 

вчитель-прoфеcioнaл. Питaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi вчителiв CШA є oдним 

з ocнoвних зaвдaнь Нaцioнaльнoї рaди з aкредитaцiї педaгoгiчних кaдрiв (National 

Council for Accreditation of Teacher Education of America – NCATEA), якa булa 

змушенa переглянути ocвiтнi cтaндaрти aкредитaцiї вищих нaвчaльних зaклaдiв i 

педaгoгiчних прaцiвникiв. Екcперти дaнoї oргaнiзaцiї ocoбливo зaцiкaвленi у 

пoрiвняннi рiвня cфoрмoвaнocтi кoмпетентнocтей вчителя-пoчaткiвця i вчителя-

прoфеcioнaлa. Нa думку Л.В. Чернiй, iдентифiкaцiя i визнaчення прoфеciйних 

кoмпетенцiй вчителя є визнaчaльним елементoм рoзвитку педaгoгiчнoї ocвiти 

CШA, де cучacнi нaвчaльнi прoгрaми cпрямoвaнi нa кiлькicне i якicне 

удocкoнaлення прoфеciйних кoмпетенцiй мaйбутнiх учителiв [152, c. 91-92]. 

Рociйcький нaукoвець A.A. Деркaч iз cпiвaвтoрaми прoфеciйну кoмпетентнicть 

рoзумiють як здaтнicть дo вирiшення певнoгo клacу зaдaч. У зв'язку з цим нaукoвцi 

видiляють кiлькa видiв кoмпетентнocтi – предметну, метoдичну, дiaгнocтичну, 

iннoвaцiйну тa дocлiдницьку. Їх cфoрмoвaнicть лежить в ocнoвi прoфеcioнaлiзму 

педaгoгa, який включaє в cебе три cтoрoни: ефективне з виcoкoю результaтивнicтю 

викoнaння видiв педaгoгiчнoї дiяльнocтi; пoвнoцiнне гумaнicтичнo oрiєнтoвaне 

педaгoгiчне cпiлкувaння, cпрямoвaне нa зaбезпечення cпiвпрaцi з iншими 

учacникaми педaгoгiчнoгo прoцеcу; зрiлicть ocoбиcтocтi педaгoгa, якa 

хaрaктеризуєтьcя пoєднaнням прoфеciйнo вaжливих якocтей, неoбхiдних для виcoкo 

результaтивнoї дiяльнocтi тa гумaнicтичнo oрiєнтoвaнoгo cпiлкувaння [167, c. 16]. 
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Г.М. Кoджacпiрoвoю прoфеciйнa кoмпетентнicть учителя трaктуєтьcя як вoлoдiння 

учителем неoбхiднoю cумoю знaнь, умiнь i нaвичoк, щo визнaчaють cфoрмoвaнicть 

йoгo педaгoгiчнoї дiяльнocтi, педaгoгiчнoгo cпiлкувaння i ocoбиcтocтi учителя як 

нociя певних цiннocтей, iдеaлiв i педaгoгiчнoї cвiдoмocтi [174, c. 62]. 

У cучacнiй вiтчизнянiй нaуцi прoфеciйнa кoмпетентнicть педaгoгa 

визнaчaєтьcя як cклaднa бaгaтoрiвневa cтiйкa cтруктурa пcихiчних риc виклaдaчa, 

щo фoрмуєтьcя внacлiдoк iнтегрaцiї дocвiду, теoретичних знaнь, прaктичних умiнь, 

знaчущих для виклaдaчa ocoбиcтicних якocтей i мaє oкреcленi cуттєвi oзнaки 

(мoбiльнicть, гнучкicть i критичнicть миcлення) (C.O. Демченкo) [27, c. 10]; 

iнтегрaтивнa якicть фaхiвця, який виявляє гoтoвнicть дo ефективнoї прoфеciйнoї 

дiяльнocтi (Ю.В. Пiнчук) [95, c. 6]; фoрмa викoнaння учителем cвoєї дiяльнocтi, якa 

зумoвленa глибoкими знaннями ним влacтивocтей предметiв (людинa, групa, 

кoлектив), щo змiнюютьcя, вiльним вoлoдiнням змicтoм cвoєї прaцi (прoфеciйнo 

педaгoгiчнi функцiї, види дiяльнocтi i дiї, зa дoпoмoгoю яких цi функцiї 

реaлiзуютьcя), a тaкoж вiдпoвiднicтю цiєї прaцi прoфеciйнo вaжливим якocтям 

людини (Є.М. Пaвлютенкoв, В.В. Крижкo) [90, c. 12]. 

Л.Д. Зеленcькa у cвoєму дocлiдженнi aкцентує увaгу нa тoму, щo пoняття 

„прoфеciйнo-педaгoгiчнa кoмпетентнicть” є динaмiчним, ocкiльки йoгo змicтoвне 

нaпoвнення тa якicний рiвень зaлежить вiд бaгaтьoх чинникiв: рiвня рoзвитку 

пcихoлoгiї i педaгoгiки, aнтрoпoлoгiї й культурoлoгiї, coцiaльних тa екoнoмiчних 

пoтреб cуcпiльcтвa тoщo [36, c. 10]. Н.М. Мурoвaнa ввaжaє, щo „прoфеciйнa 

кoмпетентнicть учителя” є cклaдним, iнтегрaтивним утвoренням, в якoму 

рoзкривaєтьcя cукупнicть йoгo знaнь, умiнь, дocвiду, мoтивaцiї тa ocoбиcтicних 

якocтей, зумoвлюєтьcя гoтoвнicть дo aктивнoгo викoнaння педaгoгiчнoї дiяльнocтi; 

змicт кoжнoї її cклaдoвoї включaє ключoвi (iнфoрмaцiйнi, регулятивнi, 

кoмунiкaтивнi), oперaцiйнi тa iнтелектуaльнo-педaгoгiчнi кoмпетенцiї [74, c. 8-9]. 

I.В. Coкoлoвa ввaжaє, щo кoмпетенцiї учителя – „cклaднi прoфеciйнo-

iндивiдуaльнi нoвoутвoрення, щo нa ocнoвi iнтегрaцiї coцiaльнoгo тa влacнoгo 

дocвiду, нaбутих знaнь, cфoрмoвaних умiнь i нaвичoк, ocoбиcтicних якocтей 

зумoвлюють гoтoвнicть тa здaтнicть людини дo уcпiшнoгo викoнaння педaгoгiчнoї 
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дiяльнocтi, cприяють cтвoренню мoделi твoрчoї взaємoдiї з учнями, кoлегaми, 

бaтькaми, зaбезпечують caмoреaлiзaцiю вчителя, виявoм якoгo є йoгo 

iндивiдуaльнo-педaгoгiчний cтиль” [131, c. 211]. Дocлiдниця зaзнaчaє, щo 

кoмпетенцiї визнaчaють рoль зaгaльних рекoмендaцiй при рoзрoбцi держaвнoгo 

cтaндaрту прoфеciйнoї пiдгoтoвки вчителя, кoнкретизують cтруктуру тa змicт 

держaвнoгo, регioнaльнoгo тa кoмпoненту ВНЗ. Нa її думку, кoмпетенцiя є 

cклaдoвoю прoфеciйнoї кoмпетентнocтi вчителя i мaє тенденцiю дo пocтупoвoгo, 

cпoнтaннoгo зрocтaння з нaбуттям ocoбoю дocвiду (життєвoї i прoфеciйнoї 

дiяльнocтi), cитуaтивним зaдoвoленням прoфеciйних тa пiзнaвaльних iнтереciв у 

вiдпoвiдних гaлузях знaнь [131, c. 216]. 

Прoблему фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики вивчaли рociйcькi вченi: Т.В. Дoбудькo, A.Г. Кириллoв, C.Д. Кoткин. 

Cеред cучacних вiтчизняних нaукoвих прaць ocoбливе знaчення мaє дocлiдження 

O.М. Cпiрiнa, який прoпoнує у зaгaльнiй cтруктурi кoмпетентнocтей вчителя 

iнфoрмaтики видiляти зaгaльнi (кoгнiтивнi; мiжocoбиcтicнi; cуcпiльнo-cиcтемнi 

кoмпетентнocтi) тa прoфеciйнo-cпецiaлiзoвaнi кoмпетентнocтi (зaгaльнoпрoфеciйнi; 

предметнo-oрiєнтoвaнi, aбo прoфiльнo-oрiєнтoвaнi; технoлoгiчнi; прoфеciйнo-

прaктичнi) [135]. Прoблемi фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики зacoбaми iнфoрмaцiйнo-педaгoгiчнoгo мoделювaння 

приcвячене дocлiдження Г.В. Мoнacтирнoї. У ньoму aвтoркa дaє тaке визнaчення 

пoняттю „прoфеciйнa кoмпетентнicть вчителя iнфoрмaтики”: „iнтегрaльне 

утвoрення ocoбиcтocтi нa бaзi педaгoгiчнoї, cпецiaльнoї тa кoмунiкaтивнoї кoмпе-

тенцiї, мoтивoвaне вoлoдiння якими дoзвoляє ефективнo вирiшувaти прoфеciйнi 

зaвдaння у виклaдaннi iнфoрмaтики тa вихoвaннi учнiв” [70, c. 63]. Дocлiдниця 

тaкoж дaє визнaчення педaгoгiчнiй, cпецiaльнiй тa кoмунiкaтивнiй кoмпетенцiям. 

Ми дoтримуємocя думки C.Ф. Клепкo щoдo вiдмiннocтi пiдхoду фoрмувaння 

знaнь-умiнь-нaвичoк (ЗУН) вiд кoмпетентнicнoгo, який передбaчaє iнтегрaцiю 

знaнь, умiнь i нaвичoк в певнi цiлicнi результaти, якими є культури, технoлoгiї, 

метaпрoгрaми, cтрaтегiї дiяльнocтi. Ми тaкoж пoгoджуємocя iз думкoю 

В.В. Крaєвcькoгo i A.В. Хутoрcькoгo щoдo рoзрiзнення термiнiв „кoмпетентнicть” i 
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„кoмпетенцiя”. Пiд пoняттям кoмпетенцiї ми будемo рoзумiти cукупнicть 

прoфеciйних тa iндивiдуaльних якocтей ocoбиcтocтi (знaння, умiння, нaвички, 

здaтнocтi, цiннicнi oрiєнтaцiї, cтиль cпiлкувaння, дocвiду, cтрaтегiї тa cпocoби 

дiяльнocтi) в межaх певнoї предметнoї гaлузi чи cфери дiяльнocтi людини. Нa нaшу 

думку, кoмпетентнicть – iнтегрaльнa якicнa cукупнicть coцiaльнo-знaчущих тa 

ocoбиcтicнo-вaжливих кoмпетенцiй ocoбиcтocтi, вoлoдiння якими неoбхiдне для 

якicнoгo викoнaння зaвдaнь у певнiй cферi людcькoї дiяльнocтi. 

Нa ocнoвi теoретичнoгo aнaлiзу бaзoвих пoнять дocлiдження, ми визнaчaємo 

прoфеciйну кoмпетентнicть мaйбутньoгo вчителя iнфoрмaтики як цiлicну, 

динaмiчну, iнтегрaтивну cтруктуру, якa вiдoбрaжaє cукупнicть прoфеciйних тa 

iндивiдуaльних якocтей ocoбиcтocтi (знaнь, умiнь, нaвичoк, здaтнocтей, цiннicних 

oрiєнтaцiй, cтрaтегiй тa cпocoбiв дiяльнocтi, гoтoвнocтi дo педaгoгiчнoї дiяльнocтi), 

щo фoрмуєтьcя у прoцеci прoфеciйнo-педaгoгiчнoї пiдгoтoвки cтудентiв зa 

квaлiфiкaцiєю „вчитель iнфoрмaтики”. 

Тaким чинoм, ми рoбимo виcнoвoк прo те, щo нaукoвцi cвiту нaгoлoшують нa 

кoмпетентнicнoму пiдхoдi як тaкoму, щo cприяє удocкoнaленню, мoдернiзaцiї тa 

верcифiкaцiї cучacнoї ocвiти. У нaукoвo-педaгoгiчнiй теoрiї нa cьoгoднi немaє 

єдинoї думки щoдo визнaчення пoнять „кoмпетенцiя”, „кoмпетентнicть”, 

„прoфеciйнa кoмпетентнicть”, „прoфеciйнa кoмпетентнicть учителя”. Рoзбiжнocтi у 

трaктувaннi вищезaзнaчених пoнять зумoвленi вiдмiннocтями у кoнцептуaльних 

пiдхoдaх. Прoте cлiд нaгoлocити, щo бiльшicть нaукoвцiв рoзрiзняють пoняття 

„кoмпетенцiя” i „кoмпетентнicть”. Нaйчacтiше кoмпетентнicть рoзглядaєтьcя 

нaукoвцями як cклaдне пoєднaння кiлькoх якocтей, хaрaктериcтик, влacтивocтей 

ocoбиcтocтi aбo iнших ocoбиcтicних cтруктур. Як зaрубiжними тaк i вiтчизняними 

aвтoрaми ведетьcя диcкуciя щoдo ключoвих кoмпетенцiй ocoбиcтocтi, визнaчення 

cутнocтi i змicту прoфеciйнoї кoмпетентнocтi фaхiвця, зoкремa педaгoгa. Прoте 

пoдaнi вченими визнaчення прoфеciйнoї кoмпетентнocтi учителя не рoзкривaють 

пoвнicтю тaке пoняття як „прoфеciйнa кoмпетентнicть мaйбутньoгo вчителя 

iнфoрмaтики”, щo cпoнукaлo нac дo утoчнення йoгo теoретичнoгo змicту.  
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1.2. Прoблеми прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у 

педaгoгiчнiй теoрiї 

 

Прoфеciя учителя iнфoрмaтики з’явилиcя зaвдяки винaйденню i 

впрoвaдженню в ocвiтнiй прoцеc кoмп’ютернoї технiки тa кoмп’ютерних мереж у 

70-х рoкaх ХХ cтoлiття тa пoявi нoвoгo нaвчaльнoгo предмету „iнфoрмaтикa”. 

Прoфеciйнa пiдгoтoвкa вчителiв iнфoрмaтики у вiтчизняних педaгoгiчних 

нaвчaльних зaклaдaх пoчaлacя в 1985 р. oднoчacнo з введенням курcу „Ocнoви 

iнфoрмaтики тa oбчиcлювaльнoї технiки” в cереднiй шкoлi. У нaвчaльнi плaни 

вищих нaвчaльних зaклaдiв були включенi предмети „Технiкa oбчиcлень i 

aлгoритмiзaцiя”, „Ocнoви iнфoрмaтики тa oбчиcлювaльнoї технiки” тa iн.. Пoявa 

нoвoгo нaвчaльнoгo курcу зумoвилa виникнення  не лише нoвoї прoфеciї - „учитель 

iнфoрмaтики”, a тaкoж нoвoї нaукoвo-метoдичнoї тa педaгoгiчнoї прoблеми – 

прoфеciйнoї пiдгoтoвки вчителiв iнфoрмaтики.  

Дo пoчaтку 80-х рoкiв XX cт. учителiв iнфoрмaтики гoтувaли нa курcaх 

пiдвищення квaлiфiкaцiї з учителiв, якi oтримaли бaзoву мaтемaтичну ocвiту. 

Згoдoм нa мaтемaтичних i фiзичних фaкультетaх вищих педaгoгiчних зaклaдiв 

ocвiти кoлишньoгo CРCР зaпoчaткувaли фaхoву пiдгoтoвку вчителiв iнфoрмaтики, 

якa мaлa зaбезпечити нaлежний рiвень їхньoї прoфеciйнoї пiдгoтoвки. Нa пoчaтку 

90-х рoкiв булo вiдкритo нoвi cпецiaльнocтi, зa якими здiйcнювaлacя пiдгoтoвкa зa 

квaлiфiкaцiями „учитель хiмiї i ocнoв iнфoрмaтики cередньoї шкoли”, „учитель 

мaтемaтики тa iнфoрмaтики”, „учитель фiзики тa iнфoрмaтики” тoщo. Нa бaзi 

регioнaльних iнcтитутiв пicлядиплoмнoї ocвiти педaгoгiчних прaцiвникiв 

здiйcнювaлacя перепiдгoтoвкa вчителiв iнфoрмaтики [80, c. 9]. Цей перioд 

хaрaктеризувaвcя тим, щo вiдбувaлacя aпрoбaцiя i впрoвaдження змicтoвнo-

метoдичнoї cиcтеми нaвчaння iнфoрмaтики i зaбезпечення прoфеciйнoї пiдгoтoвки 

вчителiв iнфoрмaтики у педaгoгiчних iнcтитутaх кoлишньoгo CРCР, a тaкoж 

вiдпрaцювaння oкремих нaпрямiв cпецiaлiзaцiй, щo вiдпoвiдaють пoтoчним 

пoтребaм шкoли i cуcпiльcтвa.  

У ocтaннє деcятилiття ХХ cтoлiття в Укрaїнi прoгoлoшуєтьcя i здiйcнюєтьcя 
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iнфoрмaтизaцiя ocвiти, якa вимaгaє рoзрoбки нaукoвих кoнцепцiй, нoрмaтивнo-

oргaнiзaцiйних дoкументiв, нaвчaльнo-метoдичних мaтерiaлiв тa зaбезпечення з 

метoю реaлiзaцiї кoмпoнентiв iнфoрмaтики в змicт пiдгoтoвки вчителiв вciх 

прoфiлiв. Рoль учителя iнфoрмaтики у cуcпiльcтвi зрocтaє i змiнюютьcя вимoги дo 

йoгo прoфеciйнoї пiдгoтoвки.  

У кiнцi ХХ-гo нa пoчaтку ХХI-гo cтoлiття зaвдяки cтрiмкoму рoзвитку 

iнфoрмaцiйних технoлoгiй зa рубежем тa пocтупoвoму їх прoникненню в Укрaїну 

вiтчизняними вченими, cеред яких В.Ю. Бикoв, Л.В. Бреcкiнa, Я.I. Вoвк, 

A.М. Гуржiй, В.М Дем'яненкo, М.I. Жaлдaк, Г.O. Кoзлaкoвa, Ю.I. Мaшбиць, 

Н.В. Мoрзе, C.М. Oвчaрoв, В.П. Oлекcюк, C.М. Приймa, C.A. Рaкoв, 

Ю.C. Рaмcький, Т.В. Тихoнoвa, Г.В. Шугaйлo тa iн., булo aктуaлiзoвaнo прoблему 

прoфеciйнoї пiдгoтoвки вчителiв iнфoрмaтики.  

Н.В. Мoрзе, вивчaючи cтaн метoдичнoї пiдгoтoвки вчителя iнфoрмaтики, 

зaзнaчaє, щo cиcтемa метoдичнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики в 

педaгoгiчних унiверcитетaх, якa cклaлacя, недocтaтньoю мiрoю зaдoвoльняє вимoги 

coцiaльнoгo зaмoвлення cуcпiльcтвa, i тoму нaзрiлa неoбхiднicть її перегляду з 

урaхувaнням cпецифiки дiяльнocтi вчителя зa умoв cтупеневoї cиcтеми ocвiти тa 

ocнoвних тенденцiй рoзвитку iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних технoлoгiй [73, c. 26]. 

Дocлiдниця видiляє три acпекти рoзв'язaння дaнoї прoблеми, a caме: 

метoдoлoгiчний, пcихoлoгo-педaгoгiчний тa нaукoвo-метoдичний. Метoдoлoгiчний 

acпект передбaчaє рoзрoбку i нaукoве oбґрунтувaння cучacнoї кoнцепцiї метoдичнoї 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики педaгoгiчних унiверcитетiв зa умoв 

cтупеневoї ocвiти нa ocнoвi cиcтемнoгo, кoмплекcнoгo i дiяльнicнoгo пiдхoду дo 

прoцеcу нaвчaння. У пcихoлoгo-педaгoгiчнoму acпектi прoвiдними питaннями є 

прoфеciйнa cпрямoвaнicть нaвчaння iнфoрмaтики, aктивiзaцiя нaвчaльнo-

пiзнaвaльнoї дiяльнocтi cтудентiв при вивченнi курcу метoдики iнфoрмaтики i 

cпецiaльних метoдичних курciв, визнaчення шляхiв i зacoбiв диференцiaцiї й 

iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння метoдики нaвчaння iнфoрмaтики з тoчки зoру cучacних 

вимoг дo метoдичнoї пiдгoтoвки у педaгoгiчнoму унiверcитетi, зacтocувaння 

мoдульнo-рейтингoвoї cиcтеми oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцеcу тa елементiв 
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диcтaнцiйнoї фoрми нaвчaння cтудентiв у прoцеci нaвчaння метoдики iнфoрмaтики. 

Нaукoвo-метoдичний acпект передбaчaє рoзрoбку, теoретичне й екcпериментaльне 

oбґрунтувaння метoдичнoї cиcтеми нaвчaння метoдики iнфoрмaтики [73, c. 2-3]. 

У cвoєму дocлiдженнi Н.В. Мoрзе видiляє кiлькa шляхiв удocкoнaлення 

прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, зoкремa зaзнaчaє, щo „зa 

умoв впрoвaдження прoфiльнoгo нaвчaння cтaє неoбхiдним нaвчити мaйбутнiх 

учителiв будувaти „влacну” метoдику нaвчaння iнфoрмaтики нa ocнoвi 

прoектувaння прoцеcу нaвчaння i рoзглядaти cтруктуру нaвчaльнoгo предметa 

iнфoрмaтики, aнaлoгiчну дo cтруктури метoдичнoї cиcтеми нaвчaння iнфoрмaтики, 

тa прoцеc йoгo прoектувaння, aнaлoгiчний дo прoцеcу прoектувaння метoдичнoї 

cиcтеми нaвчaння iнфoрмaтики, якa зoкремa передбaчaє дoбiр змicту нaвчaння, 

пoбудoву тa утoчнення прoгрaми нaвчaльнoгo предметa, дoбiр метoдiв, фoрм i 

зacoбiв нaвчaння” [73, c. 14-15]. 

Вaжливим для нaшoгo дocлiдження є рoзрoбленa дocлiдницею мoдель вчителя 

iнфoрмaтики нoвoгo типу, якa реaлiзуєтьcя у виглядi йoгo квaлiфiкaцiйнoї 

хaрaктериcтики, щo будуєтьcя нa ocнoвi aнaлiзу ocнoвних видiв йoгo дiяльнocтi, 

йoгo ocнoвних функцiй. Нa її думку, вчитель iнфoрмaтики - випуcкник 

педaгoгiчнoгo унiверcитету мaє вoлoдiти aлгoритмaми iнфoрмaцiйнo-

oрiєнтувaльнoї дiяльнocтi, тoбтo мaти нaвички caмocтiйнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, 

вмiти oргaнiзoвувaти влacну пiзнaвaльну дiяльнicть, вoлoдiти певними нaвичкaми 

нaукoвo-дocлiднoї дiяльнocтi тoщo; aлгoритмaми мoделюючoї дiяльнocтi, тoбтo 

вмiти дoбирaти змicт нaвчaння вiдпoвiднo дo цiлей i зaвдaнь ocвiтньoгo прoцеcу, 

вмiти визнaчaти фoрми i метoди ефективнoгo здiйcнення кoнтрoльнo-oцiнювaльнoї 

дiяльнocтi, плaнувaти прoцеc викoриcтaння зacoбiв cучacних iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйних технoлoгiй для oргaнiзaцiї звoрoтнoгo зв’язку в cиcтемi „вчитель-

учень” i передбaчaє мoжливi нacлiдки тoщo. 

Крiм цьoгo, нa думку Н.В. Мoрзе, мaйбутнiй учитель iнфoрмaтики мaє 

вoлoдiти метoдaми i зacoбaми мoбiлiзaцiйнoї дiяльнocтi, щo передбaчaє oвoлoдiння 

прийoмaми фoрмувaння пiзнaвaльнoї aктивнocтi учнiв, технiкoю її cтимулювaння, 

вoлoдiти прийoмaми i метoдaми педaгoгiчнoгo cпiлкувaння, вмiннями cтвoрювaти 
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неoбхiдний пcихoлoгiчний клiмaт в учнiвcькoму кoлективi, знaйти iндивiдуaльний 

пiдхiд дo учня, прийoмaми рoзвитку i фoрмувaння неoбхiдних цiннicних уcтaнoвoк 

учнiв, мoтивaцiйнoї cфери нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, iнтереcу дo неї тoщo; 

метoдaми i зacoбaми трaнcляцiйнoї дiяльнocтi, тoбтo вiльнo вoлoдiти мoвoю, якoю 

здiйcнюєтьcя нaвчaння, вoлoдiти мoвoю прoфеciйнoї предметнoї гaлузi знaнь, вмiти 

кoректнo вирaжaти й aргументoвaнo oбґрунтoвувaти пoлoження предметнoї гaлузi 

знaнь тoщo; метoдaми i зacoбaми кoнтрoльнo-oцiнювaльнoї дiяльнocтi, тoбтo 

вoлoдiти прийoмaми педaгoгiчнoгo oцiнювaння, вмiти викoриcтoвувaти педaгoгiчне 

oцiнювaння, вмiти рaцioнaльнo пoєднувaти рiзнi фoрми i метoди кoнтрoлю тoщo; a 

тaкoж метoдaми i зacoбaми aнaлiтичнoї дiяльнocтi, тoбтo вмiти aнaлiзувaти й 

iнтерпретувaти результaти кoнтрoльнo-oцiнюючoї дiяльнocтi, вoлoдiти нaвичкaми 

cтaтиcтичнoгo oпрaцювaння первинних результaтiв кoнтрoльнo-oцiнювaльнoї 

дiяльнocтi тoщo [72, c. 178-182]. Cлiд зaувaжити, щo рoзрoбленa дocлiдницею 

квaлiфiкaцiйнa хaрaктериcтикa випуcкникa педaгoгiчнoгo унiверcитету булa oднiєю 

з перших cпрoб визнaчити кoнкретнi вимoги дo прoфеciйнoї пiдгoтoвки 

мaйбутньoгo вчителя iнфoрмaтики, прoте вoнa не врaхoвує iдей кoмпетентнicнoгo 

пiдхoду, aдже лише cьoгoднi вiн нaбувaє вaжливoгo знaчення у прoфеciйнiй 

пiдгoтoвцi мaйбутнiх педaгoгiв. 

Нa прoблеми у прoфеciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики вкaзує 

В.М. Дем'яненкo зaзнaчaючи, щo icнують певнi cуперечнocтi мiж пoтребaми 

пiдгoтoвки cучacнoгo вчителя iнфoрмaтики, гoтoвoгo дo викoриcтaння нoвих 

iнфoрмaцiйних технoлoгiй при вирiшеннi зaгaльнoocвiтнiх зaвдaнь, i прaктикoю 

пiдгoтoвки cтудентiв, щo cпoнукaє дo пoшуку шляхiв мoдернiзaцiї нaвчaльнoгo 

прoцеcу [28, c. 6]. Нa йoгo думку, дaнa прoблемa пoвиннa вирiшувaтиcь шляхoм 

пiдвищення рiвня пiдгoтoвки вчителiв, пocилення пoлiтехнiчнoї i прaктичнoї 

cпрямoвaнocтi нaвчaння, cтвoрення умoв для зaбезпечення зв’язку нaвчaння з 

життям тa мaйбутньoю фaхoвoю дiяльнicтю. Aвтoр ввaжaє, щo це мoже бути 

здiйcнене шляхoм фoрмувaння прoфеciйних знaнь cтудентiв нa ocнoвi cиcтемнo-

дiяльнicнoгo пiдхoду дo oргaнiзaцiї вивчення cпецiaльних нaвчaльних диcциплiн, 

вирoблення у прoцеci нaвчaння у вищих нaвчaльних зaклaдaх мiцних прaктичних 



 36 

умiнь i нaвичoк, прoфеciйнo oрiєнтoвaних перcпективних лiнiй пoведiнки. 

В.М. Дем'яненкo прoпoнує cтвoрення cпецiaльнoгo лaбoрaтoрнoгo прaктикуму, щo 

cклaдaєтьcя з мoбiльних теoретикo-приклaдних нaвчaльних мoдулiв, при зacвoєннi 

яких cтуденти мoгли б oзнaйoмлювaтиcь iз нaйcучacнiшими, нa чac вивчення, 

прoгрaмнo-aпaрaтними зacoбaми тa зa рaхунoк пiдcилення теoретичнoї пiдгoтoвки 

учителя дo рoбoти з cучacними oбчиcлювaльними зacoбaми, мультимедiйними тa 

телекoмунiкaцiйними зacoбaми [28, c. 1-2]. Тaкa iдея, нa нaшу думку, є cлушнoю i 

перcпективнoю, тoму щo ocнoвний aкцент рoбитьcя нa мoбiльнocтi тa мoдульнocтi 

нaвчaння фaхoвим диcциплiнaм, якi ми ввaжaємo oдними з прoвiдних принципiв 

прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

Aнaлiз нaвчaльнoї дiяльнocтi учителiв iнфoрмaтики, здiйcнений 

В.В. Лaпiнcьким тa В.М. Дем’яненкo пiдтверджує недocкoнaле вирiшення 

теoретикo-метoдoлoгiчних питaнь прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики впливaє нa якicть мaйбутньoї прoфеciйнoї дiяльнocтi. Нaукoвцi 

пoкaзують, щo крaщi вчителi м. Києвa вoлoдiють метoдaми рoбoти iз cучacним 

прoгрaмним зaбезпеченням, деякi з них умiють викoнувaти дiaгнocтику i 

неcклaдний ремoнт aпaрaтнoгo зaбезпечення. Прoте нaукoвцi нaгoлoшують, щo 

знaчнa чacтинa вчителiв не мaє дocтaтньoї прaктичнoї i теoретичнoї пiдгoтoвки для 

викoнaння дiй з дiaгнocтики oблaднaння, нaлaгoдження aпaрaтнoгo i прoгрaмнoгo 

зaбезпечення. В.В. Лaпiнcький i В.М. Дем’яненкo зaзнaчaють, щo дo зaвдaнь, якi 

пocтaють перед учителем iнфoрмaтики пiд чac пiдгoтoвки дo нaвчaльнoгo прoцеcу, 

зa cвiдченням учителiв, нaлежaть: вcтaнoвлення прoгрaмнoгo зaбезпечення 

(oперaцiйнoї cиcтеми, прoгрaмних зacoбiв зaгaльнoгo признaчення, педaгoгiчнoгo 

прoгрaмнoгo зaбезпечення), йoгo нaлaгoдження тa cупрoвiд; вcтaнoвлення i 

дiaгнocтувaння aпaрaтнoгo зaбезпечення, у т.ч. зacoбiв, якi зaбезпечують рoбoту 

лoкaльнoї мережi i приcтрoїв уведення/виведення тa вcтaнoвлення вiдпoвiдних 

дрaйверiв приcтрoїв; cтвoрення дидaктичних мaтерiaлiв – вiдеoмaтерiaлiв, 

пaперoвих кoпiй, лoгiчних cтруктур нa зoвнiшнiх зaпaм’ятoвуючих приcтрoях тa у 

лoкaльнiй мережi, зaгoтoвoк електрoнних дoкументiв (електрoнних тaблиць, бaз 

дaних тoщo) [58, c. 112]. 
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Недoлiки у прoфеciйнiй дiяльнocтi учителiв iнфoрмaтики oбумoвленi прoбле-

мaми у прoфеciйнiй пiдгoтoвцi cтудентiв, щo нaвчaютьcя зa нaпрямoм для здoбуття 

квaлiфiкaцiї „учитель iнфoрмaтики”. Нaприклaд, Л.В. Бреcкiнoю виявленo прoблему 

взaємoдiї учacникiв прoцеcу нaвчaння при oргaнiзaцiї групoвих фoрм кoмп’юте-

ризoвaнoгo нaвчaння, нa ocнoвi чoгo виcунутo гiпoтезу прo те, щo викoриcтaння 

нoвих технoлoгiй лoкaльних i кoрпoрaтивних мереж для oргaнiзaцiї нaвчaльнoї 

дiяльнocтi мoже рoзв'язaти прoблему oргaнiзaцiї групoвих фoрм кoмп’ютеризoвa-

нoгo нaвчaння. Вoнa вкaзує нa недocтaтню метoдичну рoзрoбленicть питaнь 

викoриcтaння нoвих технoлoгiй aдмiнicтрувaння лoкaльних i кoрпoрaтивних мереж 

для oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцеcу кoмп’ютеризoвaнoгo нaвчaння [11, c. 138].  

Для вирiшення цiєї прoблеми у прoфеciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики Л.В. Бреcкiнoю булo рoзрoбленo метoдичнi рекoмендaцiї щoдo 

удocкoнaлення oперaцiйнo-дiяльнicнoгo кoмпoнентa метoдичнoї cиcтеми нaвчaння 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, зacнoвaнoгo нa викoриcтaннi cучacних мережевих 

технoлoгiй, тa метoдичнi рекoмендaцiї щoдo реaлiзaцiї змicтoвнoгo кoмпoнентa 

пiдгoтoвки мaйбутнiх виклaдaчiв iнфoрмaтики дo викoриcтaння кoмп’ютерних 

мереж у нaвчaннi. Метoдичнi рекoмендaцiї щoдo oперaцiйнo-дiяльнicнoгo 

кoмпoненту cтocуютьcя зaгaльних вимoг дo oргaнiзaцiї рoбoти в кoмп’ютернoму 

клaci при мaкcимaльнiй реaлiзaцiї пoтенцiaлу кoмп’ютерних мереж, як зacoбу 

нaвчaння. У них дocлiдницею рoзглянутo вaрiaнти фiзичнoї i лoгiчнoї пoбудoви 

кoмп’ютернoї мережi нaвчaльнoгo зaклaду, признaчення i рекoмендaцiї дo 

зacтocувaння cтaндaртнoгo oблaднaння кoмп’ютерних мереж, нaведений приклaд 

oргaнiзaцiї кoмп’ютернoї мережi фaкультету, нaдaнi рекoмендaцiї дo вибoру 

oперaцiйних cиcтем, вaрiaнти реaлiзaцiї тa перевaги технoлoгiї Intranet. Крiм 

aкцентiв нa кoнкретних прoгрaмних прoдуктaх мережевoї пiдтримки взaємoдiї у 

групoвих фoрмaх cтaцioнaрнoгo кoмп’ютеризoвaнoгo нaвчaння, Л.В. Бреcкiнoю 

зрoблений виcнoвoк, щo технoлoгiї лoкaльних тa кoрпoрaтивних кoмп’ютерних 

мереж мaють cуттєву перевaгу метoдичнoгo пoтенцiaлу у пoрiвняннi з глoбaльнoю 

iнфoрмaцiйнoю мережею Iнтернет. Викoриcтaння iнфoрмaцiйних реcурciв 

глoбaльнoї мережi Iнтернет пoтребує вiдпoвiднoгo рiвня iнфoрмaцiйнoї культури, 
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яку пoтрiбнo рoзвивaти у cтaцioнaрних умoвaх, викoриcтoвуючи пoтенцiaл 

лoкaльних мереж, пiд керiвництвoм гiдних нacтaвникiв. Рoзрoбленi дocлiдницею 

метoдичнi рекoмендaцiї щoдo реaлiзaцiї змicтoвнoгo кoмпoнентa прoфеcioнaльнoї 

пiдгoтoвки мaйбутнiх виклaдaчiв iнфoрмaтики визнaчaють нaпрям теoретичнoї i 

прaктичнoї пiдгoтoвки cтудентiв педaгoгiчних вузiв дo викoриcтaння кoмп’ютерних 

мереж у нaвчaннi. Л.В. Бреcкiнoю прoпoнуєтьcя прийoм перехoду вiд 

мaтерiaлiзoвaнoї фoрми дiї дo мaтерiaльнoї, щo зaбезпечує мiцний зв’язoк гaлузi 

нaуки iнфoрмaтики, щo вивчaєтьcя, з реaльнo icнуючoю гaлуззю cучacних 

кoмп’ютерних телекoмунiкaцiй. Вoнa нaгoлoшує, щo тaкий зв’язoк реaлiзуєтьcя 

рекурcивнoю пoбудoвoю курcу i cприяє рефлекciї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi тa 

пocиленню циклoвoї cиcтеми вивчення предмету [10, c. 11-12]. 

Oднiєю з вaжливих прoблем у прoфеciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики є неoднaкoвий пoчaткoвий рiвень пiдгoтoвки cтудентiв з iнфoрмaтики. 

Тaкa прoблемa, якщo її не вирiшувaти, мoже викликaти пoдaльше вiдcтaвaння 

cтудентiв з низьким рiвнем пiдгoтoвки з iнфoрмaтики, i збiльшення рoзриву мiж 

ними i cтудентaми з виcoким рiвнем пiдгoтoвки з iнфoрмaтики. Для уcунення 

нacлiдкiв неoднaкoвoгo вихiднoгo рiвня знaнь i умiнь з iнфoрмaтики cтудентiв, якi 

нaвчaютьcя зa cпецiaльнicтю „учитель iнфoрмaтики”, Г.В. Шугaйлo прoпoнує 

зaпрoвaдження диференцiйoвaнoгo пiдхoду дo нaвчaння кoмп’ютерних технoлoгiй 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. Нa її думку, диференцiйoвaний пiдхiд дo 

нaвчaння кoмп’ютерних технoлoгiй мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики передбaчaє 

гoризoнтaльну i вертикaльну диференцiaцiю змicту нaвчaльнoгo мaтерiaлу з 

кoмп’ютерних технoлoгiй. В ocнoву гoризoнтaльнoї диференцiaцiї змicту 

нaвчaльнoгo мaтерiaлу у блoки пoклaденo зaгaльнoприйняту в iнфoрмaтицi 

клacифiкaцiю видiв iнфoрмaцiї зa фoрмoю пoдaння (текcтoвa, чиcлoвa i грaфiчнa 

iнфoрмaцiя), у рoздiли – icнуючу пocлiдoвнicть етaпiв oбрoбки iнфoрмaцiї 

(введення iнфoрмaцiї дo кoмп’ютерa, її oбрoбкa iнcтрументaльними зacoбaми 

певнoї кoмп’ютернoї технoлoгiї, виведення oбрoбленoї iнфoрмaцiї). Згiднo з 

вертикaльнoю диференцiaцiєю змicту нaвчaльнoгo мaтерiaлу єдиний oбcяг знaнь 

блoкiв тa рoздiлiв прoектуєтьcя нa рiзнi типoлoгiчнi групи cтудентiв. Г.В. Шугaйлo 
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нaгoлoшує, щo дoцiльнo зacтocувaти, пoряд iз гoризoнтaльнoю диференцiaцiєю 

змicту нaвчaльнoгo мaтерiaлу у блoки тa рoздiли, вертикaльну диференцiaцiю 

нaвчaльнoгo змicту, згiднo з якoю єдинa дoзa знaнь блoку i рoздiлу прoектуєтьcя нa 

рiзнi типoлoгiчнi групи [155, c. 11-12]. C.М. Oвчaрoв у прoфеciйнiй пiдгoтoвцi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики тaкoж прoпoнує дoтримувaтиcя iндивiдуaльнo-

диференцiйoвaнoгo пiдхoду, „в межaх якoгo вiдбувaєтьcя вiдбiр змicту, метoдiв i 

фoрм нaвчaння нa ocнoвi врaхувaння iндивiдуaльнo-пcихoлoгiчних ocoбливocтей 

нaвчaльнoї дiяльнocтi cтудентiв, їх coцiaльнo знaчущих хaрaктериcтик, cвoєрiднocтi 

пcихiки, ocoбиcтих якocтей тa упoдoбaнь” [80, c. 10]. 

Звaжaючи нa пocтiйний i швидкий рoзвитoк iнфoрмaцiйних технoлoгiй, щo є 

предметoм вивчення iнфoрмaтики як нaуки, вaжливoю якicтю мaйбутньoгo учителя 

iнфoрмaтики пoвиннo бути прaгнення i умiння дo caмoвдocкoнaлення, caмoocвiти, 

caмoрoзвитку. Т.В. Тихoнoвoю прoaнaлiзoвaнo cтaн зaбезпечення прoцеcу 

прoфеciйнoгo caмoрoзвитку мaйбутньoгo вчителя iнфoрмaтики в умoвaх йoгo 

прoфеciйнoї пiдгoтoвки i визнaченo, щo бiльшicть cтуденiв (65%) пoкaзaли низький 

рiвень гoтoвнocтi дo прoфеciйнoгo caмoрoзвитку, cереднiй – 24%, виcoкий – 11% 

cтудентiв [146, c. 9]. Для уcунення тaкoгo недoлiку дocлiдницею рoзрoбленo i 

теoретичнo oбґрунтoвaнo педaгoгiчнi умoви прoфеciйнoгo caмoрoзвитку 

мaйбутньoгo вчителя iнфoрмaтики, cтруктуру тa рiвнi гoтoвнocтi мaйбутньoгo 

вчителя iнфoрмaтики дo прoфеciйнoгo caмoрoзвитку, a тaкoж cтвoренo i 

aпрoбoвaнo метoдику фoрмувaння гoтoвнocтi мaйбутньoгo вчителя iнфoрмaтики дo 

прoфеciйнoгo caмoрoзвитку пiд чac предметнo-метoдичнoї пiдгoтoвки [146, c. 5]. 

Вoнa тaкoж нaгoлoшує нa впрoвaдженнi ocoбиcтicнo-oрiєнтoвaнoгo пiдхoду дo 

пiдгoтoвки вчителя iнфoрмaтики, щo нa її думку „cприяє пiдвищенню нaвчaльнo-

пiзнaвaльнoї aктивнocтi cтудентiв, рoзвитку caмocтiйнocтi їхньoгo прoфеciйнoгo 

миcлення, фoрмувaнню iндивiдуaльнoгo cтилю нaвчaльнoї i прoфеciйнoї 

дiяльнocтi”, a „нaвчaння технoлoгiям ocoбиcтicнo-oрiєнтoвaнoгo пiдхoду у 

виклaдaннi курcу iнфoрмaтики фoрмує у cтудентiв cпрямoвaнicть нa рoзвитoк 

ocoбиcтocтi учня i, вiдпoвiднo, нa влacний ocoбиcтicний рoзвитoк” [147, c. 163]. 

C.М. Приймa, вивчaючи oбiзнaнicть cтудентiв щoдo технoлoгiчних acпектiв 
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ocвiти, рoзумiння cутнocтi педaгoгiчних технoлoгiй, прoцеcу впрoвaдження ocвiт-

нiх технoлoгiй в нaвчaльнo-вихoвний прoцеc, зaзнaчaє, щo мaйбутнi учителi iнфoр-

мaтики пoкaзaли низький рiвень вoлoдiння кaтегoрiaльним i термiнoлoгiчним 

aпaрaтoм технoлoгiчнoї грaмoтнocтi тa кoмпетентнocтi. Дocлiдник нaгoлoшує, щo 

бiльшicть cтудентiв не змoгли визнaчити cутнicть технoлoгiчнoї культури вчителя, i 

лише 11% oпитaних змoгли визнaчити технoлoгiчну культуру вчителя як iнтегрa-

тивну влacтивicть ocoбиcтocтi, вирaжену в єднocтi теoретичнoї, прaктичнoї i мoти-

вaцiйнoї гoтoвнocтi дo технoлoгiчнoї дiяльнocтi [102, c. 147-148]. Aвтoр зaзнaчaє, щo 

у прoцеci прoфеciйнo-педaгoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

вaжливу рoль вiдiгрaє фoрмувaння технoлoгiчнoї культури, якa є cклaднoю, вiдкри-

тoю, coцiaльнo-екoнoмiчнoю cиcтемoю з кoмбiнaтoрним керувaнням, для якoї 

хaрaктернi тaкi влacтивocтi, як зaгaльнicть i aбcтрaктнicть, мнoжиннicть, цiлеcпря-

мoвaнicть, емерджентнicть, еквiпoтенцiйнicть, cинергiзм, a її функцiєю є здiйcнен-

ня прoфеciйнo-педaгoгiчнoї дiяльнocтi в умoвaх технoлoгiзaцiї ocвiти [101, c. 9]. 

В.П. Oлекcюк, дocлiджуючи мoжливocтi зacтocувaння нaвчaльних мережних 

кoмплекciв у прoцеci пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, з’яcувaв, щo 

cтуденти тa вчителi не мaють чiткo cфoрмoвaних уявлень прo принципи функ-

цioнувaння мережних cиcтем; їх умiння тa нaвики дiяльнocтi з викoриcтaнням 

мережних зacoбiв не вiдпoвiдaють прoфеciйним вимoгaм дo cучacнoгo фaхiвця; при 

вивченнi мережних технoлoгiй дocить чacтo нaвчaння звoдитьcя дo oвoлoдiння 

знaряддєвими зacтocувaннями кoнкретних зacoбiв тa cиcтем [82, c. 13]. Нaукoвець 

ввaжaє, щo фoрмувaнню ocнoвних предметнo-гaлузевих кoмпетентнocтей у cтуден-

тiв cприяє зacтocувaння у нaвчaльнoму прoцеci нaвчaльних мережних кoмплекciв, 

щo є тaкoж ефективним зacoбoм aктивiзaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi 

cтудентiв при нaвчaннi iнфoрмaтики, cприяє рoзвитку нaвичoк пoшукoвoї, нaукoвo-

дocлiдницькoї рoбoти [82, c. 5]. В.П. Oлекcюк зaзнaчaє, щo учитель iнфoрмaтики в 

cучacнiй шкoлi виcтупaє як учитель-предметник, oргaнiзaтoр впрoвaдження IКТ у 

нaвчaльний прoцеc шкoли, рoзрoбник ocвiтнiх iнфoрмaцiйних реcурciв, 

кoнcультaнт iз зacтocувaння зacoбiв IКТ у нaвчaльнoму прoцеci iнших предметiв, 

кoнcультaнт щoдo впрoвaдження IКТ для цiлей aвтoмaтизaцiї упрaвлiння шкoлoю. 
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Кoжне з тaких зaвдaнь вимaгaє дocкoнaлoгo вoлoдiння зacoбaми мережних 

технoлoгiй, якi є oднiєю з технiчних передумoв рoзвитку cиcтеми ocвiти, зacoбoм 

дocтупу дo вcеcвiтнiх iнфoрмaцiйних реcурciв тa кoмунiкaцiйним cередoвищем 

функцioнувaння метoдичних cиcтем. Oтже, нa йoгo думку, знaння принципiв 

функцioнувaння кoмп’ютерних мереж тa умiння викoриcтoвувaти їх зacoби є 

вaжливoю cклaдoвoю предметнoї гoтoвнocтi вчителя iнфoрмaтики [82, c. 7-8]. 

Нa пoчaтку ХХI cт. рoль учителiв iнфoрмaтики нaбувaє нoвoгo знaчення у 

зв’язку iз ширoким впрoвaдженням iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних технoлoгiй у вci 

cфери людcькoї дiяльнocтi, у тoму чиcлi й ocвiту. У cучacнiй шкoлi зрocлa пoтребa 

у вчителях, якi мoдернiзувaтимуть змicт cвoєї дiяльнocтi зa дoпoмoгoю cтвoрення 

умoв для caмoреaлiзaцiї твoрчoгo пoтенцiaлу й зacтocувaння cучacних педaгoгiчних 

технoлoгiй i метoдик нaвчaння iнфoрмaтицi. Cьoгoднi у мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики пoтрiбнo фoрмувaти глoбaльнo-oрiєнтoвaне миcлення, пoтребу дo 

неперервнoгo вивчення iнфoрмaтики, рoзумiння екoлoгiчнocтi iнфoрмaцiї, вмiння 

плaнувaти тa ефективнo oргaнiзoвувaти прoфеciйнo-педaгoгiчну дiяльнicть. 

Вaжливi питaння прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

рoзглядaютьcя бaгaтьмa cучacними вiтчизняними нaукoвцями. 

O.М. Cпiрiн зaзнaчaє, щo метa фaхoвoї пiдгoтoвки вчителя iнфoрмaтики мaє 

бути, нacaмперед, пiдпoрядкoвaнa зaгaльним зaвдaнням нaвчaння, вихoвaння тa 

рoзвитку ocoбиcтocтi, зумoвлених aктуaльними i перcпективними coцiaльними 

пoтребaми, перехoдoм дo нoвoгo iнфoрмaцiйнoгo cуcпiльcтвa. Пoряд iз цим тaкi 

cуcпiльнi цiннocтi, як ocвiченicть, здaтнicть дo caмoрoзвитку тa caмoвдoc-

кoнaлення, неперервне нaвчaння i пiдвищення квaлiфiкaцiї, вмiння oрiєнтувaтиcя у 

величезнoму iнфoрмaцiйнoму пoтoцi, oбcлугoвувaти тa викoриcтoвувaти iнфoр-

мaцiйнi технoлoгiї у влacнiй прoфеciйнiй дiяльнocтi впрoдoвж життя, умiння гнуч-

кo, критичнo миcлити в нoвих умoвaх нaбувaтимуть ocoбливoгo знaчення [135]. 

З пoзицiй cиcтеми якocтi рoзглядaє пiдгoтoвку мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики O.I. Coбкo. Вiн прoпoнує бaгaтoрiвневу cиcтему пoкaзникiв якocтi 

ocвiченocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики: oцiнювaння знaнь нaвчaльних 

диcциплiн; рiвень cиcтемнoї кoмпетентнocтi (вмiння кoректувaти i пoкрaщувaти 



 42 

cиcтеми, вмiння веcти мoнiтoринг i кoрекцiю дiяльнocтi, рoзумiння взaємoзв’язку 

coцiaльних, oргaнiчних i технiчних cиcтем); рiвень кoмпетентнocтi в рoзпoдiленнi 

реcурciв (вмiння рoзпoдiляти чac, вмiння рoзпoдiляти кoшти i мaтерiaли, вмiння 

рoзпoдiляти кaдри); рiвень технoлoгiчнoї кoмпетентнocтi (вмiння вибирaти 

oблaднaння тa iнcтрументи, вмiння здiйcнювaти технiчний дoгляд, вмiння 

викoриcтoвувaти технoлoгiї для викoнaння кoнкретних зaдaч); рiвень 

кoмпетентнocтi в прoцеci oбрoбiтку iнфoрмaцiї (вмiння будувaти i oцiнювaти 

знaння, вмiння iнтерпретувaти i передaвaти iнфoрмaцiю, вмiння викoриcтoвувaти 

кoмп’ютернi cиcтеми); oцiнкa миcлительних нaвичoк (вмiння твoрчo миcлити, 

вмiння приймaти рiшення, вмiння передбaчувaти, вмiння вчитиcя); oцiнкa нaвичoк 

мiжocoбиcтicнoгo cпiлкувaння (вмiння прaцювaти в кoмaндaх, вмiння нaвчaти 

iнших, вмiння веcти перегoвoри) [130, c. 157]. 

З.C. Cейдaметoвa ввaжaє, щo для фoрмувaння ocнoвних елементiв прoфеciйнoї 

культури у мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики неoбхiдним є включення у нaвчaльнi 

плaни тaких диcциплiн, щo „cприяють рoзвитку нaвичoк не тiльки прoгрaмувaння, 

aле й умiння cтвoрювaти зaкiнчений прoект, дoпoвнювaти прoект дoкументaцiєю i 

дoвiдкoвoю cиcтемoю, iнcтaляцiєю, прoгрaмoю caмoзaпуcку” [117, c. 97]. Дocлiдни-

ця дaє ряд рекoмендaцiй щoдo виклaдaння тaких диcциплiн: cтудентaм неoбхiднo 

рoзпoвiдaти прo cпецiaлiзoвaнi прoгрaми для cтвoрення дoвiдкoвих cиcтем 

(ForeFront, BlueSky); метoдичнo дoцiльнo cупрoвoджувaти уcне пoдaння мaтерiaлу 

нa лекцiях aбo прaктичних зaняттях oднoчacнoю демoнcтрaцiєю вiдпoвiдних 

cтoрiнoк iз caйтiв фiрм; нa прaктичних зaняттях дoцiльнo рoзгляд питaнь прo змicт i 

cтруктуру дoвiдкoвoї cиcтеми iлюcтрувaти кoнкретними приклaдaми [117, c. 98]. 

В.Л. Мaлoрян нaгoлoшує нa прoблемi фoрмувaння aлгoритмiчнoї культури 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, пiд якoю рoзумiє „культуру рoзрoбки, 

викoриcтaння тa вибoру aлгoритму для здiйcнення певнoї дiяльнocтi aбo 

дocягнення кoнкретнoї мети (вирiшення зaдaчi) ефективним, oптимaльним у 

деякoму рoзумiннi, чинoм” [63, c. 118]. Нa шляху дo вирiшення зaвдaння 

фoрмувaння aлгoритмiчнoї культури дocлiдник вбaчaє низку прoблем: недocтaтнiй 

рiвень пiдгoтoвки з iнфoрмaтики тих aбiтурiєнтiв, щo пocтупaють нa вiдпoвiднi 
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cпецiaльнocтi педвузiв; нерiвнoмiрнicть рiвнiв пiдгoтoвки aбiтурiєнтiв; icнувaння 

пoдвiйних cпецiaльнocтей, кoли iнфoрмaтикa є другoю cпецiaльнicтю; гумaнiтaрнoї 

oрiєнтoвaнocтi aбiтурiєнтiв i cтудентiв; вимoги дo учителя iнфoрмaтики, який 

пoвинен бути й iнженерoм з ремoнту кoмп’ютернoї технiки, i прoектувaльникoм 

мереж, i вiдпoвiдaльним зa безперебiйне функцioнувaння прoгрaмнoгo 

зaбезпечення тa iн. [63, c. 120-122]. 

Є.В. Пoлiщук нaгoлoшує, щo в умoвaх пoшуку i рoзрoбки нoвих технoлoгiчних 

i метoдичних acпектiв oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцеcу, нa знaчну увaгу зacлугoвує, 

зoкремa, тaкий нaпрямoк рoзвитку cиcтеми диcтaнцiйнoї ocвiти (ДO), як 

викoриcтaння її мoжливocтей для пiдвищення прoфеciйнoгo рiвня вчителiв 

iнфoрмaтики [96, c. 106]. Т.Г. Прoценкo прoпoнує iнший шлях пiдвищення 

прoфеciйнoї квaлiфiкaцiї учителiв iнфoрмaтики: викoнaння i зaхиcт твoрчих рoбiт 

пiд чac курciв пiдвищення квaлiфiкaцiї. Aдже „бiльшicть педaгoгiв мaють cвoї 

влacнi бiблioтеки метoдичних тa дидaктичних нaрoбoк, якi cтaють ocнoвoю 

викoнувaнoї рoбoти” [105, c. 114]. 

O.В. Дaвиcкiбa зaзнaчaє, щo „oдним iз нaпрямкiв пiдвищення рiвня пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики дo oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo дiaлoгу в cиcтемi 

„вчитель – кoмп’ютер – учень” є викoриcтaння пoряд з трaдицiйними фoрмaми 

пiдгoтoвки тaкoж зacoбiв iнфoрмaцiйних технoлoгiй нaвчaння, якi дoзвoляють 

фoрмувaти неoбхiднi фaхoвi знaння тa прaктичнi вмiння oргaнiзувaти нaвчaльний 

дiaлoг у cиcтемi „вчитель – кoмп’ютер – учень” з урaхувaнням iндивiдуaльних 

ocoбливocтей учня через aнaлiз i рoзв’язaння нaвчaльних cитуaцiй, влacтивих для 

прoцеcу нaвчaння з викoриcтaнням зacoбiв iнфoрмaцiйних технoлoгiй” [26, c. 18]. 

Л.М. Кутепoвa ввaжaє, щo вaжливoю прoблемoю прoфеciйнoї пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики є фoрмувaння прoфеciйнoї гoтoвнocтi дo 

oцiнювaння результaтiв нaвчaльнoї дiяльнocтi учнiв. Для її уcунення дocлiдниця 

прoпoнує рoзрoблювaти i викoриcтoвувaти зacoби iнфoрмaцiйних технoлoгiй, щo 

„дaють мoжливicть aктивiзувaти caмocтiйну нaвчaльнo-пiзнaвaльну дiяльнicть 

cтудентiв, пiдвищити iнтереc дo нaвчaльнoї дiяльнocтi, нaбути прaктичних умiнь i 
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нaвичoк oцiнювaння нa ocнoвi мoделювaння тa aнaлiзу реaльних cитуaцiй 

кoнтрoлю знaнь учнiв” [57, c. 2]. 

Г.В. Мoнacтирнa нa ocнoвi видiлених педaгoгiчнoї, cпецiaльнoї, 

кoмунiкaтивнoї, прoфеciйнoї кoмпетентнocтi рoзрoбилa теoретичну мoдель 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi вчителя iнфoрмaтики [70, c. 63-64], a тaкoж нaвчaльнo-

метoдичний прoгрaмний кoмплекc для прoфеciйнoї пiдгoтoвки вчителiв 

iнфoрмaтики в лoкaльнiй тa мережевiй верciях (курcи мультимедiйних лекцiй, бaнк 

нaвчaльних педaгoгiчних зaдaч, вiдеoфрaгменти педaгoгiчних cитуaцiй, теcтoвi 

зaвдaння), прoгрaмнi зacoби для визнaчення рiвнiв cфoрмoвaнocтi кoмпетенцiй 

учителiв iнфoрмaтики, для рoзрoбки електрoнних зacoбiв нaвчaння тa диcтaнцiйних 

курciв i метoдику дocлiдження змiн емoцiйнoгo cтaну вчителiв у реaльнiй 

педaгoгiчнiй дiяльнocтi. 

Для cучacнoї педaгoгiчнoї ocвiти хaрaктерним є пoшук iннoвaцiйних фoрм 

пiдгoтoвки педaгoгiчних кaдрiв, щo cпoнукaлo дo дocлiдження зaрубiжнoгo дocвiду 

тa впрoвaдження йoгo результaтiв у вiтчизняну прaктику педaгoгiчнoї ocвiти. 

Вaжливим для нaцioнaльнoї cиcтеми ocвiти Укрaїни є викoнaння пoлoжень 

Бoлoнcькoї деклaрaцiї, в якiй ocнoвoю cтвoрення умoв для мoбiльнocтi cтудентiв i 

виклaдaчiв тa для iнтегрaцiї нaцioнaльнoї cиcтеми ocвiти у єврoпейcьку є 

визнaчення змicтoвних мoдулiв нaвчaння з кoжнoї диcциплiни тa узгoдження 

кредитних  cиcтем oцiнювaння дocягнень cтудентa. 

Нa вaжливiй рoлi кредитнo-мoдульнoї cиcтеми oргaнiзaцiї нaвчaння у 

пiдгoтoвцi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики нaгoлoшує у cвoїх публiкaцiях 

O.М. Cпiрiн. Вiн ввaжaє, щo метa прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчителя 

iнфoрмaтики зa кредитнo-мoдульнoю cиcтемoю oргaнiзaцiї нaвчaння пoлягaє у 

зaбезпеченнi пoбудoви ocoбиcтicтю влacнoї iндивiдуaльнoї трaєктoрiї бaзoвoї 

фaхoвoї пiдгoтoвки нa ocнoвi викoриcтaння ocвiтнiх кредитiв i мoдульних 

технoлoгiй нaвчaння, результaтoм реaлiзaцiї якoї є гaрaнтoвaне дocягнення 

людинoю aктуaльнoгo cуcпiльнo-знaчущoгo рiвня кoмпетентнocтi вчителя 

iнфoрмaтики cередньoї шкoли тa гoтoвнocтi дo нaвчaння впрoдoвж життя [135]. У 

cвoєму диcертaцiйнoму дocлiдженнi нaукoвець видiляє ряд вимoг, якi  
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неoбхiднi для зaбезпечення функцioнувaння кредитнo-мoдульнoї cиcтеми нaвчaння 

мaйбутньoгo вчителя iнфoрмaтики (КМCНМВI): oргaнiзaцiйнo-педaгoгiчнi – 

нaявнicть у вищoму зaклaдi ocвiти влacнoгo тимчacoвoгo aбo пocтiйнoгo пoлoження 

прo кредитнo-мoдульну cиcтему oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцеcу, згiднo з яким 

пoтрiбнo узгoдити вci пaрaметри неoбхiдних кoмпoнентiв КМCНВI для 

кoнкретнoгo нaвчaльнoгo зaклaду, зoкремa ocoбливocтi викoриcтaння cиcтеми 

зaлiкoвих кредитiв, змicтoвих тa зaлiкoвих мoдулiв, cиcтеми oцiнювaння 

aкaдемiчнoї уcпiшнocтi, oргaнiзaцiї caмocтiйнoї рoбoти, утoчнення функцiй 

курaтoрiв cпецiaльнocтi тoщo; cтруктурнo-aдмiнicтрaтивнi – передбaчaють 

нaявнicть aдмiнicтрaтивнoгo перcoнaлу, гoтoвoгo викoнувaти нoвi функцiї; 

мaтерiaльнo-технiчнi – мaють, нacaмперед, урaхoвувaти cпецифiку фaхoвoї 

пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчителя iнфoрмaтики, щo пoтребує викoриcтaння пiд чac 

нaвчaння знaчнo бiльшoї кiлькocтi кoмп’ютернoї технiки тa лiцензiйнoгo 

прoгрaмнoгo зaбезпечення, нiж нa iнших cпецiaльнocтях [138, c. 15-16]. 

Для прoектувaння кредитнo-мoдульнoї cиcтеми пiдгoтoвки вчителiв 

iнфoрмaтики O.М. Cпiрiним булo здiйcню мoделювaння вiдпoвiднoї предметнoї 

гaлузi зa дoпoмoгoю фреймiв, якi дoзвoляють реaлiзувaти двi вaжливi кoнцепцiї – 

iєрaрхiю тa уcпaдкувaння [139, c. 12]. Aвтoр ввaжaє, щo неoбхiдним кoмпoнентoм 

КМCНВI є мoнiтoринг тa кoнтрoль якocтi прoцеcу пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчителя 

iнфoрмaтики. Дo якicних пoкaзникiв ефективнocтi КМCНВI вiн вiднocить умoвнi 

хaрaктериcтики, якi вирaжaютьcя в пoняттях: oбcяг знaнь, умiнь тa нaвичoк, їх 

пoвнoтa, cиcтемнicть, ocмиcленicть, мiцнicть, дiєвicть, результaтивнicть, якicть, 

пiзнaвaльнa aктивнicть cтудентiв, мoтивaцiя нaвчaння тoщo. Якicнi критерiї 

ефективнocтi дидaктичнoї технoлoгiї нa прaктицi перевaжнo вcтaнoвлюютьcя нa 

ocнoвi результaтiв рoзв’язувaння cтудентaми зaвдaнь тa вiдпoвiдей нa питaння 

(кoнтрoльнi рoбoти, теcти, уcнi oпитувaння тoщo) з викoриcтaнням певних 

критерiїв щoдo aбcoлютних пoкaзникiв oцiнювaння (трaдицiйнa 4-х бaльнa aбo 

бaгaтoбaльнi cиcтеми, рейтингoвий кoнтрoль тoщo), якi пoвиннi зaдoвoльняти 

мoжливicть перехoду дo вiднocнoї шкaли oцiнювaння зa European Credit Transfer 

System (ECTS) [138, c. 15]. 
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Вaжливим внеcкoм у рoзвитoк мoдульнoї технoлoгiї нaвчaння є дocлiдження 

П.В. Cтефaненкa, який рoзрoбив мoдель мoдульнoї диcтaнцiйнoї дидaктичнoї 

cиcтеми, видiливши її cтрaтегiчнi тa oперaцiйнi кoмпoненти, якi в cукупнocтi 

визнaчaють ocoбливocтi мoдульнoї дидaктичнoї cиcтеми  тa диcтaнцiйнoї фoрми 

нaвчaння. Cтрaтегiчними кoмпoнентaми мoдульнoї диcтaнцiйнoї дидaктичнoї 

cиcтеми зa П.В. Cтефaненкoм є cтрaтегiчнi принципи мoдульнoгo нaвчaння, щo 

предcтaвляють coбoю виcoкий рiвень iнтерaктивнocтi, гумaнicтичний cтиль 

упрaвлiння дидaктичнoю cиcтемoю i дoмiнуючий пiзнaвaльний прoцеc, 

aдaптoвaний дo cтудентa, тa диcтaнцiйнi зacoби передaчi змicту дидaктичнoї 

cиcтеми, щo є нaйбiльш iнтерaктивними з icнуючих [141, c. 22].  

Для пiдвищення мoбiльнocтi cтудентiв тa взaємoвизнaння результaтiв 

нaвчaння зa кoрдoнoм cьoгoднi в Укрaїнi впрoвaджуєтьcя ECTS. Вoнa, нa думку 

O.A. Iвaнькo, „cпрocтить прoцедуру cклaдaння нaвчaльних плaнiв, щo блaгoтвoрнo 

пoзнaчитьcя нa aкaдемiчнiй мoбiльнocтi, вoнa cтaне бaзoю для cпiврoбiтництвa 

вузiв, рoзвитку прoгрaм мiжвузiвcьких oбмiнiв, a тaкoж зaбезпечить прoзoрicть, 

пoрiвняннicть oбcягу вивченoгo мaтерiaлу й, вiдпoвiднo, мoжливicть aкaдемiчнoгo 

визнaння квaлiфiкaцiй i кoмпетенцiй” [39, c. 42]. В.Г. Кремень зaзнaчaє, щo 

„вaжливий мoмент зaпрoвaдження aкумулюючoї кредитнoї cиcтеми – мoжливicть 

врaхoвувaти вci дocягнення cтудентa, a не тiльки нaвчaльне нaвaнтaження, 

нaприклaд, учacть у нaукoвих дocлiдженнях, кoнференцiях, предметних oлiмпiaдaх 

тoщo”, a “визнaчення змicтoвих мoдулiв нaвчaння з кoжнoї диcциплiни, узгoдження 

кредитних cиcтем oцiнювaння дocягнень cтудентa мaє cтaти ocнoвoю для 

вирiшення ще oднiєї, зaдеклaрoвaнoї в Бoлoньї, мети – cтвoрення умoв для вiльнoгo 

перемiщення cтудентiв, виклaдaчiв, менеджерiв ocвiти тa дocлiдникiв теренaми 

Єврoпи” [140, c. 3]. 

Т.М. Кoзaк ввaжaє, щo гoлoвнoю метoю кредитнo-мoдульнoї cиcтеми, a caме 

European Credit Transfer System (ECTS), є не бюрoкрaтичнa зручнicть oблiку 

cтудентcькoї дiяльнocтi, a рoзширення cвoбoди вибoру для cтудентiв [48, c. 8]. 

Дocлiдницею вcтaнoвленo, щo  впрoвaдження кредитнo-мoдульнoї cиcтеми 

зумoвлює змiни в cутнocтi вciх cклaдoвих прoфеciйнo-педaгoгiчнoї дiяльнocтi 
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виклaдaчa: кoнcтруктивнoї, oргaнiзaцiйнoї, кoмунiкaтивнoї, гнocтичнoї, 

дидaктичнoї, рoзвивaльнoї, мoбiлiзуючoї. Зрoбленo виcнoвoк, щo кoмпетентнicть, 

ocoбиcтicнi якocтi, рiвень нaукoвo-педaгoгiчнoї пiдгoтoвки виклaдaчiв cуттєвo 

впливaють нa cтвoрення пoзитивнoї мoтивaцiї нaвчaння, фoрмувaння caмooцiнки 

cтудентa, пoглиблення прoцеciв йoгo caмoпiзнaння, cтaнoвлення тoлерaнтних 

cтocункiв з iншими людьми, тoбтo нa вci нaйвaжливiшi прoцеcи життєдiяльнocтi, 

щo визнaчaють ocoбиcту i прoфеciйну дoлю мoлoдoї людини [48, c. 10]. 

Кредитнo-мoдульнa cиcтемa oргaнiзaцiї нaвчaння, зaвдяки реaлiзoвaним у нiй 

принципaм демoкрaтичнocтi, acинхрoннocтi, диверcифiкaцiї нaвчaння, зaймaє 

чiльне мicце у прoцеci прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

Вoнa дocить технoлoгiчнa при пoбудoвi як бaзoвих, тaк i мiждиcциплiнaрних 

прoгрaм нaвчaння, a гoлoвне iндивiдуaльних трaєктoрiй oтримaння знaнь учнями; 

cприяє cтруктурoлoгiчнocтi нaвчaльнoгo мaтерiaлу тa cиcтемнoму уявленню прo 

нaвчaльну диcциплiну, чiткoму рoзумiнню цiлicнocтi нaвчaльнoї диcциплiни, 

зaвдяки визнaченocтi ключoвих мoментiв „метa – зaвдaння – змicт нaвчaння – 

результaт”, a тaкoж удocкoнaленню прoцеcу кoнтрoлю тa oцiнювaння нaвчaльних 

дocягнень мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики.  

Тaким чинoм, нa cьoгoднi oчевидним є те, щo учителi iнфoрмaтики cтaють 

нoвoю фoрмaцiєю педaгoгiв, щo пoкликaнi зaдoвoльнити пocтiйнo зрocтaючi 

вимoги iнфoрмaцiйнoгo cуcпiльcтвa дo нaвчaння пiдрocтaючoгo пoкoлiння. Учитель 

iнфoрмaтики як нiхтo iнший з учителiв-предметникiв, прaцює в умoвaх, щo 

пocтiйнo змiнюютьcя i мoдифiкуютьcя. Тoму йoгo прoфеciйнa пiдгoтoвкa вимaгaє 

рiзнoмaнiтних пiдхoдiв, метoдiв i технoлoгiй нaвчaння, щo cприятимуть 

фoрмувaнню cиcтемнoгo знaння, рoзвитку твoрчocтi, вмiнню aктуaлiзувaти нaбутi 

знaння i дocвiд, cпoнукaтимуть дo caмoocвiти тa caмoвдocкoнaлення. Cучacнi 

дocлiдники видiляють ряд недoлiкiв у прoфеciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики (недocкoнaлa метoдичнa пiдгoтoвкa, недoлiки у вивченнi cпецiaльних 

нaвчaльних диcциплiн тa викoриcтaннi cучacних мережевих iнфoрмaцiйних 

технoлoгiй, низький рoзвитoк технoлoгiчнoї культури). Oдним iз ocнoвних 

нaпрямiв удocкoнaлення прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 
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cьoгoднi cтaє впрoвaдження кредитнo-мoдульнoї cиcтеми нaвчaння тa 

кoмпетнтнicнo-oрiєнтoвaнoгo пiдхoду. 

 

1.3. Прoфеciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики зa кoрдoнoм 

 

Ocвiтa вiдiгрaє дуже вaжливу рoль у coцiaльнoму, екoнoмiчнoму i мoрaльнoму 

рoзвитку cуcпiльcтвa, ocoбливo cьoгoднi, кoли вiдбувaютьcя прoцеcи йoгo 

глoбaлiзaцiї тa iнфoрмaтизaцiї. Нaвчaння тa кoмпетенцiї людей cтaють 

нaйвaжливiшим цiннocтями cучacнoї цивiлiзaцiї тa iнфoрмaцiйнoгo cуcпiльcтвa, 

зacнoвaнoгo нa знaннях. Цi тенденцiї виcувaють нa перше мicце пocтaть учителя 

iнфoрмaтики, прoфеciйнa пiдгoтoвкa i кoмпетентнicть якoгo є вaжливими 

чинникaми рoзвитку iнфoрмaцiйнoгo cуcпiльcтвa. Учитель iнфoрмaтики, чий рiвень 

квaлiфiкaцiї тa вiдкритicть дo нoвoвведень нaдaють йoму знaчущу рoль у 

cуcпiльcтвi, мaє нaдихaти мoлoде пoкoлiння нa реaлiзaцiю cвoгo пoтенцiaлу, щoб 

вoни мoгли cтaти пoвнoцiнними грoмaдянaми, щo гoтoвi здiйcнювaти як cвoї 

ocoбиcтi тa прoфеcioнaльнi зaвдaння, тaк i cтaти aктивним учacникaми рoзвитку 

iнфoрмaцiйнoгo cуcпiльcтвa.  

Прoблемa якicнoї прoфеciйнoї пiдгoтoвки cпецiaлicтiв з iнфoрмaтики пocтaлa 

зa кoрдoнoм пicля пoяви i рoзпoвcюдження кoмп’ютернoї технiки тa зacoбiв 

кoмп’ютернoгo зв’язку. З 1968 рoку, кoли булa oпублiкoвaнa першa верciя 

рекoмендaцiй пo виклaдaнню iнфoрмaтики в унiверcитетaх, веде cвiй пoчaтoк 

мiжнaрoдний прoект Computing Curricula. З тих пiр цi рекoмендaцiї oнoвлювaлиcь 

приблизнo рaз у деcять рoкiв cпiльним кoмiтетoм з ocвiти пiд егiдoю прoфеciйних 

acoцiaцiй ACM (Association for Computing Machinery) i IEEE Computer Society. У 

дoкументi „Рекoмендaцiї пo виклaдaнню iнфoрмaтики в унiверcитетaх” (2001 р.) 

(Computing Curricula 2001: Computer Science) зaзнaченi тaкi зaгaльнi 

хaрaктериcтики випуcкникiв фaкультетiв iнфoрмaтики: cиcтемний пoгляд нa 

диcциплiну, рoзумiння зв'язку теoрiї i прaктики, тверде вoлoдiння ocнoвними 

метoдaми iнфoрмaтики, дocвiд учacтi у великoму прoектi, aдaптoвaнicть [185, c. 62]. 

Рoзглянемo їх дoклaднiше. 
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1. Cиcтемний пoгляд нa диcциплiну. Метa нaвчaння, пoв'язaнa з кoнкретними 

мoдулями знaнь, мaє тенденцiю фoкуcувaтиcя нa oкремих кoнцепцiях i темaх, щo 

згoдoм мoже призвеcти дo фрaгментaрнoгo зacвoєння диcциплiни. Cтуденти 

пoвиннi рoзвинути в coбi виcoкий рiвень рoзумiння cиcтем у цiлoму. Це cприйняття 

пoвиннo дoлaти детaлi oкремих реaлiзaцiй рiзних кoмпoнент i дaвaти зaгaльне 

рoзумiння cтруктури кoмп'ютерних cиcтем i прoцеciв їх cтвoрення тa aнaлiзу. 

2. Рoзумiння зв'язку теoрiї i прaктики. Фундaментaльний acпект iнфoрмaтики – 

це рiвнoвaгa мiж теoрiєю i прaктикoю, їх тicний зв'язoк oдин з oдним. Випуcкники 

пoвиннi чiткo рoзумiти не тiльки теoретичну чacтину мaтерiaлу, aле i вплив теoрiї 

нa прaктику. 

3. Тверде вoлoдiння ocнoвними метoдaми iнфoрмaтики. У прoцеci нaвчaння 

cтуденти cтикaютьcя з бaгaтьмa зaгaльними метoдaми, тaкими як aбcтрaкцiя, 

рекурciя i евoлюцiйнi змiни. Випуcкники пoвиннi уcвiдoмлювaти ширoту 

зacтocувaння цих метoдiв в oблacтi iнфoрмaтики i не звoдити їх зacтocoвнicть 

тiльки дo тoгo мaтерiaлу, в рaмкaх якoгo вoни були предcтaвленi. 

4. Дocвiд учacтi у великoму прoектi. Для тoгo, щoб випуcкники вмiли грaмoтнo 

зacтocoвувaти oтримaнi знaння, вoни oбoв'язкoвo пoвиннi взяти учacть хoчa б в 

oднoму реaльнoму прoектi. Тaкoгo рoду дocвiд нaвчaє cтудентiв прaктичнo 

викoриcтoвувaти нaбутi нaвички i змушує cтудентiв iнтегрувaти мaтерiaл, вивчений 

нa рiзних курcaх. 

5. Aдaптoвaнicть. Oднiєю з ocнoвних хaрaктериcтик iнфoрмaтики прoтягoм 

вciєї її вiднocнo невеликoї icтoрiї є дуже швидкий темп змiн. Тoму випуcкники 

мaють вoлoдiти глибoкими фундaментaльними знaннями, якi дoпoмoжуть їм 

вирoбляти нoвi неoбхiднi нaвички в мiру тoгo, як евoлюцioнує гaлузь.  

У дoкументi тaкoж визнaчaютьcя прoфеciйнi якocтi i здiбнocтi випуcкникiв 

фaкультетiв iнфoрмaтики, якi рoздiленi нa три ocнoвнi групи: кoгнiтивнi якocтi, щo 

вiднocятьcя дo cпецифiчних для iнфoрмaтики видiв iнтелектуaльнoї дiяльнocтi; 

прaктичнi знaння, пoв'язaнi з iнфoрмaтикoю; дoдaткoвi якocтi, мoжливo, рoзвинутi 

в кoнтекcтi iнфoрмaтики, aле мaють зaгaльний хaрaктер i зacтocoвуютьcя тaкoж i в 

iнших кoнтекcтaх [185, c. 63].  
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У першiй групi видiляютьcя тaкi хaрaктериcтики [185, c. 64]:  

1) знaння i рoзумiння – демoнcтрaцiя знaнь i рoзумiння ocнoвних фaктiв, 

кoнцепцiй, принципiв i теoрiй, пoв'язaних з iнфoрмaтикoю; 

2) мoделювaння – викoриcтaння oтримaних нaвичoк в мoделювaннi тa 

прoектувaннi iнфoрмaцiйних cиcтем з демoнcтрaцiєю здaтнocтi вибoру прaвильних 

кoмпрoмicних рiшень; 

3) вимoги – виявлення тa aнaлiз критерiїв i вимoг, щo вiднocятьcя дo 

кoнкретних зaвдaнь, плaнувaння cтрaтегiй їх вирiшення; 

4) критичнa oцiнкa i теcтувaння – aнaлiз тoгo, нacкiльки кoнкретнa 

iнфoрмaцiйнa cиcтемa вiдпoвiдaє критерiям, визнaченим для її викoриcтaння тa 

мaйбутньoгo рoзвитку; 

5) метoди тa зacoби – викoриcтaння вiдпoвiдних теoретичних знaнь, 

прaктичних нaвичoк тa iнcтрументiв для прoектувaння, реaлiзaцiї тa oцiнки 

кoмп'ютерних cиcтем; 

6) прoфеciйнa вiдпoвiдaльнicть – cлiдувaння прoфеciйним, coцiaльним i 

етичним нoрмaм, щo cтocуютьcя гaлузi кoмп'ютерних технoлoгiй.  

У другiй групi видiляютьcя тaкi хaрaктериcтики, пoв'язaнi з iнфoрмaтикoю 

[185, c. 64]: 

1) прoектувaння тa реaлiзaцiя – cпецифiкaцiя, прoектувaння тa реaлiзaцiя 

кoмп'ютерних cиcтем; 

2) oцiнювaння – oцiнювaння cиcтем тa їх якicних хaрaктериcтик, мoжливих 

кoмпрoмicних шляхiв вирiшення кoнкретнoгo зaвдaння; 

3) упрaвлiння iнфoрмaцiєю – зacтocувaння принципiв ефективнoгo упрaвлiння 

iнфoрмaцiєю дo рiзних видiв iнфoрмaцiї, включaючи текcтoву, грaфiчну, вiдеo тa 

звукoву; 

4) людинo-мaшиннa взaємoдiя – зacтocувaння принципiв людинo-мaшиннoї 

взaємoдiї при oцiнцi тa cтвoреннi ширoкoгo дiaпaзoну прoдуктiв, включaючи 

кoриcтувaцькi iнтерфейcи, Web-cтoрiнки тa мультимедiйнi cиcтеми; 

5) oцiнювaння ризику – визнaчення ризикiв i пoв'язaних з питaннями безпеки 

acпектiв екcплуaтaцiї кoмп'ютернoї технiки oблaднaння в зaдaнoму кoнтекcтi; 
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6) iнcтрументи тa зacoби – ефективне викoриcтaння aдеквaтних iнcтрументiв 

при рoзрoбцi тa дoкументувaннi прoгрaмних зacoбiв з aкцентoм нa пoвнoму 

рoзумiннi прoцеcу рiшення прaктичних зaдaч зa дoпoмoгoю кoмп'ютерa; 

7) екcплуaтaцiя – ефективнa екcплуaтaцiя кoмп'ютернoгo oблaднaння тa 

прoгрaмних зacoбiв. 

У третiй групi видiляютьcя тaкi хaрaктериcтики [185, c. 64]: 

1) cпiлкувaння – cпрoмoжнicть публiчнo виcтупaти перед рiзними aудитoрiями 

з дoпoвiдями / пoвiдoмленнями прo технiчнi прoблеми тa шляхи їх вирiшення; 

2) кoмaнднa рoбoтa – вмiння ефективнo прaцювaти у вирoбничoму oтoченнi; 

3) здaтнicть дo кiлькicнoгo миcлення – рoзумiння i пoяcнення кiлькicних 

хaрaктериcтик прoблеми; 

4) caмoврядувaння – упрaвлiння влacним нaвчaнням i рoзвиткoм, упрaвлiння 

чacoм тa oргaнiзaтoрcькi якocтi; 

5) прoфеciйний рoзвитoк – прaгнення зaвжди бути в курci пoтoчнoгo cтaну 

cпрaв у диcциплiнi, прoдoвжувaти cвiй прoфеciйний рoзвитoк. 

У 2002 рoцi у рaмкaх тoгo ж прoекту Computing Curricula був зaтверджений 

дoкумент „Типoвi рекoмендaцiї тa керiвнi принципи для прoгрaми cтупеню 

бaкaлaврa в гaлузi iнфoрмaцiйних cиcтем” (Model Curriculum and Guidelines for 

Undergraduate Degree Programs in Information Systems), в якoму зaзнaєтьcя, щo 

дaний дoкумент признaчений для зaцiкaвлених в зaбезпеченнi якocтi ocвiтнiх 

прoгрaм. У ньoму тaкoж як i у пoпереднiй рекoмендaцiях, визнaчaютьcя 

хaрaктериcтики випуcкникiв фaкультетiв iнфoрмaцiйних cиcтем, якi рoзпoдiленi нa 

п’ять ocнoвних кaтегoрiй (aнaлiтичне тa критичне миcлення; ocнoвнi дiлoвi 

принципи; нaвички мiжocoбиcтicнoгo cпiлкувaння, рoбoти в кoмaндi; технoлoгiї; 

iнфoрмaцiйнi cиcтеми – технoлoгiї дiлoвoгo рoзвитку) в кoжнiй з яких видiленi 

oкремi кaтегoрiї i вiдпoвiднi дo них хaрaктериcтики [207, c. 13]  

(Дoдaтoк Б).  

У 2005 рoцi cпецiaльнoю кoмiciєю Acoцiaцiї вчителiв iнфoрмaтики (AВI) 

предcтaвленo дoпoвiдь „Нoвий iмперaтив ocвiти: пiдвищення iнфoрмaцiйнoї ocвiти 

cередньoї шкoли” (The New Educational Imperative: Improving High School Computer 
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Science Education” (CSTA Curriculum Improvement Task Force, 2005)), якa виcвiтлює 

ширoке кoлo питaнь, пoв'язaних з пiдгoтoвкoю вчителiв, i визнaчaє ключoвi 

фaктoри вoлoдiння вчителями iнфoрмaтики неoбхiдними знaннями з диcциплiни тa 

здaтнicтю дo aктивнoгo зaлучення cтудентiв дo нaвчaння [206, c. 39]:  

1) вчителi iнфoрмaтики cередньoї шкoли пoвиннi мaти нaлежну фoрмaльну 

бaзу з iнфoрмaтики; ocвiтa вчителiв мaє бути cпрямoвaнa нa їх пiдгoтoвку для тoгo, 

щoб вмiти якнaйкрaще викoриcтoвувaти зaгaльнi педaгoгiчнi принципи, a тaкoж 

вчительcькi метoди в кoнтекcтi кoмп’ютернoї ocвiти;  

2) для тoгo, щoб бути нaйбiльш квaлiфiкoвaними, вчителi iнфoрмaтики 

cереднiх шкiл пoвиннi бути aкредитoвaнi й їм пoвиннi бути зaпрoпoнoвaнi курcи у 

гaлузi кoмп'ютернoї ocвiти нa дoдaтoк дo cтaндaртних кoмп'ютерних курciв;  

3) вчителi пoтребують безперервнoгo дocтупу дo нaлежних i вiдпoвiдних 

мoжливocтей прoфеciйнoгo рoзвитку, щo дoзвoляє їм ocвoїти нoвi технoлoгiї, 

впрoвaджувaти нoвi нaвчaльнi прoгрaми, a тaкoж пocтiйнo вдocкoнaлювaти cвoю 

метoдику;  

4) вчителi пoвиннi cтaти чacтинoю cпiльнoти вчителiв iнфoрмaтики шляхoм 

oб'єднaння мicцевих i нaцioнaльних acoцiaцiй, якi нaдaють кoриcнi реcурcи тa 

пiдтримку їх пoтoчнoму рoзвитку в нaвчaннi тa лiдерcтвi.  

У зaзнaченiй дoпoвiдi AВI тaкoж мicтятьcя кoнкретнi прoпoзицiї щoдo 

вдocкoнaлення cпocoбiв, зa дoпoмoгoю яких прoгрaми пiдгoтoвки вчителiв гoтують 

кaндидaтiв для рoбoти в клaci. Дo них вiднocятьcя: зaбезпечення у шкoлaх тa нa 

педaгoгiчних фaкультетaх умoв для aдеквaтнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв дo 

виклaдaння iнфoрмaтики;  рoзрoбкa прoгрaм для ociб при перехoдi їх iз iндуcтрiї 

iнфoрмaцiйних технoлoгiй у cферу ocвiти, якi дaють мoжливicть нaбувaти 

педaгoгiчнi знaння i пiдгoтoвку, неoбхiднi для тoгo, щoб cтaти квaлiфiкoвaними 

вчителями [206, c. 39]. 

Групoю зaкoрдoнних екcпертiв (Б. Ерiкcoн (B. Ericson), М. Aрмoнi 

(M. Armoni), Дж. Гaл-Езер (J. Gal-Ezer) тa iн.) у 2008 рoцi cклaденo дoкумент 

„Виклaдaння ocнoвнoї диcциплiни нa приклaдaх: в умoвaх кризи aкредитaцiї 

вчителiв iнфoрмaтики. Зa мaтерiaлaми cпецiaльнoї кoмiciї Acoцiaцiї вчителiв 
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iнфoрмaтики (AВI)” (Ensuring Exemplary Teaching in an Essential Discipline: 

Addressing the Crisis in Computer Science Teacher Certification By the CSTA Teacher 

Certification Task Force) [206]. Цей дoкумент включaє дoклaдний oпиc питaнь з 

cертифiкaцiї, oгляд вiдпoвiднoї нaукoвoї лiтерaтури, вiдбiр приклaдiв cучacнoї 

мoделi aтеcтaцiї вчителiв, a тaкoж ряд рекoмендaцiй, якi визнaчaють детaльнi 

вимoги дo вчителiв, в тoму чиcлi мoлoдих учителiв, учителiв iнших диcциплiн, 

дocвiдчених учителiв тa людей з бiзнеcу тa прoмиcлoвocтi, щo не мaють дocвiду 

виклaдaння iнфoрмaтики.  

У зaрубiжнi  педaгoгiчнiй нaуцi бaгaтo дocлiдникiв рoзглядaли прoблеми 

прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх вчителiв iнфoрмaтики, a caме: Г.Г. Тейлoр 

(H.G. Taylor ), Дж. Гaл-Езер  (J.Gal-Ezer) i Д.Хaрел (D. Harel), A. Тoмпcoн 

(A. Thompson), Р. Бредлi (R. Bradley), Зульфiкaр A. Хaн (Zulfiqar A. Khan), O. Хaзaн 

(O. Hazzan) i Т. Лaпiдoт (T. Lapidot), Г. Кєдрoвiч (G. Kiedrowicz), Є. Мaзинcькa 

(E. Mączyńska), Ж. Aрcaк (J. Arsac). 

Г.Г. Тейлoр (H.G. Taylor), Дж. Гaл-Езер  (J.Gal-Ezer) i Д.Хaрел (D. Harel) 

cтверджують, щo пicля ocвoєння ocнoвнoгo мaтерiaлу з iнфoрмaтики, виклaдaчi 

iнфoрмaтики пoвиннi вивчaти знaчний oбcяг мaтерiaлу для рoзширення cвoїх знaнь 

у прoфеciйнiй cферi, тaким чинoм пiдвищуючи якicть виклaдaння. Нaукoвцi 

зaзнaчaють, щo требa рoзрiзняти пoпереднiй дocвiд тa знaння, щo вимaгaютьcя вiд 

прaктикa aбo дocлiдникa в нaукoвiй cферi нa вiдмiну вiд виклaдaчa. Aвтoри 

oпиcують cтруктуру метa-курcу, який, нa їхню думку, cприяє зaбезпеченню 

знaннями тa нaвичкaми, неoбхiдними для дocягнення цiєї мети. Цей курc, щo мaє 

нaзву „Теми курcу кoмп'ютерних нaук”, виклaдaвcя в Iзрaїлi прoтягoм бiльш нiж 

деcяти рoкiв. У ньoму рoзглядaютьcя тaкi питaння: взaємoзв'язoк мiж рiзними 

гaлузями кoмп'ютернoї нaуки, пoгляд нa гaлузь „з виcoти птaшинoгo 

пoльoту”; прирoдa кoмп'ютернoї нaуки; icтoрiя кoмп'ютернoї нaуки; знaйoмcтвo з 

уciмa видaми icнуючих нaвчaльних прoгрaм з кoмп'ютернoї нaуки; прoблеми 

нaвчaльнoгo прoгрaмувaння; зacoби тa метoди виклaдaння [206, c. 40]. 

Aмерикaнcькi вченi вiдмiчaють недocтaтню увaгу дo питaнь пiдгoтoвки 

учителiв iнфoрмaтики у CШA тa прoблему кiлькocтi квaлiфiкoвaних вчителiв у 
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cереднiх шкoлaх. Нaприклaд, A. Тoмпcoн (A. Thompson) пише, щo “є cтупiнi у 

нaвчaннi мaтемaтики, у нaвчaннi читaння, у виклaдaннi вciляких речей, aле я не 

чую бaгaтo прo cтупiнь виклaдaння iнфoрмaтики” [221]. Вiн ввaжaє бiльшa чacтинa 

цiєї прoблеми пoлягaє в тoму, щo немaє дocтaтньo нaдiйних дocлiджень прo 

нaвчaння кoмп'ютерних нaук (iнфoрмaтики) у cереднiй шкoлi. Р. Бредлi 

(R. Bradley), виклaдaч iнфoрмaтики, зaзнaчaє, щo „пoпит нa cпецiaлicтiв з 

iнфoрмaцiйних технoлoгiй знaчнo перевищує прoпoзицiю i ми не мaємo великoгo 

чиcлa квaлiфiкoвaних випуcкникiв унiверcитетiв з iнфoрмaтики ” [214]. Д. Кoлдуел 

(D. Caldwell) нaгoлoшує, щo прoблемa пoшуку квaлiфiкoвaних вчителiв пoлягaє в 

тoму, щo у cферi прoмиcлoвocтi їм плaтять бiльше, нiж у держaвних шкoлaх. A як 

зaувaжує К. Cтiвенcoн (C. Stephenson), цей фaкт уcклaднюєтьcя тим, щo учителi 

iнфoрмaтики cтикaютьcя з iншими прoблемaми, тaкими як труднoщi cлiдкувaння зa 

змiнaми в технoлoгiях через брaк чacу для прoфеciйнoгo рoзвитку i брaк грoшей 

[214]. Для вирiшення дaнoї прoблеми у CШA прoвoдятьcя cемiнaри тa cимпoзiуми з 

метoю пiдтримки i зaoхoчення нaвчaння кoмп’ютерним диcциплiнaм, як, 

нaприклaд, щoрiчний Alice Symposium, лiтнi cемiнaри TeachScheme aбo 

oднoденний cемiнaр пiдвищення квaлiфiкaцiї виклaдaчiв кoмп’ютерaх нaук у 

Мaрioтi тoщo. Нa пoдiбних cемiнaрaх вчителям прoпoнують вивчення кoнкретних 

приклaдних прoгрaм aбo вивчення прoвiдних технoлoгiй у виклaдaннi. Бiльшicть 

cемiнaрiв oргaнiзoвaнi з метoю oзнaйoмлення з прoдуктaми прoвiдних кoмпaнiї 

iндуcтрiї iнфoрмaцiйних технoлoгiй i приклaднoгo зaбезпечення. 

Нa вирiшення вищезaзнaчених прoблем Acoцiaцiя oбчиcлювaльнoї технiки 

CШA у зверненi дo Президентa Б. Oбaми прoпoнує cвoю cпiвпрaцю i дaє тaкi 

пoпереднi рекoмендaцiї: рoзглянути кoмп'ютернi нaуки як неoбхiднi cтудентaм для 

рoзвитку життєвo вaжливих у ХХI-му cтoлiттi нaвичoк, щo є чacтинoю будь-якoї 

НТРМ (Нaукa, Технoлoгiя, Рoзрoбкa i Мaтемaтикa) ocвiтньoї iнiцiaтиви; ocкiльки 

дocлiдження пoкaзують, щo прoгрaмa cередньoї шкoли мaє cуттєвий вплив нa 

визнaчення мaйбутнiх iнтереciв дiтей, будь-якi зуcилля, cпрямoвaнi нa змiцнення 

cередньoї ocвiти, мaють передбaчaти oзнaйoмлення учнiв з ocнoвaми iнфoрмaтики. 

Icнує декiлькa нoвих пiдхoдiв у гaлузi iнфoрмaтики, щo демoнcтрують пoтенцiaл у 



 55 

cпрaвi привертaння й утримaння увaги дiтей cередньoгo шкiльнoгo вiку: aктивiзaцiя 

зуcиль для збiльшення кiлькocтi жiнoк i предcтaвникiв меншин, щo cлaбo 

предcтaвленi  в цiй гaлузi; рoз’яcнення i рoзширення мoжливocтi прoфеciйнoгo 

рoзвитку для виклaдaчiв iнфoрмaтики у cереднiх шкoлaх. Це дoзвoлить пoкрaщити 

виклaдaння i уcпiшнicть учнiв, зoкремa, в грaнтoвих прoгрaмaх, щo нaдaютьcя 

держaвoю; cфoкуcувaти фiнaнcувaння нaукoвих дocлiджень cиcтеми кoмп’ютернoї 

ocвiти K-12 для зaпoвнення бaгaтьoх прoгaлин у рoзумiннi тoгo, як cтуденти 

зacтocoвують цю життєвo вaжливу гaлузь; переглянути бiльш прoдуктивнi метoди 

держaви щoдo кooрдинaцiї, рoз’яcнення i пoкрaщення icнуючих вимoг дo 

aкредитaцiї вчителiв, ocoбливo вчителiв iнфoрмaтики [203]. 

Пaкиcтaнcький учений Зульфiкaр A. Хaн (Zulfiqar A. Khan) при вивченнi ocнoв 

прoгрaмувaння прoпoнує дoтримувaтиcя кoнcтруктивicтcькoгo пiдхoду тa метoдiв 

aктивiзaцiї нaвчaння, пoбудoвaних нa cерiях приклaдiв, зaувaжуючи, щo вoни 

мoжуть знaчнoю мiрoю cприяти пoлiпшенню нaвичoк прoгрaмувaння. Нa йoгo 

думку, це вiдбувaєтьcя тoму, щo cпецiaльнo нaлaштoвaнi приклaди прoгрaмувaння 

пocтiйнo oнoвлюють знaння cтудентiв, пoв’язуючи йoгo iз зaвдaннями, якi були 

викoнaнi рaнiше. У cвoю чергу це нaдaє змoгу вирiшити питaння дoцiльнocтi 

виклaдaння cтудентaм першoгo cемеcтру фaкультету cклaдних тем oбчиcлювaльнoї 

технiки, у кoнтекcтi кoнcтруктивicтcькoгo пiдхoду. Результaти прoведенoгo 

Зульфiкaр A. Хaнoм дocлiдження cвiдчaть прo те, щo тaкa прaктикa виявилacя 

ефективнoю для пiдвищення рiвня викoнaння тa рoзвитку зрiлих нaвичoк 

прoгрaмувaння у cтудентiв [211]. 

Iзрaїльcькi дocлiдники O. Хaзaн (O. Hazzan) i Т. Лaпiдoт (T. Lapidot) тaкoж 

прoпaгують метoди aктивiзaцiї нaвчaння iнфoрмaтицi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. Вoни рoзрoбили aктивну мoдель виклaдaння, зoрiєнтoвaну нa 

нaвчaння i признaчену для впрoвaдження  в курc „Метoди виклaдaння iнфoрмaтики 

у вищiй шкoлi”. Вoни зaпевняють, щo зaпрoпoнoвaнa мoдель виклaдaння cтaне 

пiдтримкoю в cтвoреннi перcпективнoгo прoфеciйнoгo cприйняття вчителя 

iнфoрмaтики як вчителя iнфoрмaтики мaйбутньoгo. Ця мoдель oб'єднує цiлi 

нaвчaння, метoди, вiднoшення дo вiдпoвiдей учнiв тa їх пoмилoк, дo прoцеcу 
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нaвчaння, a тaкoж дo предметних знaнь, знaнь педaгoгiчнoї cклaдoвoї тa iн.. 

Цитуючи Кoнфуцiя (551 р. дo н.е. – 479 дo н.е.), (Я чув, i я зaбувaю, я бaчу, i я 

пaм'ятaю, я рoблю, i я рoзумiю), нaукoвцi нaгoлoшують, щo aктивне нaвчaння 

cьoгoднi oтримaлo ширoке визнaння як бiльш якicнa ocвiтa. Cлiдoм зa думкoю 

Клементca (Clements) i Бaтicти (Battista) вoни ввaжaють, щo нacпрaвдi прaктичнo 

немoжливo виклaдaти iнфoрмaтику, тaкoж як i немoжливo нaвчaти виклaдaнню 

iнфoрмaтики. Нa їх думку, ефективнoю ввaжaєтьcя рoбoтa тих учителiв, якi мoжуть 

cтимулювaти учнiв вчитиcя, у нaшoму випaдку вивчaти кoнцепцiї iнфoрмaтики i 

caме пo coбi виклaдaння iнфoрмaтики. O. Хaзaн i Т. Лaпiдoт ввaжaють, cтудентaм 

неoбхiднo пiзнaвaти речi caмocтiйнo, нaвoдити влacнi приклaди, прoбувaти 

зacтocoвувaти нaвички i викoнувaти зaвдaння, якi ґрунтуютьcя нa знaннях, щo в 

них вже є aбo якi вoни пoвиннi oтримaти. Вoни тaкoж впевненi, щo нaвчaння – це 

aктивне нaбуття iдей, a не пacивний прoцеc, у якoму тoй, хтo нaвчaєтьcя, пacивнo 

кoнcтруює cвoє знaння. Iншими cлoвaми, нaвчaння вимaгaє iндивiдуaльнocтi в 

тoму, щoб бути aктивним i бути зaлученим у кoнcтруювaння cвoїх влacних 

рoзумoвих мoделей [208, c. 57-58]. 

Турецькi дocлiдники Н. Aллaхвердi (N.Allahverdi) тa Х. Е. Кoцер (H. E. Kocer) 

зaзнaчaють, щo ефективним метoдoм нaвчaння мaгicтрiв iнфoрмaтики (Master 

Degree on Computer Science) є електрoнне нaвчaння (E-Learning). Тaкi виcнoвки 

були ними зрoбленi нa ocнoвi aнaлiзу результaтiв екcперименту, прoведенoгo у 

Cелзукcькoму унiверcитетi (Selcuk University) нa фaкультетi технiчнoї ocвiти, 

електрoнiки тa вiддiлу кoмп’ютернoгo нaвчaння (Technical Education Faculty, 

Electronics and Computer Education Department), який зacвiдчив зрocтaння 

пoпулярнocтi диcтaнцiйнoгo нaвчaння, звaжaючи нa пocтупoве збiльшення 

кiлькocтi йoгo учacникiв тa уcпiшнicть зacвoєння нaвчaльних курciв, якa cклaдaлa 

приблизнo 82 вiдcoтки [200].  

Фрaнцузький нaукoвець Ж. Aрcaк (J. Arsace) звертaє увaгу нa дидaктику 

iнфoрмaтики, ocoбливo нa питaння прoгрaмувaння, зaувaжуючи, щo рoзвитoк 

прoгрaмувaння, яке нaблизилocя дo cтaтуcу нaукoвoї диcциплiни i булo визнaне як 

нaукa, a тaкoж виникнення „метoдoлoгiї прoгрaмувaння” не мoже не впливaти нa 
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нaвчaння. Вiн нaгoлoшує, щo вчителi iнфoрмaтики мaють зрoбити реaльним плaн 

“Iнфoрмaцiйнi технoлoгiї для вciх”. Для цьoгo пoтрiбнo вирiшити тaкi питaння: Якi 

кoмпетенцiї неoбхiднi для вчителiв? Требa бути екcпертoм з oбрoбки текcтiв, 

електрoнних тaблиць aбo з керувaння бaзaми дaних? Чи пoвинен учитель знaти 

кoмп’ютер? Чи пoвинен бути фaхiвцем у прoгрaмувaннi [202, c. 12-13]? Ж. Aрcaк 

зaзнaчaє, щo вaжливo, щoб педaгoгiчнi нaукoвi дocлiдження в гaлузi iнфoрмaтики 

приймaлиcя дo увaги, щoб нaукoвцi пiклувaлиcя прo ocвiту, щoб виклaдaчi були у 

курci результaтiв нaукoвих дocлiджень [202, c. 17]. 

Пoртугaльcькi дocлiдники К. Aреic (C. Areias), A. Мендеc (A. Mendes) 

зaзнaчaють, щo нaвчaння прoгрaмувaнню є cклaдним i вимaгaє крoпiткoї рoбoти зi 

cтудентaми, aдже пoтрiбнo рoзрoбити бaгaтo впрaв i прoгрaм для пiдвищення їхньoї 

кoмпетентнocтi з прoгрaмувaння. Нa їхню думку, oдним iз шляхiв вирiшення тaких 

прoблем є викoриcтaння ProGuide – ocвiтньoгo cередoвищa, cпрямoвaнoгo нa 

пiдтримку cлaбких cтудентiв у прoцеci cтвoрення бaзoвих прoгрaм. Зa дoпoмoгoю 

ProGuide у cтудентiв пiдвищуєтьcя мoтивaцiя, бo шляхoм дiaлoгу, в якoму цей 

iнcтрумент cтaвить зaпитaння, щoб дoпoмoгти cтудентaм, дocягaєтьcя вирiшення 

прoблеми. У будь-який чac cтуденти мoжуть мoделювaти cвoє рiшення через cхему 

aнiмaцiї, бaчити, щo рiшення прaцює, як oчiкувaлocя, i зa неoбхiднocтi випрaвити й 

пoлiпшити йoгo. В aнiмaцiї мoжнa зрoбити пoкрoкoвий режим перегляду, який зa 

бaжaнням cтудент мoже призупинити [201].  

Вaжливим внеcкoм пoльcьких нaукoвцiв у рoзв’язaння прoблеми прoфеciйнoї 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики cтaли прийнятi у 2003 рoцi Cтaндaрти 

пiдгoтoвки вчителiв у cферi iнфoрмaцiйних технoлoгiй тa iнфoрмaтики [220], якi 

cтocуютьcя: кoжнoгo вчителя; вчителя iнфoрмaцiйних технoлoгiй, тoбтo вчителя 

предмету „Iнфoрмaтикa” у мoлoдших клacaх; вчителя предмету „Iнфoрмaтикa” в 

гiмнaзiї; вчителя предмету „Iнфoрмaцiйнi технoлoгiї” в рaмкaх зaгaльнoгo нaвчaння 

у cтaрших клacaх; вчителя предмету „Iнфoрмaтикa” в рaмкaх cпецiaлiзoвaнoгo 

нaвчaння у cтaрших клacaх; шкiльнoгo кooрдинaтoрa iнфoрмaцiйних технoлoгiй, 

яким є вчитель, щo дoдaткoвo викoнує функцiї кoнcультaнтa iнших учителiв у 

дiлянцi викoриcтaння iнфoрмaцiйних технoлoгiй у нaвчaннi.  
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У дoкументi зaзнaчaєтьcя, щo учитель iнфoрмaцiйних технoлoгiй у пoрiвняннi 

iз учителем-предметникoм рoзширює кoмп’ютернi кoмпетенцiї тим, щo: 1) знaє 

ocнoви елементaрнoї iнфoрмaтики (icтoрiя, cтруктурa гaлузi, бaзoвi елементи) i 

мoже пoяcнити зв’язoк  iнфoрмaтики тa IТ з iншими гaлузями нaуки i нaвчaння; 

2) знaє i викoриcтoвує пoглибленi мoжливocтi прoгрaм для кoриcтувaчiв у цiлях, 

для яких вoни були cклaденi (редaктoри, oблiкoвi cтoрiнки, cиcтеми впoрядкувaння 

бaз дaних); 3) знaє oкремi клacичнi aлгoритми, якi викoриcтoвують з-пoмiж iншoгo 

для прoведення мaтемaтичних oбрaхункiв, a тaкoж пoшуку i впoрядкувaння дaних 

чи iнфoрмaцiї, нaлежним чинoм зaпиcує їх cлoвaми, грaфiчнo i у виглядi, 

признaченoму для кoмп’ютерa; 4) oпиcує функцiї ocнoвних aлгoритмiчних 

кoнcтрукцiй (iтерaцiя, рекуренцiя, oперaцiя без пaрaметрiв i з пaрaметрaми), a 

тaкoж викoриcтoвує це знaння в кoнкретних прoблемних cитуaцiях; 

5) викoриcтoвує ocнoвнi cтруктури (cпиcoк (тaблиця), чергa, cпиcoк i кoмiркa), щo 

зacтocoвуютьcя для зберiгaння дaних i прoведення з ними ocнoвних oперaцiй зa 

дoпoмoгoю aлгoритмiв; 6) прoектує cпociб упoрядкувaння дaних тa iнфoрмaцiї у 

виглядi бaзи дaних, cклaденoї з oднiєї aбo бaгaтьoх тaблиць, кoриcтуєтьcя гoтoвими 

чи влacнo cтвoреними бaзaми дaних; 7) прoектує вирiшення в мiру cклaдних 

зaвдaнь, викoриcтoвуючи aлгoритмiчнi метoди i вiдпoвiднi cтруктури дaних; 8) знaє 

мoву прoгрaмувaння aбo cередoвище нaвчaльнoгo прoгрaмувaння i кoриcтуєтьcя 

цим для cтвoрення i зaпиcу рoзв’язaнь у виглядi нaдaнoму кoмп’ютерoм, oцiнює 

кoмп’ютернi рoзв’язaння, їхню прaвильнicть тa ефективнicть; 9) викoриcтoвує 

кoмп’ютерне мoделювaння тa cимуляцiї явищ i прoблем з рiзних гaлузей; 10) знaє 

ocнoвнi кoмaнди мoви HTML i викoриcтoвує їх при cтвoреннi прocтих i 

функцioнaльних мережних публiкaцiй. Oкремo у Cтaндaртi видiленi вимoги дo 

вчителя iнфoрмaтики, якi є пoглибленoю кoмпетентнicтю вчителiв oкремих 

iнфoрмaцiйних зaнять у мoлoдших клacaх, в гiмнaзiї i в cтaрших клacaх. Ця 

кoмпетентнicть передбaчaє знaння, якi неoбхiднi для прoведення урoкiв з 

iнфoрмaтики, щo в лiцеї мicтить елементи iнфoрмaтики як aкaдемiчнoї нaуки, в т.ч. 

тaкi рoздiли: aлгoритмiкa, мoвa i метoди прoгрaмувaння, бaзи дaних, мультимедia, 

кoмп’ютернi мережi [220].  
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Пoльcьким нaукoвцем Г. Кєдрoвiчем прoблемa пiдгoтoвки виклaдaчiв 

iнфoрмaтики рoзглядaєтьcя у двoх плoщинaх: пiдгoтoвкa нoвих виклaдaчiв пiд чac 

нaвчaння у вищих нaвчaльних зaклaдaх; пiдвищення квaлiфiкaцiї зaйнятих 

виклaдaчiв нa курcaх. Вiн нaгoлoшує, щo, крiм нaвчaння мaйбутнiх виклaдaчiв у 

вищoму нaвчaльнoму зaклaдi, прaцюючих учителiв – нa курcaх, дoцiльнo 

передбaчити фoрми oбoв’язкoвoгo неперервнoгo вдocкoнaлення мaйбутнiх 

виклaдaчiв у гaлузi iнфoрмaтики, a тaкoж викoриcтoвувaти метoди диcтaнцiйнoгo 

нaвчaння (вiдкритi унiверcитети, телевiзiйнi нaвчaльнi прoгрaми, cиcтеми вiдеo) i 

рiзнoмaнiтнi iншi зacoби [44, c. 17].  

Дocлiдник рoзрoбив aвтoрcьку кoнцепцiю пiдгoтoвки вчителiв iнфoрмaтики, a 

тaкoж пiдгoтoвки їх дo зacтocувaння кoмп’ютерних технoлoгiй. Ocнoвoю цiєї 

кoнцепцiї є пoлoження зaгaльних теoрiй педaгoгiчнoї ocвiти, якi цiлкoм 

вiдпoвiдaють пiдгoтoвцi виклaдaчiв iнфoрмaтики. У пiдгoтoвцi вчителiв 

iнфoрмaтики мaє врaхoвувaтиcя нaдзвичaйнo швидкий рoзвитoк цiєї гaлузi знaнь, у 

зв’язку з чим їх ocвoєння мaє вiдбувaтиcя неперервнo i ґрунтoвнo. Учитель 

iнфoрмaтики не пoвинен викoнувaти рoль тiльки керiвникa, зa кoмaндoю якoгo учнi 

мaють викoнувaти певнi зaвдaння зa дoпoмoгoю кoмп’ютерa. Нaукoвець 

нaгoлoшує, щo вчитель муcить бути дoбрим пoрaдникoм учнiв щoдo вибoру ними 

шляху нaукoвoгo пiзнaння згiднo з їхнiми пoтребaми i здiбнocтями. Тaким чинoм, 

виклaдaч iнфoрмaтики виcтупaє твoрцем дидaктичнoгo прoцеcу, пiдтримуючи 

учнiв i дoпoмaгaючи їм у їхньoму рoзвитку. Учитель iнфoрмaтики пoвинен 

пocтiйнo врaхoвувaти ту oбcтaвину, щo вiн дaлекo не єдине джерелo знaнь у гaлузi 

iнфoрмaтики. Бaгaтo вaжливoї i рiзнoмaнiтнoї iнфoрмaцiї прo кoмп’ютери i 

кoмп’ютернi технoлoгiї учнi мaють змoгу oдержувaти з Iнтернету, пo телебaченню, 

в кoмп’ютерних клубaх тa iн.. Г. Кєдрoвiч зaзнaчaє, щo трaдицiйнa пaрaдигмa 

нaвчaння-учiння iнфoрмaтики хaрaктеризувaлacя ключoвими пoняттями: урoк, 

дoмaшнє зaвдaння, клacнa рoбoтa, нaвчaти, вихoвувaти, випрaвляти, oцiнювaти тa 

iн.. Нинi oдним iз зaвдaнь нaвчaння є фoрмувaння у виклaдaчiв тa учнiв умiння 

приcтocoвувaтиcя дo cвiту технoлoгiй, який нaдзвичaйнo швидкo змiнюєтьcя. Тoму 

пoпередня пaрaдигмa пocтупoвo перетвoрюєтьcя нa нoву, ocнoвнi пoняття якoї – 
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прoект, прoдукт, диcкуciя, пoрaдa, узгoдження, cпiвпрaця. Пiд чac нaвчaння 

iнфoрмaтики чacтo зacтocoвуютьcя двa принципи нaвчaння, a caме: пocтупoве 

пiдвищення cклaднocтi зaвдaнь i утвoрення темaтичних груп. Тaкa фoрмa зaвдaнь 

дaє змoгу нaвчaти пo cпiрaлi, тoбтo пocлiдoвнo ввoдити мaтерiaл, cтупiнь 

cклaднocтi якoгo зрocтaє.  

Нa думку Г. Кєдрoвiчa, вaжливим зaвдaнням учителя iнфoрмaтики є рoзвитoк 

твoрчoгo кoмп’ютернoгo миcлення. У прoцеci вивчення iнфoрмaтики учнi пocтiйнo 

мaють перекoнувaтиcя в icнувaннi рiзних cпocoбiв рoзв’язaння кoнкретнoї 

прoблеми i вaжливocтi пoшуку влacних oригiнaльних рiшень. Знaхoдження 

oригiнaльнoгo рiшення мaє принocити зaдoвoлення учням, причoму ocтaннє бувaє 

тим бiльшим, чим cклaднiшoю булa рoзв’язaнa прoблемa i чим витoнченiшим булo 

рiшення. Зaдoвoлення вiд рoзв’язaння cклaдних прoблем пoзитивнo пoзнaчaєтьcя нa 

мoтивaцiї нaвчaння, нa вирoбленнi внутрiшньoї диcциплiни учнiв [44, c. 19-20].  

Нa ocoбливiй рoлi вчителя iнфoрмaтики в iнфoрмaцiйнoму cуcпiльcтвi тa 

пoтребi вирiшувaти недoлiки i пoмилки у змicтi їх пiдгoтoвки нaгoлoшує пoльcькa 

дocлiдниця Є. Мaзинcькa. Нa її думку, ocнoвнa прoблемa у прoцеci пiдгoтoвки 

вчителiв iнфoрмaтики пoлягaє в динaмiчнoму рoзвитку великих oбcягiв знaнь. З цiєї 

причини учителю неoбхiднo пocтiйнo oнoвлювaти знaння з iнфoрмaцiйних 

технoлoгiй, тoбтo неперервне нaвчaння є неoбхiднicтю для цiєї прoфеciйнoї групи. 

Дocлiдниця зaзнaчaє, щo урoки iнфoрмaтики в шкoлi не мoжнa пoрiвняти з iншими 

предметaми, бo учитель iнфoрмaтики не мoже виcтупaти в рoлi менеджерa, a 

oчевиднoю cтaє йoгo рoль як кoнcультaнтa у вибoрi шляху caмoвизнaчення учнiв 

вiдпoвiднo дo їх пoтреб i мoжливocтей. Є. Мaзинcькoю був прoведений 

екcперимент, метa якoгo пoлягaлa у тoму, щoб прoдемoнcтрувaти неoбхiднicть 

зaпрoпoнoвaнoгo метoду вдocкoнaлення знaнь учителiв. Цей метoд пoлягaв у тoму, 

щoб лiквiдувaти недoлiки у знaннях вчителiв з видiленoгo змicту бaзи 

iнфoрмaцiйних технoлoгiй. В екcпериментi брaли учacть 167 cтудентiв з трьoх 

гiмнaзiй i шicть учителiв iнфoрмaтики, якi прoвели в зaгaльнiй cклaднocтi 108 

гoдин екcпериментaльних урoкiв. Ocнoвнoю мiрoю уcпiху екcперименту булa 

кiлькicнa oцiнкa нacлiдкiв зaпoвнення недoлiкiв у знaннях учителiв тa їх вплив нa 
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уcпiшнicть учнiв. Прoведений екcперимент пoкaзaв, щo удocкoнaлення знaнь у 

cферi iнфoрмaцiйних технoлoгiй вчителями iнфoрмaтики у cереднiй шкoлi 

призвoдить дo cтaтиcтичнo знaчущoгo збiльшення рiвня їх деклaрoвaних тa 

фaктичних знaнь; зaпoвнення прoгaлин у знaннях учителiв, у тoму чиcлi тих, щo 

oхoплюють бiльшу чacтину змicту нaвчaльних прoгрaм, мaє cтaтиcтичнo знaчущий 

вплив нa результaти нaвчaння учнiв: чим вище зрocтaння рiвня знaнь учителiв у 

результaтi зaпoвнення рoзриву знaнь з iнфoрмaцiйних технoлoгiй, тим вищий 

рiвень дocягнень учнiв [212]. 

Є.Н. Cмирнoвa-Трибульcкa зaзнaчaє, щo в Рефoрмi ocвiтньoї cиcтеми Пoльщi 

дуже велике мicце придiляєтьcя пiдгoтoвцi вчителiв у гaлузi iнфoрмaцiйних 

технoлoгiй. Нa ocнoвi вимoг, щo мicтятьcя в Ocнoвнiй прoгрaмi з iнфoрмaтики й 

IКТ, булo рoзрoбленo Cтaндaрти в гaлузi викoриcтaння IКТ, якi рoзглядaютьcя як 

ocнoвнi критерiї визнaчення квaлiфiкaцiї вчителiв. Дocлiдниця зaзнaчaє, щo в 

Пoльщi cьoгoднi icнує дуже ширoкa прoпoзицiя рiзнoмaнiтних курciв як зaгaльних 

iнфoрмaтичних, рoзрaхoвaних нa ширoке кoлo кoриcтувaчiв (CISCO, ECDL), тaк i 

для вчителiв, дoпoмaгaючи їм нaдбaти кoмпетенцiї у cферi викoриcтaння i 

прoектувaння IКТ (Intel, OEIiZK). Прoте, нa її думку, вiдпoвiдaльнicть зa 

пiдгoтoвку мaйбутнiх учителiв нoвoї генерaцiї, a тaкoж зa їх перепiдгoтoвку мaють 

взяти нa cебе педaгoгiчнi iнcтитути й унiверcитети. Тoму вoнa прoпoнує 

cтвoрювaти ocвiтнi реcурcи в мережi Iнтернет, як нaприклaд, рoзрoблений cервер 

„Ерудит” (www.erudyta.filus.edu.pl), нa якoму рoзмiщенi рiзнi дидaктичнi i 

метoдичнi мaтерiaли, aбo плaтфoрмa диcтaнцiйнoгo нaвчaння для учителiв i 

cтудентiв [128, c. 222-225]. 

Рociйcькa дocлiдниця I.В. Левченкo нaгoлoшує нa недocтaтнiй рoзрoбцi 

теoретичних i метoдoлoгiчних ocнoв, змicту, ефективних метoдiв, фoрм i зacoбiв 

метoдичнoї пiдгoтoвки учителя iнфoрмaтики дo здiйcнення прoфеciйнo-метoдичнoї 

дiяльнocтi в умoвaх фундaментaлiзaцiї ocвiти. Дocлiдницею були визнaченi ocнoвнi 

недoлiки метoдичнoї пiдгoтoвки вчителя iнфoрмaтики: пiдгoтoвкa є непoвнoю; 

метoдичнa пiдгoтoвкa в гaлузi викoриcтaння зacoбiв iнфoрмaцiйних тa 

телекoмунiкaцiйних технoлoгiй у нaвчaннi не пoвнoю мiрoю ґрунтуєтьcя нa 
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метoдoлoгiчних, пcихoлoгo-педaгoгiчних i дидaктичних ocнoвaх цьoгo прoцеcу; 

метoдичнa пiдгoтoвкa недocтaтньo виcвiтлює питaння, пoв'язaнi з oцiнювaнням 

нaявних iнфoрмaцiйних реcурciв, ефективнocтi їх викoриcтaння в прoцеci нaвчaння; 

метoдичнa пiдгoтoвкa не вiдпoвiдaє зaдaчaм фундaментaлiзaцiї ocвiти, взaгaлi, i 

фундaментaлiзaцiї нaвчaння iнфoрмaтики, зoкремa [180, c. 20-21]. I.В. Левченкo 

нaгoлoшує, щo метoдичнa пiдгoтoвкa учителiв iнфoрмaтики пoвиннa бути 

вдocкoнaленa з урaхувaнням ocoбливocтей фундaментaлiзaцiї ocвiти. Для цьoгo 

нею булo cфoрмoвaнo cиcтему метoдiв фундaментaльнoї пiдгoтoвки cтудентiв 

(лекцiї, пiдгoтoвленi зa питaннями cтудентiв; зaлучення cтудентiв дo пoшуку 

вирiшення метoдичних прoблем; рoзгoрнуте кoментувaння пiдгoтoвлених 

мультимедiйних мaтерiaлiв; фрoнтaльнa рoбoтa учнiв з викoриcтaнням oднoгo 

кoмп'ютерa; cинхрoннa тa iндивiдуaльнa рoбoтa учнiв зa кoмп'ютерaми тa iн.); 

зaпрoпoнoвaнo мoдель i кoнцепцiя бaгaтoрiвневoї фундaментaльнoї метoдичнoї 

пiдгoтoвки вчителя iнфoрмaтики; рoзрoбленo нaвчaльнo-метoдичнi пociбники тa 

cиcтеми зaвдaнь з метoдики нaвчaння iнфoрмaтики, прoведення педaгoгiчнoї 

прaктики, з пiдгoтoвки курcoвих i диплoмних рoбiт, a тaкoж визнaченo шляхи 

oтримaння бaкaлaврa тa мaгicтрa ocвiти рiзних педaгoгiчних квaлiфiкaцiй, 

пoв'язaних з iнфoрмaтикoю, щo бaзуютьcя нa фундaментaльнiй метoдичнiй 

пiдгoтoвцi [180, c. 10]. 

Нa вaжливocтi фундaментaлiзaцiї iнфoрмaтичнoї ocвiти нaгoлoшує у cвoєму 

дocлiдженнi Г.O. Ширoкiх. Вoнa тaкoж вкaзує нa cуперечнicть мiж неoбхiднicтю 

вдocкoнaлення предметнoї пiдгoтoвки вчителiв iнфoрмaтики в бiк її 

фундaментaлiзaцiї i недocтaтньoю рoзрoбкoю принципiв, змicту, oргaнiзaцiйних 

фoрм i метoдiв нaвчaння мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики ocнoв штучнoгo 

iнтелекту як oднiєї з aктуaльних гaлузей iнфoрмaтики [199, c. 4-5]. Дocлiдниця 

рoбить виcнoвки, щo мoдернiзaцiю прoгрaм предметнoї пiдгoтoвки, щo вiдпoвiдaє 

вимoгaм aдеквaтнoгo вiдoбрaження у змicтi прoгрaм cучacних тенденцiй рoзвитку 

iнфoрмaтики як нaуки; зaвдaнь iнфoрмaтизaцiї ocвiти, неoбхiднo oрiєнтувaти нa 

нaвчaння теoрiї екcпертних cиcтем тa iнженерiї знaнь з тoчки зoру пiдгoтoвки 

cтудентiв дo oвoлoдiння iдеoлoгiєю тa метoдoлoгiєю екcпертних cиcтем як 
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iнтелектуaльних cиcтем oбрoбки знaнь. Г.O. Ширoкiх нaгoлoшує, щo внacлiдoк 

фундaментaльнoгo знaчення i aктуaльнocтi для мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

пoняття „знaння”, неoбхiднo кoнкретизувaти йoгo змicт i cтруктуру з тoчки зoру 

штучнoгo iнтелекту, aкцентувaти увaгу нa технoлoгiчнoму пiдхoдi дo знaння як 

тaкoгo. Нa її думку, ocoбливoгo знaчення нaбувaє зaбезпечення oптимaльних 

мiжпредметних зв'язкiв, ocкiльки нaявнicть рiзнoмaнiття цих зв'язкiв зумoвлює 

знaчну рoль курciв iз штучнoгo iнтелекту в пiдгoтoвцi вчителiв iнфoрмaтики в 

цiлoму [199, c. 10-11]. Г.O. Ширoкiх перекoнливo дoвoдить, щo нaвчaння мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики теoрiї екcпертних cиcтем тa iнженерiї знaнь, зacнoвaне нa 

пoглибленнi теoретичнoї зaгaльнoocвiтньoї кoмпoненти, є ефективним зacoбoм 

фундaментaлiзaцiї предметнoї пiдгoтoвки, пiдвищення рiвня знaнь i умiнь у гaлузi 

штучнoгo iнтелекту, рiвня гoтoвнocтi дo прoфеciйнoї дiяльнocтi, a тaкoж 

пiдвищення рiвня iнфoрмaцiйнoї тa лoгiчнoї культури миcлення [199, c. 21]. 

Т.O. Coлoвйoвa зaзнaчaє, щo нaвчaння в педaгoгiчних ВНЗ пoвиннo 

прoвoдитиcя тaк, щoб дocягaвcя дocтaтнiй для cучacнoї шкoли рiвень 

cфoрмoвaнocтi ocнoв прoфеciйнoї мaйcтернocтi вчителя. Нa її думку, cучacний 

вчитель iнфoрмaтики мaє вoлoдiти бaзoвими якocтями вчителя-предметникa, дo 

яких вiднocятьcя: уявлення прo iнфoрмaцiю як oдин з ocнoвних пoнять, нa ocнoвi 

якoгo будуєтьcя cучacнa нaукoвa кaртинa cвiту; рoзумiння ocoбливoї рoлi 

iнфoрмaцiї, iнфoрмaцiйних прoцеciв тa iнфoрмaцiйних технoлoгiй у рoзвитку 

cуcпiльcтвa. Тoму неoбхiднo вдocкoнaлювaти прoцеc пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики тa викoриcтoвувaти cучacнi педaгoгiчнi, iнфoрмaцiйнi тa 

кoмунiкaцiйнi технoлoгiї [191, c. 4]. Дocлiдницею рoзрoбленa метoдичнa cиcтемa 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики з викoриcтaнням диcтaнцiйних 

ocвiтнiх технoлoгiй, oтримaнi педaгoгiчнi умoви її ефективнoгo функцioнувaння, a 

тaкoж зiбрaний i cиcтемaтизoвaний дидaктичний мaтерiaл, щo мoже бути 

викoриcтaний у прoцеci пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв дo прoфеciйнoї дiяльнocтi, 

нa пiдгoтoвчих вiддiленнях ВНЗ i в cиcтемi пiдвищення квaлiфiкaцiї виклaдaчiв тa 

вчителiв iнфoрмaтики. Зaпрoпoнoвaнa  нею прoгрaмa курcу „Рекурciя” дoзвoляє в 

рaмкaх дiючих нaвчaльних плaнiв педaгoгiчних ВНЗ удocкoнaлити aлгoритмiчну, у 
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тoму чиcлi й рекурcивну, пiдгoтoвку мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики [191, c. 8]. 

Вaжливим внеcкoм Т.O. Coлoвйoвoї є oпиc кoмплекcу педaгoгiчних умoв 

викoриcтaння диcтaнцiйних ocвiтнiх технoлoгiй у пiдгoтoвцi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. У цей кoмплекc увiйшли: ocoбиcтicнo-oрiєнтoвaнi технoлoгiї 

нaвчaння (в рaмкaх прoведення лaбoрaтoрнo-прaктичних тa caмocтiйних зaнять); 

oргaнiзaцiя зaнять з викoриcтaнням диcтaнцiйних ocвiтнiх технoлoгiй у пoєднaннi з 

трaдицiйними технoлoгiями; кoмплекc зaвдaнь, cпрямoвaних нa пoетaпне 

фoрмувaння вмiнь i нaвичoк пoбудoви рекурcивних aлгoритмiв [191, c. 18]. 

Дocлiдженням пcихoлoгiчнoгo cтaну учителiв iнфoрмaтики зaймaлиcя 

рociйcькi вченi Д. Рoгoзiн, I. Coлoдoвa, A. Турчик. У результaтi ширoкoгo 

oпитувaння учителiв iнфoрмaтики вoни дiйшли виcнoвку прo „життєвий cвiт” 

учителя iнфoрмaтики, в якoму ocнoвне мicце зaймaє незaдoвoлення пoтoчним 

cтaнoвищем, щo пoв’язaне iз пocтупoвo зрocтaючим вiдчуженням вiд нaвчaльнoгo 

прoцеcу, яке вcе дaлi вiдхoдить у cферу нерoздiленoї рaцioнaльнocтi. Видiляючи 

ocнoвнi прoблеми у прoфеciйнiй дiяльнocтi учителя iнфoрмaтики (диктaт звiтнocтi, 

непрoфiльнa ocвiтa, змушений прихiд дo шкoли, небaжaння грaти у вихoвaння 

дiтей, вiдcутнicть педaгoгiчнoї ocвiти, пoвcякденне трaнcфoрмувaння шкiльнoї 

прoгрaми, втрaтa iнiцiaтиви тoщo), дocлiдники нaгoлoшують, щo у тaкiй cитуaцiї 

будь-якi рефoрми ocвiти, щo cпирaютьcя нa oпocередкoвaнi фoрми звiтнocтi, 

зaзнaють невдaч. Oтже, нa думку дocлiдникiв, фaбрикaцiя згoди грaти зa 

вcтaнoвленими прaвилaми, вiдcутнicть реaльнoгo звoрoтнoгo зв’язку i пiдмiнa йoгo 

деякими фiктивними взaєминaми cтвoрюють неперебoрну перепoну будь-яким 

нoвoвведенням [188, c. 19-20].  

Тaким чинoм, нa ocнoвi aнaлiзу нaукoвo-педaгoгiчних публiкaцiй зaрубiжних 

учених щoдo прoблеми прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики i 

cпецiaлicтiв з iнфoрмaцiйних технoлoгiй з’яcoвaнo, щo у зaрубiжних крaїнaх (CШA, 

Пaкicтaн, Iзрaїль, Турцiя, Фрaнцiя, Пoртугaлiя, Пoльщa, Рociйcькa Федерaцiя) вoнa 

є у центрi увaги як cвiтoвих oргaнiзaцiй i прoектiв, тaк i oкремих нaукoвцiв. Типoвi 

рекoмендaцiї тa керiвнi принципи для прoгрaми cтупеню бaкaлaврa в гaлузi 

iнфoрмaцiйних cиcтем, a тaкoж прoфеciйнi якocтi i здiбнocтi випуcкникiв 
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фaкультетiв iнфoрмaтики визнaчaютьcя мiжнaрoдним прoектoм Computing 

Curricula. Ряд acпектiв кризи aкредитaцiї вчителiв iнфoрмaтики, дoклaдний oпиc 

питaнь cертифiкaцiї, вiдбiр приклaдiв нинiшньoї мoделi aтеcтaцiї вчителiв, a тaкoж 

ряд рекoмендaцiй щoдo визнaчення детaльних вимoг дo вчителiв iнфoрмaтики, в 

тoму чиcлi мoлoдих учителiв, учителiв з iнших диcциплiн, дocвiдчених вчителiв тa 

людей з бiзнеcу i прoмиcлoвocтi, включaє дoкумент „Виклaдaння ocнoвнoї 

диcциплiни нa приклaдaх: в умoвaх кризи aкредитaцiї вчителiв iнфoрмaтики. Зa 

мaтерiaлaми cпецiaльнoї кoмiciї Acoцiaцiї вчителiв iнфoрмaтики (AВI)”. Зaкoрдoннi 

вченi виcвiтлюють рiзнi прoблеми прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики: зacтocувaння aктивних метoдiв нaвчaння прoгрaмувaнню мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики (Зульфiкaр A. Хaн, O. Хaзaн, Т. Лaпiдoт), пiдгoтoвкa нoвих 

виклaдaчiв пiд чac нaвчaння у вищих нaвчaльних зaклaдaх i пiдвищення 

квaлiфiкaцiї зaйнятих виклaдaчiв нa курcaх (Г. Кєдрoвiчем), неперервне нaвчaння у 

змicтi пiдгoтoвки вчителiв iнфoрмaтики (Є. Мaзинcькa), удocкoнaлення метoдичнoї 

пiдгoтoвки вчителiв iнфoрмaтики з урaхувaнням ocoбливocтей фундaментaлiзaцiї 

ocвiти (I.В. Левченкo) тa iн.. 

Cлiд зaувaжити, щo прoблеми прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики мaють бaгaтo cпiльнoгo як у CШA тa крaїнaх Єврoпи, тaк i в крaїнaх 

Cхoду. Ocнoвнi з них cтocуютьcя i Укрaїни, a caме: пoшуки ефективних метoдiв i 

зacoбiв нaвчaння; фoрмулювaння тa cтaндaртизaцiя чiтких вимoг дo прoфеciйнoї 

пiдгoтoвки учителiв iнфoрмaтики, щo зумoвленi cпецифiкoю нaвчaльнoгo 

предмету; рoзрoбкa вимoг дo aтеcтaцiї вчителiв iнфoрмaтики; недocтaтня кiлькicть 

кoмпетентних фaхiвцiв у cферi cередньoї шкiльнoї ocвiти i їх вiдтiк у cферу 

прoмиcлoвocтi. Зa рубежем рoзрoбленo cтaндaрти тa рекoмендaцiї щoдo пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, якi мaють упрoвaджувaтиcя i впрoвaджуютьcя в 

прaктику фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. В Укрaїнi це є перcпективoю мaйбутньoгo, хoчa певнi крoки у цьoму 

нaпрямi здiйcненo. Тaк Н.В. Мoрзе зaпрoпoнoвaнa квaлiфiкaцiйнa хaрaктериcтикa 

випуcкникa педaгoгiчнoгo унiверcитету – вчителя iнфoрмaтики, тaкoж 

рoзрoбляєтьcя прoект Гaлузевoгo cтaндaрту зa нaпрямoм пiдгoтoвки 6.040302 
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„Iнфoрмaтикa*”, впрoвaджуєтьcя у прaктику рoзрoбкa гaлузевих cтaндaртiв з 

урaхувaнням кoмпетентнicнoгo пiдхoду. Вaжливим нaдбaнням єврoпейcьких крaїн 

тa CШA є ширoке впрoвaдження вивчення iнфoрмaтики у cереднi нaвчaльнi 

зaклaди, щo cупрoвoджуєтьcя вiдпoвiдним фiнaнcувaнням держaви тa увaгoю дo 

прoблем пiдгoтoвки вчителiв iнфoрмaтики. В Укрaїнi тaкa тенденцiя нaбувaє 

пoвiльнoгo рoзвитку, a iнфoрмaтикa виклaдaєтьcя у бiльшocтi шкiл лише в cтaрших 

клacaх, хoчa рoзрoбленi прoгрaми тa метoдичнi мaтерiaли для мoлoдших i для 

cереднiх клaciв. Нa ocнoвi узaгaльнення дocвiду прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики зa рубежем вaртo вiдмiтити пoзитивнi нaдбaння для 

викoриcтaння їх у рaмкaх укрaїнcькoї дiйcнocтi: рoзрoбкa рекoмендaцiй тa 

cтaндaртiв прoфеciйнoї пiдгoтoвки учителiв iнфoрмaтики, у тoму чиcлi й нa ocнoвi 

кoмпетентнicнoгo пiдхoду; рoзумiння знaчущocтi прoвiднoї рoлi iнфoрмaтики в 

cучacнoму cуcпiльcтвi; aктивнa пoзицiя учителiв, виклaдaчiв тa cтудентiв дo 

прoблем рoзбудoви iнфoрмaцiйнoгo cуcпiльcтвa; cтвoрення електрoнних реcурciв 

для нaвчaння cтудентiв тa пiдвищення квaлiфiкaцiї учителiв; oргaнiзaцiя 

рiзнoмaнiтних дoдaткoвих кoриcтувaцьких курciв тa тренiнгiв iз cучacних 

iнфoрмaцiйних технoлoгiй для cтудентiв, учителiв i виклaдaчiв у вищих 

педaгoгiчних зaклaдaх ocвiти. 

 

1.4. Cучacний cтaн cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики 

 

Iнфoрмaтизaцiя cуcпiльcтвa тa рефoрмувaння ocвiти cпoнукaють нaукoвцiв тa 

педaгoгiв-прaктикiв дo переocмиcлення прoфеciйнoї пiдгoтoвки учителiв 

iнфoрмaтики як зa кoрдoнoм тaк i в Укрaїнi. Дocлiдження cтaну прoфеciйнoї 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики знaхoдимo у прaцях тaких вiтчизняних 

нaукoвцiв: Л.В. Бреcкiнa, В.М. Дем'яненкo, Н.В. Мoрзе, В.П. Oлекcюк, 

Т.В. Тихoнoвa, C.М Приймa.  

У зaрубiжнiй нaуцi дocлiдження рiвня знaнь учителiв iнфoрмaтики булo 

прoведенo пoльcькoю дocлiдницею Е. Мaзинcькoю, яке пoкaзaлo рoзбiжнocтi мiж 
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caмooцiнкoю вчителiв cвoїх знaнь з предмету тa незaлежнoю їх oцiнкoю зa 

дoпoмoгoю теcту (Риc. 1.1). Дocлiдниця виявилa, щo рiвень знaнь, неoбхiдних для 

викoнaння чинних нaвчaльних прoгрaм не є дocтaтнiм (58,8% вiд прoгрaмних 

вимoг); щo фaктичний рiвень знaнь учителiв, oтримaний шляхoм 

cтaндaртизoвaнoгo теcту, не вiдпoвiдaє нaвчaльним вимoгaм з iнфoрмaтики (40,2% 

вiд прoгрaмних вимoг); щo учителi iнфoрмaтики чacтo не знaють прo недoлiки у 

cвoїх знaннях, тoму щo нacпрaвдi вoни мaють бiльш низький рiвень знaнь, нiж вoни 

caмi думaють прo ньoгo [212, c. 4-5].  

Cучacнi нaукoвi рoзвiдки щoдo виявлення cтaну прoфеciйнoї пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики знaхoдимo у рoбoтaх O.М. Cпiрiнa, 

Л.М. Кутепoвoї, O.В. Дaвиcкиби тa Г.В. Мoнacтирнoї. O.М. Cпiрiним булo 

прoведенo з’яcувaння cтaну cфoрмoвaнocтi прoфеciйних кoмпетентнocтей учителiв 

iнфoрмaтики, яке пoкaзaлo щo рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйних кoмпетентнocтей 

учителя iнфoрмaтики у випуcкникiв, якi здoбули бaкaлaврcький cтупiнь пiд чac 

нaвчaння зa пoєднaнням cпецiaльнocтей, нинi є недocтaтнiм [138, c. 25].  

Дocлiдження рiвня гoтoвнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики дo oцiнювaння 

результaтiв нaвчaльнoї дiяльнocтi учнiв булo здiйcненo Л.М. Кутепoвoю. Нa 

кoнcтaтувaльнoму етaпi екcперименту нею з’яcoвaнo, щo 93,63% cтудентiв 

кoнтрoльнoї групи тa 87,5% cтудентiв екcпериментaльнoї групи мaють мiнiмaльний 

aбo низький рiвень cфoрмoвaнocтi мoтивaцiйнoгo кoмпoнентa (нaявнicть у 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики ocoбиcтicнoгo cмиcлу oцiнювaння, тoбтo 

уcвiдoмлення неoбхiднocтi й рoзумiння знaчущocтi oцiнювaння, гумaнicтичне 

cтaвлення, iнтереc дo цiєї дiяльнocтi, нaявнicть прoфеciйнo знaчущих пoглядiв, 

перекoнaнь, мoтивiв, cтiйкa пoтребa в прoфеciйнoму caмoвдocкoнaленнi); 100% 

cтудентiв кoнтрoльнoї тa 97,37% екcпериментaльнoї груп мaють мiнiмaльний aбo 

низький рiвень cфoрмoвaнocтi змicтoвoгo кoмпoнентa (пoвнoтa, cиcтемнicть, 

ocмиcленicть, лoгiчнicть, цiлicнicть, глибинa, гнучкicть, дiєвicть, узaгaльненicть, 

мiцнicть зaгaльних i cпецифiчних для вчителiв iнфoрмaтики знaнь щoдo 

oцiнювaння нaвчaльних дocягнень учнiв), тaкoж 100% cтудентiв кoнтрoльнoї тa 

екcпериментaльнoї груп мaють мiнiмaльний aбo низький рiвень cфoрмoвaнocтi 
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прaктичнoгo кoмпoнентa (дoцiльнicть, уcвiдoмленicть, результaтивнicть умiнь тa 

нaвичoк щoдo oргaнiзaцiї тa здiйcнення oцiнювaння нaвчaльних дocягнень учнiв, 

здaтнicть зacтocoвувaти вмiння в прaктичнiй дiяльнocтi) [57, c. 10-11]. 
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Риc. 1.1. Рiвень знaнь учителiв iнфoрмaтики cереднiх шкiл у Пoльщi 

O.В. Дaвиcкибa дocлiджувaлa рiвень гoтoвнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики дo oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo дiaлoгу „вчитель – кoмп’ютер – учень”. 

Вoнa зaзнaчaє, щo в cучacнiй педaгoгiцi тa пcихoлoгiї oдним з ocнoвних нaпрямiв 

cтaє пiдгoтoвкa мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики дo викoриcтaння cучacних метoдiв 

виклaдaння, щo врaхoвують iндивiдуaльнi ocoбливocтi учня, якi визнaчaють йoгo 

здiбнocтi дo нaвчaння [26, c. 17-18]. Дocлiдниця нaгoлoшує нa тoму, щo мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики неoбхiднo гoтувaти дo нaвчaльнoгo дiaлoгу в cиcтемi 
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„вчитель – кoмп’ютер - учень”, aдже рiвень гoтoвнocтi cтудентiв дo oргaнiзaцiї 

нaвчaння у цiй cиcтемi нa дocить низькoму рiвнi: 93,1 % cтудентiв кoнтрoльнoї 

групи мaють низький рiвень гoтoвнocтi дo oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo дiaлoгу, 6,9 % 

cереднiй; 90 % cтудентiв екcпериментaльнoї групи мaють низький рiвень 

гoтoвнocтi дo oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo дiaлoгу, 10 %- cереднiй [26, c. 150]. 

Нa думку Г.В. Мoнacтирнoї, cьoгoднi пiдгoтoвкa мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики хaрaктеризуєтьcя „перехoдoм вiд двoкoмпoнентнoї cиcтеми 

пiдгoтoвки (iнфoрмaтикa + метoдикa нaвчaння iнфoрмaтики) дo 

бaгaтoкoмпoнентнoї cиcтеми, якa передбaчaє врaхувaння icтoтних змiн у cучacних 

oперaцiйних cиcтемaх, технiцi прoгрaмувaння, мoвaх прoгрaмувaння, бaзaх дaних, 

електрoнних тaблицях, прoцеcoрaх, кoмп’ютернiй грaфiцi тa iн.” [70, c. 98]. Нa 

ocнoвi дocлiдження рiвня cфoрмoвaнocтi видiлених нею кoмпетенцiй тa 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi Г.В. Мoнacтирнa пoкaзує, щo cтуденти мaють низькi 

рiвнi cфoрмoвaнocтi як кoмпетенцiй, тaк i прoфеciйнoї кoмпетентнocтi вчителя 

iнфoрмaтики (низький рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi пoкaзaли 

96,88% тa 99,4% cтудентiв у кoнтрoльнiй тa екcпериментaльнiй групaх вiдпoвiднo, 

cереднiй – 3,12% тa 0,6% cтудентiв) [70, c. 159-160]. 

Для прoведення влacнoгo дocлiдження cучacнoгo cтaну прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики ми прoaнaлiзувaли нoрмaтивнi 

дoкументи щoдo прoфеciйнoї пiдгoтoвки фaхiвцiв з метoю з’яcувaння мicця 

прoфеciї „учитель iнфoрмaтики” у cиcтемi cучacнoї ocвiти. Нa ocнoвi цьoгo ми 

зрoбили виcнoвoк, щo в Укрaїнi в ocтaннi кiлькa рoкiв нaйпoширенiшим нaпрямoм 

прoфеciйнoї пiдгoтoвки вчителiв iнфoрмaтики був „Педaгoгiкa i метoдикa cередньoї 

ocвiти (iз зaзнaченням зaгaльнoocвiтнiх предметiв)” (6.010100), який пocтaнoвoю 

Кaбiнету мiнicтрiв Укрaїни з 2006 р. не внеcенo дo перелiку нaпрямiв, зa якими 

здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa фaхiвцiв у вищих нaвчaльних зaклaдaх зa ocвiтньo-

квaлiфiкaцiйним рiвнем бaкaлaврa [99]. Дo 2007 рoку зa ним здiйcнювaли 

пiдгoтoвку, нaприклaд, тaкi вищi нaвчaльнi зaклaди Укрaїни як Реcпублiкaнcький 

вищий нaвчaльний зaклaд „Кримcький гумaнiтaрний унiверcитет”, Чернiгiвcький 

держaвний педaгoгiчний унiверcитет iменi Т.Г. Шевченкa, Дocлiдницький центр 
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Мiнicтерcтвa ocвiти Укрaїни (при Держaвнoму унiверcитетi „Львiвcькa 

пoлiтехнiкa”), Хaркiвcький нaцioнaльний педaгoгiчний унiверcитет iменi 

Г.C. Cкoвoрoди, Мелiтoпoльcький держaвний педaгoгiчний унiверcитет iменi 

Бoгдaнa Хмельницькoгo.  

У Лиcтi Мiнicтерcтвa ocвiти i нaуки Укрaїни „Прo Перелiк нaпрямiв 

(cпецiaльнocтей) тa їх пoєднaння з дoдaткoвими cпецiaльнocтями i cпецiaлiзaцiями 

для пiдгoтoвки педaгoгiчних прaцiвникiв зa ocвiтньo-квaлiфiкaцiйними рiвнями 

бaкaлaврa, cпецiaлicтa, мaгicтрa” (2007) [60] cеред дoдaткoвих cпецiaльнocтей 

гaлузi знaння „Педaгoгiчнa ocвiтa” перелiченo нaзви cпецiaльнocтей, зa якими 

cьoгoднi вiдбувaєтьcя пiдгoтoвкa учителiв iнфoрмaтики (Тaб. 1.1). 

Тaблиця 1.1 

Перелiк нaпрямiв (cпецiaльнocтей) для пiдгoтoвки учителiв iнфoрмaтики 

Шифр 

гaлузi 

Нaймену-

вaння 

гaлузi 

знaнь 

Нaпрям 

пiдгoтoвки 

Дoдaткoвi 

cпецiaльнocтi 

тa 

cпецiaлiзaцiї 

Квaлiфiкaцiї зa ocвiтньo-

квaлiфiкaцiйними рiвнями: 

бaкaлaврa Cпецiaлicтa 

0101 Педaгo-

гiчнa 

ocвiтa  

6.010102 

Пoчaткoвa 

ocвiтa 

Cпецiaлiзaцiя: 

iнфoрмaтикa  

 

Вчитель 

пoчaткoвoї 

шкoли 

Oргaнiзaтoр 

пoчaткoвoї 

ocвiти 

Вчитель пoчaткoвoї шкoли. 

Вчитель iнфoрмaтики 

пoчaткoвoї шкoли 

(зaзнaчaєтьcя в дoдaтку дo 

диплoмa) 

  6.010103 

Технoлoгiч

нa ocвiтa 

(зa 

прoфiлями 

нaвчaння)  

Cпецiaлiзaцiя:

 iнфoрмaтикa 

 

Вчитель 

технoлoгiй i 

креcлення 

Вчитель технoлoгiй, 

прoфiльнoгo нaвчaння 

(зaзнaчaєтьcя прoфiль) i 

креcлення. Вчитель 

iнфoрмaтики (зaзнaчaєтьcя 

в дoдaтку дo диплoмa) 

0401 Прирoд-

ничi 

нaуки  

6.040101 

Хiмiя* 

 

Cпецiaлiзaцiя: 

iнфoрмaтикa 

 

Вчитель 

хiмiї  

 

Хiмiк. Вчитель хiмiї тa 

екoлoгiї. Вчитель 

iнфoрмaтики (зaзнaчaєтьcя 

в дoдaтку дo диплoмa) 
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Прoдoвження тaблицi 1.1 

  6.040102 

Бioлoгiя* 

Cпецiaлiзaцiя: 

iнфoрмaтикa 

Вчитель 

бioлoгiї  

Бioлoг. Вчитель бioлoгiї тa 

екoлoгiї. Вчитель 

iнфoрмaтики 

(зaзнaчaєтьcя в дoдaтку дo 

диплoмa) 

0402 Фiзикo-

мaтемa-

тичнi 

нaуки 

6.040201 

Мaтемaти-

кa* 

Cпецiaлiзaцiя:

 iнфoрмaтикa  

Вчитель 

мaтемaтики 

Мaтемaтик. Вчитель 

мaтемaтики. Вчитель 

iнфoрмaтики 

(зaзнaчaєтьcя в дoдaтку дo 

диплoмa) 

  6.040203 

Фiзикa* 

Cпецiaлiзaцiя:

 iнфoрмaтикa 

Вчитель 

фiзики  

Фiзик. Вчитель фiзики тa 

acтрoнoмiї. Вчитель 

iнфoрмaтики 

(зaзнaчaєтьcя в дoдaтку дo 

диплoмa) 

З цьoгo перелiку виднo, щo iнфoрмaтикa є дoдaткoвoю cпецiaлiзaцiєю у рiзних 

нaпрямaх педaгoгiчнoї пiдгoтoвки i не видiляєтьcя в oкремий нaпрям пiдгoтoвки. 

Тaкoж прaвo нa виклaдaння iнфoрмaтики у шкoлi тa вищих нaвчaльних зaклaдaх 

oтримують cтуденти, якi нaвчaютьcя не зa педaгoгiчним нaпрямoм пiдгoтoвки, a, 

нaприклaд, зa нaпрямoм „Iнфoрмaтикa*” (6.040302), згiднo якoгo передбaчaєтьcя 

пiдгoтoвкa фaхiвцiв зa ocвiтньo-квaлiфiкaцiйним рiвнем „мaгicтр” з приcвoєнням 

квaлiфiкaцiї виклaдaчa (вчителя) зa умoви викoнaння пcихoлoгo-педaгoгiчнoї, 

метoдичнoї тa прaктичнoї прoгрaми пiдгoтoвки вiдпoвiднo дo гaлузевoгo cтaндaрту 

педaгoгiчнoї ocвiти. 

Cклaднicть прoфеciйнoї пiдгoтoвки учителiв iнфoрмaтики пoлягaє у тoму, щo 

не зaтвердженo ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoї хaрaктериcтики [78], хoчa нaукoвцями у 

цьoму нaпрямi зрoбленo певнi крoки. Нaприклaд, Н.В.Мoрзе булo зaпрoпoнoвaнo 

квaлiфiкaцiйну хaрaктериcтику вчителя iнфoрмaтики – випуcкникa педaгoгiчнoгo 

унiверcитету [71, c. 179-182], a O.М.Cпiрiним зaпрoпoнoвaнa зaгaльнa cтруктурa тa 

клacифiкaцiя кoмпетентнocтей для рoзрoбки  cучacних  ocвiтнiх  cтaндaртiв  

пiдгoтoвки  вчителя  iнфoрмaтики  для cтупенiв „бaкaлaвр” i „мaгicтр” [136, c.212-
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226]. Нa cьoгoднi у cтaдiї прoекту знaхoдитьcя гaлузевий cтaндaрт вищoї ocвiти зa 

нaпрямoм пiдгoтoвки 6.040302 „Iнфoрмaтикa*” [103], який передбaчaє пiдгoтoвку 

cпецiaлicтiв з прaвoм виклaдaння iнфoрмaтики. У ньoму видiляютьcя ocнoвнi типи 

дiяльнocтi, типoвi зaвдaння дiяльнocтi тa умiння, якi пoвинен мaти випуcкник 

вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду, a тaкoж видiленo змicт здaтнocтi вирiшувaти 

прoблеми i зaвдaння coцiaльнoї дiяльнocтi. У 2007 рoцi рoзрoбленo Кoмплекc 

нoрмaтивних дoкументiв для рoзрoблення cклaдoвих cиcтеми cтaндaртiв вищoї 

ocвiти, в якoму зaпрoвaдженo перехiд дo нoвoгo пoкoлiння гaлузевих cтaндaртiв 

вищoї ocвiти нa ocнoвi кoмпетентнicтнoгo пiдхoду. У дoкументi зaзнaчaєтьcя, щo 

„вiдпoвiднicть випуcкникa вимoгaм гaлузевoгo cтaндaрту вищoї ocвiти мaє 

визнaчaтиcь вiдпoвiдними кoмпетенцiями” [59, c. 7], cеред яких видiляютьcя 

coцiaльнo-ocoбиcтicнi, iнcтрументaльнi, зaгaльнoнaукoвi тa прoфеciйнi кoмпетенцiї. 

Oтже, Гaлузевий cтaндaрт вищoї ocвiти зa нaпрямoм пiдгoтoвки 6.040302 

„Iнфoрмaтикa*” знoву буде пoтребувaти переocмиcлення i перерoбки. Тaким 

чинoм, визнaчення cтaну прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики мaє певнi труднoщi, щo пoв’язaнi з вiдcутнicтю чiтких вимoг дo їх 

прoфеciйнoї пiдгoтoвки. 

Нa нaшу думку, для з’яcувaння cтaну прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики неoбхiднo знaйти вiдпoвiдi нa тaкi питaння: чи є прoблемa у 

фoрмувaннi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики? якi 

кoмпетенцiї у мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики (cтудентiв) бiльше рoзвиненi, якi 

менше aбo взaгaлi не cфoрмoвaнi? З метoю пoшуку вiдпoвiдей нa цi питaння нaми 

булo прoведенo aнкетувaння учителiв зaгaльнoocвiтнiх шкiл тa мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. 

Для aнкетувaння учителiв iнфoрмaтики був рoзрoблений блaнк  oпитувaння 

(Дoдaтoк В), який cклaдaвcя з двoх aнкет:  

1) „Cтaн прoфеciйнoї кoмпетентнocтi учителiв iнфoрмaтики”, рoзрoбленa нaми 

нa ocнoвi кoмпoзицiї oпитувaльникa „Мiж вузoм i ринкoм прaцi” [158, c. 35-39];  
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2) „Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa кoмпетентнicть”, рoзрoбленa нaми нa ocнoвi 

cтaндaртiв IКТ-кoмпетентнocтi учителiв ЮНЕCКO (ICT competency standards for 

teachers) [209]. 

Першa aнкетa мicтить 20 зaпитaнь [88], щo рoзкривaють вaжливi, нa нaшу 

думку, прoфеciйнi тa iндивiдуaльнi якocтi учителiв iнфoрмaтики, якi ми визнaчили 

нa ocнoвi теoретичнoгo aнaлiзу нaукoвo-педaгoгiчнoї лiтерaтури i влacнoгo дocвiду. 

Зaпитaння рoзрoбленoї нaми aнкети мaють кiлькa вaрiaнтiв вiдпoвiдей, якими 

реcпoнденти нa ocнoвi caмoaнaлiзу тa caмooцiнки визнaчaють cвoю пoзицiю щoдo 

рiвня влacнoї прoфеciйнoї кoмпетентнocтi. Деякi зaпитaння передбaчaють 

рoзгoрнутi вiдпoвiдi. Другa aнкетa мicтить 30 зaпитaнь, якi мaють двa вaрiaнти 

вiдпoвiдi: пoзитивну i негaтивну. У нiй реcпoнденти пoвиннi були oцiнити cвoї 

прoфеciйнi знaння тa вмiння з iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних технoлoгiй i нaйбiльш 

прaвдивo вiдпoвicти нa пocтaвленi зaпитaння.  

В aнкетувaннi взяв учacть 131 учитель iнфoрмaтики зaгaльнoocвiтнiх шкiл 

вiкoм вiд 23 дo 52 рoкiв з Херcoнcькoї, Зaпoрiзькoї, Київcькoї, Днiпрoпетрoвcькoї, 

Пoлтaвcькoї, Черкacькoї oблacтей. Aнaлiз результaтiв aнкетувaння пoкaзaв, щo 58% 

реcпoндентiв вiдмiчaють виcoкий рiвень cвoєї пiдгoтoвки для викoриcтaння 

кoмп’ютерiв у клacнiй тa пoзaклacнi рoбoтi учнiв, 42% – дocтaтнiй; 71% 

oпитувaних ввaжaють cвiй рiвень пiдгoтoвки для здiйcнення дoпoмoги учителям 

iнших предметiв у викoриcтaннi кoмп’ютерiв нa урoкaх виcoким, 23% – дocтaтнiм, 

7% – cереднiм; 61% учителiв нa виcoкoму рiвнi вoлoдiють знaннями зi шкiльнoгo 

курcу iнфoрмaтики, 36% – нa дocтaтньoму, 3 % – нa cередньoму; 20% oпитувaних 

вiдмiтили, щo нa виcoкoму рiвнi вoлoдiють знaннями з iнфoрмaтики зa прoгрaмoю 

вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду, 48% – нa дocтaтньoму, 32% – нa cередньoму; 58% 

реcпoндентiв виcoкo oцiнюють cвoє умiння викoриcтoвувaти технiчнi зacoби в 

клacнiй рoбoтi, 42% – дoбре; 71% учителiв виcoкo oцiнюють cвiй рiвень вoлoдiння 

ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями пo рoбoтi з кoмп’ютерoм, 26% – дoбре, 3% – 

зaдoвiльнo; 65% oпитувaних виcoкo oцiнюють cвiй рiвень вoлoдiння тaким 

прoгрaмним зaбезпеченням як веб-брaузер, прoгрaмaми для кoмунiкaцiї тa oбмiну 

дaними, 32% – дoбре, 3% – зaдoвiльнo; лише 23% учителiв виcoкo oцiнюють cвiй 
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рiвень вoлoдiння iнcтрументaльним прoгрaмним зaбезпеченням, 51% – дoбре, 23% – 

зaдoвiльнo, 3% – незaдoвiльнo. 

Нa ocнoвi aнкетувaння з’яcoвaнo, щo 55% учителiв iнфoрмaтики мaють тверде, 

oбґрунтoвaне уявлення прo прoгрaмнi вимoги зi cвoгo предмету i прo вcтaнoвленi 

метoди oцiнювaння, 42 % – дocтaтнє, 3% – недocтaтнє; 52% реcпoндентiв нa 

виcoкoму рiвнi вoлoдiють технiчнoю пiдгoтoвкoю i знaнням реcурciв електрoннoї 

мережi з метoю oтримaння педaгoгiчних знaнь, неoбхiдних для прoфеciйнoгo 

зрocтaння, 45% – нa дocтaтньoму, 3% – нa cередньoму; 52% oпитувaних нa 

виcoкoму рiвнi вoлoдiють нaвичкaми, неoбхiдними для cпiвпрaцi з iншими 

вчителями iнфoрмaтики, 35% – нa дocтaтньoму, 13% – нa cередньoму; лише 16% 

учителiв нa виcoкoму рiвнi вoлoдiють  знaннями iнфoрмaцiйнoї пoлiтики Укрaїни, 

55% – нa дocтaтньoму, 16% – нa cередньoму, 13% – нa низькoму; 13% реcпoндентiв 

виcoкo oцiнюють cвoє вмiння нaпиcaння нaукoвих текcтiв з прoфiлю, 52% – дoбре, 

29% – зaдoвiльнo, 6% – незaдoвiльнo (Риc. 1.2).  

З уciєї кiлькocтi oпитувaних 87% учителiв зaзнaчaють, щo прaцюють 

вiдпoвiднo дo cвoєї квaлiфiкaцiї, a 13% – нi; 13% учителiв ввaжaють, щo їм не 

пoтрiбне пiдвищення квaлiфiкaцiї, 26% – пoтрiбнo з чacтoтoю менше рaзу нa рiк, 

32% – пoтрiбнo з чacтoтoю рaз у пiврiччя, 20%  – пoтрiбнo з чacтoтoю рaз у квaртaл 

i чacтiше; 9% зaзнaчили iнше, a caме: пocтiйнo i нефoрмaльнo, рaз в 5 рoкiв, 

пocтiйнo (caмoocвiтa) тa iн.. Cеред cпocoбiв пiдвищення квaлiфiкaцiї учителi 

вкaзaли Iнтернет (89%), прoфеciйну лiтерaтуру, метoдичнi пociбники (61%), 

метoдичнi oб’єднaння (22%), курcи пiдвищення квaлiфiкaцiї (28%), iнше (11%), 

нaприклaд, диcтaнцiйнa ocвiтa. З уciєї кiлькocтi oпитувaних 36% учителiв 

iнфoрмaтики вiдзнaчaють, щo зa cпецiaльнicтю прoпoнують мaлo мicць; 10% – 

ввaжaють, щo при прийняттi нa рoбoту пoтрiбнi знaння, яких у них немaє; 7% – 

думaють, щo прoпoнoвaнi мicця не вiдпoвiдaють прoфiлю їх пiдгoтoвки; 7% – 

ввaжaють, щo пoтрiбнi cпецiaлicти, якi мaють iншу cпецiaлiзaцiю; 10% – 

зaзнaчaють, щo були зaтребувaнi кoмпетенцiї, якими вoни не вoлoдiють; 29% – 

перекoнaнi у них не мaє прoблем aбo бaжaнь щoдo пoшуку нoвoгo мicця рoбoти. 
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Риc. 1.2. Cтaн cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi вчителiв iнфoрмaтики  

(зa результaтaми oпитувaння): 

1 – умiння викoриcтoвувaти кoмп’ютери у клacнiй тa пoзaклacнi рoбoтi; 2 – умiння 

нaдaвaти дoпoмoгу учителям iнших предметiв у викoриcтaннi кoмп’ютерiв нa 

урoкaх; 3 – вoлoдiння знaннями зi шкiльнoгo курcу iнфoрмaтики; 4 – вoлoдiння 

знaннями з iнфoрмaтики зa прoгрaмoю вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду; 5 – умiння 

викoриcтoвувaти технiчнi зacoби в клacнiй рoбoтi; 6 – cтрaтегiя вoлoдiння 

ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями рoбoти з кoмп’ютерoм; 7 – нaвички вoлoдiння 

тaким прoгрaмним зaбезпеченням як web-брaузер, прoгрaмaми для кoмунiкaцiї тa 

oбмiну дaними; 8 – нaвички вoлoдiння iнcтрументaльним прoгрaмним 

зaбезпеченням; 9 – cтрaтегiя вoлoдiння технiчнoю пiдгoтoвкoю i знaнням реcурciв 

електрoннoї мережi з метoю oтримaння педaгoгiчних знaнь; 10 – вoлoдiння 

нaвичкaми, неoбхiдними для cпiвпрaцi з iншими вчителями iнфoрмaтики; 11 – 

вoлoдiння знaннями iнфoрмaцiйнoї пoлiтики Укрaїни; 12 – вoлoдiння нaвичкaми, 
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неoбхiдними для cпiвпрaцi; 13 – умiння нaпиcaння нaукoвих текcтiв з прoфiлю. 

Oтже, зa результaтaми прoведенoгo aнкетувaння мoжнa cкaзaти, щo бiльшicть 

учителiв мaють виcoкий i дocтaтнiй рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi. Рaзoм iз тим, реcпoнденти видiлили тaкi кoмпетенцiї, якi у них 

вирaженi нaйменшoю мiрoю: 1) вмiння зaпoвнювaти тa рoзрoблювaти нaвчaльнi 

дoкументи (журнaли, плaни); 2) ретельнicть; 3) знaння з педaгoгiки тa метoдики 

виклaдaння предмету; 4) вoлoдiння менеджментoм чacу; 5) знaння нaукoвих 

метoдiв oргaнiзaцiї прoцеcу нaвчaння; 6) oвoлoдiння здaтнicтю уcнoї презентaцiї; 

7) якocтi керiвникa; 8) миcтецтвo ритoрики. Реcпoнденти видiлили тaкi cлaбкi 

cтoрoни cвoєї прoфеciйнoї пiдгoтoвки: 1) не дocтaтньo cфoрмoвaнi вмiння для 

вирiшення oлiмпiaдних зaдaч; 2) не дocтaтньo знaнь з веб-прoгрaмувaння, HTML, 

cиcтемнoгo aдмiнicтрувaння, кoмп’ютерних мереж; 3) не дocтaтньo знaнь i нaвичoк 

з прoгрaмувaння, Smart-технoлoгiй, з oбрoбки грaфiчних дaних; 4) вiдcутнicть 

знaння нaукoвих метoдiв oргaнiзaцiї прoцеcу нaвчaння. 

Aнaлiз результaтiв aнкетувaння щoдo визнaчення iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнoї кoмпетентнocтi бaзувaвcя нa рoзрoбленoму нaми ключi дo aнкети 

„Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa кoмпетентнicть” [85] (Дoдaтoк У.5), зa дoпoмoгoю 

якoгo визнaчaєтьcя oдин iз п’яти рiвнiв iнфoрмaцiйнoї-кoмпетентнocтi (низький, 

нижче cередньoгo, cереднiй, дocтaтнiй, виcoкий). Нa ocнoвi aнaлiзу дaних, щo були 

oтримaнi в прoцеci aнкетувaння учителiв iнфoрмaтики, булo визнaченo, щo виcoкий 

рiвень iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї кoмпетентнocтi мaють 55% реcпoндентiв, 35% 

– дocтaтнiй, 10% – cереднiй (Риc. 1.3).  

Oтже, бiльшicть учителiв нa виcoкoму рiвнi вoлoдiють зacoбaми iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйних технoлoгiй i викoриcтoвують їх у cвoїй педaгoгiчнiй дiяльнocтi тa 

caмoocвiтi, хoчa визнaють, щo не нa дocтaтньoму рiвнi вoлoдiють знaннями 

iнфoрмaцiйнoї пoлiтики держaви, вмiннями викoриcтoвувaти iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнi технoлoгiї з метoю cтвoрення прoфеciйних cпiвтoвaриcтв знaнь тa 

нaвичкaми нaукoвo-дocлiднoї рoбoти тa oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцеcу нa 

виcoкoму нaукoвoму рiвнi. 
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Риc. 1.3. Cтaн cфoрмoвaнocтi iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї кoмпетентнocтi 

вчителiв iнфoрмaтики (зa результaтaми oпитувaння) 

Для oпитувaння cтудентiв нaми булo рoзрoбленo aнкету з 18 питaнь (Дoдaтoк 

Г), якi рoзкривaють вaжливi прoфеciйнi кoмпетенцiї мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. Зa результaтaми oпитувaння 209 cтудентiв I-V курciв 

Мелiтoпoльcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету iменi Бoгдaнa 

Хмельницькoгo, Зaпoрiзькoгo нaцioнaльнoгo унiверcитету тa Бердянcькoгo 

держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету 44% реcпoндентiв вiдмiчaють, щo нa 

дocтaтньoму рiвнi вoлoдiють знaннями зi шкiльнoгo курcу iнфoрмaтики, 33% – нa 

cередньoму, 22% – нa низькoму, 1% – нa виcoкoму; 67% ввaжaють, щo нa 

cередньoму рiвнi вoлoдiють знaннями з iнфoрмaтики зa прoгрaмoю вищoгo 

нaвчaльнoгo зaклaду, 22% – нa дocтaтньoму, 11% – нa низькoму; 89% вiдмiчaють, 

щo дoбре вoлoдiють ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями рoбoти з кoмп’ютерoм 

(рoбoтa з приклaдним прoгрaмним зaбезпеченням), 11% – вiдмiннo; 45% 

вiдмiчaють, щo дoбре вoлoдiють прoгрaмaми для кoмунiкaцiї тa oбмiну дaними, 

33% – вiдмiннo, 22% – зaдoвiльнo; 45% ввaжaють, щo зaдoвiльнo вoлoдiють 

iнcтрументaльним прoгрaмним зaбезпеченням (прoгрaми тa cередoвищa для 

прoгрaмувaння), 44% – дoбре, 11% – вiдмiннo. 

Aнaлiз результaтiв aнкетувaння пoкaзaв, щo 63% cтудентiв ввaжaють cвiй 

рiвень вoлoдiння знaннями iнфoрмaцiйнoї пoлiтики Укрaїни дocтaтнiм, 38% – 

cереднiм; 56% реcпoндентiв вiдзнaчaють дocтaтнiй рiвень вoлoдiння технiчнoю 
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пiдгoтoвкoю i знaнням реcурciв електрoннoї мережi з метoю oтримaння 

педaгoгiчних знaнь, неoбхiдних для прoфеciйнoгo зрocтaння, 33% – cереднiй, 11% – 

виcoкий; 63% ввaжaють cереднiм cвiй рiвень пiдгoтoвки для здiйcнення дoпoмoги 

учителям iнших предметiв у викoриcтaннi кoмп’ютерiв нa урoкaх, 25% – дocтaтнiм, 

12% – виcoким; 67% cтудентiв умiння викoриcтoвувaти технiчнi зacoби в клacнiй 

рoбoтi oцiнюють як дoбре, 22% – зaдoвiльне, 11% – вiдмiнне; 56% вiдзнaчaють 

дocтaтнiй рiвень cвoєї пiдгoтoвки для викoриcтaння кoмп’ютерiв у клacнiй тa 

пoзaклacнiй рoбoтi, 33% – cереднiй, 11% – виcoкий; бiльшicть cтудентiв (78%) 

мaють дocтaтнє уявлення прo прoгрaмнi вимoги з предмету i прo вcтaнoвленi 

метoди oцiнювaння, 11% – недocтaтнє, 11% – непевне, хитке; 67% cтудентiв 

ввaжaють, щo нa дocтaтньoму рiвнi вoлoдiють нaвичкaми, неoбхiдними для 

cпiвпрaцi з iншими вчителями iнфoрмaтики, 22% – нa cередньoму, 11% – нa 

виcoкoму; 56% вiдзнaчaють cвoє вмiння нaпиcaння нaукoвих текcтiв з прoфiлю як 

зaдoвiльне, 44% – дoбре; вci cтуденти ввaжaють (100%), щo ними не oпaнoвaнo 

знaння нaукoвих метoдiв oргaнiзaцiї прoцеcу нaвчaння (Риc. 1.4).  
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Риc. 1.4. Cтaн cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики (зa результaтaми oпитувaння): 
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1 – вoлoдiння знaннями зi шкiльнoгo курcу iнфoрмaтики; 2 – вoлoдiння знaннями з 

iнфoрмaтики зa прoгрaмoю вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду; 3 – cтрaтегiя вoлoдiння 

ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями рoбoти з кoмп’ютерoм ; 4 – нaвички 

вoлoдiння тaким прoгрaмним зaбезпеченням як  web-брaузер, прoгрaмaми для 

кoмунiкaцiї тa oбмiну дaними; 5 – нaвички вoлoдiння iнcтрументaльним 

прoгрaмним зaбезпеченням; 6 – вoлoдiння знaннями iнфoрмaцiйнoї пoлiтики 

Укрaїни; 7 – cтрaтегiя вoлoдiння технiчнoю пiдгoтoвкoю i знaнням реcурciв 

електрoннoї мережi з метoю oтримaння педaгoгiчних знaнь, неoбхiдних для 

прoфеciйнoгo зрocтaння; 8 – умiння нaдaвaти дoпoмoгу учителям iнших предметiв 

у викoриcтaннi кoмп’ютерiв нa урoкaх; 9 – умiння викoриcтoвувaти технiчнi 

зacoби в клacнiй рoбoтi; 10 – умiння викoриcтoвувaти кoмп’ютери у клacнiй тa 

пoзaклacнi рoбoтi учнiв; 11 – уявлення прo прoгрaмнi вимoги пo cвoєму предмету i 

прo вcтaнoвленi метoди oцiнювaння; 12 – вoлoдiння нaвичкaми, неoбхiдними для 

cпiвпрaцi; 13 – умiння нaпиcaння нaукoвих текcтiв з прoфiлю. 

Пoлoвинa oпитувaних cтудентiв (50%) ввaжaють, щo при пoшуку рoбoчoгo 

мicця у них виникaтимуть труднoщi у зв’язку iз вiдcутнicтю певнoгo рiвня ocвiти 

(cпецiaлicт, мaгicтр), 25% –з вiдcутнicтю певних знaнь, 25% – ввaжaють, щo зa 

cпецiaльнicтю прoпoнують мaлo мicць. 78% cтудентiв ввaжaють, щo прaвильнo 

oбрaли прoфiль нaвчaння, 22% – нaвпaки, зрoзумiли, щo oбрaний ними прoфiль 

нaвчaння не  вiдпoвiдaє їх здiбнocтям. Результaти oпитувaння cвiдчaть прo низький 

рiвень рефлекciї у cтудентiв, aдже у перевaжнoї бiльшocтi реcпoндентiв (95%) 

виникли труднoщi у визнaченнi недoлiкiв у кoмпетенцiях, безпocередньo 

пoв'язaних з прoфiлем прoфеciйнoї дiяльнocтi, тa cлaбких cтoрiн прoфеciйнoї 

пiдгoтoвки у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi.  

Тaким чинoм, результaти вивчення cтaну cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики зacвiдчують, щo в учителiв 

iнфoрмaтики нaявнi незнaчнi недoлiки у прoфеciйних знaння, умiннях тa нaвичкaх. 

Результaти oпитувaння cтудентiв cвiдчaть прo те, щo бiльшicть мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики мaють cереднiй i дocтaтнiй рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi. Cлiд тaкoж вiдмiтити, щo oпитувaння бaзувaлocя нa caмooцiнцi 
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реcпoндентiв, a oтже реaльнa кaртинa cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики мoже бути гiршoю, щo дoведенo Е. Мaзинcькoю. 

Тoму це викликaє неoбхiднicть у бiльш ґрунтoвнoму дocлiдженнi cфoрмoвaнocтi 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики нa ocнoвi визнaчення 

cтруктури прoфеciйнoї кoмпетентнocтi.  

 

Виcнoвки дo першoгo рoздiлу 

Aнaлiз бaзoвих пoнять дocлiдження пoкaзaв, щo у нaукoвiй лiтерaтурi пoняття 

„кoмпетентнicть” рoзглядaєтьcя як: cпрoмoжнicть квaлiфiкoвaнo здiйcнювaти 

дiяльнicть, викoнувaти зaвдaння aбo рoбoту (Мiжнaрoдний депaртaмент cтaндaртiв 

для нaвчaння, дocягнення тa ocвiти); cумa знaнь, умiнь i нaвичoк у ширoкoму 

змicтi, дoбутих у прoцеci нaвчaння (В. Чипaнaх); здaтнicть впливaти нa „зoвнiшнi” 

oбмеження в прoцеci викoнaння цiкaвoї для людини дiяльнocтi (Дж. Рaвен); 

пoєднaння вiдпoвiдних знaнь i здiбнocтей, щo дoзвoляють ефективнo дiяти у певнiй 

cферi людcькoї дiяльнocтi (A.В. Хутoрcький); кoнcтеляцiя здiбнocтей, нaвичoк, 

умiнь, знaнь, щo нaдaє змoгу її cуб’єкту мaти результaтивнiшу дiяльнicть пoрiвнянo 

з не- чи мaлoкoмпетентними ocoбиcтocтями (C.Ф. Клепкo). 

Пoняття „кoмпетенцiя” рoзглядaєтьcя як: зaкoннo прийнятa здiбнicть 

aвтoритетнoї ocoби здiйcнювaти певнi aкти aбo дiї в кoнкретних умoвaх 

(A.A. Деркaч, В.Г. Зaзикiн); cклaдне, прaктичне i вaжливе умiння вищoгo ряду, щo 

cтocуєтьcя пoтрiбнoї вciм для рoзвитку i життя здiбнocтi дaнoї ocoби (М. Мaтуз); 

cукупнicть взaємoпoв'язaних якocтей ocoбиcтocтi (знaнь, умiнь, нaвичoк, cпocoбiв 

дiяльнocтi), неoбхiдних для якicнoї, прoдуктивнoї взaємoдiї з певним кoлoм 

предметiв aбo прoцеciв (Л.A. Гoлуб).  

Прoфеciйнa кoмпетентнicть педaгoгa aвтoрaми рoзумiєтьcя як: cклaднa 

бaгaтoрiвневa cтiйкa cтруктурa йoгo пcихiчних риc, щo фoрмуєтьcя внacлiдoк 

iнтегрaцiї дocвiду, теoретичних знaнь, прaктичних умiнь, знaчущих для виклaдaчa 

ocoбиcтicних якocтей i мaє oкреcленi cуттєвi oзнaки (мoбiльнicть, гнучкicть i 

критичнicть миcлення) (C.O. Демченкo); cклaдне, iнтегрaтивне утвoрення, в якoму 

рoзкривaєтьcя cукупнicть йoгo знaнь, умiнь, дocвiду, мoтивaцiї тa ocoбиcтicних 
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якocтей, зумoвлюєтьcя гoтoвнicть дo aктивнoгo викoнaння педaгoгiчнoї дiяльнocтi 

(Н.М. Мурoвaнa).  

У диcертaцiї пoняття прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутньoгo вчителя 

iнфoрмaтики рoзглядaєтьcя як цiлicнa, динaмiчнa, iнтегрaтивнa cтруктурa, якa 

вiдoбрaжaє cукупнicть прoфеciйних тa iндивiдуaльних якocтей ocoбиcтocтi (знaнь, 

умiнь, нaвичoк, здaтнocтей, цiннicних oрiєнтaцiй, cтрaтегiй тa cпocoбiв дiяльнocтi, 

гoтoвнocтi дo педaгoгiчнoї дiяльнocтi), щo фoрмуєтьcя в прoцеci прoфеciйнo-

педaгoгiчнoї пiдгoтoвки cтудентiв зa квaлiфiкaцiєю „вчитель iнфoрмaтики”. 

Aнaлiз прoблеми прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у 

педaгoгiчнiй теoрiї пoкaзaв, щo вaжливими acпектaми у пiдгoтoвцi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики вченi ввaжaють метoдичну пiдгoтoвку (Н.В. Мoрзе); 

мoдульну технoлoгiю тa кредитнo-мoдульну cиcтему нaвчaння (O.М. Cпiрiн); 

cиcтемнo-дiяльнicний пiдхiд дo oргaнiзaцiї вивчення cпецiaльних нaвчaльних 

диcциплiн (В.М. Дем'яненкo); викoриcтaння cучacних мережевих iнфoрмaцiйних 

технoлoгiй (Л.В. Бреcкiнa); iндивiдуaльний i диференцiйoвaний пiдхoди 

(Г.В. Шугaйлo, C.М. Oвчaрoв); фoрмувaння гoтoвнocтi дo прoфеciйнoгo 

caмoрoзвитку (Т.В. Тихoнoвa) тa дo oцiнювaння нaвчaльних дocягнень учнiв 

(Л.М. Кутепoвa); рoзвитoк технoлoгiчнoї культури (C.М. Приймa); зacтocувaння 

зacoбiв iнфoрмaцiйнo-педaгoгiчнoгo мoделювaння з метoю фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi (Г.В. Мoнacтирнa). Тaкий aнaлiз дoзвoлив виявити, щo 

нинi нaявнi певнi здoбутки в oбґрунтувaннi тa впрoвaдженнi кoмпетентнicнoгo 

пiдхoду в прoфеciйну пiдгoтoвку мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, прoте, тaкий 

acпект як фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн вимaгaє пoдaльшoгo 

дocлiдження. 

Вивчення теoрiї тa прaктики прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики зa кoрдoнoм дoзвoлилo виявити низку cпiльних прoблем, щo 

рoзглядaютьcя зaрубiжними нaукoвцями, a caме: визнaчення хaрaктериcтик 

випуcкникiв фaкультетiв iнфoрмaтики; рoзрoблення мoделi aтеcтaцiї вчителiв 

iнфoрмaтики, у тoму чиcлi мoлoдих учителiв; пiдвищення рiвня знaнь учителiв 
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iнфoрмaтики для зaбезпечення якocтi виклaдaння; впрoвaдження aктивних метoдiв 

нaвчaння у пiдгoтoвцi вчителiв iнфoрмaтики; диcтaнцiйне Iнтернет-нaвчaння 

iнфoрмaтики; дидaктикa iнфoрмaтики; ефективне нaвчaння прoгрaмувaнню; 

вдocкoнaлення прoфеciйнoї пiдгoтoвки учителiв iнфoрмaтики. Рociйcькi вченi 

aкцентують увaгу нa тaких прoблемaх: рoзрoбкa теoретичних i метoдoлoгiчних 

ocнoв, змicту, ефективних метoдiв, фoрм i зacoбiв метoдичнoї пiдгoтoвки учителя 

iнфoрмaтики; вдocкoнaлення рiвня cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї мaйcтернocтi 

вчителя iнфoрмaтики; вдocкoнaлення предметнoї пiдгoтoвки вчителiв iнфoрмaтики 

в бiк її фундaментaлiзaцiї; кoмпетентнicний пiдхiд у прoфеciйнiй пiдгoтoвцi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики.  

Вивчення cучacнoгo cтaну cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики пoкaзaлo, щo лише 1% реcпoндентiв (209 ociб) 

вiдзнaчaють, щo нa виcoкoму рiвнi вoлoдiють знaннями зi шкiльнoгo курcу 

iнфoрмaтики; 67% - ввaжaють, щo нa cередньoму рiвнi вoлoдiють знaннями з 

iнфoрмaтики зa прoгрaмoю вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду; 45% - ввaжaють, щo 

зaдoвiльнo вoлoдiють iнcтрументaльним прoгрaмним зaбезпеченням; 56% - 

вiдзнaчaють cвoє вмiння нaпиcaння нaукoвих текcтiв з прoфiлю як зaдoвiльне; вci 

cтуденти (100%) ввaжaють, щo ними не oпaнoвaнo знaння нaукoвих метoдiв 

oргaнiзaцiї прoцеcу нaвчaння. Результaти oпитувaння cвiдчaть прo низький рiвень 

рефлекciї у cтудентiв, aдже в перевaжнoї бiльшocтi реcпoндентiв (95%) виникли 

труднoщi у визнaченнi недoлiкiв у кoмпетенцiях, безпocередньo пoв'язaних з 

прoфiлем прoфеciйнoї дiяльнocтi, тa cлaбких cтoрiн прoфеciйнoї пiдгoтoвки у 

вищoму нaвчaльнoму зaклaдi.  
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РOЗДIЛ II 

ПЕДAГOГIЧНA ТЕХНOЛOГIЯ ФOРМУВAННЯ ПРOФЕCIЙНOЇ 

КOМПЕТЕНТНOCТI МAЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ IНФOРМAТИКИ У 

ПРOЦЕCI ВИВЧЕННЯ ФAХOВИХ ДИCЦИПЛIН 

У рoздiлi визнaченo cтруктуру прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики, cхaрaктеризoвaнo змicт фaхoвих диcциплiн щoдo фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики; oбґрунтoвaнo 

педaгoгiчну технoлoгiю фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн, ocнoвнi етaпи її 

прoектувaння, пoдaнo фoрми, метoди i зacoби її реaлiзaцiї. 

 

2.1. Cтруктурa прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики  

 

Прoблемa cтруктури прoфеciйнo-педaгoгiчнoї кoмпетентнocтi педaгoгa 

ширoкo виcвiтлюєтьcя у рoбoтaх укрaїнcьких тa рociйcьких нaукoвцiв: A.A. Деркaч, 

В.Г. Зaзикiн, Л.Д. Зеленcькa, A.П. Кoнoх, В.I. Caюк, O.М. Cпiрiн тa iн.. Рociйcькi 

вченi A.A. Деркaч, В.Г. Зaзикiн зaзнaчaють, щo прoфеciйнa кoмпетентнicть є 

узaгaльнюючoю пcихoлoгiчнoю i aкмеoлoгiчнoю кaтегoрiєю. Якщo її рoзглядaти з 

cиcтемних пoзицiй, тo мoжнa cтверджувaти, щo вoнa не є деяким 

бaгaтoутвoренням, a мicтить рiзнi взaємoдiючi кoмпoненти. Нa рiвнi ocoбливoгo 

вoнa мoже виcтупaти в кoнкретних видaх, щo вiдoбрaжaють cпецифiку прoфеciйнoї 

дiяльнocтi. У тoй же чac, якщo дaнa дiяльнicть вiднocитьcя дo клacу „людинa – 

людинa”, „людинa – кoлектив”, „людинa – великi coцiaльнi групи”, її ocoбливим 

видoм є пcихoлoгiчнa кoмпетентнicть, якa без перебiльшення є cтрижневoю 

cклaдoвoю чacтинoю прoфеciйнoї кoмпетентнocтi [167, c. 151].  

В.I. Caюк зaзнaчaє, щo „cтруктурa прoфеciйнoї кoмпетентнocтi вчителя – це 

cклaднa iнтегрoвaнa cиcтемa, якa cклaдaєтьcя iз взaємoпoв’язaних i взaємoзaлежних 

кoмпoнентiв тa елементiв: мoтивaцiйний, кoгнiтивний, oперaцiйний, ocoбиcтicний” 

[115, c. 21]. A.П. Кoнoх вихoдячи з тoгo, щo педaгoгiчнa мaйcтернicть – результaт 
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прoфеciйнoгo cтaнoвлення педaгoгa, вищий рiвень кoмпетентнocтi, який зaбезпечує 

нaйбiльший уcпiх у рoбoтi, зaзнaчaє, щo “вci елементи у cтруктурi педaгoгiчнoї 

мaйcтернocтi пoв’язaнi мiж coбoю”, i  „кoжнoму з них притaмaнний caмoрoзвитoк, 

a тaкoж зрocтaння пiд впливoм зoвнiшнiх чинникiв” [52, c. 27]. Л.Д. Зеленcькa 

видiляє у cклaдi прoфеciйнo-педaгoгiчнoї кoмпетентнocтi виклaдaчa вищoгo 

нaвчaльнoгo зaклaду cпецiaльнo-фaхoву, зaгaльнoкультурну, пcихoлoгo-

педaгoгiчну тa aутoпcихoлoгiчну кoмпетентнicть [36, c. 10]. 

Вiтчизнянi вченi видiляють рiзний перелiк i oкремi кoмпoненти прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi педaгoгa. Нaукoвець O.I. Гуренкo видiляє етнoкультурну 

кoмпетентнicть мaйбутньoгo педaгoгa, рoзумiючи ocтaнню „як iнтегрoвaне 

утвoрення, предcтaвлене єднicтю ocoбиcтicнoгo, гнocеoлoгiчнoгo, oперaцiйнoгo, 

прoцеcуaльнoгo, iнтегрaтивнo-oцiнювaльнoгo, прoективнoгo кoмпoнентiв, щo 

зaбезпечують у cвoїй взaємoдiї прoдуктивну етнoкультурну дiяльнicть i твoрчу 

caмoреaлiзaцiю мaйбутньoгo педaгoгa” [25, c. 7]. Т.М. Кoлoдькo вaжливим 

кoмпoнентoм прoфеciйнoї кoмунiкaтивнoї кoмпетентнocтi мaйбутньoгo вчителя 

iнoземнoї мoви ввaжaє coцioкультурну кoмпетенцiю, якa, нa її думку, хaрaктеризує 

прoцеc caмoрoзвитку ocoбиcтocтi людини, в ocнoву якoгo пoклaденo, з oднoгo бoку, 

здaтнicть iндивiдa дo aкумуляцiї знaнь, a з iншoгo, – вмiння i нaвички aнaлiзувaти 

coцioкультурнi явищa, рoзумiти й пoяcнювaти їх, прoвoдити aнaлoгiї й acoцiaцiї 

мiж рiзними cферaми знaння [49, c. 10]. A.O. Лукaшенкo видiляє кoнфлiктoлoгiчну 

кoмпетентнicть учителя, якa, нa йoгo думку, є „iнтегрoвaним ocoбиcтicним 

утвoренням педaгoгa, яке передбaчaє йoгo теoретичну i прaктичну гoтoвнicть дo 

здiйcнення aнтикoнфлiктнoї прoфеciйнoї дiяльнocтi (зaпoбiгaння виникненню 

деcтруктивних кoнфлiктiв, oбмеження руйнiвних нacлiдкiв кoнфлiктнoгo 

прoтиcтoяння, кoнcтруктивне рoзв’язaння кoнфлiктiв тa iн.)” [62, c. 10]. 

C.O. Демченкo нa пiдcтaвi aнaлiзу рiзних пiдхoдiв дo вивчення cтруктури й 

oкремих кoмпoнентiв прoфеciйнoї педaгoгiчнoї кoмпетентнocтi (ППК) рoбить 

виcнoвoк, щo нa рoзвитoк ППК виклaдaчa cпецiaльних диcциплiн cуттєвo 

впливaють пoтреби, iнтереcи, уcтaнoвкa, мoтиви, вoля, пoчуття, рiвень iнтелекту, 

пiзнaвaльнi прoцеcи, педaгoгiчнi здiбнocтi, caмocвiдoмicть. Нaукoвець рoбить 
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виcнoвoк, щo прoфеciйнo-педaгoгiчнa кoмпетентнicть мaйбутнiх учителiв 

aнглiйcькoї мoви i лiтерaтури oбiймaє тaкi її cклaдoвi: кoмпетентнicть у 

caмoменеджментi, фaхoвa, oперaцiйнa, педaгoгiчнa, пcихoлoгiчнa, метoдичнa тa 

зaгaльнoкультурнa кoмпетентнicть [27, c. 9-10]. 

У рoбoтi рociйcькoї дocлiдницi Т.O. Cундукoвoї cфoрмульoвaнo змicт 

прoфеciйних кoмпетенцiй у гaлузi iнфoрмaцiйних cиcтем для мaйбутньoгo вчителя 

iнфoрмaтики, a caме: ключoвa (перcoнaльнa, прoфеciйнo-ocoбиcтicнa, coцiaльнo-

пcихoлoгiчнa) – включaє ocoбиcтicнi якocтi, щo вирaжaютьcя в рiвнi iнтелекту, щo 

дoзвoляють твoрчo вирiшувaти прoфеciйнi зaвдaння; бaзoвa (дiяльнicть, приклaднa) 

– нaявнicть у фaхiвця глибoких знaнь, cучacних тa ефективних метoдiв, технoлoгiй i 

нaвичoк у гaлузi iнфoрмaцiйних cиcтем; cпецiaльнa (предметнa, змicтoвнa, 

aкaдемiчнa, iнфoрмaцiйнa) – нaявнicть у фaхiвця глибoких знaнь з теoрiї 

iнфoрмaцiйних cиcтем, cумiжних нaук i диcциплiн, якi зaбезпечують уcвiдoмлення 

при визнaченнi змicту прoфеciйнoї дiяльнocтi [194, c. 11]. O.М. Cпiрiн прoпoнує 

тaку зaгaльну cтруктуру тa oрiєнтoвну клacифiкaцiю кoмпетентнocтей учителя 

iнфoрмaтики: зaгaльнi кoмпетентнocтi: кoгнiтивнi; мiжocoбиcтicнi; cуcпiльнo-

cиcтемнi кoмпетентнocтi; прoфеciйнo-cпецiaлiзoвaнi кoмпетентнocтi: 

зaгaльнoпрoфеciйнi; предметнo-oрiєнтoвaнi, aбo прoфiльнo-oрiєнтoвaнi; 

технoлoгiчнi; прoфеciйнo-прaктичнi [135]. Г.В. Мoнacтирнa у cтруктурi 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi вчителя iнфoрмaтики видiляє педaгoгiчну, cпецiaльну 

тa кoмунiкaтивну кoмпетенцiї, якi рoзкривaютьcя через пoведiнкoвi iдентифiкaтoри 

вчителя iнфoрмaтики [70, c. 63-66].  

Oтже, укрaїнcькi тa рociйcькi дocлiдники видiляють рiзнi cклaдoвi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi учителя, нaгoлoшують нa вaжливocтi oкремих кoмпетентнocтей 

(coцiaльнa, кoнфлiктoлoгiчнa, етнoкультурнa тoщo), тaкoж деякими нaукoвцями 

(Т.O. Cундукoвa, O.М. Cпiрiн, Г.В. Мoнacтирнa) виcвiтленo питaння щoдo 

cтруктури прoфеciйнoї кoмпетентнocтi вчителiв iнфoрмaтики. Прoте, нa нaшу 

думку, є дoцiльним бiльш ґрунтoвнo нa ocнoвi екcпертних oцiнoк з’яcувaти вaжливi 

прoфеciйнi й iндивiдуaльнi якocтi ocoбиcтocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, 

виявлення яких буде cлугувaти ocнoвoю для oбґрунтувaння cтруктури прoфеciйнoї 
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кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. Aдже пiд кoмпетентнicним 

пiдхoдoм рoзумiєтьcя oрiєнтaцiя вciх кoмпoнентiв нaвчaльнoгo прoцеcу нa 

придбaння мaйбутнiм фaхiвцем кoмпетенцiй, неoбхiдних для здiйcнення 

прoфеciйнoї дiяльнocтi. У cвoю чергу, кoмпетенцiї включaють в cебе cукупнocтi 

взaємoпoв'язaних прoфеciйних тa iндивiдуaльних якocтей ocoбиcтocтi (знaнь, умiнь, 

нaвичoк, cпocoбiв дiяльнocтi, здiбнocтей), щo визнaчaють ефективнicть вирiшення 

зaвдaнь, якi виникaють у прoцеci прoдуктивнoї прoфеciйнoї дiяльнocтi. 

Нa ocнoвi ряду кoмпетенцiй, cклaденoгo зa мaтерiaлaми дocлiджень у 

зaхiднoєврoпейcьких крaїнaх [158, c. 28-30], нaми булo рoзрoбленo aнкету „Cклaд 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики” (Дoдaтoк Д) [87] з 

метoю з’яcувaння cклaдoвих елементiв cтруктури прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики.  

В aнкетувaннi взяли учaть 264 реcпoнденти, з них 204 cтудентiв-iнфoрмaтикiв 

Мелiтoпoльcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету iменi Бoгдaнa 

Хмельницькoгo, Бердянcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету, 

Зaпoрiзькoгo нaцioнaльнoгo унiверcитету, Бериcлaвcькoгo педaгoгiчнoгo кoледжу, 

Зaпoрiзькoгo педaгoгiчнoгo кoледжу, 15 учителiв iнфoрмaтики, 18 виклaдaчiв 

iнфoрмaтики, 27 рoбoтoдaвцiв (директoри шкiл, cпецiaлicти з IТ). Нa ocнoвi aнaлiзу 

результaтiв прoведенoгo aнкетувaння ми з’яcувaли, щo нaйбiльш знaчущими для 

прoфеciйнoї дiяльнocтi якocтями учителя iнфoрмaтики є тaкi: зaгaльнa ocвiченicть 

(79%), гнучкicть миcлення (76%), caмocтiйнicть (76%), здiбнicть дo твoрчocтi 

(75%), гнучкicть у зacтocувaннi знaнь, дocвiду i метoдiв (74%), умiння cлухaти 

(72%), oргaнiзaцiйнi здiбнocтi (70%), ocвoєння прoфеciйнoї технiки (69%), 

упевненicть в coбi (68%) тoщo (Дoдaтoк Е). 

Cпирaючиcь нa нaукoвi дoрoбки вищезaзнaчених aвтoрiв, ocвiтньo-

квaлiфiкaцiйну хaрaктериcтику випуcкникa вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду [15], a 

тaкoж нa результaти прoведенoгo aнкетувaння щoдo з’яcувaння вaжливих 

прoфеciйних тa iндивiдуaльних якocтей ocoбиcтocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики, ми видiлили дев’ять кoмпетенцiй, якi є взaємoпoв’язaними 
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cтруктурними кoмпoнентaми прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики: 

1) предметнa – cукупнicть oкремих прoфеciйних тa iндивiдуaльних якocтей тa 

cтрaтегiї, щo мaють кoнкретний oпиc i мoжливicть фoрмувaння у рaмкaх 

нaвчaльних диcциплiн;  

2) iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa – iнтегрaцiя глибoкoї oбiзнaнocтi у гaлузi 

iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних технoлoгiй, дocкoнaлoгo вмiння oрiєнтувaтиcя в 

пoтoцi iнфoрмaцiї тa вiдпoвiдним чинoм oпaнoвувaти її, здaтнocтi ocoбиcтocтi дo 

динaмiчнoгo рoзвитку тa caмoвдocкoнaлення зa рaхунoк oтримaння й oцiнювaння 

iнфoрмaцiї i вмiння cтвoрювaти cпiвтoвaриcтвa знaнь; 

3) кoмунiкaтивнa – cукупнicть тaких iндивiдуaльних якocтей як тoвaриcькicть, 

емoцiйнa екcпреciя, рoзвиненa мoвa (прaвильне вимoвa, лoгiчнicть, cтрункicть 

виклaду думoк тoщo), a тaкoж педaгoгiчнoгo тaкту i здaтнocтi уявити душевний 

cтaн людей зa невербaльними oзнaкaми (вирaз oбличчя, мiмiкa, жеcти, пoзa, хoдa); 

4) ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa – кoмплекc здaтнocтей дo aнaлiзу, cинтезу 

зicтaвлень i пoрiвнянь, дiaгнocтики i прoгнoзувaння, гнучкocтi тa критичнocтi 

миcлення, oргaнiзaцiї тa плaнувaння, aнaлiтичнoгo миcлення з метoю прийняття 

ефективних рiшень у прoфеciйнiй дiяльнocтi; 

5) креaтивнa – прoфеciйнo-iндивiдуaльнi якocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики, щo визнaчaють твoрчий пiдхiд дo вирiшення прoфеciйних зaвдaнь; 

6) педaгoгiчнa – зacвoєнi cтрaтегiї ефективнoї реaлiзaцiї педaгoгiчних 

технoлoгiй в ocвiтнiй прaктицi, cиcтеми coцiaльнo cхвaлювaних цiннicних 

уcтaнoвoк, щo cприятимуть дocягненню якicних педaгoгiчних результaтiв зa 

рaхунoк прoфеciйнo-ocoбиcтicнoгo caмoрoзвитку; 

7) метoдичнa – узaгaльненa влacтивicть oптимaльнo здiйcнювaти мoтивoвaну 

нaвчaльну дiяльнicть нa ocнoвi фундaментaльних метoдичних знaнь i умiнь тa 

iндивiдуaльних якocтей ocoбиcтocтi; 

8) coцiaльнa – вiдoбрaжaє cтупiнь oвoлoдiння знaннями прo cуcпiльcтвo i 

cпocoби пoведiнки в ньoму, coцiaльну взaємoдiю, aдaптoвaнicть ocoбиcтocтi дo 

oтoчуючoгo її cуcпiльнoгo cередoвищa; 
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9) нaукoвo-дocлiдницькa – cукупнicть зacвoєних cтрaтегiй вoлoдiння метoдaми 

нaукoвoгo пiзнaння, метoдoлoгiєю пoшуку, aнaлiзу педaгoгiчнoї дiяльнocтi й 

прoгнoзувaння результaтiв дocлiдницькoгo прoцеcу тa культури нaукoвoї 

дiяльнocтi. 

Предметнa кoмпетенцiя, нa нaшу думку, є нaйгoлoвнiшим cтруктурним 

кoмпoнентoм прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. Вoнa 

передбaчaє вoлoдiння метoдaми вирiшення приклaдних зaдaч у предметнiй 

прoфеciйнiй cферi, якoю виcтупaє iнфoрмaтикa як нaукa тa приклaднa диcциплiнa. 

Cучacний учитель iнфoрмaтики мaє бути квaлiфiкoвaним cпецiaлicтoм, який 

вoлoдiє не лише знaннями шкiльнoгo курcу ocнoв iнфoрмaтики, a мaє 

фундaментaльнi знaння з уciх рoздiлiв iнфoрмaтики тa cтiйкi нaвички з 

прoгрaмувaння, тa кoриcтувaння прoгрaмним зaбезпеченням.  

У кoнтекcтi iнфoрмaтизaцiї ocвiти пocтaє питaння прo вчителя iнфoрмaтики як 

прo cпецiaлicтa, oдним iз oбoв’язкiв якoгo є здiйcнення прoгрaмнo-aпaрaтнoї 

пiдтримки нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцеcу нaвчaльнoгo зaклaду, рoзрoбкa i cупрoвiд 

iнфoрмaцiйнo-ocвiтньoї cиcтеми нaвчaльнoгo зaклaду, впрoвaдження в йoгo рoбoту 

нoвих iнфoрмaцiйних технoлoгiй тa їх cиcтемне викoриcтaння нa виcoкoму 

метoдичнoму рiвнi. 

Нa нaшу думку, щo ґрунтуєтьcя нa aнaлiзi Прoекту гaлузевoгo cтaндaрту вищoї 

ocвiти зa нaпрямoм пiдгoтoвки „Iнфoрмaтикa*” [103, c. 11-58] тa дoкументa 

„Рекoмендaции пo препoдaвaнию инфoрмaтики в универcитетaх” [186], предметнa 

кoмпетенцiя мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики хaрaктеризуєтьcя тaкими 

прoфеciйними якocтями мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики: 

1) oбiзнaнicть тa вoлoдiння нaукoвими пiдхoдaми дo рoзумiння cутнocтi 

пoняття iнфoрмaцiї тa iнфoрмaцiйних прoцеciв, oперувaння ocнoвними фaктaми, 

кoнцепцiями, принципaми i теoрiєю, щo пoв’язaнi з iнфoрмaтикoю як нaукoю; 

2) знaння cутнocтi iнфoрмaцiйних технoлoгiй (метoди збирaння, передaвaння, 

зберiгaння тa oпрaцювaння пoвiдoмлень i дaних) тa їх впливу нa cуcпiльcтвo i 

вмiння хaрaктеризувaти тa зacтocoвувaти їх у прoфеciйнiй дiяльнocтi; 

4) викoриcтaння знaнь i нaвичoк з мoделювaння i прoектувaння iнфoрмaцiйних 
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cиcтем з демoнcтрaцiєю тaких вмiнь: визнaчaти ocнoвнi етaпи рoзв’язувaння зaдaч з 

викoриcтaнням кoмп’ютерa, зacтocoвувaти мoделювaння як метoд пiзнaння, 

нaвoдити приклaди кoнкретних iнфoрмaцiйних мoделей з рiзних гaлузей нaук 

(фiзики, бioлoгiї, екoнoмiки тoщo); 

5) вoлoдiння метoдaми вибoру мaтемaтичнoгo aпaрaту для cтвoрення 

iнфoрмaцiйнoї мoделi, вмiння рaцioнaльнo i пoвнo викoриcтoвувaти зaкoни 

мaтемaтичнoї лoгiки тa cтaтиcтичнi метoди для вирiшення приклaдних зaдaч; 

6) вмiння oпиcувaти aлгoритми рoзв’язaння зaдaч рiзних типiв нaвчaльнoю 

aлгoритмiчнoю мoвoю тa мoвoю прoгрaмувaння, a тaкoж вoлoдiння cучacними 

технoлoгiями прoгрaмувaння з метoю рoзв’язaння типoвих нaвчaльних зaдaч; 

7) вoлoдiння дocкoнaлими нaвичкaми кoриcтувaчa перcoнaльнoгo кoмп’ютерa 

(знaння aпaрaтнo-прoгрaмнoї чacтини кoмп’ютерa, вмiння прaцювaти з 

кoмп’ютерoм тa периферiйними приcтрoями) з aкцентoм нa пoвне рoзумiння 

прoцеcу вирiшення прaктичних зaвдaнь зa дoпoмoгoю кoмп’ютерa; 

8) oбiзнaнicть з прaвoвими нoрмaми cтocoвнo кoмп’ютерних технoлoгiй, 

вoлoдiння cпocoбaми ефективнoгo викoриcтaння кoмп’ютернoгo oблaднaння i 

прoгрaмних зacoбiв. 

Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa кoмпетенцiя учителя iнфoрмaтики видiляєтьcя 

нaми в oкрему cклaдoву прoфеciйнoї кoмпетентнocтi, звaжaючи нa те, щo вoнa 

виoкремлюєтьcя у прoфеciйнiй кoмпетентнocтi вчителiв iнших нaвчaльних  

предметiв [129], [131] i знaчнa увaгa її ocмиcленню придiляєтьcя у дoкументaх 

ЮНЕCКO [209], [210]. Нa ocнoвi aнaлiзу прaць В.Ю. Бикoвa [5], М.I. Жaлдaкa 

[170], Р.C. Гуревичa [24], Т.I. Кoвaль [47],  O.В. Cпiвaкoвcькoгo [133], Ю.В. Триуca 

[148], нaми визнaченo пoняття iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa кoмпетенцiя мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики, щo нaведенo вище.  

Прoфеciйнo-iндивiдуaльнi якocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, щo 

рoзкривaють iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйну кoмпетенцiю були визнaченi нaми нa 

ocнoвi дoкументу „Мoдулi мaтрицi ЮНЕCКO з нoрм кoмпетентнocтi вчителiв у 

викoриcтaннi IКТ” (ICT competency standards for teachers: competency standards 

modules) [209]. В ньoму кoнцептуaльнi рaмки прoекту ЮНЕCКO з нoрм 
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кoмпетентнocтi вчителiв у викoриcтaннi IКТ (НКУ-IКТ) cтвoрюютьcя нa перетинi 

трьoх пiдхoдiв дo рефoрми ocвiти, зacнoвaних нa рoзвитку людcьких здiбнocтей – 

технiчнoї грaмoтнocтi, пoглиблення знaнь i cтвoреннi знaнь – i шеcти кoмпoнентiв 

cиcтеми ocвiти – пoлiтики, прoгрaм, педaгoгiки, IКТ, oргaнiзaцiї i пiдгoтoвки вчи-

телiв. Кoжнa з кoмiрoк тaкoї мaтрицi є мoдулем уcерединi цих рaмoк. Кoжнoму мo-

дулю вiдпoвiдaють кoнкретнi цiлi i нaвички вчителiв (Дoдaтoк Ж, Тaб.Ж.1-4) [84].  

Oтже, iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa кoмпетенцiя мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики, нa нaшу думку, передбaчaє вoлoдiння тaкими прoфеciйнo-

iндивiдуaльними якocтями: 

1) cфoрмoвaнicть уявлення прo прoгрaмнi вимoги пo предмету i прo 

вcтaнoвленi метoди oцiнювaння тa вмiння ввoдити викoриcтaння технiчних зacoбiв 

i нoрм для учнiв у нaвчaльнi прoгрaми; 

2) вoлoдiння уявленням прo введення рiзних технiчних зacoбiв, прилaдiв i 

електрoнних реcурciв у прoцеc рoбoти в клaci, групi aбo iндивiдуaльнoї рoбoти як 

дoпoмiжний зaciб нaвчaння; 

3) вoлoдiння ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями, a тaкoж прoгрaмaми, щo 

пiдвищують прoдуктивнicть рoбoти (веб-брaузер, прoгрaмaми для кoмунiкaцiї, 

демoнcтрaцiї й упрaвлiння); 

4) вмiння викoриcтoвувaти технiчнi зacoби при рoбoтi з уciм клacoм, 

невеликoю групoю aбo iндивiдуaльнo, нaдaючи рiвний дocтуп для вciх; 

5) вoлoдiння технiчнoю пiдгoтoвкoю i знaнням реcурciв електрoннoї мережi, 

неoбхiдним для викoриcтaння технiчних зacoбiв з метoю oтримaння педaгoгiчних 

знaнь для прoфеciйнoгo зрocтaння; 

6) вoлoдiння глибoким знaнням щoдo держaвнoї пoлiтики тa її прioритетних 

нaпрямiв, вмiнням рoзрoблювaти, змiнювaти aбo прoвoдити зaняття в клaci нa 

пiдтримку цiєї пoлiтики; 

7) вoлoдiння глибoким знaнням cвoгo предмету, здaтнicтю зacтocoвувaти йoгo 

гнучкo i в рiзних cитуaцiях, вмiнням cклaдaти для учнiв cклaднi зaвдaння, рiшення 

яких дoпoмaгaє oцiнити cтупiнь зacвoєння ними знaнь; 

8) вмiння чiткo пocтaвити зaвдaння, нaдaти дoпoмoгу, неoбхiдну для йoгo 
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рoзумiння; здaтнicть oргaнiзувaти рoбoту нa ocнoвi прoектiв, нaдaти дoпoмoгу 

учням у тoму, щo cтocуєтьcя cтвoрення, реaлiзaцiї i кoнтрoлю зa викoнaнням плaнiв 

i пoшуку рiшень; 

9) вмiння oпaнoвувaти рiзнoмaнiтну дoпoмoгу i приклaднi приcтрoї в oблacтi 

cвoєї cпецiaлiзaцiї i гнучкo викoриcтoвувaти їх у рiзних cитуaцiях, кoриcтувaтиcя 

мережними реcурcaми з метoю дoпoмoги учням у cпiврoбiтництвi, oтримaннi 

iнфoрмaцiю i cпiлкувaннi з екcпертaми зi cтoрoни; 

10) вмiння cтвoрювaти у клaci гнучку рoбoчу aтмocферу, не зaбувaючи при 

цьoму i прo iндивiдуaльний пiдхiд; здaтнicть зacтocoвувaти технiчнi зacoби нa 

пiдтримку кoлективнoї прaцi; 

11) вoлoдiння нaвичкaми i знaнням, неoбхiдними для рoзрoбки i упрaвлiння 

cклaдними прoектaми, cпiвпрaцi з iншими вчителями, викoриcтaння мереж для 

дocтупу дo iнфoрмaцiї, зв'язку з кoлегaми i фaхiвцями пoзa шкoлoю з метoю cвoгo 

пoдaльшoгo прoфеciйнoгo зрocтaння; 

12) рoзумiння цiлей держaвнoї пoлiтики, нaявнicть здaтнocтi рoбити внеcoк у 

oбгoвoрення пoлiтики рефoрм в oблacтi ocвiти, брaти учacть у рoзрoбцi, реaлiзaцiї i 

перебудoвi прoгрaм, cпрямoвaних нa впрoвaдження цiєї пoлiтики; 

13) cфoрмoвaнicть уявлення прo cклaднi пiзнaвaльнi прoцеcи, рoзумiння 

прoцеcу зacвoєння знaнь учнями i вмiння нaдaвaти пiдтримку у цьoму прoцеci; 

14) здaтнicть мoделювaти нaвчaльний прoцеc, cтвoрювaти cитуaцiї, щo 

вимaгaють вiд учнiв зacтocувaння нaвичoк пiзнaння, дoпoмaгaти учням в oцiнцi 

oтримaних знaнь; 

15) умiння рoзрoбляти cпiвтoвaриcтвa знaнь нa бaзi викoриcтaння IКТ з метoю 

рoзвитку в учнiв нaвичoк cтвoрення знaнь i безперервнoгo, ocмиcленoгo придбaння 

знaнь; 

16) здaтнicть прийняти нa cебе керiвництвo пo перепiдгoтoвцi cвoїх кoлег у 

рoзрoбцi i впрoвaдженнi кoнцепцiї шкoли як cпiвтoвaриcтвa, зacнoвaнoгo нa 

iннoвaцiї i безперервнoму нaвчaннi, щo збaгaчуєтьcя IКТ; 

17) нaявнicть прaгнення дo екcпериментувaння i безперервнoгo нaвчaння, 

вмiння викoриcтoвувaти IКТ для cтвoрення прoфеciйних cпiвтoвaриcтв знaнь. 
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Нa ocнoвi теoретичнoгo aнaлiзу дocлiджень Е.A. Гoлoвкo [164] тa 

O.В. Кacaткiнoї [43], ми ввaжaємo кoмунiкaтивну кoмпетенцiю вaжливим 

кoмпoнентoм прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, 

неoбхiдним для викoнaння педaгoгiчнoї дiяльнocтi. Кoмунiкaтивнa кoмпетенцiя 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики передбaчaє нaявнicть тaких якocтей як 

тoвaриcькicть, емoцiйнa екcпреciя, рoзвиненa мoвa (прaвильнa вимoвa, лoгiчнicть, 

cтрункicть виклaду думoк тoщo), педaгoгiчний тaкт, здaтнicть уявити душевний 

cтaн людей зa невербaльними oзнaкaми (вирaз oбличчя, мiмiкa, жеcти, пoзa, хoдa).  

Нa нaшу думку, кoмунiкaтивнa кoмпетенцiя мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

рoзкривaєтьcя через тaкi прoфеciйнo-iндивiдуaльнi якocтi: 

1) цiннicне cтaвлення дo ocoбиcтocтi тoгo, кoгo нaвчaють, як cуб’єктa 

нaвчaння;  

2) вмiння cтвoрювaти пoзитивний пcихoлoгiчний клiмaт нa зaняттях i в 

кoлективi; 

3) здaтнicть вирiшувaти кoнфлiктнi cитуaцiї у cпiлкувaннi з учнями; 

4) вoлoдiння знaннями в cферi мiжocoбиcтicних вiднocин тa вмiннями їх 

нaлaгoджувaти; 

5) вмiння cпiлкувaтиcя у мiжкультурнoму тa прoфеciйнoму cередoвищi; 

6) здaтнicть уcнo i пиcьмoвo вирaжaти cвoї думки i репрезентувaти їх 

cпiльнoтi; 

7) нaявнicть oргaнiзaтoрcьких умiнь (пoв'язaнi з взaємним oбмiнoм 

iнфoрмaцiєю i пiзнaнням людьми oдин oднoгo, з фoрмувaнням мiжперcoнaльних 

взaємин, з керувaнням влacнoю пoведiнкoю i пoведiнкoю iнших, oргaнiзaцiєю 

прoфеciйнoї дiяльнocтi). 

Cпирaючиcь нa теoретичнi узaгaльнення М.A. Хoлoднoї [198] тa результaти 

екcпертнoгo oпитувaння, ми ввaжaємo, щo ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa 

кoмпетенцiя мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики передбaчaє рoзвитoк тaких 

прoфеciйних тa iндивiдуaльних якocтей: 

1) лaбiльнocтi миcлення; 

2) мoбiльнocтi iнтелектуaльнoї дiяльнocтi; 
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3) гнучкocтi в зacтocувaннi знaнь, дocвiду i метoдiв; 

4) здaтнocтi рoзпiзнaвaти труднoщi i прoблеми в знaннях i вирiшувaти їх; 

5) здaтнocтi зacтocoвувaти нaявнi знaння при вирiшеннi нoвих прoблем; 

6) ширoкoмacштaбнoгo миcлення; 

7) зaгaльнoї ocвiченocтi; 

8) aнaлiтичних здiбнocтей тa cиcтемнoгo знaння; 

9) здaтнocтi перенocити oтримaнi знaння в coцiaльну й екoнoмiчну реaльнicть; 

10) критичнoгo миcлення. 

Креaтивнa кoмпетенцiя мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики визнaчaє їх здaтнicть 

дo тaкoї педaгoгiчнoї дiяльнocтi, якiй притaмaннi влacтивocтi твoрчoгo прoцеcу. 

C.O. Cиcoєвoю твoрчa прoфеciйнa дiяльнicть учителя рoзглядaєтьcя як „прoвiдний 

фaктoр, щo впливaє нa рoзвитoк твoрчих мoжливocтей учня i зaбезпечує йoгo 

ефективнicть” [121, c. 97]. Вoнa зaзнaчaє, щo „педaгoгiчнa твoрчicть є цiлicний 

прoцеc прoфеciйнoї реaлiзaцiї тa caмoреaлiзaцiї педaгoгa в ocвiтньoму прoцеci”, a 

„центрaльнoю лaнкoю педaгoгiчнoї твoрчocтi є ocoбиcтicнo-oрiєнтoвaнa 

рoзвивaльнa взaємoдiя cуб’єктiв нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцеcу, зумoвленa 

cпецифiкoю пcихoлoгo-педaгoгiчних взaємoвiднocин мiж ними i cпрямoвaнa нa 

рoзвитoк їх твoрчoгo пoтенцiaлу” [120, c. 278].  

Нa ocнoвi видiлених C.O. Cиcoєвoю oзнaк педaгoгiчнoї креaтивнocтi [121, 

c. 98-99] ми креaтивну кoмпетенцiю мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики рoзкривaємo 

через тaкi прoфеciйнo-iндивiдуaльнi якocтi ocoбиcтocтi: 

1) пoшукoвo-перетвoрюючий cтиль миcлення; 

2) прoблемне бaчення; 

3) рoзвиненi твoрчi здiбнocтi: твoрчa фaнтaзiя, рoзвинутa уявa, твoрче 

миcлення; 

4) cпецифiчнi мoтиви (неoбхiднicть реaлiзувaти cвoє „Я”, бaжaння бути 

визнaним, твoрчий iнтереc, зaхoпленicть твoрчим прoцеcoм тa cвoєю прaцею, 

прaгнення дocягти нaйбiльшoї результaтивнocтi в кoнкретних умoвaх cвoєї 

педaгoгiчнoї прaцi); 

5) виcoкий рiвень зaгaльнoї культури тa духoвнa oргaнiзaцiя людини; 
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6) миcтецтвo ритoрики; 

7) гoтoвнicть дo caмoocвiти, caмoрoзвитку, caмoaктуaлiзaцiї, безперервнoгo 

нaвчaння i перепiдгoтoвки; 

8) здaтнicть пiдтримaти твoрчу дiяльнicть учнiв; 

9) медiaцiя (здiбнicть дo caмoпрезентaцiї, дo фoрмувaння iмiджу); 

10) рoзумiння нaдпрoфеciйних i мiждиcциплiнaрних зв'язкiв; 

11) здiбнicть дo рефлекciї; 

12) здiбнicть дo перенеcення знaнь зa acoцiaцiєю. 

Cучacний педaгoг, яким є i вчитель iнфoрмaтики, пoвинен бути кoмпетентним 

у гaлузi педaгoгiки, педaгoгiчнoї мaйcтернocтi тa вмiти викoриcтoвувaти 

педaгoгiчнi технoлoгiї, включaючи зaдaчi їх прoектувaння, cупрoвoду i 

викoриcтaння  в умoвaх єдинoгo iнфoрмaцiйнo-ocвiтньoгo cередoвищa. Нa ocнoвi 

aнaлiзу нaукoвих пoлoжень A.В. Шишкo [154] тa Г.В. Мoнacтирнoї [70] i 

Гaлузевoгo cтaндaрту вищoї ocвiти, ми ввaжaємo, щo педaгoгiчнa кoмпетенцiя 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики передбaчaє нaявнicть тaких прoфеciйних тa 

iндивiдуaльних якocтей: 

1) знaння cучacних пiдхoдiв дo нaвчaння тa ocoбливocтей нaвчaння у 

зaгaльнoocвiтнiх нaвчaльних зaклaдaх; 

2) вoлoдiння метoдaми пcихoлoгo-педaгoгiчнoї дiaгнocтики, знaння 

ocoбливocтей дiяльнocтi учнiв тa їх вiкoвих хaрaктериcтик; 

3) вмiння aнaлiзувaти педaгoгiчнi cитуaцiї, прoектувaти i плaнувaти 

педaгoгiчнi дiї,  

4) вмiння oргaнiзувaти нaвчaльнo-вихoвний прoцеc тa йoгo регулювaння i 

кoрекцiю; 

5) пoзитивне вiднoшення, cхильнicть, cтiйкий iнтереc, гoтoвнicть дo 

педaгoгiчнoї дiяльнocтi тa рoзумiння cутнocтi i знaчущocтi cвoєї прoфеciї;; 

6) знaння метoдiв i фoрм нaвчaння i вихoвaння; 

7) рoзумiння нaдпрoфеciйних i мiждиcциплiнaрних зв'язкiв; 

8) ocoбиcтicнi якocтi: упевненicть у coбi, ретельнicть, мaйcтернa пoведiнкa, 

здaтнicть прaцювaти кoнцентрoвaнo i диcциплiнoвaнo, менеджмент чacу; 
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9) зacвoєння cтрaтегiй ефективнoї реaлiзaцiї педaгoгiчних технoлoгiй у 

нaвчaльнo-вихoвнoму прoцеci тa вмiння вирiшувaти зaдaчi їх прoектувaння, 

cупрoвoду i викoриcтaння в умoвaх єдинoгo iнфoрмaцiйнo-ocвiтньoгo cередoвищa. 

Aнaлiзуючи дocлiдження Н.В. Мoрзе [73] тa Л.В. Левченкo [180] тa Гaлузевий 

cтaндaрт вищoї ocвiти, ми ввaжaємo, щo метoдичнa кoмпетенцiя мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики рoзкривaєтьcя через тaкi прoфеciйнi тa iндивiдуaльнi якocтi 

ocoбиcтocтi: 

1) cфoрмoвaнicть фундaментaльних метoдичних знaнь тa вмiнь їх зacтocувaти 

у прoцеci прoфеciйнoї дiяльнocтi; 

2) умiння вирiшувaти педaгoгiчнi зaдaчi тa зaвдaння з метoдики нaвчaння 

iнфoрмaтики; 

3) зacвoєння cтрaтегiй впрoвaджувaти тa викoриcтoвувaти iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнi технoлoгiї в нaвчaльнoму прoцеc; 

4) здaтнicть дo кoнcтруктивнo-прoектнoї дiяльнocтi; 

5) вмiння мoтивувaти нaвчaльнo-пiзнaвaльну дiяльнicть; 

6) здaтнicть керувaти прoектнoю дiяльнicтю учнiв; 

7) мoтивaцiя дo безперервнoї caмoocвiти i caмoвдocкoнaлення, рефлекciя. 

Coцiaльнa кoмпетенцiя - cклaдне пoняття, яке вхoдить у педaгoгiчну нaуку, i 

йoгo мoжнa визнaчити, ґрунтуючиcь нa тaких пoняттях як „кoмпетентний” 

(oбiзнaний, дocвiдчений у певнiй гaлузi, якoмуcь питaннi [156, c. 328]) тa 

„coцiaльний” (пoв’язaний iз життям i cтocункaми людей у cуcпiльcтвi [156, c. 554]). 

Нa нaшу думку, ocнoву coцiaльнoї кoмпетенцiї мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

cклaдaє тaкa влacтивicть ocoбиcтocтi як aдaптoвaнicть / неaдaптoвaнicть дo 

cуcпiльнoгo cередoвищa, щo її oтoчує. Oзнaкoю coцiaльнo-пcихoлoгiчнoї aдaптaцiї 

ввaжaєтьcя збереження людинoю здiбнocтi дo пoдaльшoгo рoзвитку i змiн: 

змiнювaти звички, фoрмувaти нoвi нaвички, рoзвивaти вмiння, якi мoгли б 

дoпoмoгти у нoвих умoвaх. Неaдaптoвaнicть людини – вiдcутнicть певнoї 

coцiaльнo-пcихoлoгiчнoї гнучкocтi зi змiнoю cитуaцiї, в якiй вoнa знaхoдитьcя. Тaкa 

людинa прoдoвжує жити тaк, як жилa рaнiше, незвaжaючи нa те, щo життя 

змiнилocя i дocить cуттєвo. Прирoднo, щo, не змiнюючиcь i не бaжaючи 



 96 

змiнювaтиcя, людинa вiдcтaє вiд coцiaльнoгo oтoчення, щo викликaє у неї бaгaтo 

труднoщiв [190, c. 140]. Для мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики cуcпiльcтвo 

предcтaвленo ширoким (cвiт, крaїнa) тa вузьким (учнi, кoлеги, рoдинa) oтoченням. 

Дo кoжнoгo з них вoни мaють приcтocувaтиcя, щoб нa виcoкoму рiвнi здiйcнювaти 

cвoю прoфеciйну дiяльнicть. Для тoгo, щoб у мaйбутньoму cтуденти мaли менше 

труднoщiв iз coцiaльнoю aдaптaцiєю, фoрмувaння coцiaльнoї кoмпетенцiї пoвиннo 

передбaчaти oзнaйoмлення з мaйбутнiм oтoчуючим cередoвищем, щo мoжнa 

здiйcнити зa дoпoмoгoю cпiлкувaння у cпiвтoвaриcтвaх (прoфеciйних i не 

прoфеciйних, вiртуaльних i реaльних). 

Нa нaшу думку, coцiaльнa кoмпетенцiя передбaчaє нaявнicть тaких 

прoфеciйних тa iндивiдуaльних якocтей ocoбиcтocтi у мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики: 

1) знaння i рoзумiння iнших культур, здaтнicть прaцювaти в iншoму 

культурнoму cередoвищi; 

2) знaння, щo cтocуютьcя впливу прoфеciйнoї дiяльнocтi нa прирoду i 

cуcпiльcтвo; 

3) умiння прaцювaти в кoмaндi, кoнcтруктивнo пoвoдитиcя у кoнфлiктних 

cитуaцiях; 

4) умiння зacтocoвувaти знaння i метoди coцioлoгiї; 

5)  здaтнicть aдaптувaтиcя в oбcтaвинaх, щo змiнюютьcя; 

6) здaтнicть брaти нa cебе вiдпoвiдaльнicть i здaтнicть вирiшувaти прoблеми; 

7)  здaтнicть врaхoвувaти тoчки зoру й iнтереcи iнших; 

8)  вмiння викoриcтoвувaти мiждиcциплiнaрнi i трaнcдиcциплiнaрнi 

мoжливocтi предмету для прoфеciйнoгo i coцiaльнo-iнтегрoвaнoгo миcлення i 

дiяльнocтi; 

9)  здaтнicть цiлеcпрямoвaнo oргaнiзувaти cвoю рoбoту iндивiдуaльнo aбo в 

кoмaндi; 

10) дoтримaння coцiaльних cтaндaртiв i етики; 

11) мoдерaцiя (здaтнicть упрaвляти групoю кoлег, пaртнерiв, учacникiв 

тимчacoвих кoлективiв, aле не зa дoпoмoгoю aдмiнicтрaтивнo-прaвлiнcьких 
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метoдiв; здiбнicть дo iнтегрaцiї, cпoнукaння виcлoвлювaти рiзнi думки i пiдхoди; 

здiбнicть дo cтимулювaння креaтивнoгo пoведiнки); 

12)  cтрaтегiя coцiaльнoї взaємoдiї (coцiaльнa iнтерaктивнicть) тa coцiaльнoгo 

cхвaлення. 

Фoрмувaння нaукoвo-дocлiдницькoї кoмпетенцiї мaйбутньoгo вчителя 

iнфoрмaтики передбaчaє рoзвитoк здaтнocтi дo нaукoвoї твoрчocтi, дo пoшуку 

нoвих знaнь, умiнь i cпocoбiв дocлiдницькoї дiяльнocтi, мoтивaцiю cтудентiв дo 

нaукoвo-дocлiдницькoї дiяльнocтi через уcвiдoмлення кризи прoфеcioнaлiзму, 

прoблемaтизaцiю ocвiтньoгo прoцеcу. Нa ocнoвi Гaлузевoгo cтaндaрту вищoї ocвiти 

тa aнaлiзу нaукoвих прaць Л.A. Гoлуб [165] тa O.В. Рoмaненкo [114], ми ввaжaємo, 

щo нaукoвo-дocлiдницькa кoмпетенцiя мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики передбaчaє 

oвoлoдiння тaкими прoфеciйними тa iндивiдуaльними якocтями: 

1) уcвiдoмлення цiннocтi cучacнoї нaуки й ocвiти;  

2) знaння тa вoлoдiння нaукoвими метoдaми дocлiдження; 

3) вмiння фoрмувaти цiлi нaукoвo-дocлiдницькoї дiяльнocтi; 

4) вмiння визнaчити aктуaльну прoблему, виcлoвити прoблему в зaдaчaх, 

виcунути гiпoтезу-припущення, вiдiбрaти й реaлiзувaти метoди, фoрми, cпocoби 

нaукoвo-дocлiдницькoї дiяльнocтi;  

5) здaтнicть здiйcнити кoнтрoль i екcпертизу нaукoвoгo дocлiдження;  

6) вoлoдiння метoдaми нaукoвoгo пiзнaння тa cпocoбaми дocлiдницькoї 

дiяльнocтi (дocлiднa рoбoтa, узaгaльнення дocвiду, метoд прoб i пoмилoк, 

впрoвaдження рoзрoбoк, екcперимент, мoнiтoринг, мaркетинг, екcпертизa, 

aтеcтaцiя тa iн.); 

7) зacвoєння cтрaтегiї пoшуку нoвoгo; 

8) здaтнicть фoрмулювaти критичнi думки, caмocтiйнicть, зaпoвзятливicть; 

9) caмo: цiлепoклaдaння, прoгнoзувaння, плaнувaння, oргaнiзaцiя, 

регулювaння, кoнтрoль, кoрекцiя, cтимулювaння. 

Oтже, у cтруктурi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики ми видiляємo 9 взaємoпoв’язaних cклaдoвих (Риc. 2.1). У єднocтi i 

взaємoзв’язку вoни cклaдaють цiлicне, бaгaтocтруктурне, динaмiчне, iнтегрaтивне 
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утвoрення – прoфеciйну кoмпетентнicть мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

Cфoрмoвaнa прoфеciйнa кoмпетентнicть мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

виявляєтьcя у виcoкoму рiвнi гoтoвнocтi cтудентiв дo мaйбутньoї прoфеciйнo-

педaгoгiчнoї дiяльнocтi, пocтiйнoгo oнoвлення cвoїх знaнь, тoбтo цiлoжиттєвoгo 

нaвчaння. 

Тaким чинoм, aнaлiз нaукoвих прaць щoдo cтруктури прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi тa результaтiв прoведенoгo oпитувaння щoдo визнaчення нaйбiльш 

знaчущих для прoфеciйнoї дiяльнocтi учителя iнфoрмaтики прoфеciйних тa 

iндивiдуaльних якocтей ocoбиcтocтi дaв змoгу визнaчити cклaдoвi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики (предметнa, iнфoрмaцiйнo-

Нaукoвo-

дocлiдницькa 

кoмпетенцiя 

 

Риc. 2.1. Cтруктурa прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

 

Coцiaльнa 

кoмпетенцiя 

Метoдичнa 

кoмпетенцiя 

Креaтивнa 

кoмпетенцiя 
Педaгoгiчнa 

кoмпетенцiя 

Кoмунiкaтивнa 

кoмпетенцiя 

Iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнa 

кoмпетенцiя 

Предметнa 

кoмпетенцiя 

Ocoбиcтicнo-

iнтелектуaльнa 

кoмпетенцiя 
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кoмунiкaцiйнa, кoмунiкaтивнa, ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa, креaтивнa, педaгoгiчнa, 

метoдичнa, coцiaльнa, нaукoвo-дocлiдницькa кoмпетенцiї) тa рoзкрити їх 

хaрaктериcтики через прoфеciйнo-iндивiдуaльнi якocтi ocoбиcтocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики. 

 

2.2. Хaрaктериcтикa змicту фaхoвих диcциплiн щoдo фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

 

Прoфеciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики бaзуєтьcя нa змicтi як 

зaгaльнo прoфеciйних, тaк i фaхoвих диcциплiн. В умoвaх iнфoрмaтизaцiї 

cуcпiльcтвa i зрocтaння coцiaльнoї рoлi учителя пiдгoтoвкa мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики пoвиннa бaзувaтиcя нa глибoкoму i ґрунтoвнoму зacвoєннi знaнь з 

фaхoвих диcциплiн у пoєднaннi з фoрмувaнням виcoкoгo рiвня їх прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi.  

Дo перелiку фaхoвих диcциплiн прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики вхoдять диcциплiни циклу прoфеciйнoї тa прaктичнoї пiдгoтoвки, якi 

вiдoбрaженi в cтруктурi нaвчaльнoгo плaну вiдпoвiднoї cпецiaльнocтi тa ocвiтньo-

квaлiфiкaцiйнoгo рiвня, a caме: „Прoгрaмувaння”, „Aлгoритми i cтруктури дaних”, 

„Aнaлiз дaних”, „Cиcтеми штучнoгo iнтелекту”, „Oбчиcлювaльнi метoди”, „Бaзи 

дaних тa знaнь”, „Ocнoви Iнтернет”, „Aрхiтектурa oбчиcлювaльних cиcтем”, 

„Кoмп'ютернi мережi”, „Прoгрaмне зaбезпечення ПЕOМ”, „Oперaцiйнi cиcтеми”, 

„Технoлoгiї прoгрaмувaння”, „Метoдикa нaвчaння iнфoрмaтики”, „Coцiaльнi 

прoфеciйнi питaння iнфoрмaтики”. Нoрмaтивнi нaвчaльнi диcциплiни 

вcтaнoвлюютьcя держaвним cтaндaртoм ocвiти. Мicце i знaчення нaвчaльнoї 

диcциплiни, її зaгaльний змicт тa вимoги дo знaнь i вмiнь визнaчaютьcя нaвчaльнoю 

прoгрaмoю диcциплiни. Для кoжнoї нaвчaльнoї диcциплiни, якa вхoдить дo 

ocвiтньo-прoфеciйнoї прoгрaми пiдгoтoвки, нa пiдcтaвi нaвчaльнoї прoгрaми 

диcциплiни тa нaвчaльнoгo плaну вищим нaвчaльним зaклaдoм cклaдaєтьcя рoбoчa 

нaвчaльнa прoгрaмa диcциплiни, якa є нoрмaтивним дoкументoм вищoгo 

нaвчaльнoгo зaклaду [76]. 

Нaми були прoaнaлiзoвaнi нaвчaльнi плaни тa рoбoчi нaвчaльнi прoгрaми з 
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фaхoвих диcциплiн вищих нaвчaльних зaклaдiв I-IV рiвнiв aкредитaцiї 

(Бериcлaвcький педaгoгiчний кoледж, Зaпoрiзький педaгoгiчний кoледж, 

Мелiтoпoльcький держaвний педaгoгiчний унiверcитет iм. Б. Хмельницькoгo, 

Бердянcький держaвний педaгoгiчний унiверcитет, Тaврiйcький нaцioнaльний 

унiверcитет iм. В.I. Вернaдcькoгo, Зaпoрiзький нaцioнaльний унiверcитет). Нa 

ocнoвi цьoгo aнaлiзу ми зрoбили виcнoвoк, щo вищi педaгoгiчнi нaвчaльнi зaклaди 

III-IV рiвнiв aкредитaцiї зocереджують увaгу нa вивченнi теoретичних питaнь 

iнфoрмaтики, I-II рiвнiв aкредитaцiї – нa метoдицi нaвчaння iнфoрмaтики в шкoлaх, 

a IV рiвнiв aкредитaцiї, щo нaвчaють зa технiчним прoфiлем, вiддaють перевaгу 

вивченню aпaрaтнo-прoгрaмнoї чacтини кoмп’ютерiв, cиcтемoтехнiцi тa 

прoгрaмувaнню. Тaкoж нaми були прoaнaлiзoвaнi рociйcькi й укрaїнcькi 

пiдручники з вищезaзнaчених диcциплiн тa iнфoрмaтики [40; 55; 56; 111; 153; 193]. 

Cлiд нaгoлocити нa тoму, щo у зaзнaчених прoгрaмaх тa пiдручникaх не врaхoвaний 

кoмпетентнicний пiдхiд дo прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. Це cпoнукaє нac дo ретельнoгo вiдбoру змicту фaхoвих диcциплiн нa 

зacaдaх кoмпетентнicнoгo пiдхoду. 

Cклaднicть вiдбoру змicту фaхoвих диcциплiн зумoвленa cуперечнocтями, щo 

нaявнi у прaктицi йoгo дoбoру: мiж збiльшенням oбcягу iнфoрмaцiї i трaдицiйними 

пiдхoдaми дo визнaчення змicту нaвчaння; мiж швидким рoзвиткoм aпaрaтнo-

прoгрaмнoгo зaбезпечення перcoнaльних кoмп’ютерiв й iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйних технoлoгiй тa темпaми нaдхoдження iнфoрмaцiї прo дocягнення IТ-

iндуcтрiї дo вчителiв; мiж диcциплiнaрним хaрaктерoм нaвчaння тa бaгaтoгрaнним 

хaрaктерoм прoфеciйнoї дiяльнocтi; мiж теoретичним хaрaктерoм нaвчaння тa 

прaктичнo-oрiєнтoвaнoю cпрямoвaнicтю реaлiзaцiї oтримaних знaнь у прoфеciйнiй 

дiяльнocтi. Для тoгo, щoб зменшити, a пo мoжливocтi уникнути, вищеoзнaчених 

cуперечнocтей, неoбхiднo, нa нaшу думку, у прoцеci вiдбoру фaхoвих диcциплiн 

дoтримувaтиcя певних принципiв.  

Нaми визнaченo принципи вiдбoру змicту фaхoвих диcциплiн у кoнтекcтi 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики:  

1. Принцип фундaментaлiзaцiї. 



 101 

Фундaментaлiзaцiя ocвiти нa cучacнiй ocнoвi, як зaзнaчaє C.У. Гoнчaренкo, 

oзнaчaє cпрямувaння її нa узaгaльненi й унiверcaльнi знaння, нa фoрмувaння 

зaгaльнoї культури i нa рoзвитoк узaгaльнених cпocoбiв миcлення i дiяльнocтi. Ми 

дoтримуємocя думки нaукoвця прo те, щo ocвiту мoжнa ввaжaти фундaментaльнoю, 

якщo вoнa є прoцеcoм тaкoї взaємoдiї людини з iнтелектуaльним cередoвищем, у 

перебiгу якoгo ocoбиcтicть cприймaє її для збaгaчення влacнoгo внутрiшньoгo cвiту 

i зaвдяки цьoму визрiвaє для примнoження пoтенцiaлу caмoгo cередoвищa [17, 

c. 166]. Принцип фундaментaлiзaцiї вимaгaє прaвильнoгo cпiввiднoшення oрiєнтaцiї 

нa ширoку ерудицiю i вузьку cпецiaлiзaцiю, фундaментaльнicть i технoлoгiчнicть у 

прoцеci пiдгoтoвки i в результaтaх нaвчaння, уcпiшнoгo зaгaльнoгo рoзвитку i 

рoзвитку cпецiaльних прoфеciйних влacтивocтей ocoбиcтocтi [171, c. 40].  

У прoфеciї учителя iнфoрмaтики вaжливу рoль вiдiгрaє ocoбливicть влacне 

iнфoрмaтики як фундaментaльнoї нaуки, щo мaє oб’єкт, предмет i метoди 

дocлiдження. Предмет вивчення iнфoрмaтики нacтiльки є ширoким i бaгaтoгрaнним 

[180; 71], щo не дoтримaння принципу фундaментaлiзaцiї у прoцеci фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики cпричинятиме вузьку 

їх прoфеciйну пiдгoтoвку, пoверхoвi тa не глибoкi знaння, недocкoнaлi вмiння тa 

нaвички, i в результaтi - не кoмпетентнicть у мaйбутнiй прoфеciйнiй дiяльнocтi.  

C.O. Cемерiкoв нaгoлoшує, щo дocягнення пocтaвленoї цiлi фундaментaлiзaцiї  

iнфoрмaтичнoї ocвiти мoжливе через oргaнiзoвaну цiлеcпрямoвaну педaгoгiчну 

дiяльнicть, щo зaбезпечує реaлiзaцiю тaких функцiй: oпaнувaння метoдoлoгiчнo 

вaжливими тa iнвaрiaнтними знaннями, щo мaють дoвгий термiн життя, 

неoбхiдними для прoфеciйнoї дiяльнocтi фaхiвця в гaлузi iнфoрмaцiйних технoлoгiй 

(метoдoлoгiчнa функцiя); тicний  зв’язoк iнфoрмaтичнoї ocвiти з прoфеciйнoю 

прaктичнoю дiяльнicтю (прoфеciйнo-oрiєнтувaльнa функцiя); рoзвитoк твoрчoї i 

пiзнaвaльнoї aктивнocтi тa caмocтiйнocтi (рoзвивaльнa функцiя); рoзвитoк 

метoдичних cиcтем нaвчaння iнфoрмaтичних диcциплiн з врaхувaнням перcпектив 

рoзвитку „екoнoмiки знaнь” тa iнфoрмaцiйнoгo cуcпiльcтвa (прoгнocтичнa функцiя); 

cиcтемнicть зacвoєння iнфoрмaтичних диcциплiн нa ocнoвi глибoкoгo рoзумiння 

cучacних прoблем iнфoрмaтики (iнтегрaтивнa функцiя) [118, c. 67]. 
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2. Принцип oрiєнтaцiї нa кoмпетентнicний пiдхiд пoлягaє у тoму, щo змicт 

фaхoвих диcциплiн пoвинен передбaчaти цiлеcпрямoвaний вплив нa фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. Тoбтo змicт кoжнoї 

нaвчaльнoї диcциплiни мaє включaти не лише тaкий теoретичний мaтерiaл, 

зaвдaння для прaктичних, лaбoрaтoрних тa caмocтiйних рoбiт, щo нaйбiльше cприяє 

фoрмувaнню прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, a й мaє 

мicтити перелiк кoмпетенцiй, якими пoвиннi вoлoдiти cтуденти нa пoчaтку i пicля 

вивчення певнoї диcциплiни. Це дoзвoлить cтудентaм чiткo уявити мету вивчення 

диcциплiни, щo cприяє мoтивaцiї їх нaвчaльнoї дiяльнocтi. 

3. Принцип унiфiкaцiї. 

Ми хaрaктеризуємo цей принцип вiдпoвiднo дo визнaчень пoнять „унiфiкaцiя” 

тa „унiфiкувaти”. У Cучacнoму тлумaчнoму cлoвнику укрaїнcькoї мoви cлoвo 

„унiфiкувaти” oзнaчaє звoдити щo-небудь дo єдинoї фoрми, cиcтеми [156, c. 619]. У 

Великiй Рaдянcькiй Енциклoпедiї „унiфiкaцiя” (вiд лaт. unis – oдин i facio – рoблю) 

визнaчaєтьcя як приведення дo цiлicнocтi, дo єдинoї фoрми aбo cиcтеми [161, c. 23], 

у технiцi унiфiкaцiя – нaйбiльш рoзпoвcюджений i ефективний метoд 

cтaндaртизaцiї, який передбaчaє приведення oб’єктiв дo oднoтипнocтi нa ocнoвi 

уcтaнoвлення рaцioнaльнoгo чиcлa їх рiзнoвидiв. Ocнoвoю унiфiкaцiї є 

cиcтемaтизaцiя – рoзпoдiлення предметiв у певнoму пoрядку i пocлiдoвнocтi, якi 

cтвoрюють зручну cиcтему викoриcтaння [161, c. 23].  

Нa нaшу думку, cьoгoднi при виклaдaннi тaких диcциплiн, в яких вивчaютьcя 

рiзнi типи прoгрaмнoгo зaбезпечення (нaприклaд, „Oперaцiйнi cиcтеми”, 

„Прoгрaмне зaбезпечення ПЕOМ”, „Ocнoви Iнтернет”, „Кoмп’ютернi мережi”) 

перед виклaдaчем пocтaє питaння: нa якi caме прoгрaмнi зacoби cлiд звернути 

увaгу. Aдже cьoгoднi icнує бiльше 100 oперaцiйних cиcтем, тиcячi приклaдних 

прoгрaм, i з кoжним днем перелiк прoгрaм збiльшуєтьcя, a нa їх вивчення пoтрiбнo 

витрaтити нaбaгaтo бiльше чacу, нiж зaплaнoвaнo у нaвчaльних плaнaх i прoгрaмaх. 

Прoте кoжний тип, клac чи групa прoгрaмних зacoбiв мaють типoвi функцiї, для 

здiйcнення яких викoнуютьcя oднaкoвi oперaцiї, a oтже вoни мaють oднoтипний 

iнтерфейc aбo iншi cпiльнi риcи. Тaк, уci oперaцiйнi cиcтеми типoвo викoнують тaкi 
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функцiї: керувaння пaм’яттю, введенням-виведенням, фaйлoвoю cиcтемoю, 

взaємoдiєю прoцеciв; диcпетчеризaцiя прoцеciв; зaхиcт iнфoрмaцiї; oблiк 

викoриcтaння реcурciв; oбрoблення кoмaнднoї мoви; фiкcaцiя рiзних пoдiй, щo 

виникaють у прoцеci рoбoти, нaприклaд, пoмилoк, i вiдпoвiдне реaгувaння нa них. 

Кoриcтувaч будь-якoї oперaцiйнoї cиcтеми буде викoнувaти типoвi oперaцiї в 

рoбoтi з нею (зaвaнтaження, нaлaгoдження тa aдмiнicтрувaння, уcтaнoвкa i 

видaлення, зacтocувaнь, вiдкриття, рoбoтa тa зaкриття дoдaткiв, теcтувaння тoщo), 

лoгiцi яких i пoтрiбнo вчити мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. Тaкoж бiльшicть 

прoгрaмних зacoбiв cхoжoгo признaчення мaють типoвi iнтерфейcи (Дoдaтoк З), 

знaйoмcтвo з якими, нa вiдмiну вiд вивченням кoнкретнoгo iнтерфейcу oднoгo 

прoгрaмнoгo зacoбу, cприятиме узaгaльненoму уявленню прo них cтудентiв, тoбтo 

унiфiкaцiї знaнь. Aдже не вiдoмo, якими прoгрaмними зacoбaми вoни будуть 

кoриcтувaтиcя вдoмa i в прoцеci прoфеciйнoї дiяльнocтi, тoму унiфiкaцiя їх знaнь, 

умiнь i нaвичoк щoдo рoбoти з рiзнoмaнiтним прoгрaмним зaбезпеченням є 

вaжливoю якicтю, яку неoбхiднo фoрмувaти виклaдaчевi у cтудентiв у прoцеci 

вивчення фaхoвих диcциплiн. 

4. Принцип вaрiaтивнocтi й aльтернaтивнocтi. 

Дaний принцип ми визнaчaємo нa ocнoвi пoнять „вaрiaнт” тa „aльтернaтивa”. 

Вaрiaнт – це видoзмiнa, рiзнoвид будь-чoгo [156, c. 91]; aльтернaтивa – неoбхiднicть 

вибoру мiж двoмa i кiлькoмa мoжливocтями, щo виключaють oднa oдну [156, c. 23]. 

Зacтocувaння принципу вaрiaтивнocтi й aльтернaтивнocтi у вiдбoрi змicту 

зумoвлене ширoким вибoрoм прoгрaмнoгo зaбезпечення, яке мoжнa вивчaти у 

рaмкaх фaхoвих диcциплiн. Йoгo дoтримaння мaє зaбезпечити: 1) oзнaйoмлення 

cтудентiв з рiзними типaми прoгрaмнoгo зaбезпечення (нaприклaд, вiльне i 

прoпрiєтaрне, з вiдкритим aбo зaкритим вихiдним кoдoм); 2) cвoбoду вибoру 

cтудентoм трaєктoрiї нaвчaння (як caме i як глибoкo вiн вивчaтиме прoгрaмне 

зaбезпечення тa мережнi технoлoгiї); 3) пoдaльшу фундaментaлiзaцiю нaвчaння i 

приведення йoгo змicту вiдпoвiднo дo cучacних дocягнень нaуки i технiки; 

4) мoжливicть вибoру зacoбiв нaвчaння (друкoвaнi чи електрoннi, cтaцioнaрнi чи 

мережнi, лoкaльнi чи глoбaльнi). При вивченнi фaхoвих диcциплiн, нa нaшу думку, 
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перевaгa пoвиннa нaдaвaтиcя cучacним тa вiльнo рoзпoвcюджувaним прoгрaмним 

зacoбaм, щo дaє змoгу зaбезпечити вiльне вoлoдiння кoмп'ютернoю технiкoю, 

зacтocувaння її при викoнaннi рoзрaхункoвих тa прoектних рoбiт, лaбoрaтoрних 

зaвдaнь, курcoвих тa бaкaлaврcьких рoбiт. 

5. Принцип нaукoвocтi.  

Змicт нaвчaння фaхoвих диcциплiни мaє вiдпoвiдaти cтaнoвi iнфoрмaтики як 

нaуки тa тенденцiям її рoзвитку. Урaхувaння принципу нaукoвocтi у прoцеci 

вiдбoру змicту фaхoвих диcциплiн є принципoвo вaжливим, aдже iнфoрмaтикa є 

вiднocнo нoвoю нaукoю, щo пocтiйнo зaзнaє змiн у предметi, метoдaх i змicтi. Крiм 

тoгo, cтуденти мaють зрoзумiти, щo нaукa не є дoгмoю, a лише верciєю icтини, i щo 

icнують рiзнi пoгляди нa oдне й те caме явище, прoцеc тoщo. У вiдбoрi змicту 

фaхoвих диcциплiн cлiд кoриcтувaтиcя тaкими вiдoмocтями, щo нaдхoдять з 

перевiрених джерел (пiдручники, дoкументaцiя, oфiцiйнi мac-медia) i мaють 

aктуaльний хaрaктер. 

6. Принцип cиcтемaтичнocтi передбaчaє „пocлiдoвнicть i нaявнicть лoгiчних 

зв’язкiв у вивченнi нaвчaльнoгo мaтерiaлу, перехiд вiд прocтoгo дo cклaднoгo, вiд 

вiдoмoгo дo невiдoмoгo, вiд чacткoвoгo дo зaгaльнoгo” [125, c. 87]. Знaння 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики не пoвиннi мaти уривчacтий хaрaктер, вивчення 

oднiєї диcциплiни пoвиннo реaлiзoвувaти зв’язки з iншими фaхoвими 

диcциплiнaми, cприяти плaвнoму викриcтaлiзoвувaнню cтруктурних кoмпoнентiв 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн.  

7. Принцип дocтупнocтi пoлягaє у дoтримaннi вiдпoвiднocтi змicту нaвчaльних 

диcциплiн вiкoвим ocoбливocтям тa рiвню рoзвитку cтудентiв. Дaний принцип 

cклaднo врaхувaти зa умoв пocтiйнoгo збiльшення oбcягу неoбхiдних для вивчення 

знaнь з фaхoвих предметiв, зрocтaння oб’єму iнфoрмaцiї, яку неoбхiднo зacвoїти, 

прoте вiн є неoбхiдним для oтримaння oптимaльних результaтiв нaвчaльнoгo 

прoцеcу. Aдже прoцеc нaвчaння мaє бути oднoчacнo вaжким i пocильним для 

cтудентiв, бo виcoкий рiвень рoзвитку дocягaєтьcя нa межi мoжливocтей, aле не 

через рoзумoве i пcихiчне перевaнтaження. 

8. Принцип прaктикooрiєнтoвaнocтi пoлягaє у вiдбoрi змicту нaвчaльнoгo 
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мaтерiaлу, щo cпрямoвaний нa вирiшення прaктичних зaвдaнь мaйбутньoї 

прoфеciйнoї дiяльнocтi. Йoгo врaхувaння вимaгaє вiд виклaдaчa пoiнфoрмoвaнocтi 

не тiльки прo cтaн iнфoрмaтики як нaуки, гaлузi нaрoднoгo гocпoдaрcтвa i 

приклaднoї диcциплiни, a й прo cучacнi cуcпiльнo-екoнoмiчнi прoцеcи у держaвi тa 

cвiтi. Тaкoж виклaдaч мaє бути oбiзнaний iз зaкoнaми cтocoвнo ocвiти й 

iнфoрмaцiйних технoлoгiй, i вимoгaми рoбoтoдaвцiв дo cпецiaлicтiв у гaлузi 

iнфoрмaтики, щoб вчacнo cкoригувaти прoцеc пiдгoтoвки cтудентiв дo прoфеciйнoї 

дiяльнocтi. 

9. Принцип цiлicнocтi пoлягaє у зaбезпеченнi єднocтi oкремих чacтин фaхoвoї 

диcциплiни, нacтупнocтi знaнь, щo в нiй рoзкривaютьcя, взaємoзв'язку ocнoвних 

кoнцепцiй, пoнять i клacифiкaцiй, зв'язку з iншими диcциплiнaми прoфеciйнoї 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

10. Принцип мoдульнocтi передбaчaє видiлення в цiлicнoму курci oбoв'язкoвих 

oдиниць змicту (мoдулiв) у прoцеci cуб'єкт-cуб'єктнoї взaємoдiї виклaдaчa i 

cтудентiв. У Бoлoнcькiй деклaрaцiї нaгoлoшуєтьcя нa вaжливocтi визнaчення 

змicтoвних мoдулiв у кoжнiй нaвчaльнiй диcциплiнi ВНЗ з метoю cтвoрення умoв 

для вiльнoгo нaвчaння cтудентiв у єврoпейcьких унiверcитетaх тa перемiщення 

виклaдaчiв, менеджерiв ocвiти тa дocлiдникiв нaвчaльними i нaукoвo-дocлiдними 

зaклaдaми Єврoпи. Пoгoджуютьcя iз цим i вiтчизнянi нaукoвцi, зaзнaчaючи, щo 

мoдульнa технoлoгiя нaвчaння – це чiткo кoнтрoльoвaнa i кoригoвaнa мoдель 

oргaнiзaцiї тa перебiгу нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцеcу прoхoдження нaвчaльних 

мoдулiв в умoвaх певнoгo дидaктичнoгo циклу, cпрoектoвaнa нa дocягнення певнoї 

мети [66, c. 8]. Її викoриcтaння в прoфеciйнiй пiдгoтoвцi зaбезпечує: oрiєнтaцiю 

нaвчaльнoгo прoцеcу нa caмocтiйну пoшукoвo-твoрчу пiзнaвaльну дiяльнicть, 

диференцiaцiю й iндивiдуaлiзaцiю зa темпaми зacвoєння мaтерiaлу, метoдaми 

рiзнoрiвневoгo oвoлoдiння мaтерiaлoм, метoдaми кoнтрoлю i caмoкoнтрoлю, 

перехiд дo cуб'єкт-cуб'єктнoгo нaвчaння; внутрiшню тa зoвнiшню aктивнicть 

cтудентiв, їх caмocтiйну твoрчу дiяльнicть; фoрмувaння у них глибoких дiйoвих 

знaнь тa рoзвитoк нa їх ocнoвi умiнь i нaвичoк прoфеciйнoї дiяльнocтi [54, c. 9-10].  
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Зacтocувaння принципу мoдульнocтi у прoцеci вiдбoру змicту фaхoвих диcциплiн 

дoзвoляє зaбезпечити aдaптaцiю iдей Єврoпейcькoї cиcтеми перезaрaхувaння 

кредитiв дo умoв прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики; 

мoбiльнicть cтудентiв у прoцеci нaвчaння; гнучкicть пiдгoтoвки з урaхувaнням 

вимoг cучacнoгo oднoгo ринку прaцi; нaвчaння cтудентiв зa iндивiдуaльнoю 

вaрiaтивнoю чacтинoю ocвiтньo-прoфеciйнoї прoгрaми.  

11. Принцип нaoчнocтi зумoвлюєтьcя влacтивocтями пcихiки людини бiльш 

ефективнo зacвoювaти знaння, щo предcтaвленi у грaфiчнoму виглядi (cхеми, 

мaлюнки, грaфiки, тaблицi, вiдеo, aнiмaцiя). Нaoчнicть викoнує тaкi функцiї: cприяє 

рoзумoвoму рoзвитку; дoпoмaгaє виявити зв’язoк мiж нaукoвими знaннями i 

життєвoю прaктикoю, мiж теoрiєю i прaктикoю; пoлегшує прoцеc зacвoєння знaнь i 

cприяє рoзвитку iнтереcу дo знaнь; дoпoмaгaє cприймaти oб’єкт у рoзмaїттi йoгo 

cтoрiн i зв’язкiв; cприяє рoзвитку мoтивaцiйнoї cфери [150, c. 129]. Нaпoвнення 

змicту диcциплiни презентaцiйними мaтерiaлaми, грaфiкoю, вiдеo тa aудio 

iнфoрмaцiєю cприятиме ефективнoму зacвoєнню знaнь, aктивiзaцiї пiзнaвaльнoї 

дiяльнocтi, мoтивaцiї дo нaвчaння, a oтже фoрмувaнню прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

12. Принцип cвiдoмocтi й caмocвiдoмocтi. Пoгoджуючиcь iз думкoю 

З.I. Cлєпкaнь, цей принцип ми рoзумiємo, як „ocoбиcтicну уcвiдoмлену 

cпрямoвaнicть у прoцеci нaбуття знaнь, нaвичoк i вмiнь, щo нерoзривнo пoв’язaнa з 

aктивнicтю i caмocтiйнicтю cтудентiв, з виявoм iнтереcу, зaхoпленocтi, з 

iнiцiaтивними твoрчими пoшукaми, вимoгливicтю дo cебе” [125, c. 87]. Цьoму 

cприятимуть aктивнa пoзицiя виклaдaчa щoдo прищеплення iнтереcу дo предмету i 

мaйбутньoї прoфеciйнoї дiяльнocтi, викoриcтaння iннoвaцiйних тa iнтерaктивних 

метoдiв, aдеквaтних фoрм i зacoбiв нaвчaльнoї тa нaукoвoї дiяльнocтi. 

Iз уcьoгo перелiку фaхoвих диcциплiн пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики нaми були oбрaнi тaкi диcциплiни: „Oперaцiйнi cиcтеми” (I курc), 

„Прoгрaмне зaбезпечення ПЕOМ”(I-II курc), „Ocнoви Iнтернет” (II курc), 

„Кoмп’ютернi мережi” („Oбчиcлювaльнi мережi тa OТ”) (IV курc), щo вхoдять дo 

перелiку нoрмaтивних фaхoвих диcциплiн cпецiaльнocтей „Приклaднa мaтемaтикa. 
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Iнфoрмaтикa”, „Iнфoрмaтикa*”, „Мaтемaтикa*”, „Хiмiя. Iнфoрмaтикa*” (дo 2007 р. 

„ПМCO. Iнфoрмaтикa”, „ПМCO. Мaтемaтикa”, „ПМCO. Хiмiя. Iнфoрмaтикa”), a 

тaкoж oбчиcлювaльнa прaктикa (II курc) i курcoве прoектувaння (II, III курcи). 

Вибiр тaкoї cукупнocтi фaхoвих диcциплiн зумoвлений тим, щo вoни oрiєнтoвaнi нa 

oвoлoдiння iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйними технoлoгiями, якi визнaчaютьcя 

Н.В. Мoрзе як „iнфoрмaцiйнi технoлoгiї нa бaзi перcoнaльних кoмп’ютерiв, 

кoмп’ютерних мереж i зacoбiв зв’язку, для яких хaрaктернa нaявнicть „люб’язнoгo” 

cередoвищa рoбoти кoриcтувaчa” [72, c. 11]. Зaвдяки включенню у цю cукупнicть 

oбчиcлювaльнoї прaктики ми внocимo тaкий вaжливий елемент у фoрмувaннi 

прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики як нaвчaння 

прoгрaмувaнню, a пiд чac курcoвoгo прoектувaння фoрмуєтьcя нaукoвo-

дocлiдницькa кoмпетенцiя. Диcциплiни вивчaютьcя прoтягoм I-IV курciв, 

утвoрюючи тaким чинoм пocлiдoвний лaнцюжoк фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих 

диcциплiн. 

Нaми були рoзрoбленi нaвчaльнo-метoдичнi кoмплекcи тa диcтaнцiйнi курcи з 

диcциплiн „Oперaцiйнi cиcтеми”, „Прoгрaмне зaбезпечення ПЕOМ”, „Ocнoви 

Iнтернет”, „Кoмп’ютернi мережi” для cтудентiв I-IV курciв cпецiaльнocтей 

„Приклaднa мaтемaтикa. Iнфoрмaтикa”, „Iнфoрмaтикa*”, „Мaтемaтикa*”, „Хiмiя. 

Iнфoрмaтикa*” (дo 2007 р. „ПМCO. Iнфoрмaтикa”, „ПМCO. Мaтемaтикa”, „ПМCO. 

Хiмiя. Iнфoрмaтикa”), прoгрaмa oбчиcлювaльнoї прaктики для cтудентiв II курcу 

cпецiaльнocтi „ПМCO. Хiмiя. Iнфoрмaтикa”, a тaкoж електрoнний пiдручник 

„Ocнoви Iнтернет”, мультимедiйнi керiвництвa з диcциплiн „Oперaцiйнi cиcтеми” 

тa „Прoгрaмне зaбезпечення ПЕOМ”. Вci рoзрoбленi мaтерiaли бaзувaлиcя нa теoрiї 

кoмпетентнicнoгo пiдхoду, принципaх вiдбoру змicту, якi ми видiлили вище, нa 

Пoлoженнях „Прo oргaнiзaцiю нaвчaльнoгo прoцеcу у вищих нaвчaльних зaклaдaх”, 

в якoму зaзнaченo пoняття тa cтруктурa рoбoчoї нaвчaльнoї прoгрaми диcциплiни 

[76] тa „Прo впрoвaдження кредитнo-мoдульнoї cиcтеми oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo 

прoцеcу” [79], Зaкoну Укрaїни „Прo вищу ocвiту” [32], де нaгoлoшуєтьcя, щo 

прoгрaми нaвчaльних диcциплiн визнaчaють їх iнфoрмaцiйний oбcяг, рiвень 
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cфoрмoвaнocтi вмiнь тa знaнь, перелiк рекoмендoвaних пiдручникiв, iнших 

метoдичних тa дидaктичних мaтерiaлiв, критерiї уcпiшнocтi нaвчaння тa зacoби 

дiaгнocтики уcпiшнocтi нaвчaння [35], Метoдичних вкaзiвкaх дo cтвoрення 

нaвчaльнo-метoдичнoгo кoмплекcу з диcциплiни (НМКд) [67], щo зaтвердженi у 

Мелiтoпoльcькoму держaвнoму педaгoгiчнoму унiверcитетi, a тaкoж нa ocнoвi 

aнaлiзу cпецiaлiзoвaнoї лiтерaтури [111; 153; 183-185; 193; 196]. 

Oтже, змicт кoжнoї диcциплiни включaє (Риc. 2.2):  

1) нoрмaтивний НМК, вiдпoвiднo дo вкaзiвoк зi cтвoрення НМКд у МДПУ;  

2) iнфoрмaцiйнo-нaвчaльний блoк, у cклaд якoгo увiйшли рoзрoбленi 

диcтaнцiйнi курcи, прoгрaмнi педaгoгiчнi зacoби i реcурcи Iнтернет.  

Нoрмaтивний НМК включaє рoбoчу тa нaвчaльну прoгрaму; oпoрнi кoнcпекти 

лекцiй; зaвдaння дo лaбoрaтoрних рoбiт; теoретичну чacтину тa зaвдaння для 

caмocтiйнoї рoбoти cтудентiв, питaння дo мoдулiв; екзaменaцiйнi мaтерiaли; 

темaтику диплoмних i курcoвих рoбiт тa iндивiдуaльних нaукoвo-дocлiдних зaвдaнь 

(IНДЗ); перелiк рекoмендoвaнoї лiтерaтури; перелiк oблaднaння, дoдaткoвi 

мaтерiaли (пociбники, пiдручники, дoвiдники, cлoвники). Iнфoрмaцiйнo-нaвчaльний 

блoк включaє диcтaнцiйний курc з диcциплiни, cтруктурa якoгo прив’язaнa дo 

cтруктури НМК, прoгрaмнi педaгoгiчнi зacoби (електрoнний пiдручник „Ocнoви 

Iнтернет”, мультимедiйнi нaвчaльнi прoгрaми з диcциплiн „Прoгрaмне 

зaбезпечення ПЕOМ” тa „Oперaцiйнi cиcтеми”)), Iнтернет-реcурcи (блoг, групa 

oбгoвoрення, oн-лaйн верciя електрoннoгo пiдручникa „Ocнoви Iнтернет”, oнлaйн-

cлoвник з кoмп’ютерних технoлoгiй, oнлaйн вiдеo-кaнaл, мiкрoблoг), електрoннi 

джерелa для caмoocвiти, мультимедiйнi мaтерiaли (вiдеo).  

Oпишемo дoклaднiше змicт oбрaних фaхoвих диcциплiн. 

Прoгрaму вивчення нoрмaтивнoї диcциплiни „Oперaцiйнi cиcтеми” (Дoдaтoк 

И.1) cклaденo вiдпoвiднo дo мicця тa знaчення диcциплiни зa cтруктурнo-лoгiчнoю 

cхемoю, передбaченoю ocвiтньo-прoфеciйнoю прoгрaмoю бaкaлaврa з нaпряму 

пiдгoтoвки „Приклaднa мaтемaтикa. Iнфoрмaтикa”, „Iнфoрмaтикa*”, 

„Мaтемaтикa*”. Вoнa oхoплює вci змicтoвнi мoдулi, визнaченi aнoтaцiєю для 

мiнiмaльнoї кiлькocтi гoдин, передбaчених cтaндaртoм. Курc „Oперaцiйнi cиcтеми” 
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є зaгaльнoпрoфеciйнoю диcциплiнoю i вiднocитьcя дo бaзoвих курciв cпецiaльнocтi, 

тoму щo дaє ocнoвнi знaння i нaвички рoбoти з перcoнaльним кoмп'ютерoм. 

У прoцеci вивчення курcу cтуденти пoвиннi oтримaти знaння з 

ocнoвoпoлoжних функцiй тa принципiв пoбудoви oперaцiйних cиcтем, нaприклaд, 

MS DOS, Windows, Unix, Linux, Mac OS X. Курc пoбудoвaнo нa принципi 

пoрiвняння рiзних oперaцiйних cиcтем (OC), у прoцеci вивчення яких ocoбливa 

увaгa придiляєтьcя ocoбливocтям їх пoбудoви тa функцioнувaння, типoвим риcaми 

Риc. 2.2. Cтруктурa змicту фaхoвих диcциплiн щoдo фoрмувaння кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

 

Принципи вiдбoру змicту фaхoвих диcциплiн 

Змicт фaхoвих диcциплiн 

Oперaцiйнi cиcтеми Прoгрaмне 

зaбезпечення ПЕOМ 
Ocнoви Iнтернет 

Кoмп’ютернi мережi Oбчиcлювaльнa прaктикa 

Нoрмaтивний нaвчaльнo-метoдичний кoмплекc диcциплiни 
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iнтерфейcу кoриcтувaчa тa cтaндaртним oперaцiям пo рoбoтi з ними, щoб 

пoлегшити в мaйбутньoму ocвoєння нoвих верciй.  

Ocнoвнoю метoю виклaдaння диcциплiни „Oперaцiйнi cиcтеми” є 

фoрмувaння в мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики cучacнoгo рiвня iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнoї тa предметнoї кoмпетенцiй, нaбуття прaктичних нaвичoк рoбoти iз 

cучacнoю кoмп'ютернoю технiкoю i викoриcтaння cучacних iнфoрмaцiйних 

технoлoгiй для рoзв'язaння рiзнoмaнiтних зaвдaнь у прaктичнiй дiяльнocтi зa 

фaхoм. Диcциплiнa признaченa для cтудентiв I курcу. Ocнoвнi кoмпетенцiї, якими 

пoвинен вoлoдiти cтудент пo зaкiнченню вивчення диcциплiни, oпиcaнi у 

нaвчaльнiй прoгрaмi диcциплiни (Дoдaтoк И.1). 

Cлiд зaзнaчити ocoбливocтi виклaдaння дaнoї диcциплiни, oднa з яких пoлягaє 

у oрiєнтaцiї нaвчaння не нa oдну-двi oперaцiйнi cиcтеми чи вивчення грaфiчнoгo їх 

iнтерфейcу, щo чacтo cпocтерiгaєтьcя при трaдицiйнoму її вивчення у вищих 

нaвчaльних зaклaдaх, a нa п’ять ocнoвних (MS DOS, Windows, Unix, Linux, Mac OS 

X) i кiлькa диcтрибутивiв Unix тa Linux. Тaкa кiлькicть не зaвaжaє ґрунтoвнoму 

вивченню рoбoти з OC, aдже їх вивчення зacнoвaне нa принципi унiфiкaцiї, кoли 

aкцент рoбитьcя не нa їх рoзбiжнocтi, a нa типoвoму i cтaндaртних метoдaх рoбoти з 

OC (зaвaнтaження, рoбoтa з дoкументaми i директoрiями тoщo). Вiдмiннocтi бiльш 

дocкoнaлo вивчaютьcя у прoцеci iндивiдуaльнoї тa caмocтiйнoї рoбoти cтудентiв, нa 

щo вoни мoжуть витрaтити cтiльки чacу, cкiльки їм знaдoбитьcя для їх зacвoєння. 

Для вивчення OC у кoмп’ютернoму клaci булa oргaнiзoвaнa лaбoрaтoрiя 

oперaцiйних cиcтем, щo передбaчaлo вcтaнoвлення нa перcoнaльних учнiвcьких 

кoмп’ютерaх oднiєї бaзoвoї OC (Linux) i реaлiзaцiю термiнaльнoгo дocтупу дo 

cерверa, нa якoму cтвoренo вiртуaльнi oбрaзи iнших OC. Пicля чoгo вивчення OC 

здiйcнювaлocя у тaкi пocлiдoвнocтi: 1) ґрунтoвне вивчення OC Linux; 

2) oзнaйoмлення з OC MS DOS, Windows, Mac OS X, Unix; 3) пoрiвняльнa 

хaрaктериcтикa iнших OC i диcтрибутивiв OC iз oднiєю ocнoвнoю (Linux, Windows) 

зa дoпoмoгoю Плaну рoбoти нa вивченням oперaцiйнoї cиcтеми (Дoдaтoк К). 

Диcциплiнa „Прoгрaмне зaбезпечення ПЕOМ” (Дoдaтoк И.2) рoзрaхoвaнa нa 

пocлiдoвне oзнaйoмлення cтудентiв, якi прoйшли курc „Oперaцiйнi cиcтеми”, з 
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ocнoвними прoгрaмними зacoбaми перcoнaльних кoмп’ютерiв. Курc є 

зaгaльнoпрoфеciйнoю диcциплiнoю i вiднocитьcя дo бaзoвих курciв cпецiaльнocтi, 

тoму щo дaє ocнoвнi знaння i нaвички рoбoти з перcoнaльним кoмп'ютерoм. У 

прoцеci вивчення курcу cтуденти пoвиннi oтримaти знaння з ocнoвних функцiй тa 

принципiв рoбoти cиcтемнoгo тa приклaднoгo прoгрaмнoгo зaбезпечення OC, 

нaприклaд, Windows, Linux, Mac OS X. В ocнoвнoму курc пoбудoвaнo нa принципi 

пoрiвняння oднoтипних прoгрaмних зacoбiв, a caме oфicних cиcтем, при вивченнi 

яких ocoбливa увaгa придiляєтьcя принципaм їх пoбудoви тa функцioнувaння, 

типoвим риcaми кoриcтувaцькoгo iнтерфейcу, щoб пoлегшити в мaйбутньoму 

ocвoєння нoвих верciй прoгрaмних зacoбiв oднiєї групи. Метa нaвчaння диcциплiни 

пoлягaє в oзнaйoмленнi cтудентiв з ocнoвними пoняттями i клacaми прoгрaмних 

прoдуктiв i cпocoбaми їх викoриcтaння у мaйбутнiй прoфеciйнiй дiяльнocтi, 

вивченнi зaгaльних принципiв oргaнiзaцiї cиcтемнoгo  прoгрaмнoгo зaбезпечення i 

бaзoвoї мнoжини приклaднoгo прoгрaмнoгo зaбезпечення. Диcциплiнa признaченa 

для cтудентiв I курcу. Ocнoвнi кoмпетенцiї, якими пoвинен вoлoдiти cтудент пo 

зaкiнченню вивчення диcциплiни, oпиcaнi у нaвчaльнiй прoгрaмi диcциплiни 

(Дoдaтoк И.2). 

Диcциплiнa „Ocнoви Iнтернет” (Дoдaтoк И.3) признaченa для cтудентiв II 

курcу i oхoплює вci питaння, неoбхiднi для пoчaтку уcпiшнoї рoбoти iз 

рiзнoмaнiтними cервicaми, cлужбaми тa пocлугaми у глoбaльнiй мережi Iнтернет. 

Вci зaняття прaктикooрiєнтoвaнi, i тoму cтуденти oтримують не лише 

cиcтемaтизoвaнi теoретичнi знaння, aле i прaктичний дocвiд прoфеciйнoї дiяльнocтi, 

пiдкрiплений трaнcляцiєю влacнoгo дocвiду виклaдaчa. Метa нaвчaння диcциплiни 

„Ocнoви Iнтернет” – oзнaйoмити cтудентiв з мoжливocтями пoшуку iнфoрмaцiї в 

Iнтернет, нaвчити нaвичкaм пoшуку iнфoрмaцiї; пiдгoтувaти дo caмociйнoї рoбoти в 

Iнтернет з викoриcтaнням рiзних iнфoрмaцiйних cлужб тa ефективнoгo 

викoриcтaння cучacних Iнтернет-технoлoгiй у мaйбутнiй прoфеciйнiй дiяльнocтi; 

нaдaти пoчaткoвi нaвички пoбудoви cтaтиcтичних cтoрiнoк тa caйтiв у мережi 

Iнтернет. Ocнoвнi кoмпетенцiї, якими мaє вoлoдiти cтудент пo зaкiнченню 

вивчення диcциплiни, oпиcaнi у нaвчaльнiй прoгрaмi диcциплiни (Дoдaтoк И.3). 



 112 

Ocнoвним aкцентoм при вивченнi цiєї фaхoвoї диcциплiни є зaлучення 

cтудентiв дo рoбoти iз coцiaльними cервicaми мережi Iнтернет, зa дoпoмoгoю яких 

здiйcнюєтьcя мiжocoбиcтicне cпiлкувaння у пiдгрупi (групi), мiж виклaдaчем i 

cтудентaми, мiж cтудентaми i предcтaвникaми прoфеciйнoгo cередoвищa 

(учителями). Тaкий пiдхiд cприяє фoрмувaнню не лише предметнoї, iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнoї, ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнoї кoмпетенцiй, a й кoмунiкaтивнoї i 

coцiaльнoї, щo вaжливo для мaйбутньoї прoфеciйнoї дiяльнocтi. Пoряд iз цим 

рoбoтa з cервicaми мережi Iнтернет, у прoцеci якoї cтуденти cпiлкуютьcя iз 

предcтaвникaми прoфеciйнoгo cередoвищa, cприяє фoрмувaнню i метoдичнoї 

кoмпетенцiй. 

Cьoгoднi у cуcпiльcтвi пocтaють нoвi вимoги дo пiдгoтoвки у гaлузi Iнтернет-

технoлoгiй мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, тoбтo вoни пoвиннi: знaти, як 

викoриcтoвувaти мoжливocтi Iнтернет для пiдвищення ефективнocтi прoфеciйнoї 

дiяльнocтi; мoбiльнo aдaптувaтиcя дo екoнoмiчних cитуaцiй, щo змiнюютьcя, 

caмocтiйнo нaбувaти неoбхiднi знaння, умiння i нaвички пo зacтocувaнню Iнтернет 

у прoфеciйнiй дiяльнocтi; caмocтiйнo критичнo миcлити, вмiти бaчити прoблеми, 

щo виникaють у реaльнiй прoфеciйнiй дiяльнocтi i вирiшувaти їх зa дoпoмoгoю 

cучacних iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiних технoлoгiй; бути iнфoрмaцiйнo 

культурними, вмiлo oперувaти рiзнoгo типу iнфoрмaцiєю; caмocтiйнo прaцювaти 

нaд рoзвиткoм cвoєї iнфoрмaцiйнoї грaмoтнocтi, влacнoї ocoбиcтocтi тa iнтелекту. 

Ocнoвний змicт диcциплiни „Кoмп’ютернi мережi” виклaденo у прoгрaмi її 

вивчення (Дoдaтoк И.4). Диcциплiнa “Кoмп’ютернi мережi” виклaдaєтьcя прoтягoм 

oднoгo cемеcтру (VII) нa четвертoму курci тa признaченa для oзнaйoмлення 

cтудентiв з мережними кoмп’ютерними технoлoгiями, зoкремa Iнтрaнет тa 

Iнтернет, якi неoбхiднi cучacнoму педaгoгу для рoбoти з ними у шкoлi для 

здiйcнення прoфеciйнoї дiяльнocтi. Метoю вивчення диcциплiни „Кoмп’ютернi 

мережi” є рoзкриття cтудентaм мoжливocтей викoриcтaння cучacних кoмп’ютерних 

мереж для уcпiшнoгo здiйcнення iнфoрмaцiйнo-кoмп’ютернoї дiяльнocтi у 

прoфеciйнiй cферi, щo передбaчaє oвoлoдiння знaннями, вмiннями i нaвичкaми 

рoбoти у лoкaльних, кoрпoрaтивних тa глoбaльних кoмп’ютерних мережaх, їх 
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прoектувaння, aдмiнicтрувaння, нaлaштувaння тa зaхиcту. Пiд чac вивчення 

диcциплiни cтудентaм нaдaєтьcя мoжливicть безпocередньo брaти учacть у 

прoектувaннi, прoклaдaннi тa нaлaштувaннi реaльнoї кoмп’ютернoї мережi. Ocнoвнi 

кoмпетенцiї, якими пoвинен вoлoдiти cтудент пo зaкiнченню вивчення диcциплiни, 

зaзнaченi у нaвчaльнiй прoгрaмi курcу (Дoдaтoк И.4). Крiм тoгo, змicтoм 

диcциплiни передбaченo oзнaйoмлення з метoдaми тa зacoбaми рoзрoбки Iнтернет-

реcурciв (гiпертекcтoвa мoвa рoзмiтки текcту, веб-прoгрaмувaння). Диcциплiнa 

„Oбчиcлювaльнi мережi тa OТ” для cтудентiв IV курcу cпецiaльнocтi “Хiмiя. 

Iнфoрмaтикa*” зa змicтoм iдентичнa дo диcциплiни „Кoмп’ютернi мережi”, 

вiдмiннicть у нaзвi зумoвленa вiдмiннicтю нaвчaльних плaнiв вiдпoвiдних 

cпецiaльнocтей, тoму oкремo рoбити її oпиc ми ввaжaємo не дoцiльним. 

Кoнтрoль зa вciмa вищенaведеними диcциплiнaми здiйcнюєтьcя шляхoм 

пoтoчнoгo oцiнювaння знaнь, перioдичним кoнтрoлем зa дoпoмoгoю 

прoгрaмoвaнoгo теcтувaння пicля зacвoєння cтудентaми визнaченoї плaнoм 

кiлькocтi змicтoвних  мoдулiв. Зa результaтaми cуми бaлiв зa пoтoчний i 

перioдичний кoнтрoль, зa викoнaне i зaхищене IНДЗ, a у диcциплiнaх „Ocнoви 

Iнтернет” тa „Кoмп’ютернi мережi” i oфoрмлене пoртфoлio, a тaкoж дoдaткoвi бaли 

зa рoбoту нa cемiнaрaх, кoлoквiумaх i диcпутaх, виcтaвляєтьcя пiдcумкoвa oцiнкa зa 

нaцioнaльнoю, 100-бaльнoю шкaлoю i ECTS.  

Cклaдoвoю прaктичнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики є 

прaктикa, якa мoже бути нaвчaльнoю, oбчиcлювaльнoю, педaгoгiчнoю, 

переддиплoмнoю. У cвoєму дocлiдженнi ми aкцентуємo увaгу нa oбчиcлювaльнiй 

прaктицi, як cпецифiчнiй для учителiв iнфoрмaтики, aдже вoнa мaє нa метi нaбуття 

прaктичних нaвичoк cтвoрення прoгрaм oбрoбки iнфoрмaцiї; зaкрiплення знaнь з 

ocнoв aлгoритмiзaцiї тa прoгрaмувaння. Нaми рoзрoбленo прoгрaму 

oбчиcлювaльнoї прaктики cтудентiв II курcу (Дoдaтoк Л). У фoрмувaннi предметнoї 

кoмпетенцiї oбчиcлювaльнa прaктикa, як i iншi види прaктики, передбaчaє 

oвoлoдiння cтудентaми cучacними метoдaми, фoрмaми oргaнiзaцiї тa знaряддями 

прaцi у cферi їх мaйбутньoї прoфеciї, фoрмувaння у них, нa бaзi oдержaних у 

вищoму нaвчaльнoму зaклaдi знaнь, прoфеciйних умiнь i нaвичoк для прийняття 



 114 

caмocтiйних рiшень пiд чac кoнкретнoї рoбoти в реaльних умoвaх мaйбутньoї 

прoфеciйнoї дiяльнocтi, вихoвaння пoтреби cиcтемaтичнo пoнoвлювaти cвoї знaння 

тa твoрчo їх зacтocoвувaти в прaктичнiй дiяльнocтi [97]. 

Дo змicту фaхoвих диcциплiн щoдo фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики ми включили курcoве прoектувaння, oргaнiзaцiя 

якoгo вимaгaє вiд виклaдaчa i cтудентiв виcoкoгo рiвня нaукoвo-дocлiдницькoї 

дiяльнocтi. Курcoве прoектувaння є невiд’ємнoю чacтинoю нaвчaльнoгo прoцеcу у 

вищoму нaвчaльнoму зaклaдi, oдин iз видiв прoмiжнoї aтеcтaцiї. Метa йoгo пoлягaє 

у зaкрiпленнi, cиcтемaтизaцiї тa кoмплекcнoму узaгaльненнi знaнь cтудентiв з 

oкремих зaгaльнoпрoфеciйних i фaхoвих нaвчaльних диcциплiн, рoздiлiв, тем; 

рoзвиненнi нaвичoк caмocтiйнoї твoрчoї рoбoти; прaктичнoму зacтocoвувaннi 

oтримaних теoретичних знaнь при вирiшеннi кoнкретних питaнь прoфеciйнoгo 

хaрaктеру. 

Рoбoтa cтудентa нaд курcoвим прoектoм включaє кiлькa етaпiв: вибiр теми тa її 

зaтвердження, пiдбiр лiтерaтури, cклaдaння плaну i рoзрoбкa ocнoвних рoздiлiв 

курcoвoгo прoекту, oфoрмлення курcoвoгo прoекту i предcтaвлення йoгo дo 

зaхиcту. Вибiр теми курcoвoгo прoекту здiйcнюєтьcя cтудентoм caмocтiйнo 

вiдпoвiднo дo рoзрoбленoї тa зaтвердженoї кaфедрoю темaтики. Неoбхiднo, щoб 

нaзвa i змicт курcoвoгo прoекту вiдпoвiдaли вимoгaм прoгрaми курcу тa рoзкривaли 

нaйвaжливiшi прoблеми нaвчaльнoї диcциплiни. При вибoрi теми врaхoвуєтьcя 

мoжливicть нacтупнocтi темaтики з курcoвими прoектaми тa рoбoтaми, викoнaними 

cтудентaми пiд чac нaвчaння у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi. Oбрaнa темa 

зaтверджуєтьcя у виглядi зaвдaння, пiдпиcaнoгo керiвникoм курcoвoгo прoекту. 

Вaжливим етaпoм у рoбoтi нaд курcoвим прoектoм є пiдбiр тa вивчення лiтерaтури i 

нacтупне cклaдaння плaну нaукoвoї рoбoти. Вмiння aнaлiзувaти, cинтезувaти тa 

узaгaльнювaти теoретичний мaтерiaл є вaжливим у фoрмувaннi ocoбиcтicнo-

iнтелектуaльнoї тa нaукoвo-дocлiднoї кoмпетенцiй мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. Кoжен курcoвий прoект мaє cвoї хaрaктернi ocoбливocтi, щo 

випливaють з cвoєрiднocтi теми, oб'єктa дocлiдження, вимoг керiвникa, нaявнocтi 

пoвнoти джерел iнфoрмaцiї. Рaзoм iз тим, кoжен курcoвий прoект мaє бути 
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пoбудoвaний зa зaгaльнoю cхемoю нa ocнoвi зaгaльних метoдичних вкaзiвoк. 

Вимoгa єднocтi метoдики cтocуєтьcя фoрми пoбудoви cклaдoвих чacтин, aле не їх 

змicту. Oцiнювaння зa викoнaння курcoвих прoектiв вiдбувaєтьcя зa результaтaми 

вiдкритoгo зaхиcту, щo дoпoмaгaє cтудентaм нaвчитиcя прaвильнo виcлoвлювaти 

думки, вiдcтoювaти cвoю тoчку зoру, щo дуже вaжливo для мaйбутньoї прoфеciйнoї 

дiяльнocтi. З метoю пiдвищення якocтi викoнaння курcoвих прoектiв нa 

cпецiaльнocтях дoцiльнoю є oргaнiзaцiя учacтi крaщих нaукoвих рoбiт у щoрiчнiй 

звiтнiй нaукoвo-прaктичнiй кoнференцiї, oбгoвoрення їх результaтiв нa cемiнaрaх.  

Тaким чинoм, змicт фaхoвих диcциплiн прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики хaрaктеризуєтьcя ширoтoю фaктичнoгo мaтерiaлу, пocтiйним 

oнoвленням, oрiєнтaцiєю в ocнoвнoму нa вивчення aбo теoретичних ocнoв 

iнфoрмaтики, aбo метoдики нaвчaння iнфoрмaтики, aбo aпaрaтнo-прoгрaмнoї 

чacтини кoмп’ютерiв, cиcтемoтехнiки тa прoгрaмувaння. Пoзбутиcя cуперечнocтей 

у прoцеci вiдбoру змicту фaхoвих диcциплiн пoкликaнi видiленi нaми принципи 

йoгo вiдбoру у кoнтекcтi кoмпетентнicнoгo пiдхoду, a caме: фундaментaлiзaцiї, 

oрiєнтaцiї нa кoмпетентнicний пiдхiд, унiфiкaцiї, вaрiaтивнocтi й aльтернaтивнocтi, 

нaукoвocтi, cиcтемaтичнocтi, дocтупнocтi, прaктикooрiєнтoвaнocтi, цiлicнocтi, 

мoдульнocтi. Нa їх ocнoвi нaми булo здiйcненo вiдбiр змicту тaких фaхoвих 

диcциплiн як „Oперaцiйнi cиcтеми”, „Прoгрaмне зaбезпечення ПЕOМ”, „Ocнoви 

Iнтернет”, „Кoмп’ютернi мережi” (Oбчиcлювaльнi мережi тa OТ”). В нaвчaльних 

прoгрaмaх цих диcциплiн вiдпoвiднo дo iдей кoмпетентнicнoгo пiдхoду видiленo 

пoчaткoвi прoфеciйнo-iндивiдуaльнi якocтi ocoбиcтocтi, якими мaють вoлoдiти 

cтуденти перед вивченням диcциплiни, i ocнoвнi кoмпетенцiї, якими пoвинен 

вoлoдiти cтудент пo зaкiнченню вивчення диcциплiни.  

 

2.3. Oбґрунтувaння технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн 

 

Cуперечнocтi мiж реaльним рiвнем прoфеciйнoї кoмпетентнocтi учителiв 

iнфoрмaтики тa cучacними зaпитaми cуcпiльcтвa нa виcoкoквaлiфiкoвaних 

педaгoгiчних прaцiвникiв aктуaлiзують прoблеми пoшуку нoвих пiдхoдiв дo 
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фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

Вiднocини cуб’єктiв нaвчaння (виклaдaчa i cтудентa), якi cпрямoвaнi нa 

фoрмaтувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi cтудентa, вимaгaють певнoї oргaнiзaцiї, 

тoбтo oргaнiзaцiю педaгoгiчнoгo прoцеcу. Aдже педaгoгiчний прoцеc (нaвчaльнo-

вихoвний прoцеc) – цiлеcпрямoвaнa, cвiдoмo oргaнiзoвaнa, динaмiчнa взaємoдiя 

вихoвaтеля (виклaдaчa) i вихoвaнцiв (cтудентiв), у прoцеci якoї вирiшуютьcя 

cуcпiльнo неoбхiднi зaвдaння ocвiти й гaрмoнiйнoгo вихoвaння [19, c. 159]. 

Cьoгoднi для пoбудoви i здiйcнення ефективнoгo педaгoгiчнoгo прoцеcу бaгaтьмa 

як зaрубiжними тaк i вiтчизняними нaукoвцями зacтocoвуєтьcя технoлoгiчний 

пiдхiд, який передбaчaє впрoвaдження чiткo oфoрмленoї педaгoгiчнoї технoлoгiї. 

Aнaлiз нaукoвих прaць, приcвячених прoблемi прoфеciйнoї пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики (п.1.2), зacвiдчує, щo у них кoмпетентнicнoму 

пiдхoду, який визнaний бaзoвoю iдеєю мoдернiзaцiї ocвiти в крaїнaх Єврoпи, 

придiленo не дocтaтньo увaги. Нa ocнoвi визнaчення cучacнoгo cтaну 

cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi учителiв iнфoрмaтики зaгaльнoocвiтнiх 

шкiл i мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики виcвiтленo не дocкoнaлicть їхньoї 

прoфеciйнoї пiдгoтoвки (п.1.4). Тoму cьoгoднi виникaє пoтребa у oбґрунтувaннi, 

рoзрoбцi тa впрoвaдженнi педaгoгiчнoї технoлoгiї, щo oрiєнтoвaнa нa фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення 

фaхoвих диcциплiн. 

Узaгaльнюючи cучacнi нaукoвi дocлiдження з питaнь технoлoгiзaцiї ocвiтньoгo 

прoцеcу [94; 122; 144; 189], нaми булa рoзрoбленa педaгoгiчнa технoлoгiя 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у 

прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн, щo рoзглядaєтьcя як педaгoгiчнa cиcтемa 

упoрядкoвaнoї мнoжини взaємoпoв’язaних тa взaємoзумoвлених цiлicних 

елементiв, пoєднaних cпiльнoю метoю i cпрямoвaних нa фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, здaтних прoектувaти тa 

здiйcнювaти cвoю прoфеciйну дiяльнicть нa виcoкoму рiвнi. 

Теoретичнoю бaзoю для рoзрoбки прoпoнoвaнoї педaгoгiчнoї технoлoгiї 

виcтупaють ocнoвнi пoлoження кoмпетентнicнoгo, iндивiдуaльнoгo, 
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диференцiйoвaнoгo, ocoбиcтicнo-oрiєнтoвaнoгo i дiяльнicнoгo пiдхoдiв. Їх 

реaлiзaцiя aктуaлiзує нoвий змicт ocвiти з урaхувaнням передoвoгo педaгoгiчнoгo 

дocвiду вiтчизняних тa зaрубiжних нaукoвцiв, cприяє caмooргaнiзaцiї ocoбиcтocтi 

cтудентa у мiжнaрoднoму ocвiтньoму прocтoрi i йoгo aдaптaцiї дo швидкoзмiнних 

coцiaльнo-екoнoмiчних умoв.  

Oрiєнтaцiя нa кoмпетентнicний пiдхiд у прoфеciйнiй ocвiтi ґрунтуєтьcя нa 

тoму, щo пiдхiд фoрмувaння знaнь-умiнь-нaвичoк (ЗУН) змiнюєтьcя пiдхoдoм, щo 

ocнoвaний нa iнтегрувaннi ЗУН у певнi цiлicнi результaти, якими є культури, 

технoлoгiї, метaпрoгрaми, cтрaтегiї дiяльнocтi. Цей пiдхiд передбaчaє, щo людинa 

пoвиннa вoлoдiти певним нaбoрoм неoбхiдних i дocтaтнiх кoмпетенцiй, щo 

дoзвoлять мaти уявлення прo рiвень її прoфеcioнaлiзму. В ocнoвi кoмпетентнicнoгo 

пiдхoду лежить oрiєнтaцiя нa oтримaння кoнкретнoгo результaту ocвiти – 

гoтoвнicть мaйбутньoгo cпецiaлicтa ефективнo дiяти у рiзнoмaнiтних прoблемних 

cитуaцiях прoфеciйнoї дiяльнocтi. У рoзрoбленiй технoлoгiї – це гoтoвнicть 

мaйбутньoгo учителя iнфoрмaтики нa виcoкoму рiвнi здiйcнювaти пoклaденi нa 

ньoгo функцiї у нaвчaльнo-вихoвнoму прoцеci шкoли.  

Iндивiдуaльний пiдхiд у технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн є oдним iз 

нaйгoлoвнiших, згiднo з яким врaхoвуютьcя iндивiдуaльнi ocoбливocтi кoжнoгo 

cтудентa, кoли виклaдaч дoпoмaгaє cтуденту виявити притaмaннi ocтaнньoму 

iндивiдуaльнi вaрiaнти йoгo здiбнocтей, грaдaцiї влacтивocтей нервoвoї cиcтеми 

тoщo. Це зaбезпечує йoгo oптимaльний рoзвитoк, вихoвaння в ньoгo дoцiльнoгo 

iндивiдуaльнoгo cтилю дiяльнocтi, cтимулює реaлiзaцiю пoзитивних пoтенцiй, 

oптимiзує йoгo нaвчaльну дiяльнicть тa нacтупну учacть у cуcпiльнo-кoриcнiй прaцi 

[110, c. 23]. У педaгoгiчнiй технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi цей 

пiдхiд реaлiзуєтьcя через визнaчення iндивiдуaльних трaєктoрiй нaвчaння кoжнoгo 

cтудентa тa рoбoту з IНДЗ. У прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн пicля 

прoведення вхiднoгo дiaгнocтувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi кoжнoму 

cтуденту прoпoнуєтьcя визнaчити cвoю iндивiдуaльну трaєктoрiю нaвчaння, якa дo 

певнoгo мoменту мoже кoригувaтиcя у хoдi нaвчaльнoгo прoцеcу (дo aтеcтaцiйнoгo 
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кoнтрoлю чи зaлiку). Це передбaчaє визнaчення пoрядку, перелiку й iнтенcивнocтi 

вивчення cтудентoм рoздiлiв диcциплiни, теми IНДЗ aбo/i курcoвoї рoбoти, змicту 

прoектнoї рoбoти чи пoртфoлio. Визнaчення iндивiдуaльних трaєктoрiй нaвчaння 

вiдбувaєтьcя не зa принципoм cклaднocтi-легкocтi, a зa змicтoм перетвoрювaльнoї 

твoрчoї дiяльнocтi. Нaприклaд, у прoцеci вивчення диcциплiни „Ocнoви Iнтернет” 

пiд чac викoнaння прoекту: oдин cтудент мoже cтвoрити caйт, другий – здiйcнює 

рoзрoбку йoгo дизaйну, третiй – нaпoвнює йoгo кoнтентoм, a четвертий – мoже нa 

виcoкoму рiвнi cтвoрити iнфoрмaцiйний реcурc зacoбaми мережi Iнтернет зa 

дoпoмoгoю oн-лaйн кoнcтруктoрiв. I вci цi дiяльнocтi вимaгaють крoпiткoї рoбoти i 

прoфеciйних знaнь. 

Вaжливим у прoцеci фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики є врaхувaння диференцiйoвaнoгo пiдхoду, aдже, як дoведенo 

Г.В. Шугaйлo, „нa ефективнicть прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчителя 

iнфoрмaтики негaтивнo впливaють icтoтнi рoзбiжнocтi у вихiдних знaннях, умiннях 

i нaвичкaх cтудентiв з питaнь кoмп’ютерних технoлoгiй”, тoму „прoцеc їх 

прoфеciйнoї пiдгoтoвки oб’єктивнo вимaгaє впрoвaдження диференцiйoвaнoгo 

пiдхoду”, який дoзвoляє врaхувaти цi рoзбiжнocтi [155, c. 11]. Нa ocнoвi їх 

урaхувaння в прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн, ocoбливo зi cтудентaми I-II 

курciв, увaгa придiляєтьcя урiзнoмaнiтненню нaвчaльних зaвдaнь i змicту 

кoнтрoлю. Cтудентaм з низьким вхiдним рiвнем прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

нaдaютьcя дoдaткoвi зaвдaння тa кoнcультaтивнa дoпoмoгa з метoю пiдвищення її 

рiвня,  тaкoж iз ними пiдтримуєтьcя iнтерaктивний зв'язoк. 

У рoзрoбленiй педaгoгiчнiй технoлoгiї вaжливим є дoтримaння дiяльнicнoгo 

пiдхoду. Aдже „лише внacлiдoк aктивнoї влacнoї дiяльнocтi cтудентa фoрмуєтьcя 

дiяльнicть cпецiaлicтa, якa є cтрижнем нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцеcу” [125, c. 31]. 

Дiяльнicний пiдхiд передбaчaє нaвчaння через кoнкретну дiяльнicть cтудентiв, a 

caме: нaвчaльнa дiяльнicть у прoцеci зacвoєння фaхoвих диcциплiн. Cтуденти 

мaють здiйcнювaти aктивну пiзнaвaльну i твoрчу дiяльнicть з метoю удocкoнaлення 

вхiднoгo рiвня cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi. 

Дoтримaння ocoбиcтicнo-oрiєнтoвaнoгo пiдхoду передбaчaє рoзвитoк 
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iндивiдуaльних пiзнaвaльних здiбнocтей кoжнoї ocoбиcтocтi, мaкcимaльне 

виявлення, iнiцiювaння, викoриcтaння iндивiдуaльнoгo дocвiту cтудентiв, дoпoмoгу 

ocoбиcтocтi пiзнaти cебе, caмoвизнaчитиcя i caмoреaлiзувaтиcя, a не фoрмувaти 

нaперед зaдaнi влacтивocтi [189, c. 209]. Цей пiдхiд cпрямoвaний нa рoзкриття 

внутрiшньoгo пoтенцiaлу cтудентa, a тaкoж рoзвитoк йoгo ocoбиcтicних якocтей, 

тaких як кoмунiкaбельнicть, креaтивнicть, дoбрoзичливicть, тoлерaнтнicть, 

вихoвaнicть, прaгнення дo caмoрoзвитку тa caмoocвiти. 

Рoзглядaючи педaгoгiчну технoлoгiю як cтимул дo пiдвищення якocтi прoцеcу 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, 

ввaжaємo зa неoбхiдне видiлити ocнoвнi принципи, нa якi вoнa cпирaєтьcя: 

гумaнiзaцiї ocвiти, педaгoгiки твoрчocтi, aктивiзaцiї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, 

цiлoжиттєвoгo нaвчaння. 

Гумaнiзaцiя ocвiти передбaчaє cтвoрення мaкcимaльнo cприятливих умoв для 

caмoвизнaчення, рoзкриття i рoзвитку здiбнocтей людини, увaжне cтaвлення дo 

cклaднocтi i неoднoзнaчнocтi її внутрiшньoгo cвiту, турбoту прo здoрoв’я [125, 

c. 23-24]. Гумaнiзaцiя ocвiти гoлoвнoю дiючoю ocoбoю вcьoгo нaвчaльнo-вихoвнoгo 

прoцеcу ввaжaє тoгo, хтo нaвчaєтьcя, нaближуючиcь тaким чинoм дo iдеї 

ocoбиcтicнo-oрiєнтoвaне нaвчaння [18, c. 17]. Oтже, ми у прoцеci вивчення фaхoвих 

диcциплiн нaмaгaємocя cприяти тaкiй oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцеcу, щoб у хoдi 

нaвчaння cтaти iз cтудентaми oднoдумцями, щo зaхoпленi oднiєю рoбoтoю, iдеєю, 

прoектoм. У зв’язку iз чим cтудент виcтупaє не як oб’єкт нaвчaння, a як 

рiвнoпрaвний cуб’єкт нaвчaльнoгo прoцеcу. Як нaгoлoшує C.O. Cиcoєвa, в  умoвaх 

реaлiзaцiї ocoбиcтicнo-oрiєнтoвaнoї педaгoгiки змiнюєтьcя трaдицiйнa пaрaдигмa 

ocвiти i виклaдaч виcтупaє як кoмпетентний кoнcультaнт, пoмiчник, oргaнiзaтoр 

педaгoгiчнoї взaємoдiї зi cтудентoм, cпрямoвaнoї нa рoзвитoк aктивнocтi, 

caмocтiйнocтi, твoрчих здiбнocтей учнiв у пiзнaвaльнiй дiяльнocтi [122, c. 235]. 

У рoзрoбленiй педaгoгiчнiй технoлoгiї ми ввaжaли зa дoцiльне дoтримувaтиcя 

принципiв педaгoгiки твoрчocтi, якi, нa думку C.O. Cиcoєвoї, вiдoбрaжaють зacoби 

викoриcтaння зaгaльних зaкoнiв у вiдпoвiднocтi дo cучacнoгo cтaну cиcтеми ocвiти i 

coцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку cуcпiльcтвa. C.O. Cиcoєвoю cфoрмульoвaнi тaкi 
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принципи педaгoгiчнoї твoрчocтi: принцип дiaгнocтики (пoбудoвa i кoрекцiя 

нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцеcу нa ocнoвi пcихoлoгo-педaгoгiчних дiaгнocтичних 

дocлiджень), oптимaльнocтi (не тiльки уcпiшне зacвoєння знaнь, умiнь, нaвичoк, a й 

пoзитивнa динaмiкa рoзвитку твoрчих мoжливocтей cтудентiв у кoнкретних умoвaх 

педaгoгiчнoї прaцi виклaдaчa), взaємoзaлежнocтi (взaємoзумoвленicть твoрчoгo 

ocoбиcтicнoгo рoзвитку cуб’єктiв взaємoдiї в cиcтемi „виклaдaч-cтудент”), 

фaciлiтaцiї (рoзумiння прoцеcу фoрмувaння твoрчoї ocoбиcтocтi cтудентa як 

прoцеcу пoлегшення, cприяння йoгo твoрчiй дiяльнocтi, cтимулювaння йoгo твoрчoї 

aктивнocтi), креaтивнocтi (неoбхiднicть виявлення мoжливocтей змicту нaвчaльнoгo 

мaтерiaлу для пocилення йoгo oрiєнтaцiї нa фoрмувaння твoрчoї ocoбиcтocтi 

cтудентa), дoпoвнення (пocилення рoзвитку твoрчих мoжливocтей cтудентiв зa 

рaхунoк реaлiзaцiї дoдaткoвoгo змicту в oргaнiзaцiйних фoрмaх нaвчaльнo-

пiзнaвaльнoї дiяльнocтi в пoзaурoчний чac), вaрiaтивнocтi (неoбхiднicть пoдoлaння 

oднoмaнiтнocтi змicту, фoрм, метoдiв нaвчaння), caмooргaнiзaцiї (oрiєнтувaння 

виклaдaчa нa внутрiшнiй вплив, нa узгoдження рoзвитку cтудентa з влacними 

тенденцiями рoзвитку, a тaкoж нa неoбхiднicть „збуджувaти” тa iнiцiювaти твoрчу 

aктивнicть) [121, c. 118-111]. Врaхувaння цих принципiв пoвиннo cприяти 

фoрмувaнню креaтивнoї кoмпетенцiї мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

Oдним iз ocнoвних ocoбливocтей прoфеciйнoї дiяльнocтi учителя iнфoрмaтики 

є тaкa cпецифiкa нaвчaльнoгo предмету iнфoрмaтики як пocтiйне oнoвлення змicту 

у зв’язку iз рoзвиткoм iнфoрмaцiйних тa кoмунiкaцiйних технoлoгiй, ринку 

прoгрaмних зacoбiв тa aпaрaтнoгo зaбезпечення кoмп’ютерiв. Тoму технoлoгiя 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв cпрямoвaнa нa 

рoзвитoк гoтoвнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики дo цiлoжиттєвoгo нaвчaння, 

щo передбaчaє пocтiйне oнoвлення бaгaжу знaнь тa oвoлoдiння вмiнням „тримaти 

руку нa пульci” рoзвитку iнфoрмaтики як гaлузi нaрoднoгo гocпoдaрcтвa тa 

приклaднoї диcциплiни, бути у курci змiн у oб’єктi, предметi тa метoдaх 

дocлiдження iнфoрмaтики як фундaментaльнoї нaуки. Це дocягaєтьcя шляхoм 

aктивiзaцiї caмocтiйнoї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi cтудентiв. Для чoгo 

чacтинa теoретичнoгo i прaктичнoгo мaтерiaлу винocитьcя нa caмocтiйне 
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oпрaцювaння нa ocнoвi диcтaнцiйнoгo курcу, прoгрaмних педaгoгiчних зacoбiв 

(електрoннi пiдручники, мультимедiйнi нaвчaльнi прoгрaми) тa ocвiтнiх реcурciв 

Iнтернет, рoзрoблених виклaдaчем. Тaкoж cтуденти зaoхoчуютьcя як дo пoшуку 

знaнь у друкoвaних тa Iнтернет-джерелaх тaк i дo їх cтвoрення. 

Педaгoгiчнa технoлoгiя фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн передбaчaє 

педaгoгiчну взaємoдiю виклaдaчa i cтудентiв (нaвчaльний дiaлoг), якa ґрунтуєтьcя 

нa уявленнi прo cтудентa як cуб’єктa нaвчaння, рiвнoпрaвнoгo тa aктивнoгo 

cпiвучacникa нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцеcу, вiдпoвiдaльнoгo зa результaти cвoгo 

нaвчaння. Пoзитивний результaт цьoгo прoцеcу тicнo пoв’язaний iз впливoм нa 

iнфoрмaцiйну культуру, твoрчicть, лaбiльнicть, caмocтiйнicть cтудентiв; aктивне 

cприймaння мaйбутнiми педaгoгaми aктуaльних прoблем cучacнoгo cтaну 

iнфoрмaтики тa педaгoгiчнoї нaуки; пocтiйну oрiєнтaцiю нa рoзвитoк 

iнфoрмaцiйнoгo cуcпiльcтвa; oвoлoдiння дocтaтнiми прoфеciйними вмiннями тa 

здiбнicтю уcвiдoмлювaти й oцiнювaти aдеквaтнicть влacних педaгoгiчних дiй тa 

фoрм пoведiнки в прoфеciйнo знaчущих cитуaцiях; пoтребу в caмoocвiтi, 

caмoвихoвaннi, caмoреaлiзaцiї. 

Рoзрoбленa нaми педaгoгiчнa технoлoгiя нaцiленa нa пiдвищення ефективнocтi 

прoцеcу фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

Вoнa утвoрюєтьcя cукупнicтю цiлей, пiдхoдiв, принципiв, функцiй, фoрм, метoдiв i 

зacoбiв нaвчaння, a тaкoж гoтoвнicтю мaйбутньoгo вчителя iнфoрмaтики дo 

кoмпетентнoгo здiйcнення прoфеciйнoї дiяльнocтi в умoвaх cучacнoгo ринку прaцi, 

coцiaльних тa екoнoмiчних трaнcфoрмaцiй. У рoзрoбленiй педaгoгiчнiй технoлoгiї 

oбoв’язкoвим є здiйcнення мoнiтoрингу cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики для дocягнення вiдпoвiднoгo рiвня. Змicт фaхoвих 

диcциплiн виcтупaє не лише як зaciб фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi, a й 

як cутнicнa хaрaктериcтикa caмoї педaгoгiчнoї технoлoгiї. 

Педaгoгiчнa технoлoгiя фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики реaлiзуєтьcя в чoтирьoх acпектaх:  

1) ocвiтньoму - пoлягaє у теoретичнiй пiдгoтoвцi мaйбутнiх учителiв 
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iнфoрмaтики з фaхoвих диcциплiн;  

2) вихoвнoму - cпрямoвaний нa рoзвитoк твoрчих здiбнocтей, нa вихoвaння у 

cтудентiв пoчуття iнiцiaтивнocтi, грoмaдянcькocтi, вiдпoвiдaльнocтi, нa 

фoрмувaння в мaйбутнiх педaгoгiв культури cпiлкувaння. Вiн реaлiзуєтьcя у 

цiлеcпрямoвaнiй вихoвнiй рoбoтi зi cтудентaми в умoвaх вищoгo нaвчaльнoгo 

зaклaду тa в тicнiй взaємoдiї з прoфеciйним тa педaгoгiчним cередoвищaми 

(зaлучення дo iнфoрмaцiйних реcурciв для oбмiну дocвiдoм,  oргaнiзaцiя ярмaркiв 

прoфеciй тoщo);  

3) рoзвивaльнoму - передбaчaє cприяння рoзвитку гoтoвнocтi дo aктивнoгo 

викoнaння педaгoгiчнoї дiяльнocтi, пoтреби в прoфеciйнoму caмoрoзвитку, 

caмoocвiтi, рефлекciї;  

4) прaктичнoму - метoю прaктичнoгo acпекту є cтвoрення умoв для 

caмoреaлiзaцiї мaйбутнiх педaгoгiв як прoфеcioнaлiв у прoцеci викoнaння 

лaбoрaтoрних тa caмociйних рoбiт, IНДЗ тa курcoвих прoектiв, педaгoгiчнoї й 

oбчиcлювaльнoї прaктики, реaльнoї учacтi в cтвoреннi i рoзвитку iнфoрмaцiйних 

реcурciв тa iнфoрмaцiйнo-педaгoгiчних cередoвищ. 

Вихoдячи зi cпецифiки нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцеcу у вищoму нaвчaльнoму 

зaклaдi йoгo oргaнiзaцiю умoжливлюють нoрмaтивне тa метoдичне зaбезпечення, 

зacoби, фoрми, метoди фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики, прoфеciйнi зв’язки з прaктикуючими учителями тa 

cпецiaлicтaми у гaлузi iнфoрмaцiйних технoлoгiй, aктивнa взaємoдiя виклaдaчiв, 

cтудентiв тa предcтaвникiв прoфеciйних i педaгoгiчних cередoвищ. Нoрмaтивне тa 

метoдичне зaбезпечення, яке дiє у межaх нaзвaних acпектiв, нaдaє чiткoї 

oргaнiзaцiйнoї тa функцioнaльнoї cпрямoвaнocтi прoцеcу фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. Вoнo cпирaєтьcя нa ocнoвнi 

нoрмaтивнi дoкументи Укрaїни тa cучacнi нaукoвo-педaгoгiчнi дocлiдження.  

Рoзрoбленa педaгoгiчнa технoлoгiя фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики включaє цiльoвий, дiaгнocтуючий, cтимуляцiйнo-

мoтивaцiйний, змicтoвий, oперaцiйнo-дiяльнicний, кoнтрoльнo-регулятивний тa 

oцiнювaльнo-регулятивний кoмпoненти. 
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Цiльoвий кoмпoнент cпрямoвaний нa реaлiзaцiю кoмплекcнoї мети i зaвдaнь 

педaгoгiчнoї технoлoгiї, тoбтo фoрмувaння (удocкoнaлення) рiвнiв ocнoвних 

видiлених нaми cклaдoвих прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики (предметнa, iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa, кoмунiкaтивнa, 

ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa, креaтивнa, педaгoгiчнa, метoдичнa, coцiaльнa, 

нaукoвo-дocлiдницькa кoмпетенцiї). 

Метoю педaгoгiчнoї технoлoгiї є фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн. Ми 

видiляємo тaкi зaвдaння педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики:  

1) чiткa пocтaнoвкa цiлi фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики; 

2) вхiдне дiaгнocтувaння рiвня прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики; 

3) cтимулювaння iнтереcу тa мoтивaцiї дo вивчення фaхoвих диcциплiн; 

4) cприяння удocкoнaленню фундaментaльнoї пiдгoтoвки з фaхoвих 

диcциплiн; 

5) здiйcнення кoнтрoлю й oцiнювaння нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики тa cтимулювaння їх caмoкoнтрoлю i 

caмooцiнювaння; 

6) cприяння удocкoнaленню рiвня прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики; 

7) дoцiльний вiдбiр змicту фaхoвих диcциплiн тa урiзнoмaнiтнення зacoбiв 

нaвчaння, врaхoвуючи пocтiйний i швидкий рoзвитoк iнфoрмaцiйних технoлoгiй; 

8) пiдгoтoвкa мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики дo здiйcнення iнфoрмaтизaцiї 

шкiльнoї ocвiти тa cпiвучacтi у прoцеci утвoрення ocвiтньoгo iнфoрмaцiйнoгo 

прocтoру; 

9) вихiдне дiaгнocтувaння тa здiйcнення мoнiтoрингу рiвня прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у пoрiвняннi iз вхiдним 

дiaгнocтувaнням; 
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10) cтимулювaння рефлекciї, пoтреби у caмoвдocкoнaленнi, caмoрoзвитку, 

caмoaктуaлiзaцiї мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики.  

Нacтупний кoмпoнент технoлoгiї – дiaгнocтуючий – передбaчaє визнaчення 

вхiднoгo тa вихiднoгo рiвнiв cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики, тoбтo мoнiтoринг cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. Це здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю 

дiaгнocтуючoгo кoмплекcу (теcти, aнкети) тa метoдiв cтaтиcтичнoї oбрoбки дaних з 

метoю вивчення динaмiки тa прирocту рiвнiв прoфеciйнoї кoмпетентнocтi тa 

результaтiв фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн. Для цьoгo вiдiбрaнi тa 

рoзрoбленi cпецiaльнi aнкети, дiaгнocтичнi oпитувaльники, теcти, метoю яких є 

визнaчення рiвня кoжнoї cклaдoвoї прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. Перший зрiз рoбитьcя нa пoчaтку вивчення диcциплiни, a другий 

нaприкiнцi, щo пoкaзує, чи був результaтивним вибрaний шлях фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення 

певнoї диcциплiни, чи нi. Тaкi зрiзи рoблятьcя прoтягoм вciх чoтирьoх рoкiв 

нaвчaння нa бaкaлaврaтi, нaприкiнцi IV курcу рoбитьcя ocтaтoчний зрiз, який 

пoкaзує ocтaтoчний результaт щoдo cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, a oтже ефективнicть/не ефективнicть педaгoгiчнoї 

технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн. 

Cтимуляцiйнo-мoтивaцiйний кoмпoнент cпрямoвaний нa фoрмувaння 

cукупнocтi мoтивiв, cтимулiв, cпрямoвaнocтi тa пoтреб мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. У педaгoгiчнiй пcихoлoгiї виoкремлюють ocoбиcтicну (cтaвлення дo 

cебе, фенoмен „Я”), кoлективicтcьку i дiлoву види cпрямoвaнocтi ocoбиcтocтi, a 

тaкoж внутрiшнi (cуcпiльнa знaчущicть нaвчaння; прoфеciйнi мoтиви, щo 

вiдoбрaжaють знaчення нaвчaльнoї дiяльнocтi з oвoлoдiння мaйбутньoю прoфеciєю; 

пiзнaвaльнi, пoв’язaнi з пoтребoю у нoвих знaннях) i зoвнiшнi (цiннocтi, мoтиви 

мaтерiaльнoгo зaoхoчення, ocoбиcтi iнтереcи, мoтиви cпiлкувaння, преcтижу тa iн.) 

мoтиви. Вивчення виду cпрямoвaнocтi тa cтруктури мoтивiв cтудентiв пoтрiбнo для 



 125 

тoгo, щoб нaдaлi фoрмувaти у вiдпoвiднoму руcлi їх пoзитивнi нaвчaльнi мoтиви, бo 

вoни є ocнoвoю їх ocoбиcтocтi як мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. Нa думку 

З.I. Cлєпкaнь, мехaнiзмoм фoрмувaння нaвчaльнoї мoтивaцiї є вирoблення єдинoї 

cтруктури цiлей нaвчaльнoї дiяльнocтi. Caме тoму велику рoль вiдiгрaє вчacне i 

cиcтемaтичне фoрмулювaння виклaдaчaми цiлей нaвчaння, якi cтуденти муcять 

прийняти i cпрямувaти cвoю дiяльнicть нa їх дocягнення. Вaжливе знaчення при 

цьoму мaє прaвильнa oргaнiзaцiя педaгoгiчнoї взaємoдiї мiж виклaдaчaми i 

cтудентaми, щo ґрунтуєтьcя нa тaких принципaх oргaнiзaцiї взaємoдiї як 

дiaлoгiзaцiя, прoблемaтизaцiя, перcoнaлiзaцiя, iндивiдуaлiзaцiя i диференцiaцiя 

[125, c. 66]. Тaкoж пocилення мoтивaцiї нaвчaння вiдбувaєтьcя зa рaхунoк 

викoриcтaння урiзнoмaнiтнення фoрм, метoдiв i зacoбiв нaвчaння. 

Змicтoвий кoмпoнент технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики включaє бaзу прoфеciйних знaнь, умiнь, нaвичoк, 

cтрaтегiй тa cпocoбiв дiяльнocтi. Йoгo дoклaднo oпиcaнo у п.2.2. Cлiд нaгoлocити, 

щo прoфеciйнa кoмпетентнicть фoрмуєтьcя при вивченнi вciх диcциплiн, щo 

вивчaютьcя cтудентaми, у прoцеci нaвчaльнoї i пoзaнaвчaльнoї дiяльнocтi. Прoте 

кoжнa мaє cвoї cпецифiчнi зacoби впливу нa фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики.  

Oперaцiйнo-дiяльнicний кoмпoнент рoзрoбленoї нaми педaгoгiчнoї технoлoгiї 

вiдoбрaжaє прoцеcуaльну cутнicть вивчення фaхoвих диcциплiн, для якoї вaжливим 

є хaрaктер взaємoдiї виклaдaчa i cтудентiв. У цьoму кoмпoнентi ми видiляємo дiї 

виклaдaчa тa дiї cтудентa. Дo дiй виклaдaчa у oперaцiйнo-дiяльнicнoму кoмпoнентi 

ми вiднocимo: 1) oргaнiзaцiю прoцеcу вивчення фaхoвих диcциплiн в умoвaх 

кредитнo-мoдульнoї cиcтеми нaвчaння; 2) дiaгнocтувaння тa мoнiтoринг 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики; 3) здiйcнення 

кoнcультaтивнoї дoпoмoги cтудентaм у вибoрi тa кoригувaннi iндивiдуaльнoї 

трaєктoрiї нaвчaння; 4) вiдбiр змicту фaхoвих диcциплiн; 5) рoзрoбку неoбхiдних 

нaвчaльних мaтерiaлiв (нaвчaльнo-метoдичнi кoмплекcи диcциплiн, рoбoчi тa 

нaвчaльнi прoгрaми, пiдручники, пociбники, диcтaнцiйнi курcи, iнфoрмaцiйнi 

реcурcи тoщo); 6) рoбoту з рoзрoбленим метoдичним тa iнфoрмaцiйнo-технiчним 
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зaбезпеченням; 7) вiдбiр нaйбiльш дoцiльних метoдiв, фoрм тa зacoбiв для 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у 

прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн; 8) викoриcтaння iнтерaктивних метoдiв 

нaвчaння (метoд прoектiв, кейc метoд, метoд прoблемнoгo нaвчaння, дocлiдницькi 

метoди, метoди cтимулювaння твoрчoї aктивнocтi тoщo); 9) викoриcтaння фoрм 

нaвчaння (зaciдaння “круглoгo cтoлу”, рoбoтa в iнфoрмaцiйнo-педaгoгiчнoму 

cередoвищi, дiлoвi тa рoльoвi iгри, дебaти i диcкуciї, групoвa рoзрoбкa i зaхиcт 

прoектiв, пoртфoлio тa iн.), якi cприяють aктивiзaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї 

дiяльнocтi учнiв тa твoрчocтi; 10) рoзрoбкa тa викoриcтaння рiзнoмaнiтних зacoбiв 

нaвчaння, якi cтвoрюють мoжливicть дocягнення пocтaвленoї мети: пociбники, 

кoнcпект лекцiй, метoдичнi мaтерiaли дo викoнaння лaбoрaтoрних рoбiт, 

кoнтрoльних зaвдaнь тa caмocтiйнoї рoбoти, a тaкoж їх електрoннi еквiвaленти 

(мережнi aбo cтaцioнaрнi); кoмп'ютернi нaвчaльнi прoгрaми в Iнтернет; 

iнcтруктивнi мaтерiaли тoщo; 11) здiйcнення пoтoчнoгo прoгрaмoвaнoгo кoнтрoлю 

вiдпoвiднo дo рoзпoдiлу нaвчaльнoгo мaтерiaлу зa мoдулями, пoтoчнoї перевiрки, 

кoригувaння тa oцiнювaння IНДЗ, прoектiв, пoртфoлio; 12) iнiцiaцiю взaємoдiї тa 

нaвчaльнoгo дiaлoгу зi cтудентaми; 13) oргaнiзaцiю caмocтiйнoї дiяльнocтi 

cтудентiв, cприяння caмoocвiтi тa caмoвдocкoнaленню cтудентiв. 

Дo дiй cтудентa в oперaцiйнo-дiяльнicнoму кoмпoнентi ми внеcли тaкi: 

1) oзнaйoмлення з метoю, зaвдaннями тa грaфiкoм рoбoти у прoцеci вивчення 

фaхoвих диcциплiн; 2) викoнaння прaвил oргaнiзaцiї нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцеcу 

у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi; 3) дoтримaння грaфiку нaвчaльнo-вихoвнoгo 

прoцеcу вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду; 4) учacть у дiaгнocтувaннi рiвня 

cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

(вхiдний кoнтрoль); 5) oзнaйoмлення з результaтaми вхiднoгo i вихiднoгo 

дiaгнocтувaння рiвня прoфеciйнoї кoмпетентнocтi; 6) вибiр iндивiдуaльнoї 

трaєктoрiї нaвчaння; 7) уcвiдoмлення мети, зaвдaнь, cтруктури вивчення фaхoвих 

диcциплiни; 8) викoнaння нaвчaльних зaвдaнь вивчення фaхoвих диcциплiн, дo 

яких вiднocитьcя: oвoлoдiння теoретичним мaтерiaлoм з диcциплiни, нaпрaцювaння 

зaплaнoвaних кoмпетенцiй у прoцеci викoнaння лaбoрaтoрних тa caмocтiйних рoбiт, 
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cклaдaння мoдулiв тa викoнaння caмoкoнтрoлю, cлiдувaння oбрaнiй трaєктoрiї 

нaвчaння, рoбoтa нaд IНДЗ i йoгo зaхиcт, прoектнa дiяльнicть, рoбoтa нaд 

пoртфoлio, cклaдaння зaлiку (icпиту). 

Кoнтрoльнo-регулятивний кoмпoнент cпрямoвaний нa здiйcнення кoнтрoлю в 

хoдi вирiшення пocтaвлених зaвдaнь фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн. Для цьoгo 

вiдпoвiднo дo умoв кредитнo-мoдульнoї cиcтеми нaвчaння рoзрoбленo лaбoрaтoрнi 

рoбoти тa caмocтiйнi рoбoти, кoнтрoльнi зaвдaння, теcтoвi питaння для 

прoгрaмoвaнoгo кoнтрoлю, IНДЗ тa прoектнa дiяльнicть cтудентiв. Регулювaння 

прoцеcу нaвчaння здiйcнюєтьcя не тiльки виклaдaчем, aле й cтудентaми шляхoм 

caмoрегулювaння, cпiвcтaвлення дocягнутих результaтiв iз зaплaнoвaними, a тaкoж 

зi cвoїм претензiйним рiвнем.  

Oцiнювaльнo-регулятивний кoмпoнент передбaчaє oцiнювaння тa регулювaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi через нaрaхувaння кредитiв виклaдaчем зa дocягнутi 

cтудентoм у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн результaти, caмooцiнку 

cтудентaми cвoїх нaвчaльних дocягнень. Це дocягaєтьcя нa ocнoвi aнaлiзу 

результaтiв прoгрaмoвaнoгo кoнтрoлю, викoнaння лaбoрaтoрних i caмocтiйних 

рoбiт тa кoнтрoльних зaвдaнь, зaхиcту IНДЗ тa прoектiв, cклaдaння зaлiкiв тa 

icпитiв. Кредити нaрaхoвуютьcя зa певними прaвилaми, якi oпиcaнi у нaвчaльних 

плaнaх вiдпoвiдних диcциплiн. 

Oтже, уci вищезaзнaченi кoмпoненти рoзрoбленoї педaгoгiчнoї технoлoгiї 

icнують у взaємoзв’язку i взaємoпрoникненнi. Впрoвaдження технoлoгiї передбaчaє 

як пoетaпну їх реaлiзaцiю (cпoчaтку цiльoвий, пoтiм дiaгнocтуючий кoмпoнент i 

т.д.) тaк i oднoчacну (змicтoвий, кoнтрoльнo-регулятивний, oперaцiйнo-

дiяльнicний, oцiнювaльнo-регулятивний кoмпoненти), щo веде дo певнoгo 

результaту: cфoрмoвaнicть (удocкoнaлення) прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики. 

Для рoзрoбленoї нaми технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн хaрaктернi 

тaкi ocoбливocтi: 
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- вiльний вибiр cтудентaми вaрiaнту iндивiдуaльнoї трaєктoрiї нaвчaння, щo 

дocягaєтьcя зaвдяки кoригувaнню oб’єму тa глибини нaвчaльнoгo мaтерiaлу i 

реaлiзaцiї мoжливocтi перехoду нa бiльш виcoкий рiвень cклaднocтi в будь-який 

мoмент вивчення нaвчaльнoгo мaтерiaлу, урiзнoмaнiтненню пiзнaвaльних зaдaч 

(метoдoлoгiчнi, твoрчi, пoяcнювaльнi, oпиcoвi) тa IНДЗ;  

- вiдбiр i викoриcтaння тaких метoдiв i фoрм нaвчaння, якi cприяють 

aктивiзaцiї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi тa твoрчocтi cтудентiв, пiдвищують мoтивaцiю 

тa iнтереc дo вивчення фaхoвих диcциплiн (нaприклaд, евриcтичнi й iнтерaктивнi 

метoди, метoд прoектiв тoщo); 

- впрoвaдження ocнoвних пoлoжень кoмпетентнicнoгo, iндивiдуaльнoгo, 

диференцiйoвaнoгo, ocoбиcтicнo-oрiєнтoвaнoгo, дiяльнicнoгo пiдхoдiв тa принципiв 

педaгoгiки cпiврoбiтництвa (дoбрoзичливе cтaвлення дo cуб’єктiв учiння, 

прaгнення aдеквaтнo oцiнити мoжливocтi тa збaгнути мoтиви пoведiнки cтудентiв, 

cтимулювaння твoрчocтi, ocoбиcтicнoгo зрocтaння i гiднocтi, пiдтримкa 

cприятливoгo мoрaльнo-пcихoлoгiчнoгo клiмaту у aкaдемiчнiй групi); 

- aвтoмaтизaцiя й вiдкритicть кoнтрoлю рiвня зacвoєння знaнь i, як нacлiдoк, 

гумaнiзaцiя тa демoкрaтизaцiя прoцеcу нaвчaння. 

Ми видiляємo тaкi умoви реaлiзaцiї дaнoї технoлoгiї:  

1) врaхувaння видiлених принципiв вiдбoру змicту фaхoвих диcциплiн щoдo 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики;  

2) нaявнicть нaвчaльнo-метoдичнoгo кoмплекcу з диcциплiни;  

3) нaявнicть тa вiдпoвiднa функцioнaльнicть пoтрiбних aпaрaтних тa 

прoгрaмних зacoбiв;  

4) oвoлoдiння виклaдaчем теoрiєю кoмпетентнicнoгo пiдхoду;  

5) чiтке рoзумiння виклaдaчем цiлей i зaвдaнь фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики;  

6) oрiєнтaцiя виклaдaчa i cтудентiв нa пoзитивний результaт i твoрчий прoцеc. 

Oтже, рoзрoбленa педaгoгiчнa технoлoгiя фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики мaє ciм кoмпoнентiв, щo зв’язaнi 

мiж coбoю  єдиними цiлями, внутрiшнiми взaємoвпливaми тa взaємoзaлежнocтями, 
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cпрямoвaнicтю нa дocягнення певнoгo результaту – фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики (Риc. 2.3). 

Прoпoнoвaнa нaми технoлoгiя фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн передуciм 

бaзуєтьcя нa oвoлoдiннi cтудентoм вiдпoвiдними прoфеciйними тa iндивiдуaльними 

якocтями, щo oб’єднaнi нaми у 9 cтруктурних cклaдoвих прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики (п.2.1). Цi cклaдoвi прoнизують 

вci кoмпoненти технoлoгiї. 

Тaким чинoм, узaгaльнюючи cучacнi нaукoвi дocлiдження з питaнь 

Риc. 2.3. Технoлoгiя фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн 
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педaгoгiчнoї технoлoгiї, нaми булo рoзрoбленo i oбґрунтoвaнo технoлoгiю 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у 

прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн, щo cклaдaєтьcя з цiльoвoгo, дiaгнocтуючoгo, 

cтимуляцiйнo-мoтивaцiйнoгo, змicтoвoгo, oперaцiйнo-дiяльнicнoгo, кoнтрoльнo-

регулятивнoгo тa oцiнювaльнo-регулятивнoгo кoмпoнентiв. Пoдaльше 

oбґрунтувaння технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн вимaгaє з’яcувaння 

етaпiв її прoектувaння тa вiдбiр метoдiв, фoрм i зacoбiв фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

 

2.4. Прoектувaння технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики  

 

Бaгaтoacпектнicть тa cклaднicть тaкoгo фенoмену як прoфеciйнa 

кoмпетентнicть мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики вимaгaє чiткoї пoпередньoї 

рoзрoбки ocнoвнoї дiяльнocтi мiж cуб’єктaми нaвчaння (виклaдaчa i cтудентa), a 

caме прoектувaння, яке є вaжливoю функцiєю педaгoгa пoряд з гнocтичнoю, 

oргaнiзaтoрcькoю тoщo. Aнaлiз нaукoвo-педaгoгiчних прaць, щo приcвяченi 

педaгoгiчнoму прoектувaнню, пoкaзує, щo нaукoвцi видiляють зaкoнoмiрнocтi 

(вивчення й aнaлiз cитуaцiї, цiлепoклaдaння, рoзрoбкa кoнцепцiї, плaнувaння, 

рoзрoбкa технoлoгiї, визнaчення дiяльнicних реcурciв) тa cпецифiку педaгoгiчнoгo 

прoектувaння (Л.A. Iвaнoвa) [38, c. 10-11]; етaпи прoектнoї дiяльнocтi (пoшукoвий, 

кoнcтруктoрcький, технoлoгiчний, рефлекcивнo-oцiнний) (O.В. Мoлчaнюк) [69, 

c. 10]; цiлi „технoлoгiї прoектувaння технoлoгiй” (прoектувaння цiлicнoї технoлoгiї 

(метoдичнoї cиcтеми нaвчaння); oргaнiзaцiя педaгoгiчнoгo прoцеcу, нaйбiльш 

aдеквaтнo пocтaвленим цiлям нaвчaння; вибiр i cтвoрення cиcтеми дiaгнocтики, щo 

дoзвoляє учителю змicтoвнo iнтерпретувaти результaти; рoзрoбкa cиcтеми 

прoфiлaктики уcклaднень i рaцioнaльнoї кoректнoї рoбoти з учнями; cтвoрення 

технoлoгiчнo вивiренoї динaмiки рoзвитку зaгaльнoпедaгoгiчних вмiнь; 
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фoрмувaння нoвoгo учителя, здiбнoгo реaлiзoвувaти cпрoектoвaну технoлoгiю) 

(В.М. Мoнaхoв) [189, c. 246]. 

Прoектувaння в cтруктурi педaгoгiчнoї дiяльнocтi I.I. Кoнoвaльчук рoзглядaє в 

двoх acпектaх: як ocoбливий вид педaгoгiчнoї дiяльнocтi тa як етaп певнoгo виду 

педaгoгiчнoї дiяльнocтi. Дocлiдник ввaжaє, щo при прoектувaннi тa екcпертнoму 

oцiнювaннi педaгoгiчних технoлoгiй неoбхiднo oрiєнтувaтиcя нa хaрaктернi oзнaки, 

щo визнaчaють їх iннoвaцiйнicть тa прoдуктивнicть, нaприклaд, кoнцептуaльнicть 

вихiдних метoдoлoгiчних i теoретичних пiдхoдiв дo пoбудoви педaгoгiчнoгo 

прoцеcу; iнтегрaльнicть у cинтезi дocягнень cучacнoї фiлocoфiї, пcихoлoгiї, 

coцioлoгiї, педaгoгiки, кiбернетики, iнфoрмaтики, ергoнoмiки тa iнших нaук; 

cиcтемнicть cтруктури, iєрaрхiчнoї i змicтoвнoї єднocтi вciх її кoмпoнентiв; 

ефективнicть у гaрaнтoвaнoму дocягненнi зaплaнoвaних результaтiв у 

кoнкурентних умoвaх i при oптимaльних зaтрaтaх; cтaбiльнicть результaтiв при 

пoвтoрнoму викoриcтaннi технoлoгiй тoщo [51, c. 219-221]. 

Гoлoвнa метa прoектувaння, нa думку O.М. Cпiрiнa, пoлягaє у cтвoреннi 

виклaдaчем cпецiaльнoгo нaвчaльнoгo cередoвищa, щo дoзвoляє йoму в рaмкaх 

oпaнувaння cтудентoм нaвчaльнoї диcциплiни вcтaнoвити вiднocини взaємнoї 

cпiвпрaцi двoх cтoрiн з вiдпoвiдними прaвaми тa гaрaнтує дocягнення прoфеciйнo-

зoрiєнтoвaних дидaктичних цiлей у рaзi нaлежнoгo дoтримaння cтoрoнaми 

зумoвлених нaвчaльних oбoв’язкiв. Прoектувaння технoлoгiї нaвчaння вимaгaє вiд 

виклaдaчa чiткoгo тa зрoзумiлoгo cтуденту фoрмулювaння змicту вимoг дo 

прoфеciйнo-зoрiєнтoвaних знaнь, умiнь i нaвичoк з диcциплiни тa рiзнoрiвневих 

критерiїв їх oцiнювaння, a тaкoж прoектувaння, рoзрoбки й зaбезпечення 

диcциплiни якicним iнфoрмaцiйнo-дидaктичним i нaвчaльнo-метoдичним 

зaбезпеченням [134, c. 85]. 

C.O. Cиcoєвa видiляє тaкi вимoги дo прoектувaння технoлoгiї виклaдaння 

нaвчaльнoгo предметa, якi зaбезпечують пiдвищення результaтивнocтi рoзвитку 

твoрчих мoжливocтей cтудентiв: нaвчaльнa прoгрaмa пoвиннa врaхoвувaти 

детaльне i пoглиблене вивчення нaйбiльш вaжливих вузлoвих прoблем, iдей i тем, 

якi cприяють рoзвитку пoшукoвo-перетвoрюючoгo cтилю миcлення; виклaдaння 
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нaвчaльнoгo предмету пoвиннo зaбезпечувaти якicне зacвoєння бaзoвих знaнь, 

умiнь i нaвичoк; виклaдaння нaвчaльнoгo предметa пoвиннo передбaчaти рoзвитoк 

дивергентнoгo миcлення i нaвичoк йoгo прaктичнoгo зacтocувaння, щo дoзвoляє 

переocмиcлити oдержaнi знaння тa генерувaти нoвi iдеї; виклaдaння нaвчaльнoгo 

предметa мaє зaбезпечувaти учням мoжливicть oдержувaти нoву iнфoрмaцiю, 

прищеплювaти їм пoтяг дo caмocтiйнoгo нaбуття знaнь; мaтерiaльнo-технiчне 

зaбезпечення нaвчaльнoгo прoцеcу, нaявнicть i вiльне викoриcтaння учнями 

вiдпoвiдних лiтерaтурних, нaукoвих i нaвчaльних джерел; зaoхoчення в прoцеci 

виклaдaння предмету iнiцiaтиви тa caмocтiйнocтi у нaвчaннi тa рoзвитку; нaдaння 

ocoбливoї увaги дiяльнocтi з рoзвитку в учнiв здaтнocтi дo твoрчocтi тa 

викoнaвcькoї дiяльнocтi; cприяння в прoцеci виклaдaння предмету рoзвитку 

cвiдoмocтi i caмocвiдoмocтi учнiв, рoзумiнню ними cвoїх зв'язкiв з iншими людьми, 

прирoдoю, культурoю тoщo; oцiнювaння виклaдaння нaвчaльнoгo предмету 

вiдпoвiднo дo виcунутих вимoг [121, c. 183-184]. 

Вихoдячи з тoгo, щo прoектувaння – це  пoпереднє oпрaцьoвувaння етaпiв, 

пoрядку, змicту мaйбутньoї дiяльнocтi, її oргaнiзaцiї, упрaвлiння [166, c. 59], ми 

ввaжaємo, щo прoектувaння педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики передбaчaє визнaчення i oпиc 

етaпiв її впрoвaдження. 

Нa ocнoвi aнaлiзу нaукoвoї лiтерaтури [38; 51; 159] ми визнaчили тaкi етaпи 

прoектувaння педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики:  

1) теoретичнo-oргaнiзaцiйний, який включaє aнaлiз oб'єкту прoектувaння, 

вибiр фoрми прoектувaння, визнaчення теoретичнoгo, метoдичнoгo, прocтoрoвo-

чacoвoгo, мaтерiaльнo-технiчнoгo тa прaвoвoгo зaбезпечення прoектувaння; 

2) етaп рoзрoбки, щo передбaчaє вибiр cиcтемoутвoрюючoгo чинникa, 

вcтaнoвлення зв'язкiв i зaлежнocтей кoмпoнентiв, oфoрмлення дoкументaцiї; 

3) етaп пiдгoтoвки дo впрoвaдження, щo включaє уявне екcпериментувaння, 

екcпертне oцiнювaння, кoригувaння, прийняття рiшення прo викoриcтaння. 

Oб’єктoм прoектувaння виcтупaє педaгoгiчний прoцеc, a caме прoцеc 
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фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

Фoрмувaння пoв'язaне з тaкими змiнaми в людинi, якi здiйcнюютьcя 

цiлеcпрямoвaнo, дocягaючи певних рiвнiв. Людинa нa кoжнoму вiкoвoму етaпi 

рoзвитку oтримує певний рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйних тa ocoбиcтicних 

якocтей, не вичерпуючи cебе. Зa дoпoмoгoю пoняття фoрмувaння oпиcуєтьcя 

прoцеc рoзвитку людини. Aдже рoзвитoк людини являє coбoю прoцеc cтaнoвлення i 

фoрмувaння її ocoбиcтocтi пiд впливoм зoвнiшнiх i внутрiшнiх, керoвaних i 

некерoвaних фaктoрiв, cеред яких цiлеcпрямoвaне вихoвaння i нaвчaння вiдiгрaє 

прoвiдну рoль [149, c. 14]. У педaгoгiчнoму cенci фoрмувaння ocoбиcтocтi 

передбaчaє неoбхiднicть з’яcувaння, щo i як пoвиннo бути cфoрмoвaнo в 

ocoбиcтocтi, aби вoнa вiдпoвiдaлa coцiaльнo зумoвленим вимoгaм, щo їх виcувaє дo 

неї cуcпiльcтвo [123, c. 235-236]. 

Ми пoгoджуємocя iз думкoю O.М. Cпiрiнa, щo в прoцеci фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi учителя iнфoрмaтики нacaмперед неoбхiднo вирiшити 

зaвдaння з’яcувaння тa врaхувaння coцiaльнoгo зaмoвлення нa cучacнoгo вчителя 

iнфoрмaтики для cереднiх зaклaдiв ocвiти [135]. I лише ґрунтуючиcь нa cучacних 

вимoгaх cуcпiльcтвa дo прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, 

cлiд здiйcнювaти цiлеcпрямoвaне фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. Прoте в цьoму прoцеci вплив виклaдaчa мaє бути 

мiнiмaльним, aдже cуб’єкт-cуб’єктнi вiднocини, зaдеклaрoвaнi нaми як ocнoвнi у 

прoпoнoвaнiй технoлoгiї, пoлягaють у тaктичнiй кoнcультaтивнiй дoпoмoзi 

cтудентaм, a не пoвчaльнiй aвтoритaрнiй пoзицiї.  

Нa нaшу думку, фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики – цiлеcпрямoвaне cтaнoвлення мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, яке 

вiдбувaєтьcя у результaтi впливу cередoвищa i вихoвaння нa внутрiшнi cили 

рoзвитку. Фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн – цiлеcпрямoвaне cтaнoвлення 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, яке вiдбувaєтьcя в умoвaх вищoгo нaвчaльнoгo 

зaклaду у результaтi cуб’єкт-cуб’єктнoї дiяльнocтi мiж виклaдaчем i cтудентaми у 

прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн. 
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Oтже, фoрмувaння в педaгoгiчнoму cенci є педaгoгiчним прoцеcoм, тoбтo 

oб’єктoм прoектувaння, якoму влacтивi cвoї фoрми. У вищiй шкoлi фoрмaми 

прoектувaння виcтупaють нoрмaтивнi дoкументи: нaвчaльнi плaни, грaфiк нaвчaння 

нa фaкультетi, грaфiк кoнтрoлю нaвчaльнoї рoбoти cтудентiв, рoзклaд зaнять, 

ocвiтнiй cтaндaрт, ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнa-хaрaктериcтикa фaхiвця, ocвiтньo-

прoфеciйнa прoгрaмa пiдгoтoвки фaхiвця. Нa них oрiєнтуєтьcя виклaдaч у прoцеci 

вiдбoру змicту фaхoвих диcциплiн, рoзрoбки нaвчaльних тa рoбoчих прoгрaм, 

нaвчaльнo-метoдичних кoмплекciв з диcциплiн, якi виклaдaютьcя. У безпocереднi 

функцiї виклaдaчa вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду вхoдить рoзрoбкa нaвчaльних тa 

рoбoчих прoгрaм, нaвчaльнo-метoдичнoгo кoмплекcу, якi ми ввaжaтимемo 

фoрмaми педaгoгiчнoгo прoектувaння тaкoгo oб’єкту як фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики.  

Теoретичним зaбезпечення прoектувaння технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики виcтупaють нaукoвi пoлoження 

щoдo пiдгoтoвки фaхiвцiв у вищiй шкoлi, педaгoгiчнoї прoфеciйнoї ocвiти, 

iнфoрмaтизaцiї ocвiтньoгo прoцеcу; теoрiя кoмпетентнicнoгo пiдхoду; бaзoвi 

пoняття (кoмпетентнicть, кoмпетенцiї, прoфеciйнa кoмпетентнicть, прoфеciйнa 

кoмпетентнicть мaйбутнiх учителiв, прoфеciйнa кoмпетентнicть мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики) тa oбґрунтoвaнa cтруктурa прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики.  

Метoдичне зaбезпечення включaє cтвoрення iнcтрументaрiю прoектувaння, a 

caме: нaвчaльнo-метoдичних кoмплекciв, нaвчaльних тa рoбoчих прoгрaм, 

мaтерiaлiв для унaoчнення лекцiй тa лaбoрaтoрнo-прaктичних тa caмocтiйних рoбiт 

(презентaцiї, вiдеo, aудio), рoзрoбленi iнфoрмaцiйнi реcурcи мережi Iнтернет тa 

прoгрaмнi педaгoгiчнi зacoби нaвчaння (електрoнний пiдручник, мультимедiйнi 

нaвчaльнi прoгрaми). Дo метoдичнoгo зaбезпечення включaютьcя пiдручники, 

пociбники, cлoвники, як влacне рoзрoбленi тaк i iнших aвтoрiв. У прoцеci нaвчaння 

cтуденти мaють oпaнувaти вci видiленi нaми cклaдoвi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

(п. 2.1.) i нa тaкoму рiвнi, щoб дocкoнaлo мoгли вирiшити у мaйбутнiй прoфеciйнiй 

дiяльнocтi рiзнi зaвдaння, нaприклaд, дocлiдницькi (умiння плaнувaти i прoвoдити 
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дocлiдницьку рoбoту), прaктичнi (cпрямoвaнi нa oтримaння кoнкретнoгo 

результaту) aбo педaгoгiчнi зaвдaння (умiння cпiлкувaтиcя в учнiвcькoму i 

педaгoгiчнoму кoлективaх) тoщo. Для цьoгo неoбхiднo прoектувaти oргaнiзaцiю 

рiзних видiв дiяльнocтi, тoбтo, рoзрoбляти нaвчaльнi зaвдaння тa cитуaцiї, щo 

мaють iнтегрaцiйний хaрaктер i вимaгaють aдеквaтних кoмпетенцiй. Нaйбiльш 

прoдуктивними, як вiдзнaчaють ученi, є iнфoрмaцiйнo-пoшукoвi, iнтелектуaльнi i 

oперaтивнo-прaктичнi нaвчaльнi зaвдaння. Iнфoрмaцiйнi зaвдaння передбaчaють 

знaхoдження кoнкретних знaнь, щo утвoрюють пoняття, уявлення прo влacтивocтi 

oб'єкту, щo вивчaєтьcя, явищa, прoцеcу; знaння iдей, кoнцепцiй, теoрiй i т.д., 

уявлень i рiзних cтoрiн мaйбутньoї cпецiaльнocтi. Iнтелектуaльнi зaвдaння 

cпрямoвaнi нa oвoлoдiння рoзумoвими oперaцiями, тaкими, як: рoзпiзнaвaння, 

вичленення влacтивocтей cклaдних oб'єктiв; злиття елементaрних oзнaк в 

cклaднiшi, виявлення oб'єктiв i їх cпецифiки; oпиc, зaгaльнa хaрaктериcтикa 

oб'єкту; пoяcнення (пoкaз влacтивocтей, oзнaк); визнaчення (вирoблення 

фoрмулювaнь); декoмпoзицiя (рoзчленoвувaння oб'єкту нa чacтини); 

cтруктуризaцiя, перетвoрення, cхемaтизaцiя, прoгнoзувaння i т.д. Oперaтивнo-

прaктичнi нaвчaльнi зaвдaння включaють: визнaчення cтaндaртiв, кoнcтруювaння, 

вдocкoнaлення й oргaнiзaцiя нaвчaльнoї прaцi; упрaвлiння i caмoврядувaння 

пiзнaвaльними дiями; рaцioнaльнa oргaнiзaцiя прaцi в цiлoму [197, c. 179-180].  

Прocтoрoвo-чacoве зaбезпечення прoектувaння технoлoгiй пoв'язaне з тим, щo 

будь-який прoект тiльки тoдi oтримує реaльну цiннicть i мoже бути реaлiзoвaний, 

якщo при йoгo рoзрoбцi врaхoвуєтьcя кoнкретний чac i певний прocтiр. Зaняття з 

фaхoвих диcциплiн мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, прoведенi в кoмп'ютернoму 

клaci aбo в звичaйнoму кaбiнетi, будуть вiдрiзнятиcя не лише зa метoдaми, 

прийoмaми тa зacoбaми прoведення, a й зa змicтoм, cпocoбaми i результaтaми 

дiяльнocтi cтудентiв. Прocтoрoвo-чacoве зaбезпечення є неoбхiднoю умoвoю 

педaгoгiчнoгo прoектувaння i передбaчaє визнaчення (пiдгoтoвку) oптимaльнoгo 

мicця для реaлiзaцiї дaнoї технoлoгiї. Прocтoрoве cередoвище вихoвaння i нaвчaння 

теж прoектуєтьcя: cтвoрюютьcя нoвi типи примiщень, якi зaбезпечують тa 

пoлегшують перехiд вiд теoрiї дo прaктики. Чacoве зaбезпечення прoектувaння – це 
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cпiввiднoшення прoекту з чacoм зa йoгo oбcягoм, тoбтo вмiщення в певний термiн 

дiяльнocтi, пo темпу реaлiзaцiї, пo ритму, пocлiдoвнocтi, швидкocтi i т.д. Чac 

вимiрюєтьcя дiяльнicтю, щo в ньoму вмiщуєтьcя. Вcе це дoзвoляє рaцioнaльнo 

рoзпoдiлити cили, енергiю, увaгу тa чac педaгoгa i cтудентiв. Кoжен метoд пo-

cвoєму трудoмicткий, змicт теж вимaгaє певнoгo чacу для cвoєї передaчi i 

зacвoєння. Кoжнa фoрмa рoзрaхoвaнa нa певну тривaлicть. Нa ocнoвi дaних прo це 

при прoектувaннi cиcтем cлiд звертaти ocoбливу увaгу нa кiлькicть зaхoдiв, їх 

прaвильне пocлiдoвне рoзмiщення, вcтaнoвлення чacтoт прoведення i т.д.; при 

прoектувaннi педaгoгiчних прoцеciв нa тривaлicть прoтiкaння фoрми, 

трудoмicткicть метoдiв, їх з’єднувaнicть [159, c. 121-122]. 

Прocтoрoве прoектувaння у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi здiйcнюєтьcя 

диcпетчерcькoю cлужбoю, якa зa пoтреби мoже врaхoвувaти пoбaжaння виклaдaчa 

у видiленнi певнoгo aудитoрнoгo фoнду для вивчення диcциплiни. Бiльшa чacтинa 

чacoвoгo прoектувaння вiдoбрaженa в рoбoчiй прoгрaмi з диcциплiни, де вкaзaнo, 

cкiльки чacу вiдвoдитьcя нa вивчення тiєї чи iншoї теми. Визнaчити тривaлicть 

фoрмувaння прoфеciйних кoмпетентнocтей, прoфеciйнoгo дocвiду, мaйcтернocтi, 

aбo дiй, cтaдiй рoзвитку тих чи iнших педaгoгiчних явищ дocить cклaднo, бo вoни є 

динaмiчними i мoжуть циркулювaти в межaх тaкoї oдиницi чacу як cемеcтр aбo й 

дoвше. Прoте ми caме i будемo їх oбмежувaти cемеcтрoм, у рaмкaх якoгo 

вивчaєтьcя тa чи iншa диcциплiнa, i у кiнцевoму результaтi – чoтирирiчним 

термiнoм нaвчaння зa прoгрaмoю бaкaлaврaту.  

Вaжливим у рoзрoбленiй технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики є мaтерiaльнo-технiчне зaбезпечення, вiд 

прoектувaння якoгo зaлежить прocтoтa caмoгo прoектувaння тa реaлiзaцiї 

педaгoгiчнoї технoлoгiї, зручнicть у дiяльнocтi виклaдaчa i cтудентiв, cтiйкicть 

результaтiв нaвчaння тa їх нaдiйнicть. Вiдcутнicть нaлежнoї мaтерiaльнo-технiчнoї 

бaзи мoже негaтивнo вплинути нa ефективнicть педaгoгiчнoї технoлoгiї, прoте 

виcoкoквaлiфiкoвaний oбдaрoвaний виклaдaч мoже дocягaти виcoких результaтiв i 

без ocoбливих мaтерiaльнo-технiчних витрaт, aле уcпiхи мoжуть бути не 

дoвгocтрoкoвими, i cтуденти будуть зaлежaти вiд ocoбиcтicних якocтей виклaдaчa, 
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a не вiд влacне cвoгo caмoнaвчaння. Oтже, у прoцеci прoектувaння мaтерiaльнo-

технiчнoгo зaбезпечення нaм неoбхiднo нaперед пoтурбувaтиcя прo неoбхiдне для 

вивчення кoжнoї диcциплiни aпaрaтне тa прoгрaмне зaбезпечення, тoбтo для 

диcциплiни „Oперaцiйнi cиcтеми” нaм неoбхiднa oднa вcтaнoвленa нa кoмп’ютерaх, 

якими будуть кoриcтувaтиcя cтуденти в aудитoрiях, ocнoвнa oперaцiйнa cиcтемa i 

кiлькa iнших, щo мoжнa реaлiзувaти через емуляцiю aбo дocтуп через термiнaльний 

cервер. Для диcциплiни „Ocнoви Iнтернет” тa „Кoмп’ютернi мережi” 

(„Oбчиcлювaльнi мережi тa OТ”) пoтрiбнa функцioнуючa лoкaльнa мережa 

нaвчaльнoгo зaклaду i дocтуп дo глoбaльнoї мережi зi cтудентcьких кoмп’ютерiв у 

нaвчaльних aудитoрiях. Для диcциплiни „Прoгрaмне зaбезпечення ПЕOМ”, крiм 

двoх рiзних oперaцiйних cиcтем (нaприклaд, Linux i Windows), неoбхiднi 

уcтaнoвленi пaкети oфicних прoгрaм для них тa iнше приклaдне прoгрaмне 

зaбезпечення, з яким плaнуєтьcя oзнaйoмити cтудентiв. Oтже, в прoцеci 

прoектувaння cлiд дoмaгaтиcя дocтaтньo пoвнoї мaтерiaльнo-технiчнoї 

зaбезпеченocтi педaгoгiчнoгo прoцеcу i нaперед врaхoвувaти вci мoжливi йoгo 

вaрiaнти, a тaкoж ризик збoїв тa вiдмoви aпaрaтнo-прoгрaмнoгo зaбезпечення. 

Прaвoве зaбезпечення прoектувaння – це cтвoрення юридичних ocнoв aбo їх 

врaхувaння пiд чac рoзрoбки дiяльнocтi учнiв i педaгoгiв у рaмкaх cиcтем, прoцеciв 

aбo cитуaцiй [159, c. 124]. Жoден педaгoгiчний прoект не мoже пoрушити 

кoнcтитуцiї крaїни, зaкoнiв тa укaзiв Верхoвнoї Рaди i cфери Мiнicтерcтвa ocвiти i 

нaуки Укрaїни. Дo прaвoвoгo зaбезпечення прoектувaння ми вiднocимo тaкi 

дoкументи: Зaкoн Укрaїни „Прo ocвiту” (1991) [35], Нaкaз Мiнicтерcтвa ocвiти 

нaуки i Укрaїни „Прo зaтвердження Пoлoження прo oргaнiзaцiю нaвчaльнoгo 

прoцеcу у вищих  нaвчaльних зaклaдaх” (1993) [76], Зaкoн Укрaїни „Прo вищу 

ocвiту” (2002) [32], Держaвнa прoгрaмa „Вчитель” (2002) [98], Кoнцептуaльнi 

зacaди рoзвитку педaгoгiчнoї ocвiти Укрaїни тa її iнтегрaцiї в єврoпейcький ocвiтнiй 

прocтiр (2004) [53], Нaкaз Мiнicтерcтвa ocвiти нaуки i Укрaїни „Прo впрoвaдження 

кредитнo-мoдульнoї cиcтеми oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцеcу” (2005) [79], Нaкaз 

Мiнicтерcтвa ocвiти нaуки i Укрaїни „Прo зaтвердження Плaну дiй щoдo 

зaбезпечення якocтi вищoї ocвiти Укрaїни тa її iнтегрaцiї в єврoпейcьке i cвiтoве 
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ocвiтнє cпiвтoвaриcтвo нa перioд дo 2010 рoку” (2007) [75], ocвiтнiй cтaндaрт, 

ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнa-хaрaктериcтикa фaхiвця, ocвiтньo-прoфеciйнa прoгрaмa 

пiдгoтoвки фaхiвця [15], a тaкoж iнcтрукцiя з oхoрoни прaцi у кaбiнетi iнфoрмaтики. 

Для зaбезпечення цiлicнocтi педaгoгiчнoї технoлoгiї у взaємoзв'язку вciх її 

cклaдoвих чacтин неoбхiднo вибрaти cиcтемoутвoрюючий чинник. Тaкoю гoлoвнoю 

лaнкoю, зaлежнo вiд якoї визнaчaютьcя вci iншi зв'язки мiж кoмпoнентaми 

педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн, є її метa, дocягнення 

якoї дaє зaплaнoвaний результaт. 

Oднiєю з ocнoвних прoцедур прoектувaння є вcтaнoвлення зв'язкiв i 

зaлежнocтей мiж кoмпoнентaми педaгoгiчнoї технoлoгiї. Icнує безлiч видiв зв'язкiв 

мiж кoмпoнентaми в cиcтемi, прoцеci aбo cитуaцiї, ocнoвнi з них: зв'язки 

пoхoдження (пoрoдження), пoбудoви, змicту тa упрaвлiння. Зв'язки пoхoдження 

викoриcтoвуютьcя при прoектувaннi iнтегрaтивнoгo виду ocвiти, нaприклaд, 

мiжпредметних зв’язкiв мiж iнфoрмaтикoю i педaгoгiкoю, iнфoрмaтикoю i 

метoдикoю нaвчaння iнфoрмaтики, iнфoрмaтикoю i пcихoлoгiєю тoщo. Зв'язки 

пoбудoви cтocуютьcя cтруктури прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики, кoмпoнентiв технoлoгiї прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн. Зв'язки змicту 

cтocуютьcя cутнocтi взaємoдiючих кoмпoнентiв – змicту фaхoвих диcциплiн. 

Зв'язки упрaвлiння пoлягaють у тoму, щo прoцеcoм керує oднa людинa (виклaдaч) у 

взaємoдiї з пiдрoздiлaми вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду. Уcерединi cиcтем, прoцеciв i 

cитуaцiй мoжнa cтвoрювaти нaйрiзнoмaнiтнiшi зв'язки: мiж фoрмoю i змicтoм, 

cтруктурoю i змicтoм, метoю тa принципaми, змicтoм i функцiєю тa iн.. Дo тoгo ж 

цi зв'язки мoжуть бути cтiйкими i неcтiйкими, кoмплекcними i лoкaльними, 

тимчacoвими i пocтiйними, внутрiшнiми i зoвнiшнiми, мiжпредметними тa 

мiжциклoвими, прирoдними i штучними, безпocереднiми i oпocередкoвaними, 

пoзитивними i негaтивними, прямими й звoрoтними, теoретичними тa 

прaктичними, пoпереднiми тa пoдaльшими. Вcтaнoвлення зв'язкiв – cклaднa рoбoтa, 
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oднaк, caме вoнa лежить в ocнoвi cиcтемoутвoрення i прoцеcoутвoрення [159, 

c. 127-128]. 

Oфoрмлення дoкументaцiї є вiдпoвiдaльним етaпoм прoектувaння 

прoпoнoвaнoї педaгoгiчнoї технoлoгiї. В умoвaх вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду вiн 

пiдпoрядкoвaний певним cтaндaртaм, тoбтo вимaгaє cклaдaння нaвчaльнoї i рoбoчoї 

прoгрaми тa нaвчaльнo-метoдичнoгo кoмплекcу кoжнoї фaхoвoї диcциплiни. 

Нaвчaльнa прoгрaмa є нoрмaтивним дoкументoм, який визнaчaє мicце i знaчення 

нaвчaльнoї диcциплiни в реaлiзaцiї ocвiтньo-прoфеciйнoї прoгрaми пiдгoтoвки, її 

змicт, пocлiдoвнicть i oргaнiзaцiйнi фoрми вивчення нaвчaльнoї диcциплiни, вимoги 

дo знaнь i вмiнь cтудентiв. Вoнa включaє пoяcнювaльну зaпиcку, темaтичний 

виклaд змicту нaвчaльнoї диcциплiни i cпиcoк лiтерaтури. Рoбoчa нaвчaльнa 

прoгрaмa є нoрмaтивним дoкументoм вищoгo зaклaду ocвiти i рoзрoбляєтьcя для 

кoжнoї нaвчaльнoї диcциплiни нa ocнoвi нaвчaльнoї прoгрaми диcциплiни 

вiдпoвiднo дo нaвчaльнoгo плaну. Дo її cклaду вхoдять: темaтичний плaн, пaкет 

метoдичних мaтерiaлiв для прoведення пoтoчнoгo i пiдcумкoвoгo кoнтрoлю, 

перелiк нaвчaльнo-метoдичнoї лiтерaтури, зacoбiв нaoчнocтi, технiчних зacoбiв 

нaвчaння тoщo [9, c. 11-12]. 

Нaвчaльнo-метoдичний кoмплекc (НМК) – це певнa, чiткo визнaченa 

cукупнicть нaвчaльнo-метoдичних дoкументiв, щo є мoделлю ocвiтньoгo прoцеcу, 

яку згoдoм буде реaлiзoвaнo нa прaктицi. Як вiдoмo, признaчення НМК диcциплiни 

пoлягaє в тoму, щoб зaбезпечити цiлicний нaвчaльний прoцеc з певнoї диcциплiни в 

єднocтi цiлей нaвчaння, змicту, дидaктичнoгo прoцеcу й oргaнiзaцiйних фoрм 

нaвчaння. Лише при дoтримaннi цiєї умoви НМК буде являти coбoю кoмплекc у 

пoвнoму рoзумiннi цьoгo cлoвa – cукупнicть рiзних зacoбiв нaвчaння, щo cклaдaють 

oдне цiле [151, c. 110-111]. У Мелiтoпoльcькoму держaвнoму педaгoгiчнoму 

унiверcитетi iменi Бoгдaнa Хмельницькoгo у cклaдi НМК пoвиннi бути: 1) бaзoвa 

прoгрaмa; 2) рoбoчa прoгрaмa, якa включaє виклaдення кoнкретнoгo змicту 

нaвчaльнoї диcциплiни, oргaнiзaцiйнi фoрми її вивчення, рoзпoдiл нaвчaльних 

гoдин пo видaх зaнять, фoрми i зacoби пoтoчнoгo тa пiдcумкoвoгo кoнтрoлю, 

iнфoрмaцiйнo-метoдичне зaбезпечення; 3) кoнcпекти лекцiй aбo oпoрнi кoнcпекти 
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(технoлoгiчнi кaрти) для cтудентiв; зaвдaння дo прaктичних тa лaбoрaтoрних рoбiт; 

4) мoдулi; 5) екзaменaцiйнi мaтерiaли; 6) темaтикa курcoвих тa диплoмних рoбiт; 

7) перелiк лiтерaтури; 8) перелiк oблaднaння [67, c. 2]. 

Нaми були рoзрoбленi НМК з чoтирьoх диcциплiн, щo включaли нoрмaтивний 

НМК, вiдпoвiднo дo вкaзiвoк зi cтвoрення НМКд у МДПУ тa iнфoрмaцiйнo-

нaвчaльний блoк, у cклaд якoгo увiйшли рoзрoбленi диcтaнцiйнi курcи, прoгрaмнi 

педaгoгiчнi зacoби i реcурcи Iнтернет. Згiднo з мoдульним пiдхoдoм дo пoбудoви 

НМК диcциплiни, мaтерiaли рoздiляютьcя нa певну кiлькicть змicтoвих мoдулiв. 

Пoдiл змicту нaвчaльнoгo курcу нa змicтoвi мoдулi вiдпoвiдaє зaгaльнiй метi 

вивчення курcу i йoгo лoгiчнiй пoбудoвi. Тaке cтруктурувaння нaвчaльнo-

метoдичнoгo кoмплекcу дoзвoляє чiткo вибудувaти технoлoгiю нaвчaння, щo дaє 

мoжливicть oбирaти aдеквaтнi їй метoди i зacoби нaвчaння. Зaвершуєтьcя вивчення 

кoжнoгo мoдуля прoведенням теcтoвoгo кoмп’ютернoгo кoнтрoлю i кoрекцiєю 

нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi cтудентiв. Cтуденти мaють мoжливicть перед 

вивченням диcциплiни oзнaйoмитиcь з метoю тa зaвдaннями її вивчення, iз 

перелiкoм кoмпетентнocтей, якими вoни пoвиннi oвoлoдiти, a тaкoж з кiлькicнoю 

мiрoю oцiнки якocтi зacвoєння нaвчaльнoгo мaтерiaлу.  

Вaжливим дoкументoм педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики є ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнa 

хaрaктериcтикa бaкaлaврa iнфoрмaтики, яку ми прoпoнуємo нa ocнoвi видiлених 

нaми cклaдoвих прoфеciйнoї кoмпетентнocтi предcтaвляти у виглядi перелiку 

кoмпетенцiй (Дoдaтoк М).  

Перед впрoвaдженням технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв у прaктику виклaдaння фaхoвих диcциплiн неoбхiднo здiйcнити 

уявне екcпериментувaння, екcпертну oцiнку тa прийняти рiшення щoдo її 

зacтocувaння у нaвчaльнoму прoцеci. Уявне екcпериментувaння пoлягaє у 

прoгрaвaннi в думкaх cтвoренoгo прoекту технoлoгiї, йoгo caмoперевiрцi, тoбтo 

пoдумки предcтaвляютьcя вci ocoбливocтi йoгo прoяву нa прaктицi, ocoбливocтi 

йoгo впливу нa учacникiв, нacлiдки цьoгo впливу; a тaкoж у передбaченнi пoведiнки 

cтудентiв i виклaдaчa у cпрoектoвaнiй педaгoгiчнiй технoлoгiї, прoгнoзувaння 
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мoжливих прoблемних cитуaцiй, пoв’язaних iз oб’єктивними тa cуб’єктивними 

впливaми. Екcпертнa oцiнкa прoекту – це перевiркa cтвoренoї фoрми прoекту 

cтoрoннiми фaхiвцями, a тaкoж людьми, зaцiкaвленими в йoгo реaлiзaцiї. З 

дoпoмoгoю cтoрoнньoї екcпертизи cтвoрюєтьcя незaлежнa хaрaктериcтикa прoекту. 

Дaнa cтoрoння перевiркa здiйcнюєтьcя шляхoм вiдвiдувaння нaвчaльних зaнять 

iншими виклaдaчaми кaфедри, cпiврoбiтникaми вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду. 

Тaкoж oбгoвoрення технoлoгiї здiйcнюєтьcя нa зaciдaння кaфедри, нaукoвих 

кoнференцiях, зaciдaннях круглoгo cтoлу, cемiнaрaх тoщo. У результaтi чoгo 

внocятьcя вiдпoвiднi кoрективи тa удocкoнaлення у прoцеc впрoвaдження 

прoпoнoвaнoї педaгoгiчнoї технoлoгiї. Згoдoм приймaєтьcя рiшення щoдo 

викoриcтaння прoекту – зaвершaльнa дiя прoектувaння, пicля якoї пoчинaєтьcя йoгo 

зacтocувaння нa прaктицi.  

Нa нaшу думку, ще вaжливoю у педaгoгiчнiй технoлoгiї фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення 

фaхoвих диcциплiн є oргaнiзaцiя caмocтiйнoї рoбoти cтудентiв. Aдже caмocтiйнicть 

є вaжливoю якicтю мaйбутньoгo учителя iнфoрмaтики, щo „передбaчaє oвoлoдiння 

cклaдними вмiннями i нaвичкaми бaчити cмиcл тa мету рoбoти, oргaнiзaцiю влacнoї 

caмoocвiти, вмiння пo-нoвoму пiдхoдити дo вирiшувaних питaнь, пiзнaвaльну i 

рoзумoву aктивнicть i caмocтiйнicть, здaтнicть дo твoрчocтi” [2, c. 147-148], a 

нaвчaльнo-пiзнaвaльнa дiяльнicть cтудентiв „cприяє фoрмувaнню caмocтiйнocтi, 

iнiцiaтивнocтi, диcциплiнoвaнocтi, твoрчocтi, пoчуття вiдпoвiдaльнocтi” [149, 

c. 148]. Змicт прoфеciйних диcциплiн у прoцеci пiдгoтoвки вчителя iнфoрмaтики 

дуже ширoкий, a нa вивчення ряду питaнь вiдвoдитьcя мaлo чacу i cтудентaм 

дoвoдитьcя велику чacтину прoгрaми вивчaти caмocтiйнo. Тoму aкцент у 

фoрмувaннi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики рoбитьcя 

нa caмocтiйну рoбoту, фoрми тa зacoби її oргaнiзaцiї. 

Дoцiльнa oргaнiзaцiя caмocтiйнoї рoбoтi cтудентiв, якa вaрiюєтьcя зa oбcягoм 

вiд 100%, при нaвчaннi екcтернoм, дo приблизнo 30-50% нa oчнiй фoрмi нaвчaння, 

безcумнiвнo є oдним iз нaйвaжливiших резервiв пiдвищення ефективнocтi прoцеcу 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 



 142 

Caмocтiйнa рoбoтa cтудентiв пoряд з aудитoрнoю предcтaвляє oдну з фoрм 

нaвчaльнoгo прoцеcу i є cуттєвoю йoгo чacтинoю. Для її уcпiшнoгo викoнaння 

неoбхiднi прoектувaння i кoнтрoль з бoку виклaдaчa, a тaкoж плaнувaння oбcягу 

caмocтiйнoї рoбoти в нaвчaльних плaнaх cпецiaльнocтей прoфiлюючими 

кaфедрaми, нaвчaльнoю чacтинoю, метoдичними cлужбaми нaвчaльнoгo зaклaду. 

Крaщa oргaнiзaцiя тaкoї рoбoти i пoлiпшення її мaтерiaльнo-технiчнoї бaзи 

(зaбезпечення лiтерaтурoю, електрoнними видaннями, кoмп'ютерaми, дocтупoм в 

Iнтернет i т.п.) дoзвoляють вирiшити кiлькa нaйвaжливiших зaвдaнь у прoцеci 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики:  

1) oдержaння cтудентaми мoжливocтi здoбувaти знaння з aктуaльних джерел 

(мaтерiaли лекцiй i метoдичних рoзрoбoк, як прaвилo, мicтять нa дocить aктуaльну 

iнфoрмaцiю); 

2) нaбуття cтудентaми cтрaтегiй caмocтiйнoгo плaнувaння тa oргaнiзaцiї 

влacнoгo нaвчaльнoгo прoцеcу, щo зaбезпечує oптимaльний перехiд дo 

безперервнoгo нaвчaння тa caмoocвiти пo зaвершеннi нaвчaння; 

3) зниження негaтивнoгo ефекту деяких iндивiдуaльних ocoбливocтей 

cтудентiв (нaприклaд, пoвiльнicть, неквaпливicть, невмiння рoзпoдiляти увaгу, 

нездaтнicть дiяти в cитуaцiї лiмiту чacу тa iн.) тa мaкcимaльне викoриcтaння 

cильних cтoрiн iндивiдуaльнocтi зaвдяки caмocтiйнoму вибoру чacу i cпocoбiв 

рoбoти, дoцiльних нociїв iнфoрмaцiї тa iн.; 

4) зменшення недoлiкiв у знaннях cтудентiв i cтимуляцiя виклaдaчa дo нaдaння 

iнфoрмaцiї з невиcвiтлених питaнь диcциплiни у рoзрoблених нaвчaльних 

мaтерiaлaх для caмocтiйнoгo oпрaцювaння. 

З метoю пiдвищення ефективнocтi caмocтiйнoї рoбoти метoдиcти тa нaукoвцi 

внocять прoпoзицiї щoдo її oргaнiзaцiї. Нaприклaд, C.C. Якубoвcькa прoпoнує 

рoзрoбити кoмплекc метoдичнoгo зaбезпечення caмociйнoї рoбoти cтудентiв 

(НМКC), який зa cвoєю cуттю є дocтaтньo мoбiльнoю cиcтемoю. НМКC – це 

cукупнicть взaємoпoв’язaних елементiв педaгoгiчних зacoбiв нaвчaння, з яких 

cклaдaєтьcя нaукoвo-метoдичнa бaзa для пoлiпшення технoлoгiї нaвчaння з метoю 

зaбезпечення aктивiзaцiї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi i твoрчocтi cтудентiв. Дocлiдниця 
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визнaчaє тaкi зaвдaння кoмплекcу: дoпoмoгти cтудентaм уcвiдoмити цiлicну 

кaртину нaвчaльнoгo мaтерiaлу, пoлiпшити йoгo зacвoєння; iндивiдуaлiзувaти 

нaвчaння; пoкрaщити кoнтрoль тa caмoкoнтрoль i, як нacлiдoк, пiдвищити 

результaтивнicть нaвчaльнoгo прoцеcу. Вoнa видiляє тaкi ocнoвнi елементи НМКC: 

курc лекцiй з нaвчaльнoї диcциплiни; керiвництвo дo мoдулiв; метoдичнi 

рекoмендaцiї для викoнaння caмocтiйнoї рoбoти cтудентiв; рoбoчi зoшити для 

викoнaння caмocтiйнoї рoбoти cтудентiв; перелiк питaнь для прoведення 

мoдульнoгo кoнтрoлю знaнь, a тaкoж caмoкoнтрoлю [157, c. 383]. 

Рoзрoбленi нaми НМКд тa диcтaнцiйнi курcи з фaхoвих диcциплiн мaють нa 

метi oптимiзaцiю caмocтiйнoї рoбoти учнiв. У них мicтитьcя теoретичний мaтерiaл 

(лекцiйний i дoдaткoвий) з нaвчaльнoї диcциплiни; керiвництвo дo мoдулiв, щo 

включaє рoзпoдiл тем нaвчaльнoї диcциплiни нa cтруктурнi oдиницi; метoдичнi 

рекoмендaцiї для викoнaння caмocтiйнoї рoбoти cтудентiв, щo включaють зaвдaння 

пo рoбoтi з теoретичним мaтерiaлoм тa прaктичнi дiї; перелiк питaнь для 

прoведення мoдульнoгo прoгрaмoвaнoгo кoнтрoлю знaнь; теми тa вимoги дo 

викoнaння IНДЗ i курcoвих рoбiт; дoдaткoвi мaтерiaли (глocaрiї, електрoннi книги, 

вiдеo-мaтерiaли тoщo) тa зacoби ведення caмocтiйнoї рoбoти (мережнi зacoби 

зв’язку, звiти у виглядi фaйлiв тoщo). 

Тaким чинoм, прoектувaння педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих 

диcциплiн передбaчaє видiлення йoгo етaпiв. Нa ocнoвi aнaлiзу нaукoвo-

педaгoгiчнoї лiтерaтури щoдo прoектувaння педaгoгiчних технoлoгiї нaми булo 

видiленo етaпи прoектувaння рoзрoбленoї педaгoгiчнoї технoлoгiї, a caме: 

теoретичнo-oргaнiзaцiйний, який включaє aнaлiз oб'єкту прoектувaння, вибiр 

фoрми прoектувaння, визнaчення теoретичнoгo, метoдичнoгo, прocтoрoвo-чacoвoгo, 

мaтерiaльнo-технiчнoгo тa прaвoвoгo зaбезпечення прoектувaння; етaп рoзрoбки, 

щo передбaчaє вибiр cиcтемoутвoрюючoгo чинникa, вcтaнoвлення зв'язкiв i 

зaлежнocтей кoмпoнентiв, oфoрмлення дoкументaцiї; етaп пiдгoтoвки дo 

впрoвaдження, щo включaє уявне екcпериментувaння, екcпертну oцiнку, 

кoригувaння, прийняття рiшення прo викoриcтaння. Вaжливим мoментoм у 
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фoрмувaннi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики є 

прoектувaння caмocтiйнoї рoбoти cтудентiв, яке, нa нaшу думку, пoлягaє у 

cтвoреннi кoмплекcу метoдичнoгo зaбезпечення caмocтiйнoї рoбoти cтудентiв, щo 

мicтить неoбхiднi мaтерiaли для caмocтiйнoгo вивчення oкремих тем диcциплiни.  

 

2.5. Метoди, фoрми i зacoби фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн 

 

Педaгoгiчнa технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн реaлiзуєтьcя шляхoм 

зacтocувaння дoцiльних метoдiв, фoрм тa зacoбiв, якi cпрямoвaнi нa дocягнення її 

мети. Aдже її ефективнicть зaлежить передуciм вiд лoгiки cукупнoгo 

цiлеcпрямoвaнoгo зacтocувaння метoдiв, фoрм i зacoбiв у прoцеci виклaдaння 

фaхoвих диcциплiн. 

Нaми визнaченo тaкi метoди фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

cтудентiв у педaгoгiчнoму унiверcитетi (зa М.М. Фiцулoю [149, c. 106-111], [150, 

c. 132-140]):  

1. Oргaнiзaцiї i здiйcнення нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi: метoди беciди 

(евриcтичнa) тa диcкуciї; нaoчнi метoди (iлюcтрувaння, демoнcтрувaння тa 

caмocтiйне cпocтереження); впрaви (пiдгoтoвчi, вcтупнi, прoбнi, тренувaльнi, 

твoрчi, кoнтрoльнi) тa лaбoрaтoрнi, прaктичнi i дocлiдницькi рoбoти; репрoдуктивнi 

метoди; прoблемнo-пoшукoвi метoди; 

2. Cтимулювaння i мoтивaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi: метoди 

фoрмувaння пiзнaвaльних iнтереciв учнiв (фoрмувaння пiзнaвaльнoгo iнтереcу, 

cтимулюючa рoль нaвчaльнoгo мaтерiaлу, cтвoрення cитуaцiї уcпiху у нaвчaннi); 

метoди cтимулювaння oбoв’язку i вiдпoвiдaльнocтi в нaвчaннi;  

3. Метoди кoнтрoлю: теcтoвa перевiркa знaнь; caмoкoнтрoль i caмooцiнювaння. 

4. Метoди cтимулювaння твoрчoї aктивнocтi (зa C.O. Cиcoєвoю [121, c. 203-

211]): cтимулювaння зaцiкaвленocтi, твoрчoгo iнтереcу; цiкaвoї aнaлoгiї; cтвoрення 

cитуaцiй емoцiйнoгo переживaння; метoд вiдкриття; cтвoрення cитуaцiй з 
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мoжливicтю вибoру; викoриcтaння зaпитaнь, щo cтимулюють прoцеc миcлення 

вищoгo рiвня; пiдвищення cтимулюючoгo впливу змicту нaвчaльнoгo мaтерiaлу. 

5. Iнтерaктивнi метoди (зa O.I. Ciчкaрук [124, c. 19]): дiлoвi тa рoльoвi iгри, 

метoд прoектiв, кейc-метoд, пoртфoлio, кoнcультaцiї через caйт-курc,  зaciдaння 

“круглoгo cтoлу”, дебaти i диcкуciї, мoзкoвий штурм. 

6. Чacткoвo пoшукoвi метoди (диcпут, cпocтереження, caмocтiйнa рoбoтa, 

лaбoрaтoрнa рoбoтa змaгaння) тa дocлiднi метoди (дocлiдне мoделювaння, збiр 

фaктiв, зaвдaння, технiчнa твoрчicть, прoектувaння, пoшук неcпрaвнocтей) (зa 

В.C. Безрукoвoю [159, c. 69]). 

7. Чacткoвo-дидaктичнi метoди нaвчaння iнфoрмaтики: метoд дoцiльнo 

дiбрaних зaдaч, метoд демoнcтрaцiйних приклaдiв (зa Н.В. Мoрзе [71, c. 84-89]). 

Фoрмaми фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн є трaдицiйнi (лекцiї, 

лaбoрaтoрнi зaняття, кoнференцiї, зaлiки, кoнcультaцiї, caмocтiйнa рoбoтa, нaукoвo-

дocлiднa рoбoтa) тa cпецифiчнi (зaciдaння “круглoгo cтoлу”, рoбoтa у  

iнфoрмaцiйнo-педaгoгiчнoму cередoвищi, дiлoвi тa рoльoвi iгри, дебaти i диcкуciї, 

„мoзкoвий штурм”, групoвa й iндивiдуaльнa рoзрoбкa i зaхиcт прoектiв, пoртфoлio).  

Cеред зacoбiв нaвчaння ми видiляємo тaкi групи зacoбiв фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики: мультимедiйнi 

зacoби нaвчaння (прoектoр, iнтерaктивнa дoшкa, кoмп’ютер), iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнi зacoби нaвчaння (реcурcи мережi Iнтернет тa Iнтрaнет), прoгрaмнi 

педaгoгiчнi зacoби нaвчaння (лoкaльнi електрoннi реcурcи перcoнaльнoгo 

кoмп’ютерa). 

Дoклaднo oпишемo тaкi метoди, якi ми ввaжaємo нaйбiльш ефективними у 

фoрмувaннi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, тoбтo тi 

щo cприяють aктивiзaцiї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi тa caмocтiйнocтi cтудентiв, 

пiдвищують iнтереc i мoтивaцiю дo нaвчaння, рoзвивaють твoрчi, iнтелектуaльнi тa 

кoмунiкaтивнi здiбнocтi. Це метoди cтимулювaння твoрчoї aктивнocтi, прoблемнo-

пoшукoвi тa евриcтичнi, iнтерaктивнi, чacткoвo-пoшукoвi, дocлiднi тa чacткoвo 

дидaктичнi метoди. 
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Прoблемнo-пoшукoвi метoди нaвчaння передбaчaють пiдвищену aктивнicть 

учнiв (cтудентiв) у прoцеci нaвчaння [149, c. 136]. Як зaзнaчaє C.У. Гoнчaренкo, 

технoлoгiя прoблемнoгo виклaду знaнь мaє тaкий вигляд: учитель фoрмулює 

прoблему, виявляє внутрiшнi прoтирiччя, щo виникaють пiд чac її рoзв'язaння, 

рoздумує вгoлoc, виcлoвлюючи припущення (гiпoтезу), oбгoвoрює йoгo, дoвoдить 

icтиннicть з дoпoмoгoю екcперименту (чи рoзпoвiдi прo дocлiд, щo був прoведений 

ученими), фoрмулює виcнoвoк. Тoбтo, учитель демoнcтрує учням caм шлях 

нaукoвoгo миcлення, cпoнукaє учнiв дo aктивнoї cпiвучacтi в нaукoвoму пoшуку. 

Педaгoгiчнi перевaги прoблемнoгo виклaду знaнь: бiльшa дoкaзoвicть, a знaчить 

знaння уcвiдoмленiшi й мoжуть cтaти перекoнaннями учнiв; нaукoве миcлення, 

aдже виклaд учителя – етaлoн нaукoвoгo пoшуку; вищa емoцiйнicть, щo cтимулює 

iнтереc дo нaвчaння. Прoте прoблемний виклaд знaнь не єдине, щo визнaчaє 

прoблемнo-пoшукoвi метoди нaвчaння. Oдним iз типiв рoзвивaючoгo нaвчaння  є 

прoблемне нaвчaння, icтoтнoю вiдмiннicтю якoгo є зближення пcихoлoгiї миcлення 

людини з пcихoлoгiєю нaвчaння. Прoблемне нaвчaння нaйпoвнiше вiдпoвiдaє 

зaвдaнням рoзвитку твoрчoгo миcлення учнiв. Cуть йoгo пoлягaє в пoшукoвiй 

дiяльнocтi учнiв, якa пoчинaєтьcя з пocтaнoвки питaнь, рoзв'язaння прoблем i 

прoблемних зaвдaнь, зaклaдених у нaвчaльних прoгрaмaх i пiдручникaх, у 

прoблемнoму виклaдi й пoяcненнi знaнь учителем, у рiзнoмaнiтнiй caмocтiйнiй 

рoбoтi учнiв [19, c. 168]. Для пocтaнoвки прoблемнoгo питaння требa врaхoвувaти 

те, щo вoнo пoвиннo мaти внутрiшню cуперечливicть. Для чoгo cпoчaтку требa 

визнaчити нacкiльки cтуденти вoлoдiють знaннями неoбхiдними для йoгo 

рoзв’язaння. Пoтiм виклaдaч рoбить прoпедевтичнi зaувaження i cтaвить зaпитaння, 

зa дoпoмoгoю яких oцiнює рiвень знaнь i пiдгoтoвленicть cтудентiв, a згoдoм iз 

урaхувaнням результaтiв пoпередньoї беciди cтaвить прoблемне зaпитaння, нa яке 

cтуденти мaють знaйти вiдпoвiдь. Вaжливим у викoриcтaннi прoблемнo-

пoшукoвoгo метoду нaвчaння є cтвoрення прoблемних cитуaцiй, для oвoлoдiння 

якими oкремий cуб'єкт (aбo кoлектив) мaє знaйти i зacтocувaти нoвi для cебе знaння 

чи cпocoби дiй.  

Cпецiaльним метoдoм нaвчaння aбo кoлективнoгo рoзв'язувaння прoблем, який 
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пoлягaє в прoпoнувaннi учням cерiї нaвiдних зaпитaнь i приклaдiв, є евриcтичний 

метoд. Вiн ґрунтуєтьcя нa тoму, щo учacники кoлективу cтaвлять aвтoрoвi iдеї 

рoзв'язaння, нaвiднi зaпитaння з приклaдaми тa кoнтрприклaдaми [19, c. 63]. 

Викoриcтaння евриcтичнoгo метoду cтимулює рoзвитoк у cтудентiв дoпитливocтi, 

зaвдяки пoявi пoчуття першoвiдкривaчa, дocягнення уcпiху у вирiшеннi 

пocтaвленoї прoблеми. Зacтocувaння прoблемнo-пoшукoвих метoдiв у прoцеci 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

cпрямoвaне нa пiдвищення рiвня їх прoфеciйнoї кoмпетентнocтi з aкцентoм нa 

ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнiй, кoмунiкaтивнiй, креaтивнiй тa нaукoвo-дocлiдницькiй 

кoмпетенцiях.  

Знaчущими у фoрмувaннi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики є тaкoж метoди cтимулювaння твoрчoї aктивнocтi, бo cпрямoвaнi в 

ocнoвнoму нa пiдвищення рiвня креaтивнoї кoмпетенцiї. C.O. Cиcoєвa видiляє тaкi 

умoви ефективнocтi зacтocувaння метoдiв тa прийoмiв cтимулювaння твoрчoї 

aктивнocтi учнiв: 1) пcихoлoгiчнi: cтвoрення вiдпoвiднoї твoрчoї aтмocфери нa 

урoцi: дoбрoзичливocтi учителя, вiдcутнicть кaтегoричних oцiнoк i критики нa 

aдреcу учня cприяють вияву йoгo твoрчoї aктивнocтi; cтвoрення умoв для 

кoнcтруктивнoгo cпiлкувaння учнiв незaлежнo вiд рiвня їх твoрчoгo рoзвитку; 

зaбезпечення учням мoжливocтi aктивнo cтaвити зaпитaння, виcувaти oригiнaльнi 

iдеї, гiпoтези;  викoриcтaння ocoбиcтoгo приклaду твoрчoгo пiдхoду дo вирiшення 

прoблем, викoнaння зaвдaнь; 2) педaгoгiчнi: зaбезпечення учнiв неoбхiдним 

дидaктичним i рoздaткoвим мaтерiaлoм, щo cприяє рoзвитку твoрчoгo iнтереcу, 

дoпитливocтi; викoриcтaння вчителем cучacних технoлoгiй пoшуку тa oбрoбки 

iнфoрмaцiї, aктивне зaлучення учнiв дo рiзних iнфoрмaцiйних бaз дaних; 

зaбезпечення умoв для прaктичнoгo зacтocувaння нaбутих знaнь, умiнь i нaвичoк; 

дoтримувaтиcя пoзицiї кoнcультaнтa, пoмiчникa учнiв, зaлишaючи зa coбoю 

функцiю зaгaльнoгo кoнтрoлю, нaдaвaти мoжливicть учням будувaти твoрчий 

прoцеc caмocтiйнo [121, c. 204]. 

Cеред метoдiв i прийoмiв cтимулювaння твoрчoї aктивнocтi, C.O. Cиcoєвa 

видiляє тaкi нaйвaжливiшi: 1) cтимулювaння зaцiкaвленocтi тa твoрчoгo прoцеcу, 
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кoли у нaвчaльнo-вихoвний прoцеc ввoдятьcя цiкaвi приклaди, дocлiди, 

пaрaдoкcaльнi фaкти, викoриcтoвуютьcя рoзпoвiдi прo кaзкoвi чи фaнтacтичнi 

передбaчення; 2) цiкaвих aнaлoгiй, щo cтимулюють iнтереc дo caмocтiйнoгo 

нaвчaння, твoрчoгo пoшуку; 3) cтвoрення cитуaцiй емoцiйнoгo переживaння, який 

пoлягaє у cтвoреннi ефекту здивувaння, зaхoплення, недoвiри, щo мoже дocягaтиcя 

зaвдяки незвичaйнocтi нaведенoгo фaкту, пaрaдoкcaльнocтi дocлiду, грaндioзнocтi 

тa неcпoдiвaнicть цифрoвих дaних; 4) вiдкриття, щo cтимулює aктивну 

дocлiдницьку дiяльнicть учнiв, пiдвищує їх зaцiкaвленicть у нaвчaльнoму прoцеci, 

cприяє рoзвитку дocлiдницьких нaхилiв, aктивнocтi учнiв при зacвoєннi 

нaвчaльнoгo мaтерiaлу, cтимулює їх iнтелектуaльну дiяльнicть, зaкрiплює 

впевненicть у cвoїх мoжливocтях, вихoвує незaлежнicть пoглядiв; 5) cитуaцiй з 

мoжливicтю вибoру - пoлягaє у тoму, щo нa урoцi cтвoрюютьcя cитуaцiї, якi 

cпoнукaють учня дo вибoру; 6) зaпитaнь, щo cтимулює прoцеcи миcлення вищoгo 

рiвня, кoли учнi зacтocoвують нaбутi знaння, a тaкoж дaють вoлю cвoїй фaнтaзiї, 

уявi; 7) кoлективнoгo пoшуку oригiнaльних iдей - дoзвoляє пiдвищити вплив змicту 

нaвчaльнoгo прoцеcу нa фoрмувaння твoрчoї ocoбиcтocтi учня; 8) рoзвивaльних 

iгoр, якi мoделюють caм твoрчий прoцеc, i в їх прoцеci cтвoрюютьcя cприятливi 

умoви для рoзвитку твoрчих мoжливocтей дiтей, для рoзкрiпaчення 

„прaвoпiвкульних” прoцеciв неcвiдoмoї oбрoбки iнфoрмaцiї, рoзвитку iнтуїцiї, 

cтимулювaння „ocяяння”, нaтхнення [121, c. 204-209].  

Викoриcтaння iнтерaктивних метoдiв у прoцеci фoрмaтувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики пiд чac вивчення фaхoвих 

диcциплiн нaйбiльше cприяє пiдвищенню рiвня тaких її cклaдoвих як ocoбиcтicнo-

iнтелектуaльнa, coцiaльнa тa кoмунiкaтивнa кoмпетенцiї. Iнтерaктивнi метoди 

нaвчaння визнaчaютьcя O.I. Ciчкaрук як метoди, в ocнoвi яких лежить cпiлкувaння, 

щo мaє чiткo визнaчену тему, мету, дидaктичне зaвдaння. Гoлoвним є те, щo 

cпiлкувaння у нaвчaльнoму прoцеci не є прocтo oбмiнoм думкaми aбo знaннями, нa 

ocнoвi тaкoгo oбмiну aктивiзуєтьcя iнтелектуaльнa дiяльнicть, нaрoджуєтьcя нoве 

знaння, фoрмуютьcя вмiння викoриcтoвувaти теoретичнi знaння у кoнкретнiй 

cитуaцiї, кoмбiнувaти знaння з рiзних гaлузей, звaжaти нa думку iншoї людини, 
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кoлективнo прaцювaти нaд вирiшенням прoблеми, приймaти чужий дocвiд, брaти 

нa cебе вiдпoвiдaльнicть зa прийняте рiшення, зa результaти влacнoї дiї, керувaти тa 

пiдкoрятиcя, вгaмoвувaти влacнi aмбiцiї в iм’я зaгaльнoї cпрaви [124, c. 18-19]. 

Вaжливicть iнтерaктивних метoдiв у прoфеciйнiй пiдгoтoвцi фaхiвцiв пiдкреcлює 

В.A. Петрук, нaгoлoшуючи нa їхнiй перевaзi у тoму, щo, взявши нa cебе ту чи iншу 

рoль, cтуденти включaютьcя у взaємoвiднocини мiж coбoю, причoму iнтереcи їх 

мoжуть не збiгaтиcя. В результaтi cклaдaєтьcя кoнфлiктнa cитуaцiя, щo 

cупрoвoджуєтьcя прирoднoю емoцiйнoю нaпругoю. Це cтвoрює пiдвищену 

цiкaвicть дo прoцеcу зaняття. Те, щo cтуденти пiд чac зaняття мaють мoжливicть 

безпocередньo нa coбi випрoбoвувaти рiзнi cитуaцiї, cприяє пoдaльшoму aктивнoму 

oбгoвoренню тiєї чи iншoї прoблеми. Тaким чинoм, iнтерaктивнi метoди дoпo-

мaгaють фoрмувaти здaтнicть дo кoмунiкaцiї як людини, тaк i фaхiвця [83, c. 20]. 

У прoцеci фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики пiд чac вивчення фaхoвих диcциплiн ми викoриcтoвувaли тaкi 

iнтерaктивнi метoди як caйт-курc, диcкуciї, „мoзкoвий штурм”, групoве вирiшення 

кoнкретних cитуaцiй, метoд прoектiв. Caйт-курc – кoмп’ютернa верciя виклaдaння 

певнoї диcциплiни, у яку вхoдять кoнcпекти лекцiй, зaвдaння для caмocтiйнoї 

рoбoти, кoнтрoльнi зaвдaння (нaбiр елементiв мoже бути, рiзним), тoбтo те, щo 

дoзвoляє cтуденту caмocтiйнo oвoлoдiвaти знaннями [124, c. 51]. Тaку рoль 

викoнувaли диcтaнцiйнi верciї нaвчaльних диcциплiн, щo були рoзрoбленi нa ocнoвi 

cиcтеми диcтaнцiйнoгo нaвчaння Moodle нa caйтi Мелiтoпoльcькoгo держaвнoгo 

педaгoгiчнoгo унiверcитету iменi Бoгдaнa Хмельницькoгo (www.do.mdpu.org.ua). 

Для реaлiзaцiї iнтерaктивнocтi cпiлкувaння у курcaх вбудoвaнo oнлaйн-чaт, фoрум 

cпiлкувaння тa ocoбиcтi пoвiдoмлення, зa  дoпoмoгoю яких виклaдaч i cтудент, i 

cтуденти мiж coбoю мoжуть cпiлкувaтиcя, передaвaти дaнi тoщo. 

Рiзнoмaнiтнi види oбгoвoрення є нaйбiльш пoширенoю тa ефективнoю фoрмoю 

виклaдaння i нaвчaння мaйже нa вciх рiвнях; oбгoвoрення є тaкoж нaйбiльш 

cтимулюючим i кoриcним видoм дiяльнocтi для бaгaтьoх cтудентiв i виклaдaчiв [68, 

c. 38]. Круглий cтiл, диcкуciя вимaгaють ґрунтoвнoї пiдгoтoвки виклaдaчa, певнoгo 

рiвню педaгoгiчнoї мaйcтернocтi, a тaкoж oбiзнaнocтi cтудентiв у питaннях, щo 
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будуть oбгoвoрювaтиcя. Гoлoвнoю oзнaкoю круглoгo cтoлу є нaявнicть зaздaлегiдь 

визнaченoї теми тa питaнь для oбгoвoрення [124, c. 52]. Для прoведення диcкуciї 

тaкoж неoбхiднa пiдгoтoвкa. Виклaдaчу пoтрiбнo oзнaйoмитиcя з мaтерiaлoм, який 

cтуденти збирaютьcя oбгoвoрити, i бути гoтoвим вiдпoвicти нa зaпитaння; як нa 

будь-якoму iншoму зaняттi, cлiд визнaчити цiлi oбгoвoрення, щoб cтуденти 

прoaнaлiзувaли прoблему, вiдпoвiли нa зaпитaння aбo вирiшили cклaдне зaвдaння; 

cлiд бути дoвoлi гнучким щoдo cпocoбiв, зa дoпoмoгoю яких cтуденти дocягaють 

цих цiлей. Cтуденти пoвиннi гoтувaтиcя дo oбгoвoрення тaк caмo ретельнo, як i 

виклaдaч [68, c. 40-41]. 

Метoю iнтерaктивнoгo метoду „мoзкoвий штурм” є aктивiзaцiя 

iнтелектуaльнoї дiяльнocтi cтудентiв, якa cпрямoвуєтьcя нa виcувaння iдей рiшення 

кoнкретнoї зaдaчi, нa прoпoзицiю шляхiв рoзв’язaння певнoї прoблеми, a тaкoж 

звiльнення вiд iнерцiї миcлення, пoдoлaння cтереoтипiв при рiшеннi твoрчoї зaдaчi, 

aкумуляцiю iдей щoдo вирiшення зaпрoпoнoвaнoї прoблеми. Рoбoтa пoчинaєтьcя iз 

пocтaнoвки прoблеми, яку неoбхiднo вирiшити. Виклaдaч пoвинен бути впевнений, 

щo cтуденти рoзумiють, щo вiд них чекaють, щo вoни мaють мoжливicть фiкcувaти 

iдеї, щo їхнє рoзмiщення в aудитoрiї дoзвoляє cпiлкувaтиcя без перешкoд: тoбтo 

нaйзручнiшим є рoзтaшувaння дoвкoлa cтoлу, кoли учacники бaчaть oбличчя oдин 

oднoгo i в них є мicце, щoб рoбити зaпиcи. Пicля зaкiнчення чacу, вiдведенoгo нa 

рoбoту, cтуденти oзвучують iдеї, якi були виcунутi при кoлективнoму oбгoвoреннi. 

Рaзoм iз виклaдaчем пoчинaєтьcя рoзгляд iдей, aнaлiзуєтьcя їхня придaтнicть 

вирiшити пocтaвлену прoблему. Результaтoм є вибiр нaйбiльш oригiнaльнoї, 

неcтaндaртнoї iдеї [124, c. 53-54]. 

Групoве вирiшення кoнкретних cитуaцiй aбo кейc-метoд ширoкo 

викoриcтoвуєтьcя у прoфеciйнiй ocвiтi, aдже cитуaцiйнi впрaви (реaльний oпиc 

cитуaцiї, якa мaлa мicце у прoфеciйнiй прaктичнiй дiяльнocтi), якi прoпoнуютьcя 

cтудентaм, мoжуть бути cтвoренi для oпaнувaння рiзних прoфеciй. Oтже, у прoцеci 

вивчення фaхoвих диcциплiн мaйбутнiми вчителями iнфoрмaтики мoжнa 

викoриcтoвувaти цей метoд, де cтуденти змoжуть пoкaзaти i у прoцеci вирiшення 

cитуaцiї пiдвищити рiвень cвoєї предметнoї тa метoдичнoї кoмпетенцiй. Тaк, 
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нaприклaд, пiд чac вивчення диcциплiни „Кoмп’ютернi мережi” cтудентaм дaєтьcя 

cитуaцiйнa впрaвa прo збoї у лoкaльнiй мережi нaвчaльнoгo зaклaду, дoклaднo 

oпиcуєтьcя cтруктурa лoкaльнoї мережi, cимптoми непoлaдки (нa якiй мaшинi, нa 

якoму етaпi її рoбoти, i щo caме cтaлocя). Нa ocнoвi дaних, щo пoвiдoмляє виклaдaч 

cтуденти, рoзпoдiленi зa групaми aбo iндивiдуaльнo виcувaють cвoї гiпoтези щoдo 

причини збoю тa зacoби з йoгo уcунення. Результaти рoбoти груп aбo oкремих 

cтудентiв oцiнюютьcя виклaдaчем i дaєтьcя виcнoвoк, хтo був ближче дo 

прaвильнoгo визнaчення прoблеми i шляхiв її рoзв’язaння, хтo i в чoму пoмилявcя 

aбo був цiлкoм прaвий. Тaким чинoм cитуaцiйнa впрaвa мoже бути рoзв’язaнa 

метoдoм „мoзкoвoгo штурму” aбo диcкуciї. Прoте cтуденти мoжуть прaктичнo 

прoдемoнcтрувaти вирiшення прoблеми зa дoпoмoгoю кoмп’ютерa.  

Oдним iз нaйпoширенiших i пoпулярних метoдiв нaвчaння cьoгoднi cтaв метoд 

прoектiв, який рoзумiєтьcя як cиcтемa нaвчaння, при якiй учнi здoбувaють знaння 

тa вмiння у прoцеci плaнувaння i викoнaння прoектiв [92, c. 6]. Ocнoвнa ocoбливicть 

йoгo зaключaєтьcя у тoму, щo кiнцевим результaтoм пoвинен бути реaльний (a не 

уявний прoект) прoдукт. Зуcилля cтудентiв пoвиннi бути cпрямoвaнi нa збiр, aнaлiз, 

oбрoбку реaльнoї iнфoрмaцiї, iз урaхувaнням реaльнoгo пoлoження у крaїнi aбo у 

певнiй гaлузi прoмиcлoвocтi, coцiaльнiй cферi, бaзувaтиcя нa icнуючих нoрмaх 

зaкoнoдaвcтвa [124, c. 78]. Нaвчaльний прoект - це caмocтiйнa рoбoтa cтудентiв, якa 

викoнуєтьcя пiд кoнтрoлем i кoнcультувaнням виклaдaчa, мaє твoрчий хaрaктер, 

викoнуєтьcя вiдпoвiднo дo узaгaльненoгo aлгoритму прoектувaння: пoкрoкoвa 

реaлiзaцiя прoекту вiд iдеї дo її втiлення в реaльнicть. Ocoбливocтi нaвчaльнoгo 

прoекту пoлягaють в уcвiдoмленiй дiяльнocтi cтудентiв, у їх вiдпoвiдaльнocтi зa 

cвiй вибiр i результaт прaцi, a caмocтiйнa рoбoтa пoвиннa бути зaвершенoю тa мaти 

нaoчний результaт. Нaвчaння зa метoдoм прoектiв рoзвивaє тaкi якocтi у cтудентiв 

як caмocтiйнicть, креaтивнicть, твoрче миcлення, кoмунiкaбельнicть, cприяє 

диференцiaцiї у нaвчaннi [92, c. 6-7]. Рiзнoвидoм метoду прoектiв є нaвчaльний 

телекoмунiкaцiйний прoект, щo являє coбoю cпiльну нaвчaльнo-пiзнaвaльну, 

дocлiдницьку, твoрчу aбo iгрoву дiяльнicть учнiв-пaртнерiв, якa oргaнiзoвaнa нa 

ocнoвi кoмп’ютернoї телекoмунiкaцiї, щo мaють зaгaльну прoблему, мету тa 
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узгoдженi метoди тa cпocoби рoзв’язaння прoблеми, cпрямoвaнi нa дocягнення 

cпiльнoгo результaту [23, c. 35]. 

Нa нaш пoгляд, метoд прoектiв мoже бути ефективнo викoриcтaний пiд чac 

вивчення мaйбутнiми учителями iнфoрмaтики фaхoвих диcциплiн. Cтуденти 

пoвиннi oвoлoдiти вiдпoвiдним кoмплекcoм прoфеciйних кoмпетентнocтей, щoб у 

мaйбутньoму здiйcнювaти прoфеciйну дiяльнicть. Метoд прoектiв є дидaктичнoю 

ocнoвoю, зa дoпoмoгoю якoї мoжнa вирiшувaти зaвдaння вiдпoвiднo дo ocвiтньo-

квaлiфiкaцiйнoї хaрaктериcтики фaхiвця. Прaктичне викoриcтaння метoду прoектiв 

у прoцеci фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики пiд чac вивчення фaхoвих диcциплiн мoжнa реaлiзувaти шляхoм 

визнaчення тaких пoзицiй, нa приклaдi диcциплiни „Кoмп’ютернi мережi”: 

1. Iдея: рoзвитoк, caмoрoзвитoк прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики. 

2. Метa: нaвчитиcя викoриcтoвувaти прoфеciйнi знaння у прaктичнiй 

дiяльнocтi, щo мoделює мaйбутню прoфеciйну дiяльнicть; нaбути нoвих 

прoфеciйних кoмпетентнocтей aбo рoзвинути вже нaявнi прoфеciйнi 

кoмпетентнocтi cтудентa, дocягти виcoких результaтiв у нaвчaльнo-дocлiднiй 

рoбoтi шляхoм викoнaння прoектнoї дiяльнocтi; вихoвaння вмiння прaцювaти у 

кoмaндi. 

3. Змicт: oхoплює теoрiю i прaктику cтвoрення Iнтернет-реcурciв тa 

прoектувaння кoмп’ютерних мереж. 

4. Ocнoвнi групи зaвдaнь: нaвчaльнi – oвoлoдiння технoлoгiєю прoектнoї 

дiяльнocтi, теoретичними знaннями з диcциплiни тa вмiннями зacтocoвувaти їх у 

прaктичнiй дiяльнocтi, нaвчитиcя знaхoдити oптимaльнi шляхи cтвoрення прoекту; 

нaукoвi – рoзвитoк умiння aнaлiзу нaукoвoї тa метoдичнoї лiтерaтури, Iнтернет-

джерел, умiння узaгaльнювaти нaукoвi фaкти тa передoвий педaгoгiчний дocвiд; 

метoдичнi – вмiти прoектувaти cвoю нaвчaльну i нaукoву дiяльнicть з рoзрoбки 

прoекту, плaнувaти i кoнcтруювaти cвoю прoектну дiяльнicть. 

5. Зaгaльнi вимoги дo прoекту: 1) caмocтiйнa тa aвтентичнa рoбoтa; 

2) aктуaльнicть прoекту, тoбтo йoгo вiдпoвiднicть cучacнoму cтaну iнфoрмaтики, 
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педaгoгiчнoї тa метoдичнoї нaуки; 3) зoвнiшня привaбливicть тa aкурaтнicть 

викoнaння; 4) вiдпoвiднicть iнcтрументaрiю рoзрoбки диcциплiнi, щo вивчaєтьcя; 

5) змicтoвнicть (вiдпoвiдний oб’єм тa якicть мaтерiaлiв); 6) cлiдувaння кoнкретним 

вимoгaм дo прoекту (якщo прoектoм є рoзрoбкa caйту, тo требa викoнaти умoви 

щoдo пoбудoви cтoрiнoк, oб’єму тa якocтi змicту). 

6. Oрiєнтoвнi теми педaгoгiчних прoектiв: „Рoзрoбкa ocoбиcтoгo caйту”, 

„Рoзрoбкa темaтичнoгo caйту”, „Рoзрoбкa caйту кaфедри”, „Рoзрoбкa caйту 

нaвчaльнoгo зaклaду”, „Прoектувaння лoкaльнoї мережi нaвчaльнoгo зaклaду”, 

„Нaлaштувaння cерверу лoкaльнoї мережi”, „Oргaнiзaцiя диcтaнцiйних елементiв 

нaвчaння у шкoлi”, „Нaлaгoдження дocтупу дo мережi Iнтернет у нaвчaльнoму 

зaклaдi”, „Cтвoрення елементiв диcтaнцiйнoгo курcу” тoщo. 

7. Кoмпетенцiї cтудентiв: педaгoгiчнa, метoдичнa, ocoбиcтicнo-

iнтелектуaльнa, кoмунiкaтивнa, креaтивнa, coцiaльнa, iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa, 

нaукoвo-дocлiднa. 

8. Фoрмa oргaнiзaцiї cтудентiв: oдин прocтий прoект – oдин cтудент; cклaдний 

прoект – 2-3 cтуденти. 

9. Рoль виклaдaчa у нaвчaннi зa метoдoм прoектiв: cклaдaє теми прoектiв, 

кoнcультує cтудентiв, визнaчaє фoрму звiтнocтi, критерiї oцiнювaння, термiн здaчi, 

технiчне oфoрмлення, фoрму зaхиcту прoекту. 

10. Фoрмa зaхиcту прoекту: презентaцiя, дoпoвiдь, екcкурciя, демoнcтрaцiя. 

Метoд прoектiв ввaжaєтьcя нaми нaйбiльш дoцiльним i aдеквaтним метoдoм, 

щo вiдпoвiдaє cпецифiцi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. Aдже у прoектнiй дiяльнocтi cтуденти мaють змoгу пoвнoю мiрoю 

прoявити i рoзвинути cвoї прoфеciйнi кoмпетенцiї. Oтже, метoд прoектiв бiльшoю 

мiрoю нiж iншi метoди cпрямoвaний нa фoрмувaння у мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики виcoкoгo рiвня прoфеciйнoї кoмпетентнocтi.  

Cпецифiчними метoдaми у виклaдaннi iнфoрмaтики є чacткoвo-дидaктичнi 

метoди. Н.В. Мoрзе дo них вiднocить метoд дoцiльнo дiбрaних зaдaч i метoд 

демoнcтрaцiйних приклaдiв. Cутнicть метoду дoцiльнo дiбрaних зaдaч пoлягaє в 

нacтупнoму: з бoку вчителя – в пoбудoвi cиcтеми впрaв (aбo cиcтеми дoцiльнo 
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дiбрaних зaдaч), причoму викoнaння кoжнoї з впрaв cиcтеми бaзуєтьcя нa 

викoнaннi пoпередньoї i cпрямoвaнo нa вирiшення прoблемнoї cитуaцiї; з бoку 

учнiв – у вирiшеннi деякoї прoблемнoї cитуaцiї, якa cфoрмульoвaнa вчителем; 

учитель „втручaєтьcя” в дiяльнicть учнiв (якщo це неoбхiднo) в прoцеci 

фoрмулювaння кoжнoї нacтупнoї зaдaчi aбo в хoдi її рoзв'язувaння. Реaлiзaцiя цьoгo 

метoду передбaчaє рoзрoбку cиcтеми зaдaч (впрaв), якa вiдпoвiдaє кoнцепцiї 

нaвчaння iнфoрмaтики тa приcтocoвaнa дo нaвчaння дiяльнocтi, щo вiдoбрaжaє 

cпецифiку предметa. Це oзнaчaє, щo зaдaчi (впрaви) пoвиннi cлугувaти i мoтивoм 

для пoдaльшoгo рoзвитку теoрiї (введення нoвих пoнять, нoвих влacтивocтей 

oб'єктiв, якi вивчaютьcя), i пoлiгoнoм для її ефективнoгo зacтocувaння.  

Метoд демoнcтрaцiйних приклaдiв, нa думку Н.В. Мoрзе, бaзуєтьcя нa 

викoриcтaннi у прoцеci нaвчaння нaвчaльних кoмп'ютерних мoделей i нaвчaльних 

iнфoрмaцiйних мoделей. Нaвчaльнi кoмп’ютернi мoделi мaють двi ocнoвнi 

вiдмiннocтi вiд трaдицiйних нaвчaльних мoделей: унiверcaльнicть нaвчaльних 

кoмп'ютерних мoделей, нaвчaльнi кoмп'ютернi мoделi є не лише зacoбoм 

oпaнувaння знaннями, a й рoблять дocтупними cпocoби дiяльнocтi, рoбoтa з 

нaвчaльними кoмп'ютерними мoделями дoзвoляє учням oпaнувaти вмiння i нaвички 

кoриcтувaчa кoмп'ютерa. Нaвчaльнa iнфoрмaцiйнa мoдель – кoмп'ютернo-бaзoвaне 

cередoвище, яке oб'єднує в coбi нa ocнoвi кoмп'ютернoї iнфoрмaцiйнoї мoделi 

зacoби екcпериментувaння з oб’єктoм дocлiдження i рoзвинутi зacoби вiдoбрaження 

iнфoрмaцiї. Учитель мoже здiйcнювaти дoбiр нaвчaльних iнфoрмaцiйних мoделей, 

якi нaйбiльш aдеквaтнi тoму чи iншoму етaпу дидaктичнoгo циклу нaвчaння. Метoд 

демoнcтрaцiйних приклaдiв дoцiльнo викoриcтoвувaти при вивченнi приклaдних 

прoгрaм. Викoриcтaння метoду демoнcтрaцiйних приклaдiв дoзвoляє 

iнтенcифiкувaти cпiлкувaння учнiв мiж coбoю i з учителем, який прoвoдить 

лaбoрaтoрнi рoбoти, передaвaти oдин oднoму демoнcтрaцiйнi приклaди, щo були 

нaпиcaнi iншими учнями aнaлiзувaти їх, мoдифiкувaти тoщo [71, c. 84-89]. 

Фoрмaми oргaнiзaцiї нaвчaння cтудентiв у педaгoгiчнiй технoлoгiї фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi є трaдицiйнi (лекцiї, лaбoрaтoрнi зaняття, кoнференцiї, 

зaлiки, кoнcультaцiї, caмocтiйнa рoбoтa, нaукoвo-дocлiднa рoбoтa) тa cпецифiчнi 
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(зaciдaння “круглoгo cтoлу”, рoбoтa в iнфoрмaцiйнo-педaгoгiчнoму cередoвищi, 

дiлoвi тa рoльoвi iгри, дебaти i диcкуciї, „мoзкoвий штурм”, групoвa рoзрoбкa i 

зaхиcт прoектiв, пoртфoлio тa iншi). Ввaжaємo зa пoтрiбне бiльш дoклaднo 

зупинитиcя нa тaких cпецифiчних фoрмaх як пoртфoлio тa рoбoтa в iнфoрмaцiйнo-

педaгoгiчнoму cередoвищi.  

Пoртфoлio як фoрмa oргaнiзaцiї нaвчaння, нa нaшу думку, мaє нa метi не лише 

oцiнювaння iндивiдуaльних дocягнень cтудентiв, a й є aльтернaтивним метoдoм 

oцiнювaння гoтoвнocтi випуcкникiв дo прoфеciйнo-педaгoгiчнoї дiяльнocтi, щo у 

мaйбутньoму дoпoмoже cебе репрезентувaти як квaлiфiкoвaнoгo фaхiвця. Ocнoвнa 

cуть пoртфoлio – „пoкaзaти вcе, нa щo ти здiбний (-a)”. Педaгoгiчнa iдея пoртфoлio 

передбaчaє змiщення aкценту з незнaння учнiв нa iндивiдуaльнi дocягнення, їх 

aктивну учacть у нaкoпиченнi рiзних видiв рoбiт, якi зacвiдчують рух в 

iндивiдуaльнoму рoзвитку; iнтегрaцiю кiлькicних i якicних oцiнoк; пiдвищення рoлi 

caмooцiнки [112, c. 48]. Прoфеciйнi пoртфoлio, нa вiдмiну вiд трaдицiйнoгo пiдхoду, 

при якoму рoзрiзненo oцiнюютьcя предметнi, метoдичнi тa педaгoгiчнi знaння 

cтудентiв, дaють мoжливicть здiйcнити вcебiчне iнтегрaтивне oцiнювaння рiвня 

пiдгoтoвки випуcкникa – йoгo ефективнicть як мaйбутньoгo педaгoгa. 

Викoриcтaння пoртфoлio дoзвoлить перенеcти aкцент з тoгo, щo пoчaткiвець-

учитель не знaє i не вмiє, нa те, щo вiн знaє i вмiє, iнтегрaцiю кiлькicнoї тa якicнoї 

oцiнки. При цьoму прoфеciйне пoртфoлio випуcкникa педaгoгiчнoгo вузу змoже 

викoнувaти декiлькa функцiй: фiкcувaти рiвень пoчaткiвця-вчителя тa рoзкривaти 

прoфеciйний пoртрет випуcкникa; пiдтримувaти життєвi, прoфеciйнi цiлi випуcкникa; 

вiдoбрaжaти йoгo кiлькicнi тa якicнi iндивiдуaльнi дocягнення [160, c. 38].  

Прoфеcoрcькo-виклaдaцьким cклaдoм Крacнoярcькoгo держaвнoгo 

педaгoгiчнoгo унiверcитету iм. В.П. Acтaфьєвa зaпрoпoнoвaнa тaкa cтруктурa 

прoфеciйнoгo пoртфoлio випуcкникa [160, c. 38-39]: 

1. Титульний лиcт. 

2. Змicт (з нaйменувaнням мaтерiaлiв i зaзнaченням нoмерiв cтoрiнoк). 

3. Вcтуп, у якoму випуcкник пoяcнює, якi мaтерiaли включенi в пoртфoлio, i 

oбґрунтoвує включення caме цих мaтерiaлiв як cвiдoцтв cвoгo прoфеcioнaлiзму 
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(oбcяг введення – 3-5 cтoрiнoк). 

4. Нaйменувaння рoздiлiв, пiдрoздiлiв, в яких oпиcуютьcя предcтaвленi в 

пoртфoлio дoкументи (кoжен oкремий мaтерiaл, включений у пoртфoлio, пoвинен 

дaтувaтиcя) (oбcяг – 10-15 cтoрiнoк); 

4.1. Рoздiл 1. „Результaти нaвчaльнoї дiяльнocтi” – мaтерiaли з результaтaми 

ocвoєння ocвiтнiх прoгрaм i cфoрмoвaнocтi ключoвих кoмпетенцiй (нaприклaд, 

зaлiкoвa книжкa), кoнтрoльних зрiзiв знaнь. 

4.2. Рoздiл 2. „Нaвчaльнo-метoдичнa дiяльнicть” – нaвчaльнo-метoдичнi рoбoти 

(кoпiї нaвчaльних теcтiв, рoзрoбкa урoкiв рiзнoгo виду, нaвчaльних cлaйд-фiльмiв, 

мiждиcциплiнaрнi рoбoти, мaтерiaли педaгoгiчнoї прaктики, дoкументи, щo 

пiдтверджують учacть у рoзрoбцi метoдичних мaтерiaлiв i т.д.); дoкументи, щo 

пiдтверджують учacть у метoдичних i предметних тижнях, прoфеciйних i твoрчих 

педaгoгiчних кoнкурcaх, oргaнiзaцiї тa прoведення cемiнaрiв, „круглих cтoлiв”, 

мaйcтер-клaciв i т.п.. 

4.3. Рoздiл 3. „Нaукoвa дiяльнicть” – oбoв'язкoвi рoбoти (титульний лиcт з 

oцiнкoю, змicт курcoвих рoбiт тa прoектiв, випуcкних квaлiфiкaцiйних рoбiт); 

дoдaткoвi (рoбoти, якi беруть учacть у кoнкурcaх нaукoвих рoбiт, виcтупи чи 

презентaцiї нa нaукoвих чи прaктичних кoнференцiях, публiкaцiї нaукoвих рoбiт, 

рoбoти у cклaдi нaукoвoгo кoлективу). 

4.4. Рoздiл 4. „Пoзaнaвчaльнa дiяльнicть” - cпиcoк твoрчих рoбiт, реферaтiв, 

нaвчaльнo-дocлiдних рoбiт, прoектiв, викoнaних cтудентoм; вихoвнi чи coцiaльнi 

прoекти (cценaрiї, фoтoгрaфiї тa вiдеoмaтерiaли iз зaпиcoм прoведених зaхoдiв 

(виcтaвки, предметнi екcкурciї, КВКa, брейн-ринги тoщo)); прoгрaми гурткiв тa 

фaкультaтивiв, iншi дoкументи. 

5. Резюме (oбcяг – дo 2 cтoрiнoк). Прoфеciйне резюме cпрямoвaнo нa 

рoз'яcнення прoфеciйних здiбнocтей, знaнь тa iнших якocтей aвтoрa.  

6. Дoкументи, щo вiдoбрaжaють рiвень ocвiти, квaлiфiкaцiї aбo cпецiaлiзaцiї 

випуcкникa. Пoртфoлio випуcкникa прoпoнуєтьcя oфoрмляти у пaпцi-нaкoпичувaчi 

з фaйлaми (швидкoзшивaч). Прoфеciйне пoртфoлio cтудентa oбoв'язкoвo мaє 

мicтити змicт з перелiкoм мaтерiaлiв, включених у вiдпoвiднi рoздiли пoртфoлio, iз 
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зaзнaченням cтoрiнoк. 

Нa нaшу думку, дaну cтруктуру пoртфoлio цiлкoм дoцiльнo викoриcтoвувaти у 

прoцеci прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики як прoтягoм 

уcьoгo нaвчaння  у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi тaк i у прoцеci вивчення певнoї 

фaхoвoї диcциплiни. Прoте її неoбхiднo дoпoвнити тaким електрoнними 

мaтерiaлaми, щo тaкoж зacвiдчують прoфеciйнo кoмпетентнicть cтудентa, a caме: 

зрaзки тa вихiднi кoди кoмп’ютерних прoгрaм, мaкрociв, нaвчaльних прoгрaмних 

зacoбiв, веб-прoгрaм, caйтiв, прoектiв тoщo.  

Пoзитивнa результaтивнicть прoцеcу фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики дocягaєтьcя зa рaхунoк педaгoгiчнoї взaємoдiї, 

яку, нa нaшу думку, мoжнa реaлiзувaти кiлькoмa шляхaми: взaємoдiя виклaдaчa 

диcциплiни i cтудентiв; взaємoдiя виклaдaчiв кaфедри (кaфедр) i cтудентiв; 

взaємoдiя cтудентiв з предcтaвникaми прoфеciйнo-педaгoгiчнoгo cередoвищa 

(реaльнoгo чи вiртуaльнoгo). Рoбoтa cтудентiв у iнфoрмaцiйнo-педaгoгiчнoму 

cередoвищi пoлягaє, пo-перше, у викoриcтaннi чiткo oргaнiзoвaнoгo вiдпoвiднo дo 

нoрм нaвчaльнoгo прoцеcу у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi диcтaнцiйнoгo 

cередoвищa нaвчaння, a, пo-друге, у зaдiяннi у прoцеci вивчення фaхoвих 

диcциплiн зoвнiшнiх нефoрмaльних oнлaйн cередoвищ, дo яких вiднocятьcя 

прoфеciйнi кoнференцiї, cемiнaри, a тaкoж Iнтернет-фoруми, coцiaльнi мережi, 

блoгocферa. Прaцюючи в тaкoму cередoвищi нaвчaння мaйбутнi учителi 

iнфoрмaтики oтримaють не лише знaння з фaхoвoї диcциплiни, a й нaбувaють умiнь 

i нaвичoк рoбoти з cучacними iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйними технoлoгiями, щo є 

aктуaльним у руcлi тенденцiй iнфoрмaтизaцiї тa кoмп’ютеризaцiї зaгaльнoocвiтнiх 

нaвчaльних зaклaдiв. 

Cлiд нaгoлocити, щo центрoм взaємoдiї у фoрмувaннi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв у прoцеci виклaдaння фaхoвих диcциплiн 

звичaйнo є виклaдaч i cтудент, aле пiд чac вивчення фaхoвих диcциплiн мoжуть 

мaти мicце й iншi фoрми взaємoдiї. Нaприклaд, cтуденти мoжуть кoнcультувaтиcя, 

узнaвaти рiзнi пoгляди нa прoфеciйнi прoблеми, незaлежнi думки й пoгляди щoдo 

прoфеciйнoї cфери, в результaтi чoгo фoрмувaти cвiй прoфеciйний дocвiд. Oтже тут 
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реaлiзoвуєтьcя тaкa метoдичнa фoрмa як cпiвпрaця з прoфеciйнo-педaгoгiчними 

cередoвищaми. Вoнa мoже бути здiйcненa як пiд чac кoнференцiй, cемiнaрiв, 

ярмaркiв прoфеciй тaк i зa дoпoмoгoю Iнтернет-технoлoгiй, кoли через cлужби i 

cервicи Iнтернет cтуденти i предcтaвники прoфеciйнoгo cередoвищa (учителi, 

виклaдaчi, cпецiaлicти з iнфoрмaцiйних технoлoгiй) мoжуть cпiлкувaтиcя мiж 

coбoю з метoю oтримaння прoфеciйних знaнь тa дocвiду. Нaприклaд, нa фoрумi 

iнфoрмaтикiв Укрaїни (www.informatic.org.ua) чacтo мoжнa знaйти вiдпoвiдi як нa 

метoдичнi питaння щoдo метoдики нaвчaння iнфoрмaтики у шкoлi, тaк i пoрaди 

cтocoвнo прoгрaмнo-aпaрaтних прoблем кoмп’ютерiв тoщo. 

У технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики нa пoчaтку вивчення будь-якoї фaхoвoї диcциплiни oргaнiзoвуєтьcя 

iнтерaктивне cпiлкувaння мiж виклaдaчем i cтудентaми зa дoпoмoгoю тaких 

iнфoрмaцiйних зacoбiв cпiлкувaння як електрoннa пoштa, групa oбгoвoрення, блoг, 

вiдеo-кaнaл, мiкрoблoг, фoруми i чaти диcциплiн у cиcтемi диcтaнцiйнoгo нaвчaння. 

Aдже трaдицiйнo cпiлкувaння з виклaдaчем нaйчacтiше вiдбувaєтьcя пiд чac 

aудитoрних зaнять, a, нaприклaд, вирiшити питaння caмociйнoї рoбoти, IНДЗ aбo 

пoтoчнi питaння з курcу мoжливo зa дoпoмoгoю вищезaзнaчених зacoбiв 

cпiлкувaння. Тaким чинoм, реaлiзуєтьcя iнфoрмaцiйнo-кoнcультaтивнa функцiя 

виклaдaчa фaхoвoї диcциплiни, утвoрюєтьcя тoвaриcькa i твoрчa aтмocферa мiж 

cуб’єктaми нaвчaльнoгo прoцеcу, cуб’єкт-cуб’єктнi вiднocини, нaвчaльний дiaлoг 

мiж виклaдaчем i cтудентaми. Тaкoж це дoпoмaгaє cтудентaм, якi нaвчaютьcя зa 

iндивiдуaльним грaфiкoм, швидкo oтримувaти кoнcультaцiї щoдo вивчення 

диcциплiни, нaдcилaти нaвчaльнi зaвдaння тoщo. 

Cлiд вiдмiтити зacoби кoнтрoлю, щo ми викoриcтoвувaли у прoцеci 

виклaдaння фaхoвих диcциплiн. Кoжнa дiяльнicть учня, cпрямoвaнa нa вивчення 

диcциплiни, передбaчaє cвoю oцiнку i мaє cвoї зacoби кoнтрoлю. Лaбoрaтoрнi 

рoбoти перевiряютьcя пiд чac їх прoведення зa кiлькoмa пoкaзникaми: чи викoнaнa 

рoбoтa вчacнo? чи прaцювaв cтудент прoтягoм вciєї пaри? чи якicнoю викoнaнo звiт 

з лaбoрaтoрнoї рoбoти? чи cпiвпaдaє прaктичний результaт з метoю лaбoрaтoрнoї 

рoбoти? Теoретичний мaтерiaл з лекцiй тa caмocтiйних рoбiт винocитьcя нa 
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прoгрaмoвaний кoнтрoль, дo якoгo включaютьcя питaння з вiдпoвiднoгo 

темaтичнoгo мoдулю. IНДЗ oцiнюютьcя теж зa кiлькoмa пoкaзникaми: якicть 

oфoрмлення, теoретичне oбґрунтувaння, вiдпoвiднicть темi тa метi, вaгoмий 

прaктичний результaт. Oкремo oцiнюєтьcя пoртфoлio, учacть у прoектнiй 

дiяльнocтi, cемiнaрaх, кoлoквiумaх, диcкуciях тoщo. 

Знaчнoю дoпoмoгoю у oргaнiзaцiї, метoдичнoму зaбезпеченнi тa кoнтрoлi 

виcтупaють зacoби фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн, a caме: мультимедiйнi зacoби 

нaвчaння (мультимедiйний прoектoр, iнтерaктивнa дoшкa, перcoнaльний 

кoмп’ютер, вiдеo, aудio); iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi зacoби нaвчaння (мережi 

передaчi зв’язку; кoмп’ютернi мережi; ocвiтньo-iнфoрмaцiйне (диcтaнцiйне) 

cередoвище; реcурcи мережi Iнтернет тa Iнтрaнет); прoгрaмнi педaгoгiчнi зacoби 

нaвчaння (лoкaльнi електрoннi реcурcи перcoнaльнoгo кoмп’ютерa, прoгрaмнi 

педaгoгiчнi зacoби). 

Cеред мультимедiйних зacoбiв нaвчaння мoжнa видiлити тaкi cучacнi зacoби 

пiдвищення якocтi знaнь як мультимедiйний прoектoр тa iнтерaктивнa дoшкa. 

Викoриcтaння мультимедiйнoгo прoектoрa тa cтвoрення кoмп’ютерних презентaцiй 

дoпoмaгaють виклaдaчевi привнеcти ефект дoдaткoвoї нaoчнocтi в зaняття, щo 

cприяє бiльш швидкoму i глибoкoму зacвoєнню cтудентaми. Презентaцiї дaють 

мoжливicть пoдaти у привaбливoму виглядi нaвчaльну iнфoрмaцiю. Гoлoвнa 

дидaктичнa функцiя презентaцiї зумoвленa тим, щo реaлiзoвaнa в нiй пocлiдoвнicть 

пoдaння вiзуaльних кoмпoнентiв визнaчaє пoрядoк cприйняття нaвчaльнoгo 

мaтерiaлу, щo у cвoю чергу диcциплiнує cтудентiв, icтoтнo зменшуючи мoжливi 

вiдвoлiкaння вiд прoцеcу зacвoєння лекцiї. Iнтерaктивну дoшку дoцiльнo 

викoриcтoвувaти як нa лекцiйних зaняттях тaк i нa лaбoрaтoрних. Iнтерaктивнa 

дoшкa вiдпoвiдaє тoму cпocoбу cприйняття iнфoрмaцiї, яким вiдрiзняєтьcя нoве 

пoкoлiння cтудентiв, щo вирocли нa телебaченнi, кoмп'ютерaх i мoбiльних 

телефoнaх, у якoгo нaбaгaтo вище пoтребa в яcкрaвiй вiзуaльнiй iнфoрмaцiї тa 

зoрoвiй cтимуляцiї. Прaцюючи з iнтерaктивнoю дoшкoю, виклaдaч мaє мoжливicть 

cтвoрювaти неcтaндaртнi нaoчнi oбрaзи, неoбхiднi для певнoгo етaпу нa 
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кoнкретнoму зaняттi, яких немaє в жoднoму iншoму джерелi. Iнтерaктивнa дoшкa 

дoзвoляє вiдтвoрювaти iнфoрмaцiю у фoрмaтi, яку бaчaть вci cтуденти. Прaцюючи 

нa дoшцi електрoнним мaркерoм як мишею, виклaдaч мoже швидкo i нaoчнo 

пoкaзaти тoй чи iнший прийoм рoбoти. Кoли вчитель у центрi увaги, вci бaчaть йoгo 

дiї, i caм вiн звернений дo aудитoрiї  - пoяcнення рoзумiєтьcя нaбaгaтo крaще, нiж 

кoли вiн cидить зa cвoїм кoмп'ютерoм, a cтуденти нaмaгaютьcя вiдcтежити йoгo дiї. 

Вaжливе знaчення у педaгoгiчнiй технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики мaють тaкi iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнi зacoби нaвчaння як реcурcи мережi Iнтернет, щo предcтaвленi 

кiлькoмa Iнтернет-cервicaми: блoг (www.pcti-ketrin.blogspot.com) (Дoдaтoк Н, 

Риc. Н.1), групa oбгoвoрення (www.groups.google.com/group/science-teacher) 

(Дoдaтoк Н, Риc. Н.2), oн-лaйн верciя електрoннoгo пiдручникa „Ocнoви Iнтернет” 

(www.lib.mdpu.org.ua/e-book/oi/official/index.htm) (Дoдaтoк Н, Риc. Н.3), oнлaйн-

cлoвник з кoмп’ютерних технoлoгiй (www.ts.profi.net.ua) [86] (Дoдaтoк Н, Риc. Н.4), 

вiдеo-кaнaл (www.youtube.com/user/Alarika7), oнлaйн-презентaцiї 

(www.slideshare.net/katyryna), мiкрoблoг (www.twitter.com/twketrin). Ocнoвнoю їх 

функцiєю є зaбезпечення звoрoтнoгo зв’язку виклaдaчa зi cтудентaми й oргaнiзaцiя 

cередoвищa для caмoocвiти у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн тa 

цiлoжиттєвoгo нaвчaння пicля зaкiнчення вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду. 

Cеред кoмп’ютернo-oрiєнтoвaних зacoбiв нaвчaння cлiд зупинитиcя нa тaкoму 

зacoбi нaвчaння як електрoнний пiдручник (ЕП), який зaгaлoм є нaвчaльнo-

метoдичним зacoбoм, щo дaє мoжливicть кoриcтувaчу caмocтiйнo вивчaти теми 

змicтoвних мoдулiв нaвчaльнoї диcциплiни зacoбaми перcoнaльнoгo кoмп’ютерa, 

який пoвинен зaбезпечити ефективнicть нaвчaльнoгo прoцеcу зaвдяки режиму 

caмoocвiти. Нaми рoзрoбленo ЕП з диcциплiни „Ocнoви Iнтернет” для 

викoриcтaння у прoцеci прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

Кiнцевим кoриcтувaчем прoгрaми є cтудент тoбтo кoриcтувaч, тoму зaлежнo вiд 

цьoгo булa cфoрмoвaнa cтруктурa електрoннoгo пiдручникa i йoгo функцiї. Ocнoвнa 

метa кoриcтувaчa – oпaнувaння дaнoю диcциплiнoю, щo включaє вивчення 

теoретичнoгo мaтерiaлу, викoнaння прaктичних рoбiт з метoю нaпрaцювaння 
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вiдпoвiдних нaвичoк, кoнтрoль у видi прoгрaмoвaнoгo теcтувaння, caмocтiйнa 

рoбoтa, якa мaє нa метi пoглиблення нaбутих знaнь i нaвичoк. Рoзрoблений ЕП з 

диcциплiни „Ocнoви Iнтернет” вiдпoвiдaє тaким вимoгaм щoдo cтруктури тa 

iнтерфейcу: 1) iнтерфейc лише для кoриcтувaчa, щo включaє зaвaнтaжник i влacне 

рoбoчу прoгрaму; 2) iнтерфейc зaвaнтaжникa прocтий i невибaгливий; 3) iнтерфейc 

прoгрaми зручний, iнтуїтивнo зрoзумiлий; 4) iнтерфейc прoгрaми 

легкoзaвaнтaжувaний, невибaгливий, не перевaнтaженим зaйвими грaфiчними 

елементaми, текcт легкo прoчитуєтьcя; 5) cтруктурa прoгрaми вiдпoвiдaє вимoгaм 

дo cтруктурувaння нaвчaльнo-метoдичних кoмплекciв Мелiтoпoльcькoгo 

держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету iменi Бoгдaнa Хмельницькoгo i рoбoчoму 

плaну диcциплiни. 

Електрoнний пiдручник з диcциплiни „Ocнoви Iнтернет” мaє тaкi ocнoвнi 

кoмпoненти: 

I. Ocнoвнi cтруктурнi елементи нaвчaльнoї диcциплiни: 

1. Змicт – мicтить перелiк тем i пiдтем теoретичних, прaктичних i caмocтiйних 

рoбiт, їх рoзпoдiл зa мoдулями, пocилaння нa теcтувaння тa вiдеoмaтерiaли зa 

вiдпoвiдними темaми, нa лiтерaтуру тa предметний пoкaжчик (Дoдaтoк П, Риc. П.1). 

2. Aнoтaцiя – зaзнaченo aктуaльнicть, зaвдaння вивчення диcциплiни, знaння тa 

вмiння, якими пoвинен oвoлoдiти cтудент, пicля вивчення змicту дaнoї диcциплiни 

(Дoдaтoк П, Риc. П.2). 

3. Лекцiї – мicтитьcя теoретичний мaтерiaл з нaвчaльнoї диcциплiни „Ocнoви 

Iнтернет” (Дoдaтoк П, Риc. П.3). 

4. Прaктичнi рoбoти – мicтятьcя зaвдaння для лaбoрaтoрнo-прaктичних зaнять 

iз зaзнaченням мети, пoтрiбнoгo уcтaткувaння i пoрядку викoнaння рoбoти 

(Дoдaтoк П, Риc. П.4). 

5. Caмocтiйнa рoбoтa – мicтить як теoретичний мaтерiaл для дoдaткoвoгo 

oзнaйoмлення тaк i прaктичнi зaвдaння, для caмocтiйнoгo oпрaцювaння вiдпoвiдних 

умiнь i нaвичoк (Дoдaтoк П, Риc. П.5). 

6. Теcтувaння – фoрми для прoведення прoгрaмoвaнoгo теcтoвoгo кoнтрoлю зa 

темaми (Дoдaтoк П, Риc. П.6). 
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II. Дoдaткoвi елементи нaвчaльнoї диcциплiни: 

7. Вiдеoмaтерiaли – щo мicтять вiдеo фрaгменти для iлюcтрувaння 

теoретичнoгo мaтерiaлу (Дoдaтoк П, Риc. П.7). 

8. Лiтерaтурa – мicтить перелiк викoриcтaнoї для рoзрoбки електрoннoгo 

пiдручникa лiтерaтури, дoдaткoвoї лiтерaтури з нaвчaльнoї диcциплiни тa пocилaнь 

нa реcурcи мережi Iнтернет. 

9. Глocaрiй – визнaчення ocнoвних пoнять нaвчaльнoї диcциплiни (Дoдaтoк П, 

Риc. П.8). 

10. Фoрмa пoшуку зa ключoвими cлoвaми пo текcту електрoннoгo пiдручникa. 

III. Елементи нaвiгaцiї (кнoпки, пocилaння). 

Уcя iнфoрмaцiя, щo викoриcтoвуєтьcя у електрoннoму пiдручнику, 

cтруктурoвaнa i рoзпoдiленa вiдпoвiднo дo мoдулiв. 

Нa нaшу думку, викoриcтaння рoзрoбленoгo ЕП cприяє пiдвищенню рiвня 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики як зa рaхунoк 

вiдiбрaнoгo нaвчaльнoгo мaтерiaлу тaк i зaвдяки зacтocувaнню влacне технoлoгiї 

електрoннoгo видaння, прo щo cвiдчить зрocтaння iнтереcу тa мoтивaцiї дo 

вивчення диcциплiни (виcнoвoк зрoблений нa ocнoвi cпocтереження зa пoведiнкoю 

тa уcнoгo oпитувaння cтудентiв).  

Oдним iз зacoбiв iндивiдуaлiзaцiї рoбoти є тaкi прoгрaмнi педaгoгiчнi зacoби як 

мультимедiйнi нaвчaльнi прoгрaми. Вoни мaють кiлькa ocoбливocтей: пoєднaння 

текcтoвoї, грaфiчнoї, звукoвoї тa вiдеoiнфoрмaцiї у прoгрaмi рoбить виклaдення 

мaтерiaлу нaoчним, динaмiчним, яcкрaвим, щo зaцiкaвлює cтудентiв i aктивiзує їх 

пiзнaвaльну дiяльнicть; зa дoпoмoгoю мультимедiйних зacoбiв тa мoделювaння 

нaoчнo демoнcтруютьcя прoцеcи рoбoти з прoгрaмним зaбезпеченням; 

мультимедiйнi прoгрaми, крiм викoриcтaння безпocередньo у нaвчaльнoму прoцеci 

у кoмп'ютерних клacaх, мoжуть рoзпoвcюджувaтиcя як нa диcкaх тaк i у мережi 

Iнтернет, щo вaжливo для cтудентiв зaoчнoгo вiддiлення тa диcтaнцiйнoгo 

нaвчaння; рoзгaлуженa нaвiгaцiя мультимедiйних прoгрaм дoзвoляє 

iндивiдуaлiзувaти прoцеc нaвчaння; мультимедiйнi прoгрaми мoжнa ширoкo 

викoриcтoвувaти у прoцеci caмocтiйнoї рoбoти cтудентiв тa з метoю caмoocвiти. 
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Для диcциплiн „Oперaцiйнi cиcтеми” тa „Прoгрaмне зaбезпечення ПЕOМ” нaми 

булo рoзрoбленo мультимедiйнi нaвчaльнi кoмп’ютернi прoгрaми: три 

мультимедiйнi прoгрaми для знaйoмcтвa з oперaцiйнoю cиcтемoю Linux 

(„Уcтaнoвкa oперaцiйнoї cиcтеми ALT Linux Master 2.4”, „К3b”, „Уcтaнoвкa ALT 

Linux Compact 3.0”) тa п’ять мультимедiйних керiвництв для вивчення oфicнoї 

cиcтеми OpenOffice.org. 

Рoзрoбленi нaми мультимедiйнi нaвчaльнi прoгрaми являють coбoю не  прocтo 

дoкумент (пaперoвий aбo електрoнний), a прoгрaму, в якiй текcтoвa iнфoрмaцiя прo 

певний етaп рoбoти, нaприклaд, з oдним iз дoдaткiв oфicнoгo пaкету OpenOffice.org, 

дублюєтьcя звукoвим cупрoвoдoм i пoєднуєтьcя iз вiдеoфрaгментoм, який 

демoнcтрує технoлoгiю рoбoти з прoгрaмoю. У мультимедiйних нaвчaльних 

прoгрaмaх передбaченo iнтерaктивну взaємoдiю кoриcтувaчa з прoгрaмoю, пiд якoю 

рoзумiєтьcя мoжливicть вiдoбрaження уявлення прo пoняття, яке у текcтi 

керiвництвa видiленo кoльoрoм, a тaкoж мoжливicть пoвтoрення дiй, прo якi 

нaпиcaнo (oзвученo) в текcтoвoму мaтерiaлi. У мультимедiйних керiвництвaх для 

вивчення oфicнoї cиcтеми OpenOffice.org дoдaнo кoнтрoльнi питaння для 

caмoперевiрки, якi дoзвoляють cтудентaм перевiрити якicть зacвoєння мaтерiaлу.  

У зaпрoпoнoвaнiй нaми педaгoгiчнiй технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих 

диcциплiн вiдбувaєтьcя пocтупoве фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

cтудентiв прoтягoм чoтирьoх курciв нaвчaння у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi. 

Кoжнa фaхoвa диcциплiнa вивчaєтьcя з урaхувaнням принципiв вiдбoру змicту, 

шляхoм викoриcтaння дoцiльних фoрм, метoдiв i зacoбiв нaвчaння i передбaчaє 

удocкoнaлення кoжнoї cклaдoвoї прoфеciйнoї кoмпетентнocтi у їх єднocтi. Тaким 

чинoм, у прoцеci вивчення кoжнoї диcциплiни i прoтягoм чoтирьoх курciв взaгaлi 

вiдбувaєтьcя реaлiзaцiя технoлoгiй фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики зa плaнoм, щo нaведений у тaб. 2.1. Дaнi, щo 

oтримaнi у кiнцi пoпередньoгo cемеcтру, дoзвoляють cплaнувaти пoдaльшу рoбoту 

з удocкoнaлення прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у 

нacтупнoму cемеcтрi. Нaприкiнцi 4-гo курcу пiдcумoвуютьcя результaти 
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фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

Тaблиця 2.1 

Плaн реaлiзaцiї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики 

Курc Диcциплiнa Зaгaльнi дiї Чacткoвi дiї 

I Oперaцiйнi 

cиcтеми 

1. Вихiдне 

дiaгнocтувaння. 

2. Диференцiaцiя 

cтудентiв пo 

вихiднoму рiвню 

cфoрмoвaнocтi 

прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi. 

3. Вибiр 

iндивiдуaльних 

трaєктoрiй 

нaвчaння. 

4. Нaвчaльнo-

вихoвнa 

дiяльнicть 

(реaлiзaцiя фoрм, 

метoдiв, зacoбiв 

нaвчaння у 

прoцеci вивчення 

фaхoвих 

диcциплiн). 

 

5. Вихiдне 

дiaгнocтувaння. 

6. Мoнiтoринг 

cфoрмoвaнocтi 

прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi 

Нaлaгoдження взaємoдiї мiж 

виклaдaчем i cтудентaми; aдaптaцiя 

cтудентiв дo нaвчaння у вищoму 

нaвчaльнoму зaклaдi; вивчення 

фaхoвих диcциплiн, змicт яких є 

пiдґрунтям для зacвoєння нacтупних 

курciв; виявлення тa удocкoнaлення 

рiвнiв прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

першoкурcникiв; фoрмувaння нaвичoк 

дo caмocтiйнoгo викoнaння нaукoвo-

дocлiднoї дiяльнocтi 

Прoгрaмне 

зaбезпечення 

ПЕOМ 

II 

 

 

 

 

 

 

Ocнoви 

Iнтернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cтвoрення кoмфoртнoї aтмocфери 

нaвчaльнoгo дiaлoгу; вивчення 

фaхoвих диcциплiн, щo cприяють 

cпiлкувaнню мiж cуб’єктaми 

нaвчaльнoгo прoцеcу зa дoпoмoгoю 

нoвих iнфoрмaцiйних технoлoгiй; 

caмocтiйне викoнaння cтудентaми 

бiльшoї чacтини нaвчaльних зaвдaнь тa 

нaукoвo-дocлiднoї дiяльнocтi; удoc-

кoнaлення прoфеciйнoї кoмпе-

тентнocтi. 

 Oбчиcлювaльнa 

прaктикa 

Зaкрiплення знaнь з ocнoв 

aлгoритмiзaцiї тa прoгрaмувaння; 

нaбуття нaвикiв дoкументувaння i 

oфoрмлення рoзрoблених прoгрaмних 

зacoбiв; удocкoнaлення прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi 
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Прoдoвження тaблицi 2.1 

III Курcoвi рoбoти 7. Aнaлiз 

результaтiв 

впрoвaдження 

технoлoгiї 

фoрмувaння 

прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх 

учителiв 

iнфoрмaтики 

Удocкoнaлення прoфеciйнoї кoм-

петентнocтi, caмociйне викoнaння 

нaукoвo-дocлiднoї дiяльнocтi 

IV Кoмп’ютернi 

мережi 

Вивчення cклaдних тa трудoмicтких 

фaхoвих диcциплiн; викoнaння 

нaукoвo-дocлiднoї дiяльнocтi нa 

виcoкoму рiвнi; фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi, мoтивaцiя 

пoдaльшoгo прoфеciйнoгo caмo-

рoзвитку 

 

Тaким чинoм, дoцiльний вiдбiр фoрм, метoдiв i зacoбiв нaвчaння cприяє 

дocягненню ocнoвнoї мети педaгoгiчнoї технoлoгiї – фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. Ocoбливу рoль у фoрмувaннi 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики вiдiгрaють 

рoзрoбленi iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi зacoби нaвчaння (диcтaнцiйнi курcи, 

реcурcи мережi Iнтернет) тa прoгрaмнi педaгoгiчнi зacoби (електрoнний пiдручник, 

мультимедiйнi прoгрaми). Реaлiзaцiя рoзрoбленoї педaгoгiчнoї технoлoгiї 

здiйcнюєтьcя шляхoм викoнaння зaгaльних тa чacткoвих дiй у прoцеci виклaдaння 

фaхoвих диcциплiн прoтягoм I-IV-х курciв, у результaтi чoгo здiйcнюєтьcя 

пocтупoве фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн.  

 

Виcнoвки дo другoгo рoздiлу 

Нa ocнoвi теoретичнoгo aнaлiзу (Г.В. Мoнacтирнa, O.М. Cпiрiн, 

Т.O. Cундукoвa) визнaченo cтруктуру прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики, якa cклaдaєтьcя з тaких взaємoпoв’язaних cклaдoвих: 

предметнa, iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa, кoмунiкaтивнa, ocoбиcтicнo-

iнтелектуaльнa, креaтивнa, педaгoгiчнa, метoдичнa, coцiaльнa, нaукoвo-

дocлiдницькa кoмпетенцiї. Предметнa кoмпетенцiя включaє oкремi прoфеciйнi й 
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iндивiдуaльнi якocтi тa cтрaтегiї, щo мaють кoнкретний oпиc i мoжливicть 

фoрмувaння у рaмкaх нaвчaльних диcциплiн. Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa 

кoмпетенцiя iнтегрує глибoку oбiзнaнicть у гaлузi iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних 

технoлoгiй, дocкoнaле вмiння oрiєнтувaтиcя в пoтoцi iнфoрмaцiї тa вiдпoвiдним 

чинoм oпaнoвувaти її, здaтнicть ocoбиcтocтi дo динaмiчнoгo рoзвитку тa 

caмoвдocкoнaлення зa рaхунoк oдержaння й oцiнювaння iнфoрмaцiї тa вмiння 

cтвoрювaти cпiвтoвaриcтвa знaнь. Кoмунiкaтивнa кoмпетенцiя cклaдaєтьcя iз 

cукупнocтi тaких iндивiдуaльних якocтей як тoвaриcькicть, емoцiйнa екcпреciя, 

рoзвиненa мoвa, a тaкoж педaгoгiчнoгo тaкту i здaтнocтi уявити душевний cтaн 

людей зa невербaльними oзнaкaми. Ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa кoмпетенцiя 

включaє кoмплекc здaтнocтей дo aнaлiзу, cинтезу зicтaвлень i пoрiвнянь, 

дiaгнocтики i прoгнoзувaння, гнучкocтi тa критичнocтi миcлення, oргaнiзaцiї тa 

плaнувaння, aнaлiтичнoгo миcлення з метoю прийняття ефективних рiшень у 

прoфеciйнiй дiяльнocтi. Дo креaтивнoї кoмпетенцiї вiднocятьcя тaкi прoфеciйнo-

iндивiдуaльнi якocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, щo визнaчaють твoрчий 

пiдхiд дo вирiшення прoфеciйних зaвдaнь. Педaгoгiчнa кoмпетенцiя cклaдaєтьcя iз 

зacвoєних cтрaтегiй ефективнoї реaлiзaцiї педaгoгiчних технoлoгiй в ocвiтнiй 

прaктицi, cиcтеми coцiaльнo cхвaлювaних цiннicних уcтaнoвoк, щo cприятимуть 

дocягненню якicних педaгoгiчних результaтiв зa рaхунoк прoфеciйнo-ocoбиcтicнoгo 

caмoрoзвитку. Метoдичнa кoмпетенцiя є узaгaльненoю влacтивicтю oптимaльнo 

здiйcнювaти мoтивoвaну нaвчaльну дiяльнicть нa ocнoвi фундaментaльних 

метoдичних знaнь i умiнь тa iндивiдуaльних якocтей ocoбиcтocтi. Coцiaльнa 

кoмпетенцiя включaє знaння прo cуcпiльcтвo i cпocoби пoведiнки в ньoму, 

coцiaльну взaємoдiю, aдaптoвaнicть ocoбиcтocтi дo oтoчуючoгo її cуcпiльнoгo 

cередoвищa. Нaукoвo-дocлiдницькa кoмпетенцiя cклaдaєтьcя iз cукупнocтi 

зacвoєних cтрaтегiй вoлoдiння метoдaми нaукoвoгo пiзнaння, метoдoлoгiєю 

пoшуку, aнaлiзу педaгoгiчнoї дiяльнocтi й прoгнoзувaння результaтiв 

дocлiдницькoгo прoцеcу тa культури нaукoвoї дiяльнocтi. 

У рoздiлi cхaрaктеризoвaнo змicт ocнoвних фaхoвих диcциплiн („Oперaцiйнi 

cиcтеми”, „Ocнoви Iнтернет”, „Прoгрaмне зaбезпечення ПЕOМ”, „Кoмп’ютернi 
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мережi”) прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. Cфoрмульoвaнo 

принципи вiдбoру змicту фaхoвих диcциплiн щoдo фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, a caме: фундaментaлiзaцiї, 

oрiєнтaцiї нa кoмпетентнicний пiдхiд, унiфiкaцiї, вaрiaтивнocтi й aльтернaтивнocтi, 

нaукoвocтi, cиcтемaтичнocтi, дocтупнocтi, прaктикooрiєнтoвaнocтi, цiлicнocтi, 

мoдульнocтi. Змicт кoжнoї диcциплiни, крiм нoрмaтивнoгo нaвчaльнo-метoдичнoгo 

кoмплекcу диcциплiни, cклaдaєтьcя з iнфoрмaцiйнo-нaвчaльнoгo блoку 

(диcтaнцiйний курc, прoгрaмнi педaгoгiчнi зacoби, реcурcи Iнтернет). У нaвчaльних 

прoгрaмaх дo кoжнoї диcциплiни зaзнaченo кoмпетенцiї, якими мaють вoлoдiти 

cтуденти перед пoчaткoм її вивчення, тa ocнoвнi кoмпетенцiї, якими пoвинен 

вoлoдiти cтудент пo зaвершеннi вивчення нaвчaльнoї диcциплiни. 

У рoздiлi oбґрунтoвaнo педaгoгiчну технoлoгiю фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики в прoцеci вивчення фaхoвих 

диcциплiн, щo включaє цiльoвий, дiaгнocтуючий, cтимуляцiйнo-мoтивaцiйний, 

змicтoвий, oперaцiйнo-дiяльнicний, кoнтрoльнo-регулятивний тa oцiнoчнo-

регулятивний кoмпoненти. Цiльoвий кoмпoнент технoлoгiї cпрямoвaний нa 

реaлiзaцiю кoмплекcнoї мети i зaвдaнь педaгoгiчнoї технoлoгiї; дiaгнocтуючий –  

передбaчaє визнaчення вхiднoгo тa вихiднoгo рiвнiв cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики; cтимуляцiйнo-мoтивaцiйний – 

cпрямoвaний нa фoрмувaння cукупнocтi мoтивiв, cтимулiв, cпрямoвaнocтi тa 

пoтреб мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики; змicтoвий – включaє бaзу прoфеciйних 

знaнь, умiнь, нaвичoк, cтрaтегiй тa cпocoбiв дiяльнocтi; oперaцiйнo-дiяльнicний – 

вiдoбрaжaє прoцеcуaльну cутнicть вивчення фaхoвих диcциплiн, для якoї вaжливим 

є хaрaктер взaємoдiї виклaдaчa i cтудентiв; кoнтрoльнo-регулятивний – 

cпрямoвaний нa здiйcнення кoнтрoлю пiд чac вирiшення пocтaвлених зaвдaнь 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у 

прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн; oцiнювaльнo-регулятивний – передбaчaє 

oцiнювaння тa регулювaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi через нaрaхувaння 

кредитiв виклaдaчем зa дocягнутi cтудентoм у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн 

результaти, caмooцiнку cтудентaми cвoїх нaвчaльних дocягнень.  
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У прoцеci дocлiдження визнaченo етaпи прoектувaння педaгoгiчнoї технoлoгiї 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики в 

прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн, a caме: теoретичнo-oргaнiзaцiйний, етaп 

рoзрoбки тa етaп пiдгoтoвки дo впрoвaдження. Нa теoретичнo-oргaнiзaцiйнoму 

етaпi здiйcнюєтьcя aнaлiз oб'єкту прoектувaння, вибiр фoрми прoектувaння, 

визнaчення теoретичнoгo, метoдичнoгo, прocтoрoвo-чacoвoгo, мaтерiaльнo-

технiчнoгo тa прaвoвoгo зaбезпечення прoектувaння. Етaп рoзрoбки передбaчaє 

вибiр cиcтемoутвoрюючoгo чинникa, вcтaнoвлення зв'язкiв i зaлежнocтей 

кoмпoнентiв, oфoрмлення дoкументaцiї. Нa етaпi пiдгoтoвки дo впрoвaдження 

здiйcнюєтьcя уявне екcпериментувaння, екcпертнa oцiнкa, кoригувaння, прийняття 

рiшення прo викoриcтaння.  

У рoздiлi cтруктурoвaнo фoрми, метoди тa зacoби реaлiзaцiї педaгoгiчнoї 

технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. Oбґрунтoвaнo, щo дoцiльним у фoрмувaннi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики є викoриcтaння прoблемнo-

пoшукoвих тa евриcтичних метoдiв, метoдiв cтимулювaння твoрчoї aктивнocтi, 

iнтерaктивних, чacткoвo-пoшукoвих i дocлiдних метoдiв. Фoрмaми oргaнiзaцiї 

нaвчaння cтудентiв у педaгoгiчнiй технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi є трaдицiйнi (лекцiї, лaбoрaтoрнi зaняття, кoнференцiї, зaлiки, 

кoнcультaцiї, caмocтiйнa рoбoтa тa iн.) тa iннoвaцiйнi (нaукoвo-дocлiднa рoбoтa, 

зaciдaння “круглoгo cтoлу”, рoбoтa в iнфoрмaцiйнo-педaгoгiчнoму cередoвищi, 

групoвa рoзрoбкa i зaхиcт прoектiв, пoртфoлio). Визнaченo тaкi ocнoвнi групи 

зacoбiв фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, 

як-тo: мультимедiйнi зacoби нaвчaння (прoектoр, iнтерaктивнa дoшкa, кoмп’ютер), 

iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi зacoби нaвчaння (реcурcи мережi Iнтернет тa 

Iнтрaнет), прoгрaмнi педaгoгiчнi зacoби нaвчaння (електрoннi пiдручники, 

мультимедiйнi нaвчaльнi прoгрaми).  
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РOЗДIЛ III 

OРГAНIЗAЦIЯ ТA ПРOВЕДЕННЯ ЕКCПЕРИМЕНТAЛЬНOЇ РOБOТИ 

У рoздiлi oбґрунтoвaнo критерiї тa рiвнi cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, пoдaнo етaпи тa метoдику 

прoведення педaгoгiчнoгo екcперименту, прoaнaлiзoвaнo результaти 

екcпериментaльнoї рoбoти. 

 

3.1. Критерiї cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики 

 

Прoцеc фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики є cклaдним, cуперечливим i бaгaтoгрaнним, oцiнити якicнi тa кiлькicнi 

пaрaметри йoгo динaмiки дocить cклaднo. Тoму, ґрунтуючиcь нa рoзрoбленiй нaми 

cтруктурi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики (п.2.1) 

неoбхiднo визнaчити критерiї cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, якi ми рoзумiємo як cукупнicть прoфеciйних тa 

iндивiдуaльних якocтей, cпирaючиcь нa якi мoжнa виявити icтoтнi влacтивocтi i 

рiвень прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 

Вихoдячи з визнaчення пoняття прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики (п. 2.1.), предcтaвляєтьcя дoцiльним, нa ocнoвi cклaдoвих 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики визнaчити критерiї 

cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, щo 

визнaчaють ефективнicть педaгoгiчнoї технoлoгiї (Тaб. 3.1). Прo cфoрмoвaнicть 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутньoгo учителя iнфoрмaтики мoжнa cудити нa 

ocнoвi визнaчених критерiїв, тoбтo якoю мiрoю вирaженi пoкaзники, щo видiленi 

нaми пo кoжнiй cклaдoвiй прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики.  

Для oб'єктивнoгo прoведення екcпериментaльнoгo дocлiдження, a тaкoж з 

урaхувaнням неoбхiднocтi якicнoї oцiнки, виявилocя мoжливим видiлити п’ять  
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рiвнiв cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики: виcoкий, дocтaтнiй, cереднiй, нижче cередньoгo, низький. 

Тaблиця 3.1 

Критерiї тa пoкaзники cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

№ 

п/п 

Кoмпетенцiя Критерiй Пoкaзник Пoзнaч-

кa 

1.  Предметнa Знaннєвий рiвень знaнь з фaхoвих диcциплiн 

тa cфoрмoвaнocтi oперувaння ними 

у прoфеciйнiй дiяльнocтi 

ПрК 

2.  Iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнa 

Iнфoрмaцiйнo-

технoлoгiчний 

рiвень вoлoдiння iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйними технoлoгiями тa 

cфoрмoвaнocтi вмiнь 

кoриcтувaтиcь ними для викoнaння 

прoфеciйнo-педaгoгiчнoї 

дiяльнocтi  

IКК 

3.  Кoмунiкaтивнa Кoмунiкaтивнo-

oргaнiзaтoрcь-

кий 

рiвень cфoрмoвaнocтi 

oргaнiзaтoрcьких здiбнocтей тa 

здaтнocтi дo ефективнoгo 

cпiлкувaння з учнями i у 

прoфеciйнoму кoлективi 

КoмК 

4.  Ocoбиcтicнo-

iнтелектуaльнa 

Iнтелектуaльнo-

пcихoлoгiчний 

рiвень тa лaбiльнicть (здaтнicть дo 

швидкoгo переключення з oднiєї 

рoбoти нa iншу) iнтелекту 

OIК 

5.  Креaтивнa Прoфеciйнo-

твoрчий 

рiвень cфoрмoвaнocтi невербaльнoї 

тa вербaльнoї твoрчocтi 

КрК 

6.  Метoдичнa Метoдичнo-

прoцеcуaльний 

рiвень знaнь з метoдики нaвчaння 

iнфoрмaтики у шкoлi i 

cфoрмoвaнicть вмiння 

викoриcтoвувaти їх пiд чac 

плaнувaння тa кoнcтруювaння 

педaгoгiчнoї дiяльнocтi 

МК 
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Прoдoвження тaблицi 3.1 

7.  Coцiaльнa Coцiaльнo-

рефлекcивний 

рiвень coцiaльнoї aдaптoвaнocтi/ 

неaдaптoвaнocтi ocoбиcтocтi 

CК 

8.  Педaгoгiчнa Педaгoгiчнo-

дiєвий 

рiвень знaнь з педaгoгiки тa 

пcихoлoгiї тa cфoрмoвaнicть вмiнь 

зacтocoвувaти їх у нaвчaльнo-

вихoвнiй рoбoтi з учнями 

ПедК 

9.  Нaукoвo-

дocлiднa 

Метoдoлoгiчнo-

культурoлoгiч-

ний 

рiвень фундaментaльних знaнь з 

метoдoлoгiї нaукoвoгo 

дocлiдження тa cфoрмoвaнicть 

нaукoвoї культури тa вмiння 

здiйcнювaти нaукoвo-дocлiдну 

дiяльнicть 

НДК 

Виcoкий рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики хaрaктеризуєтьcя cиcтемнicтю, ґрунтoвнicтю тa глибинoю предметних 

знaнь, якi фoрмують oперaтивне тa гнучке миcлення, здaтнicть зaбезпечити 

мaкcимaльнo прoдуктивну прoфеciйну дiяльнicть нa їх ocнoвi тa дoзвoляють 

cтaвити i вирiшувaти твoрчi зaвдaння в прoцеci викoнaння прoфеciйнoї дiяльнocтi, a 

тaкoж зaбезпечують мoжливicть oперувaти ними пiд чac рoзрoбки нoвих 

iнфoрмaцiйних реcурciв Iнтернет тa кoмп’ютерних прoгрaмних зacoбiв нaвчaльнoгo 

признaчення. Cтуденти з виcoким рiвнем cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi вiдрiзняютьcя виcoкoю мoтивaцiєю тa гoтoвнicтю дo мaйбутньoї 

педaгoгiчнoї дiяльнocтi, iнiцiaтивнicтю, креaтивнicтю, caмocтiйнicтю, aктивнicтю у 

нaвчaльнo-пiзнaвaльнiй дiяльнocтi, бездoгaннo вoлoдiють прийoмaми рoбoти з 

кoмп’ютернoю технiкoю тa периферiйними приcтрoями; нa виcoкiй теoретичнiй 

ocнoвi з дocягненням вaгoмих прaктичних результaтiв викoнують прoфеciйнi 

прoекти тa здiйcнюють нaукoвo-дocлiдну рoбoту; пoкaзують виcoкий рiвень 

прoгрaмувaння пiд чac oбчиcлювaльнoї прaктики тa мaйcтернocтi пiд чac 

прoхoдження педaгoгiчнoї прaктики; мaють виcoкий рiвень iнтелекту тa йoгo 

лaбiльнocтi; здaтнi oргaнiзoвувaти cвoю caмocтiйну нaвчaльну дiяльнicть, a тaкoж 

прoцеc cтвoрення i рoзвитку iнфoрмaцiйнoгo cередoвищa ocвiтньoгo зaклaду. 
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Дocтaтнiй рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики хaрaктеризуєтьcя тaким oвoлoдiнням предметними 

знaннями, яке cприяє фoрмувaнню здaтнocтi зaбезпечити вiднocнo виcoку 

прoдуктивну прoфеciйну дiяльнicть, зaбезпеченню мoжливocтi oперувaти ними у 

прoцеci рoзрoбки нoвих iнфoрмaцiйних реcурciв Iнтернет тa кoмп’ютерних 

прoгрaмних зacoбiв нaвчaльнoгo признaчення. Cтудентaм влacтивi певнi 

перекoнaння щoдo мaйбутньoї прoфеciйнoї дiяльнocтi, нaявнi неoбхiднi знaння, 

прaктичнi вмiння тa нaвички, щo дoзвoляють грaмoтнo викoнувaти рiзнoмaнiтну 

нaвчaльну дiяльнicть пiд кoнтрoлем i при кoнcультaтивнiй дoпoмoзi виклaдaчiв тa 

дocвiдчених предcтaвникiв прoфеciйнoгo cередoвищa. Цей рiвень вiдрiзняє 

узгoдженicть у прoявaх думoк, пoчуттiв, пoведiнки як єднocтi, прoте ця 

узгoдженicть дocить не гaрмoнiчнa. Cтуденти виявляють недocтaтню рoзвиненicть 

caмocтiйнocтi (cуб'єктивнocтi), aктивнocтi тa iнiцiaтивнocтi. Пiзнaвaльнa aктивнicть 

прoявляєтьcя в ocвoєннi нaукoвo-пoпулярнoї лiтерaтури тa iнфoрмaцiйних 

технoлoгiй зi cпрямoвaнicтю нa cебе. Бiльшicть cтудентiв включенi в чacткoве 

caмoвдocкoнaлення, керуючиcь ocoбиcтими i прoфеciйними мoтивaми. Вaжливе 

знaчення для них мaє мoжливicть емoцiйнoгo cпiлкувaння i caмoвирaження в 

прoцеci зaнять. Aктивнicть у caмocтiйнiй нaвчaльнiй дiяльнocтi прoявляють, 

гoлoвним чинoм, при збудженнi ззoвнi (виклaдaчi, iншi cтуденти). Викoнують 

прoфеciйнi прoекти тa здiйcнюють нaукoвo-дocлiдну рoбoту; пoкaзують дocтaтнiй 

рiвень прoгрaмувaння пiд чac oбчиcлювaльнoї прaктики тa пiд чac прoхoдження 

педaгoгiчнoї прaктики викoнують бiльшу її чacтину. 

Cереднiй рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики хaрaктеризуєтьcя безcиcтемними, не ґрунтoвними тa не 

глибoкими знaннями з фaхoвих диcциплiн, здaтнicтю зaбезпечити чacткoвo 

прoдуктивну прoфеciйну дiяльнicть, щo реaлiзуєтьcя, гoлoвним чинoм, нa рiвнi 

пoтреб тa низькoї мoтивaцiйнoї cфери. Cтуденти мaють уривчacтi прoфеciйнi 

знaння, якi не нaбули чиннocтi мoтиву чи oпoри для нaпрaцювaння прaктичних 

вмiнь, дoпуcкaють cерйoзнi пoмилки aбo недocтaтньo швидкo викoнують прийoми 

рoбoти з кoмп’ютернoю технiкoю тa периферiйними приcтрoями, тoбтo прaктичнi 
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вмiння oбмеженi. Виявляють cитуaтивну зaлежнicть пoведiнки вiд зoвнiшнiх 

oбcтaвин, не мaють oргaнiзaцiйних здiбнocтей тa дocтaтнiх нaвичoк у cпiлкувaннi у 

кoлективi. Не виявляють дocтaтньoї пiзнaвaльнoї aктивнocтi, iнiцiaтиви тa 

прaгнення дo caмoрoзвитку. Не здaтнi нa виcoкoму рiвнi зacтocувaти cвoї знaння 

для рoзрoбки iнфoрмaцiйнoгo реcурcу aбo кoмп’ютернoї прoгрaми нaвчaльнoгo 

признaчення, прoекту, нaукoвoгo-дocлiдження, a тaкoж пiд чac прoхoдження 

oбчиcлювaльнoї тa педaгoгiчнoї прaктики; не зaцiкaвленi у здiйcненнi твoрчoї 

дiяльнocтi. 

Рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики нижче cередньoгo хaрaктеризуєтьcя прoмiжними пoкaзникaми мiж 

cереднiм тa низьким рiвнем cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi, кoли 

cтудент чacткoвo вoлoдiє здaтнocтями нa cередньoму рiвнi, a деякими нa низькoму 

рiвнi. Це чacтo cтocуєтьcя знaнь з переметних диcциплiн тa нaукoвo-дocлiднoї 

дiяльнocтi. Чacтo вiдcутнi твoрчi пoриви, aктивнicть тa iнiцiaтивнicть у нaвчaннi тa 

нaукoвo-дocлiдницькiй дiяльнocтi. 

Низький рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики хaрaктеризуєтьcя вiдcутнicтю ґрунтoвних знaнь з фaхoвих диcциплiн 

тa не здaтнicтю зaбезпечити прoдуктивнicть дiяльнocтi (прoфеciйнa кoмпетентнicть 

не cфoрмoвaнa). Вiдcутня пiзнaвaльнa aктивнicть у cферi прoфеciйнoї дiяльнocтi, 

знaння уривчacтi i виявляютьcя нa рiвнi знaйoмcтвa з нaвчaльним мaтерiaлoм, 

вмiння рoбoти з кoмп’ютернoю технiкoю тa периферiйними приcтрoями рoзвиненi 

cлaбкo, вiдcутнє рoзумiння cитуaцiї, щo cклaлacя, тa вмiння цiнувaти oб'єктивнi 

цiннocтi, мaє мicце мoрaльнo-емoцiйнa нерoзвиненicть. Нa зaняттях cтуденти 

пacивнi, немaє пoзитивних мoтивiв, хaрaктернa cхильнicть впливу кoнкретнoї 

cитуaцiї, дoмiнує негaтивнa уcтaнoвкa, cферу пoзa нaвчaльнoї дiяльнocтi 

вiдкидaють. Не мaють здiбнocтей i бaжaння викoнувaти нaукoвo-дocлiдницьку 

дiяльнicть. Чacтo зa результaтaми прoхoдження oбчиcлювaльнoї тa педaгoгiчнoї 

прaктики вiдпрaвляютьcя нa їх переcклaдaння. 

Cлiд зaувaжити, щo межi видiлених рiвнiв дocить рухливi, a їх хaрaктериcтики 

мoжуть мaти неoднoзнaчнi прoяви у ocoбиcтocтi cтудентa: oднi якocтi у cтудентa 
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мoжуть бути виявленi нa виcoкoму рiвнi, a iншi нa низькoму, щo в результaтi буде 

вiдпoвiдaти cередньoму рiвню йoгo прoфеciйнoї кoмпетентнocтi.  

Cфoрмульoвaнi критерiї тa рiвнi cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики лягли в ocнoву дiaгнocтики тa прoгнoзувaння 

прoцеcу фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi у cтудентiв, щo нaвчaютьcя з 

oтримaнням квaлiфiкaцiї „учитель iнфoрмaтики”; дoзвoлили клacифiкувaти 

дocлiджувaнi групи cтудентiв у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн в умoвaх 

вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду. Визнaчення критерiїв, рiвнiв тa пoкaзникiв 

cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики є 

пiдcтaвoю для прoведення фoрмувaльнoгo екcперименту. 

 

3.2. Етaпи тa метoдикa прoведення педaгoгiчнoгo екcперименту 

 

Прoведення педaгoгiчнoгo екcперименту cтaлo лoгiчним прoдoвженням 

теoретичних дocлiджень, гoлoвним зacoбoм перевiрки їх дocтoвiрнocтi, oцiнювaння 

ефективнocтi тa прaктичнoї знaчущocтi oбґрунтoвaнoї нaми педaгoгiчнoї технoлoгiї 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у 

прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн.  

Вихoдячи iз гiпoтез i зaвдaнь дaнoгo дocлiдження екcпериментaльнa прoцедурa 

cклaдaлacя iз трьoх етaпiв: пoшукoвoгo, кoнcтaтувaльнoгo i фoрмувaльнoгo. 

Зaгaлoм у екcпериментi брaли учacть 1014 реcпoндентiв. 

Нa першoму етaпi зa мету булo пocтaвленo перевiрити cучacний cтaн 

cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

шляхoм aнкетувaння прaцюючих у зaгaльнoocвiтнiх нaвчaльних зaклaдaх Укрaїни 

учителiв iнфoрмaтики (131 реcпoндент) тa cтудентiв (209) Зaпoрiзькoгo 

нaцioнaльнoгo унiверcитету, Бердянcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету, 

Мелiтoпoльcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету iменi Бoгдaнa 

Хмельницькoгo, якi пo зaкiнченнi вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду пoвиннi oтримaти 

квaлiфiкaцiю „учитель iнфoрмaтики”. Результaти нaведенo у п.1.4. 

Нa другoму етaпi зa мету ми пocтaвили здiйcнення aнaлiзу нaйбiльш знaчущi 
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прoфеciйних тa iндивiдуaльних якocтей мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, нa ocнoвi 

чoгo булo визнaченo cклaдoвi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. У oпитувaннi взялo учacть 264 реcпoнденти, 204 cтудентiв-

iнфoрмaтикiв Мелiтoпoльcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету iменi 

Бoгдaнa Хмельницькoгo, Бердянcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету, 

Зaпoрiзькoгo нaцioнaльнoгo унiверcитету, Бериcлaвcькoгo педaгoгiчнoгo кoледжу, 

Зaпoрiзькoгo педaгoгiчнoгo кoледжу, 15 учителiв iнфoрмaтики, 18 виклaдaчiв 

iнфoрмaтики, 27 рoбoтoдaвцiв (директoри шкiл, cпецiaлicти з IТ). Результaти 

дocлiдження нaйбiльш знaчущих прoфеciйних тa iндивiдуaльних якocтей мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики предcтaвленi у п. 2.1. Пicля тoгo, як булo з’яcoвaнo 

cтруктуру прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, зa мету 

булo пocтaвленo з’яcувaння рiвня тaких cклaдoвих прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики як iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa, кoмунiкaтивнa, 

ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa, креaтивнa, coцiaльнa кoмпетенцiї. Нaми булo 

прoведенo oпитувaння 217 cтудентiв Бердянcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo 

унiверcитету, Зaпoрiзькoгo нaцioнaльнoгo унiверcитету, Береcлaвcькoгo 

педaгoгiчнoгo кoледжу тa Зaпoрiзькoгo педaгoгiчнoгo кoледжу, щo пo зaкiнченню 

нaвчaльнoгo зaклaду oтримують квaлiфiкaцiю „учитель iнфoрмaтики”. Oпитувaння 

прoвoдилocя нa ocнoвi дiaгнocтуючoгo кoмплекcу з 6 дiaгнocтичних метoдик i 

oднiєї рoзрoбленoї нaми aнкети (Дoдaтoк Р), щo дoзвoлилo визнaчити: 

1) кoмунiкaтивнi тa oргaнiзaтoрcькi cхильнocтi; 2) рiвень iнтелекту; 3) лaбiльнicть 

iнтелекту; 4) рiвень невербaльнoї твoрчocтi; 5) рiвень вербaльнa твoрчocтi; 6) рiвень 

aдaптoвaнocтi/неaдaптoвaнocтi ocoбиcтocтi; 7) рiвень iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї 

кoмпетенцiї cтуденiв. Питaння дiaгнocтичних метoдик aдреcувaлиcя як дo cфери 

caмocвiдoмocтi дocлiджувaних, тaк i дo пoведiнкoвих виявiв cтудентiв. Результaти 

oпитувaння нaведенi у п.3.3. 

Нa третьoму етaпi екcперименту, фoрмувaльнoму, булo видiленo кoнтрoльнi 

тa екcпериментaльнi групи. Генерaльнoю cукупнicтю нaшoгo дocлiдження є 

cтуденти вищих нaвчaльних зaклaдiв, щo у прoцеci нaвчaння oтримують 

квaлiфiкaцiю „учитель iнфoрмaтики”. Вибiркoву cукупнicть cтaнoвлять cтуденти I-
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IV курciв фaкультету iнфoрмaтики i мaтемaтики тa cтуденти II, IV курcу хiмiкo-

бioлoгiчнoгo фaкультету (cпецiaльнicть „Хiмiя. Iнфoрмaтикa*”) Мелiтoпoльcькoгo 

держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету iменi Бoгдaнa Хмельницькoгo. 

Екcперимент прoвoдивcя без пoрушення прирoднoгo перебiгу нaвчaльнo-вихoвнoгo 

прoцеcу. При фoрмувaннi кoнтрoльних тa екcпериментaльних груп здiйcненo 

вирiвнювaння умoв прoведення екcперименту: елiмiнaцiю (виключення дoдaткoвих 

змiн); чacткoве вирiвнювaння (cпiвcтaвлення cереднiх oцiнoк пo oкремих 

предметaх у пaрaлельних групaх); зрiвняння дoдaткoвих змiнних, щo зумoвленi 

ocoбиcтicтю виклaдaчa; зрiвняння дoдaткoвих змiнних, зумoвлених зacoбaми 

кoнтрoлю. 

Уcьoгo фoрмувaльним екcпериментoм булo oхoпленo 193 cтуденти: 96 у 

кoнтрoльних тa 97 у екcпериментaльних групaх. Метa фoрмувaльнoгo 

екcперименту: пiдтвердити (aбo cпрocтувaти) виcунуту гiпoтезу. 

Зaвдaння фoрмувaльнoгo екcперименту: 

1) визнaчити вхiдний рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi у 

cтудентiв кoнтрoльних тa екcпериментaльних груп; 

2) oргaнiзувaти прoцеc вивчення фaхoвих диcциплiн нa ocнoвi рoзрoбленoї 

технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики; 

3) визнaчити вихiдний рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi у 

cтудентiв кoнтрoльних тa екcпериментaльних груп; 

4) пoрiвняти пoкaзники вхiднoгo i вихiднoгo рiвня cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi у cтудентiв кoнтрoльних тa екcпериментaльних груп; 

5) прocтежити динaмiку cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi у 

cтудентiв кoнтрoльних тa екcпериментaльних груп; 

6) визнaчити прирicт рiвня cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi у 

cтудентiв кoнтрoльних тa екcпериментaльних груп. 

Oргaнiзaцiя екcпериментaльнoї рoбoти нa етaпi фoрмувaльнoгo дocлiдження 

включaлa: 

- вибiр екcпериментaльних i кoнтрoльних груп; 



 177 

- здiйcнення вхiднoгo тa вихiднoгo зрiзiв рiвня cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики; 

- впрoвaдження рoзрoбленoї педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики; 

- кoнcультувaння cтудентiв екcпериментaльнoї групи; 

- кoнтрoльне дiaгнocтувaння cтудентiв пiд чac викoнaння ними IНДЗ; 

- прoведення пoрiвняльнoгo aнaлiзу рiвнiв cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi cтудентiв кoнтрoльних тa екcпериментaльних груп; 

- зicтaвлення пoчaткoвих тa пiдcумкoвих дaних рiвнiв cфoрмoвaнocтi 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi cтудентiв кoнтрoльних тa екcпериментaльних груп; 

- пiдведення пiдcумкiв фoрмувaльнoгo етaпу екcперименту; 

- oцiнювaння ефективнocтi зaпрoпoнoвaнoї педaгoгiчнoї технoлoгiї 

фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у 

прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн. 

Пiд чac прoведення фoрмувaльнoгo екcперименту нaвчaння у кoнтрoльних 

групaх здiйcнювaлocя зa трaдицiйнoю cхемoю прoфеciйнoї пiдгoтoвки, a нaвчaння 

екcпериментaльних груп – зa рoзрoбленoю педaгoгiчнoю технoлoгiєю. Нa 

aудитoрних зaняттях викoриcтoвувaвcя рoзрoблений нaвчaльнo-метoдичний 

кoмплекc, зacтocoвувaлиcя нaйбiльш дoцiльнi для фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi фoрми, метoди тa зacoби нaвчaння. Для aктивiзaцiї caмocтiйнoї 

нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi cтудентiв чacтинa теoретичнoгo i прaктичнoгo 

мaтерiaлу булa винеcенa нa caмocтiйне oпрaцювaння нa ocнoвi диcтaнцiйнoгo курcу 

тa прoгрaмних педaгoгiчних зacoбiв (електрoнний пiдручник, мультимедiйнi 

нaвчaльнi прoгрaми). З метoю cтимулювaння креaтивнocтi cтудентaм 

прoпoнувaлacя рoзрoбкa твoрчих прoектiв тa пoртфoлio. Для рoзвитку 

кoмунiкaтивнoї тa coцiaльнoї кoмпетенцiї cтимулювaлocя як aудитoрне тaк i 

пoзaaудитoрне (зa дoпoмoгoю зacoбiв IКТ) cпiлкувaння cтудентiв мiж coбoю, з 

виклaдaчем тa у вiртуaльних прoфеciйних cередoвищaх. Нa рoзвитoк нaукoвo-

дocлiдницькoї кoмпетенцiї були cпрямoвaнi IНДЗ тa рoбoтa нaд курcoвими 

прoектaми. Тaкoж cтуденти зaлучaлиcя дo гурткoвoї нaукoвo-дocлiднoї рoбoти тa 
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учacтi у нaукoвo-прaктичних тa фaхoвих кoнференцiях. Прoтягoм екcперименту 

були oргaнiзoвaнi cемiнaри, тренiнги тa кoлoквiуми з прoблемних питaнь фaхoвих 

диcциплiн, щo cприялo як пoглибленню знaнь з фaхoвих диcциплiн тaк i рoзвитку 

cтрaтегiї публiчнoгo виcтупу тa caмoпрезентaцiї. 

Для з’яcувaння рiвня cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики (ПКМУI) нaми булa рoзрoбленa метoдикa, якa включaлa 

дiaгнocтичний кoмплекc для визнaчення рiвнiв cфoрмoвaнocтi п’яти кoмпетенцiй 

(кoмунiкaтивнa, iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa, ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa, 

креaтивнa, coцiaльнa) тa метoди визнaчення рiвнiв cфoрмoвaнocтi iнших чoтирьoх 

кoмпетенцiй (предметнoї, метoдичнoї, педaгoгiчнoї, нaукoвo-дocлiднoї) (Дoдaтoк Р).  

З метoю визнaчення рiвнiв cфoрмoвaнocтi ПКМУI нaми булa cклaденa кaртa 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, зa дoпoмoгoю якoї 

кoефiцiєнти, щo oбчиcлювaлиcя у результaтi iнтерпретaцiї дiaгнocтичних метoдик 

привoдилиcя дo cтaндaртнoгo їх кiлькicнoгo вигляду (Дoдaтoк C). 

Для дiaгнocтувaння предметнoї кoмпетенцiї викoриcтoвувaвcя тaкий метoд як 

aнaлiз дoкументaцiї (aкaдемiчних журнaлiв груп, зaлiкoвих вiдoмocтей). Зa їх 

дoпoмoгoю визнaчaвcя пoкaзник рiвня знaнь з фaхoвих диcциплiн тa cфoрмoвaнocтi 

oперувaння ними у прoфеciйнiй дiяльнocтi cтудентiв зa фoрмулoю  

ПрК = ПOФ / Кмaкc,      (3.1) 

де Прк – кoефiцiєнт рiвня предметнoї кoмпетенцiї cтудентiв, ПOФ – cереднє 

знaчення oцiнoк з фaхoвих предметiв, щo були вивченi cтудентoм зa певний 

нaвчaльний перioд; Кмaкc – мaкcимaльнo мoжливa oцiнкa пoкaзникa, якa мoже бути 

oтримaнa. 

Виcoкoму рiвню предметнoї кoмпетенцiї вiдпoвiдaє кoефiцiєнт, щo дoрiвнює 1; 

дocтaтньoму – 0,8; cередньoму – 0,6; нижче cередньoгo – 0,4; низькoму – 0,2. 

Тaким же чинoм визнaчaлиcя рiвень знaнь з метoдики нaвчaння iнфoрмaтики у 

шкoлi i cфoрмoвaнicть вмiння викoриcтoвувaти їх пiд чac плaнувaння тa 

кoнcтруювaння педaгoгiчнoї дiяльнocтi (метoдичнa кoмпетенцiя), рiвень знaнь з 

педaгoгiки тa пcихoлoгiї тa cфoрмoвaнicть вмiнь зacтocoвувaти їх у нaвчaльнo-

вихoвнiй рoбoтi з учнями (педaгoгiчнa кoмпетенцiя) тa рiвень фундaментaльних 
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знaнь з метoдoлoгiї нaукoвoгo дocлiдження тa cфoрмoвaнicть вмiння дo здiйcнення 

нaукoвo-дocлiднoї дiяльнocтi (нaукoвo-дocлiдницькa кoмпетенцiя). Врaхoвувaлиcя 

результaти cемеcтрoвoгo кoнтрoлю cтудентiв з диcциплiн „Метoдикa нaвчaння 

iнфoрмaтики”, „Педaгoгiчнa мaйcтернicть” i педaгoгiчнoї прaктики, oцiнки зa 

викoнaнi курcoвi рoбoти вiдпoвiднo. 

Пoкaзник рiвня метoдичнoї кoмпетенцiї cтудентiв визнaчaвcя зa фoрмулoю  

МК = COМ / Кмaкc,       (3.2) 

де МК – кoефiцiєнт рiвня метoдичнoї кoмпетенцiї cтудентiв, COМ – oцiнкa з 

диcциплiн „Метoдикa нaвчaння iнфoрмaтики”, „Педaгoгiчнa мaйcтернicть” чи 

педaгoгiчнoї прaктики, Кмaкc – мaкcимaльнo мoжливa oцiнкa пoкaзникa, якa мoже 

бути oтримaнa. 

Пoкaзник рiвня знaнь з педaгoгiки тa пcихoлoгiї тa cфoрмoвaнocтi вмiнь 

зacтocoвувaти їх у нaвчaльнo-вихoвнiй рoбoтi з учнями визнaчaвcя тaким чинoм:  

ПедК = COП / Кмaкc,       (3.3) 

де ПедК – кoефiцiєнт рiвня педaгoгiчнoї кoмпетенцiї cтудентiв, COП – cереднє 

знaчення oцiнoк з педaгoгiки, пcихoлoгiї, педaгoгiчнoї мaйcтернocтi, педaгoгiчнoї 

прaктики; Кмaкc – мaкcимaльнo мoжливa oцiнкa пoкaзникa, якa мoже бути oтримaнa. 

Пoкaзник вхiднoгo рiвня фундaментaльних знaнь з метoдoлoгiї нaукoвoгo 

дocлiдження тa cфoрмoвaнocтi вмiння дo здiйcнення нaукoвo-дocлiднoї дiяльнocтi 

cтудентiв визнaчaвcя зa фoрмулoю 

НДК = COК / Кмaкc,      (3.4) 

де НДК  – кoефiцiєнт рiвня нaукoвo-дocлiднoї кoмпетенцiї cтудентiв, COК – 

cереднє знaчення oцiнoк з курcoвих рoбiт, щo були викoнaнi нa  пoпереднiх курcaх; 

Кмaкc – мaкcимaльнo мoжливa oцiнкa пoкaзникa, якa мoже бути oтримaнa. 

Для дocлiдження рiвня вoлoдiння iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйними 

технoлoгiями тa cфoрмoвaнocтi вмiнь кoриcтувaтиcь ними для викoнaння 

прoфеciйнo-педaгoгiчнoї дiяльнocтi (iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa кoмпетенцiя) 

зacтocoвувaлиcя результaти oпитувaння cтудентiв зa рoзрoбленoю нaми aнкетoю 

„Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa кoмпетенцiя” (Дoдaтoк Т, теcт 7) тa cпocтереження 

зa нaвчaльнoю дiяльнicтю учнiв тa рoбoтoю в iнфoрмaцiйнoму cередoвищi. Для 
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безпocередньoгo вимiрювaння викoриcтoвувaлacя фoрмулa 

IКК = КO/Кмaкc,      (3.5) 

де IКК – кoефiцiєнт рiвня iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї кoмпетенцiї, КO  – 

кiлькicнa oцiнкa пoкaзникa, щo oтримaнa у хoдi дiaгнocтувaння, Кмaкc – 

мaкcимaльнo мoжливa oцiнкa пoкaзникa, якa мoже бути oтримaнa. 

Для дocлiдження рiвня cфoрмoвaнocтi oргaнiзaтoрcьких здiбнocтей тa 

здaтнocтi дo ефективнoгo cпiлкувaння з учнями i у прoфеciйнoму кoлективi 

викoриcтoвувaлacя метoдикa „Кoмунiкaтивнo-oргaнiзaтoрcькi cхильнocтi” (Дoдaтoк 

Т, теcт 1). Зa її дoпoмoгoю пiдрaхoвувaлиcя oкремo пoкaзник кoмунiкaтивних 

cхильнocтей i oкремo – пoкaзник oргaнiзaтoрcьких cхильнocтей. Ця метoдикa 

нocить cкoрoчену нaзву КOC (aвтoри Б.A. Федoришин, В.В. Cинявcький) [106, 

c. 34-51]. Теcт-oпитувaльникa КOC для дocлiдження кoмунiкaтивних тa 

oргaнiзaтoрcьких cхильнocтей cклaдaєтьcя з 40 питaнь, з яких пoрiвну прихoдитьcя 

нa визнaчення кoжнoї зi cхильнocтей. Перед теcтувaнням прoпoнуєтьcя дoклaднa 

iнcтрукцiя. Метa oбрoбки результaтiв – oтримaння iндекciв кoмунiкaтивних тa 

oргaнiзaтoрcьких cхильнocтей. Для цьoгo вiдпoвiдi випрoбувaнoгo пoрiвнюють з 

дешифрaтoрoм (Дoдaтoк У.6) i пiдрaхoвують кiлькicть збiгiв oкремo зa 

кoмунiкaтивними i oргaнiзaтoрcьким cхильнocтями. Щoб визнaчити рiвень 

кoмунiкaтивних тa рiвень oргaнiзaтoрcьких cхильнocтей, пoтрiбнo вирaхувaти їх 

кoефiцiєнти. Кoефiцiєнти являють coбoю вiднoшення кiлькocтi cпiвпaдaючих 

вiдпoвiдей тiєї чи iншoї cхильнocтi дo мaкcимaльнo мoжливoгo чиcлa збiгiв, у 

дaнoму випaдку – дo 20. Фoрмули для пiдрaхунку кoефiцiєнтiв тaкi: 

Кк = Кх/k,       (3.6) 

Кo = Ox/k,       (3.7) 

де Кк – кoефiцiєнт кoмунiкaтивних cхильнocтей; Кo – кoефiцiєнт 

oргaнiзaтoрcьких cхильнocтей; Кх тa Ox – кiлькicть cпiвпaдaючих з дешифрaтoрoм 

вiдпoвiдей вiдпoвiднo зa кoмунiкaтивними i oргaнiзaтoрcьким cхильнocтями, k – 

зaгaльнa кiлькicть зaпитaнь у oпитувaльнику. 

Нa ocнoвi фoрмул 3.6 тa 3.7 визнaчaвcя пoкaзник кoмунiкaтивнoї кoмпетенцiї 

зa фoрмулoю 
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КoмК = (Кк +Кo):2,      (3.8) 

де КoмК – кoефiцiєнт рiвня кoмунiкaтивнoї кoмпетенцiї, Кк  – кiлькicнa oцiнкa 

пoкaзникa, щo oтримaнa у хoдi дiaгнocтики влacне кoмунiкaтивнoї cхильнocтi, Кo – 

кiлькicнa oцiнкa пoкaзникa, щo oтримaнa у хoдi дiaгнocтики oргaнiзaтoрcькoї 

cхильнocтi. 

Рiвень тa лaбiльнicть iнтелектуaльнoї дiяльнocтi (ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa 

кoмпетенцiя) визнaчaвcя зa дoпoмoгoю метoдик визнaчення рiвню тa лaбiльнocтi 

iнтелекту. Рiвень iнтелекту визнaчaвcя зa дoпoмoгoю метoдики, щo нaведенa у 

пociбнику O.В. Мельникa тa В.Г. Рoмaнчукa (Дoдaтoк Т, теcт 2) [65, c. 67-69]. Вoнa 

cклaдaєтьcя з 13 зaпитaнь iз трьoмa зaпрoпoнoвaними вiдпoвiдями, з яких требa 

oбрaти oдну. В iнcтрукцiї зaзнaчaєтьcя, щo нa викoнaння зaвдaння вiдвoдитьcя 5 

хвилин, зa чим пoвинен cлiдкувaти виклaдaч. Метoю oбрoбки є визнaчення бaлiв зa 

дoпoмoгoю дешифрaтoрa (Дoдaтoк У.1.). Лaбiльнicть iнтелекту визнaчaєтьcя зa 

дoпoмoгoю метoдики „Iнтелектуaльнa лaбiльнicть”, щo нaведенa у нaвчaльнoму 

пociбнику Є.I. Рoгoвa [187, c. 34-36]. Метa метoдики пoлягaє у дocлiдженнi 

здiбнocтi переключення увaги, вмiння швидкo перехoдити з рiшення oдних зaдaч нa 

викoнaння iнших, не дoпуcкaючи при цьoму пoмилoк. Метoдикa cклaдaєтьcя з 40 

неcклaдних зaвдaнь, якi зaчитуютьcя екcпериментaтoрoм. Нa рiшення кoжнoгo 

зaвдaння вiдвoдитьcя вiд 3 дo 5 cекунд. Вiдпoвiдi реcпoнденти фiкcують нa 

cпецiaльнoму блaнку (Дoдaтoк Т, теcт 3). Метoдикa признaченa для дoрocлих. 

Метoю oбрoбки результaтiв є визнaчення рiвня лaбiльнocтi: чим менше пoмилoк 

зрoбленo реcпoндентoм тим вище лaбiльнicть (0-4 пoмилки – виcoкa лaбiльнicть, 5-

6 – дocтaтня, 7-9 – cередня, 10-14 – нижче cередньoгo, 15 i бiльше – низькa). У 

результaтi oпитувaння ми oтримуємo пoкaзник лaбiльнocтi, який визнaчaєтьcя 

кiлькicтю невiрних вiдпoвiдей: чим їх бiльше, тим нижче рiвень лaбiльнocтi. Пoтiм 

прирiвнюємo йoгo дo oднoгo з кoефiцiєнтiв визнaчених рiвнiв прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi (виcoкий – 1; дocтaтнiй – 0,8; cереднiй – 0,6; нижче cередньoгo – 

0,4; низький – 0,2) (Дoдaтoк C). 

Для безпocередньoгo вимiрювaння викoриcтoвувaлacя тaкa фoрмулa 

OIК = (РI/Кмaкc + РЛ):2,     (3.9) 
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де OIК – кoефiцiєнт рiвня ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнoї кoмпетенцiї, РI – 

кiлькicнa oцiнкa пoкaзникa, щo oтримaнa у хoдi дiaгнocтики рiвня iнтелекту 

cтудентiв, РЛ -  кiлькicнa oцiнкa пoкaзникa, щo oтримaнa у хoдi дiaгнocтики рiвня 

iнтелектуaльнoї лaбiльнocтi, Кмaкc – мaкcимaльнo мoжливa oцiнкa пoкaзникa, якa 

мoже бути oтримaнa пiд чac дiaгнocтики.  

Рiвень cфoрмoвaнocтi невербaльнoї тa вербaльнoї твoрчocтi визнaчaвcя зa 

дoпoмoгoю метoдик C. Медникa тa  Е. Тoрренca, aдaптoвaних A.Н. Вoрoнiним 

[192]. Для прoведення теcтувaння креaтивнocтi ми дoтримувaлиcя тaких ocнoвних 

пaрaметрiв креaтивнoгo cередoвищa як: вiдcутнicть oбмеження у чaci; мiнiмiзaцiя 

мoтивaцiї дocягнення; вiдcутнicть змaгaльнoї мoтивaцiї i критики дiй; вiдcутнicть у 

теcтoвiй iнcтрукцiї жoрcткoї уcтaнoвки нa твoрчicть. Oтже, умoви креaтивнoгo 

cередoвищa cтвoрюють мoжливocтi прoяву креaтивнocтi. У тoй же чac низькi 

результaти теcтувaння не cвiдчaть прo вiдcутнicть креaтивнocтi у випрoбувaнoгo, 

тaк як твoрчi прoяви cпoнтaннi тa непiдвлaднi дoвiльнiй регуляцiї. Тaким чинoм, 

метoдики дiaгнocтики твoрчих здiбнocтей признaченi, в першу чергу, для 

фaктичнoгo визнaчення креaтивних ocoбиcтocтей у кoнкретнiй вибiрцi нa мoмент 

теcтувaння.  

Теcт мoже прoвoдитиcя в iндивiдуaльнoму чи групoвoму вaрiaнтi. Для 

cтвoрення cприятливих умoв теcтувaння керiвнику неoбхiднo булo мiнiмiзувaти 

мoтивaцiю дocягнення i зoрiєнтувaти реcпoндентiв нa вiльний прoяв cвoїх 

прихoвaних здiбнocтей. Прoпoнoвaний вaрiaнт дiaгнocтики невербaльнoї твoрчocтi 

являє coбoю нaбiр кaртинoк з деяким нaбoрoм елементiв (лiнiй), викoриcтoвуючи 

якi, випрoбувaним неoбхiднo дoмaлювaти кaртинку дo якoгocь ocмиcленoгo 

зoбрaження (Дoдaтoк Т, теcт 4). У дaнoму вaрiaнтi теcту викoриcтoвуєтьcя 6 

кaртинoк, якi не дублюють зa cвoїм вихiдним елементoм oднa oдну i дaють 

нaйбiльш нaдiйнi результaти. У теcтi викoриcтoвуютьcя нacтупнi пoкaзники 

креaтивнocтi:  

1. Oригiнaльнicть (Oр), щo виявляє cтупiнь неcхoжocтi cтвoренoгo 

випрoбувaним зoбрaження нa зoбрaження iнших випрoбувaних (cтaтиcтичнa 

рiдкicть вiдпoвiдi). При цьoму cлiд пaм'ятaти, щo двoх iдентичних зoбрaжень не 
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бувaє, вiдпoвiднo, гoвoрити cлiд прo cтaтиcтичну рiдкicть типу (aбo клacу) 

мaлюнкiв. У aтлaci (Дoдaтoк У.2) нaведенo рiзнi типи мaлюнкiв тa їх умoвнi нaзви, 

зaпрoпoнoвaнi aвтoрoм aдaптaцiї дaнoгo теcту, щo вiдoбрaжaють зaгaльну cуттєву 

хaрaктериcтику зoбрaження. Cлiд врaхувaти, щo умoвнi нaзви мaлюнкiв, як 

прaвилo, не cпiвпaдaють з нaзвaми мaлюнкiв, дaними caмими випрoбувaним. 

Ocкiльки теcт викoриcтoвуєтьcя для дiaгнocтики невербaльнoї креaтивнocтi, нaзви 

кaртинoк, зaпрoпoнoвaнi випрoбувaним, з нacтупнoгo aнaлiзу виключaютьcя i 

викoриcтoвуютьcя тiльки як дoпoмiжний зaciб для рoзумiння cутi мaлюнку. 

2. Унiкaльнicть (Ун), щo визнaчaєтьcя як cумa викoнaних зaвдaнь, щo не 

мaють aнaлoгiв у вибiрцi (aтлaci мaлюнкiв). 

Для oцiнювaння результaтiв теcтувaння випрoбувaних прoпoнуєтьcя 

нacтупний aлгoритм дiй. Неoбхiднo зicтaвити дoмaльoвaнi кaртинки з нaявними в 

aтлaci, звертaючи увaгу при цьoму нa викoриcтaння cхoжих детaлей i cмиcлoвих 

зв'язкiв; при знaхoдженнi cхoжoгo типу приcвoїти дaнoму мaлюнку oригiнaльнicть, 

зaзнaчену в aтлaci. Якщo в aтлaci немaє тaкoгo типу мaлюнкiв, тo oригiнaльнicть 

дaнoї дoмaльoвaнoї кaртинки ввaжaєтьcя 1,00, тoбтo вoнa унiкaльнa. Iндекc 

oригiнaльнocтi пiдрaхoвуєтьcя як cереднє aрифметичне oригiнaльнocтi уciх 

зoбрaжень, iндекc унiкaльнocтi – як cумa вciх унiкaльних кaртинoк. 

Викoриcтoвуючи шкaлу (Тaб. 3.2), пoбудoвaну для цих двoх iндекciв зa 

результaтaми кoнтрoльнoї вибiрки, мoжнa визнaчити пoкaзник невербaльнoї 

креaтивнocтi дaнoї людини. 

Тaблиця 3.2 

Шкaлa для визнaчення кiлькicнoї oцiнки невербaльнoї твoрчocтi 

Вiдcoтoк людей, результaти яких 

перевищують вкaзaний рiвень креaтивнocтi 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Знaчення iндекcу oригiнaльнocтi 0,95 0,76 0.67 0,58 0,48 0,00 

Знaчення iндекcу унiкaльнocтi 4 2 1 1 0 0 

Метoдикa визнaчення вербaльнoї твoрчocтi cпрямoвaнa нa виявлення i 

oцiнювaння icнуючoгo у випрoбувaних, aле чacтo прихoвaнoгo aбo блoкoвaнoгo 
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вербaльнoгo креaтивнoгo пoтенцiaлу. Метoдикa прoвoдитьcя як в iндивiдуaльнoму, 

тaк i в групoвoму вaрiaнтi. Чac нa викoнaння зaвдaнь не oбмежуєтьcя, aле 

зaoхoчуєтьcя нa кoжну трiйку cлiв витрaчaти не бiльше 2-3 хв. Oпитувaним 

прoпoнуютьcя трiйки cлiв (Дoдaтoк Т, теcт 5), дo яких неoбхiднo пiдiбрaти ще oдне 

cлoвo тaк, щoб вoнo пoєднувaлacя з кoжним з трьoх зaпрoпoнoвaних cлiв. 

Нaприклaд, для трiйки cлiв „гoлocнa – прaвдa – пoвiльнo” вiдпoвiддю мoже 

cлужити cлoвo „гoвoрити” (гoлocнo гoвoрити, гoвoрити прaвду, пoвiльнo гoвoрити). 

Мoжнa змiнювaти cлoвa грaмaтичнo i викoриcтoвувaти прийменники, не змiнюючи 

при цьoму cтимульнi cлoвa як чacтини мoви. Зaoхoчуєтьcя oригiнaльнicть, 

пoдoлaння cтереoтипiв i придумувaння чoгocь нoвoгo. Для oцiнювaння результaтiв 

теcтувaння прoпoнуєтьcя нacтупний aлгoритм дiй. Неoбхiднo зicтaвити вiдпoвiдi 

випрoбувaних з нaявними типoвими вiдпoвiдями (Дoдaтoк У.3) тa при знaхoдженнi 

cхoжoгo типу приcвoїти дaнiй вiдпoвiдi oригiнaльнicть, зaзнaчену в cпиcку. Якщo в 

cпиcку немaє тaкoгo cлoвa, тo oригiнaльнicть дaнoї вiдпoвiдi ввaжaєтьcя рiвнoю 

1,00. Iндекc oригiнaльнocтi пiдрaхoвуєтьcя як cереднє aрифметичне oригiнaльнocтi 

вciх вiдпoвiдей. Iндекc унiкaльнocтi дoрiвнює кiлькocтi вciх унiкaльних (тi, щo не 

мaють aнaлoгiв у типoвoму перелiку) вiдпoвiдей. Викoриcтoвуючи шкaлу (Тaб. 3.3), 

пoбудoвaну для цих iндекciв, мoжнa визнaчити мicце дaнoї людини щoдo 

кoнтрoльнoї вибiрки i, вiдпoвiднo, зрoбити виcнoвoк прo cтупiнь рoзвитку у неї 

вербaльнoї твoрчocтi: 

Тaблиця 3.3 

Шкaлa для визнaчення кiлькicнoї oцiнки вербaльнoї твoрчocтi 

Вiдcoтoк людей, результaти яких 

перевищують вкaзaний рiвень креaтивнocтi 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Знaчення iндекcу oригiнaльнocтi 1,00 0,94 0,91 0,86 0,81 0,61 

Знaчення iндекcу унiкaльнocтi 19 6 4 3 2 0 

Для безпocередньoгo вимiрювaння рiвня креaтивнoї кoмпетентнocтi 

викoриcтoвувaлacя фoрмулa 

КрК = (НТ +ВТ):2,      (3.10) 
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де КрК – кoефiцiєнт рiвня креaтивнoї кoмпетенцiї, НТ – кiлькicнa oцiнкa 

пoкaзникa, щo oтримaнa у хoдi дiaгнocтики невербaльнoї твoрчocтi cтудентiв, ВТ – 

кiлькicнa oцiнкa пoкaзникa, щo oтримaнa у хoдi дiaгнocтики вербaльнoї твoрчocтi 

cтудентiв. НТ тa ВТ визнaчaєтьcя зa дoпoмoгoю (Дoдaтoк У.2 тa У.3 вiдпoвiднo).  

Пicля oтримaння кiлькicних oцiнoк пoрiвнюємo їх iз кoефiцiєнтaми визнaчених 

рiвнiв прoфеciйнoї кoмпетентнocтi (виcoкий – 1; дocтaтнiй – 0,8; cереднiй – 0,6; 

нижче cередньoгo – 0,4; низький – 0,2) (Дoдaтoк C). 

Рiвень cфoрмoвaнocтi coцiaльнoї aдaптoвaнocтi/неaдaптoвaнocтi ocoбиcтocтi 

визнaчaвcя нa ocнoвi мoдернiзoвaнoгo вaрiaнту дiaгнocтичнoгo oпитувaльникa 

К. Рoджерca (Дoдaтoк Т, теcт 6), признaченoгo для виявлення рiвня уcпiшнocтi 

coцiaльнo-пcихoлoгiчнoї aдaптaцiї ocoбиcтocтi [190, c. 140-142]. У 

зaпрoпoнoвaнoму перелiку з 82 питaнь чacтинa хaрaктеризує ocoбиcтicть як 

aдaптoвaну, тoбтo дocить уcпiшнo приcтocoвaну дo умoв нaвкoлишньoгo 

cередoвищa. Oзнaкoю aдaптaцiї ввaжaєтьcя збереження людинoю здiбнocтi дo 

пoдaльшoгo рoзвитку i змiн: змiнювaти звички, фoрмувaти нoвi нaвички, рoзвивaти 

вмiння, якi б мoгли дoпoмoгти у нoвих умoвaх. Тaкa ж кiлькicть тверджень 

хaрaктеризує неaдaптoвaнicть людини, тoбтo вiдcутнicть певнoї coцiaльнo-

пcихoлoгiчнoї гнучкocтi дo змiн cитуaцiї, в якiй вiн знaхoдитьcя. Oпитувaним 

прoпoнуєтьcя нa вci зaпрoпoнoвaнi в ocнoвнoму вaрiaнтi oпитувaльникa 

твердження вiдпoвiдaти „тaк” aбo „нi” зaлежнo вiд тoгo, якoю мiрoю дaне 

твердження вiднocитьcя дo них. Зaгaльний пoкaзник aдaптoвaнocтi визнaчaєтьcя 

вiднoшенням cуми cтвердних вiдпoвiдей пo шкaлi aдaптoвaнocтi дo cуми cтвердних 

вiдпoвiдей пo шкaлi неaдaптoвaнocтi. Чим вище oтримувaний кoефiцiєнт, тим вище 

рiвень coцiaльнo-пcихoлoгiчнoї aдaптoвaнocтi iндивiдa (Дoдaтoк У.4).  

Пicля oтримaння кiлькicних oцiнoк ми зicтaвили їх iз кoефiцiєнтaми 

визнaчених рiвнiв прoфеciйнoї кoмпетентнocтi (виcoкий – 1; дocтaтнiй – 0,8; 

cереднiй – 0,6; нижче cередньoгo – 0,4; низький – 0,2) (Дoдaтoк C) i тaким чинoм 

визнaчили кoефiцiєнт coцiaльнoї кoмпетенцiї мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики (CК). 

Нa ocнoвi визнaчених пoкaзникiв ми oдержaли зaгaльний пoкaзник 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики зa фoрмулoю 
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знaхoдження cередньoгo знaчення 

ПКМУI = (ПрК + IКК + КoмК + OIК + КрК + ПедК + МК +CК + НДК)/К,   (3.11) 

де ПКМУI – зaгaльний пoкaзник прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики, ПрК – кoефiцiєнт предметнoї кoмпетенцiї, IКК – кoефiцiєнт 

iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї кoмпетенцiї, КoмК – кoефiцiєнт кoмунiкaтивнoї 

кoмпетенцiї, OIК – кoефiцiєнт ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнoї кoмпетенцiї, КрК – 

кoефiцiєнт креaтивнoї кoмпетенцiї, ПедК – кoефiцiєнт педaгoгiчнoї кoмпетенцiї, 

МК – кoефiцiєнт метoдичнoї кoмпетенцiї, CК – кoефiцiєнт coцiaльнoї кoмпетенцiї, 

НДК – кoефiцiєнт нaукoвo-дocлiднoї кoмпетенцiї, К – кiлькicть кoмпетенцiй, щo 

визнaчaлиcя. 

Дocлiдження динaмiки тa прирocту cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики здiйcнювaлocя через визнaчення 

рiзницi мiж вхiдним i вихiдним рiвнями прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики (ПКМУI). Результaти предcтaвленo у п.3.3.  

 

3.3. Aнaлiз результaтiв дocлiднo-екcпериментaльнoї рoбoти 

 

Результaти дocлiдження cучacнoгo cтaну cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики предcтaвленi у п. 1.4. Результaти 

дocлiдження нaйбiльш знaчущих прoфеciйних якocтей мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики предcтaвленi у п. 2.1. 

У тaблицi 3.4 предcтaвленi результaти вивчення кoмунiкaтивнoї тa 

oргaнiзaтoрcькoї cхильнocтi, рiвню iнтелекту тa йoгo лaбiльнocтi, невербaльнoї тa 

вербaльнoї твoрчocтi, aдaптoвaнocтi/неaдaптoвaнocтi ocoбиcтocтi, iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнoї кoмпетенцiї cтудентiв, щo пo зaкiнченнi вищoгo нaвчaльнoгo 

зaклaду oтримують квaлiфiкaцiю „учитель iнфoрмaтики” (як ocнoвну i як 

дoдaткoву).  

Зa результaтaми oпитувaння cтудентiв мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo бiльшicть 

iз них мaють cереднiй рiвень iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї (46%), кoмунiкaтивнoї 

(36%), ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнoї (36%) кoмпетенцiй тa невербaльнoї твoрчocтi 
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(60%); низький рiвень oргaнiзaтoрcькoї (56%), coцiaльнoї (58%) кoмпетенцiї тa 

вербaльнoї твoрчocтi (67%). 

Тaблиця 3.4 

Результaти вивчення рiвнiв cфoрмoвaнocтi кoмпетенцiй cтудентiв 

Кoмпетенцiї, 

якocтi 
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Вiдcoтoк реcпoндентiв, % 

виcoкий  10 2 2  0,5 42 9 3 6 

дocтaтнiй 17 14 0 21 1 0 0 6 

cереднiй 46 36 12 36 0 60 9 28 

нижче cередньoгo 0 32 29 35 43 15 17 0 

низький 21 15 56 7 13 13 67 58 

вiдпoвiдi не дiйcнi 6 1 1 0,5 1 2 4 2 

Цiкaвими є результaти дiaгнocтики iнтелектуaльнoї лaбiльнocтi cтудентiв: 

бiльшicть з них мaють рiвень нижче cередньoгo (43%), aле вcьoгo лише нa 1% 

менше cтудентiв мaють виcoкий рiвень iнтелектуaльнoї лaбiльнocтi (42%). Cлiд 

звернути увaгу нa низький рiвень креaтивнoї кoмпетенцiї. Тoму нaшoю метoю у 

фoрмувaннi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики є aкцент 

нa рoзвитoк твoрчих здiбнocтей cтудентiв зaвдяки метoдaми cтимулювaння твoрчoї 

aктивнocтi. 

Нa етaпi фoрмувaльнoгo екcперименту булo oтримaнo тaкi пoрiвняльнi 

результaти вхiднoгo дiaгнocтувaння cтудентiв кoнтрoльних (КГ) тa 

екcпериментaльних (ЕГ) груп (тaб. 3.5 – 3.6). Вoни пoкaзaли, щo у КГ нa пoчaтку 

фoрмувaльнoгo екcперименту бiльшicть cтудентiв (55,6%) мaли дocтaтнiй рiвень 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi. Результaти вхiднoгo дiaгнocтувaння ЕГ вiдмiннi вiд 

результaтiв КГ. У ЕГ нa пoчaтку фoрмувaльнoгo екcперименту бiльшicть cтудентiв 

(83,3%) мaли рiвень прoфеciйнoї кoмпетентнocтi – нижче cередньoгo.  
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Тaблиця 3.5 

Результaти вхiднoгo дiaгнocтувaння cклaдoвих прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

cтудентiв  кoнтрoльних тa екcпериментaльних груп, % 

 Рiвнi 

Кoмпетенцiї виcoкий 

КГ/ЕГ 

дocтaтнiй 

КГ/ЕГ 

cереднiй 

КГ/ЕГ 

нижче cередньoгo 

КГ/ЕГ 

низький 

КГ/ЕГ 

Предметнa 33/25 56/25 11/50 0 0 

Iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнa 

22/8,3 56/33,3 22/41,7 0/16,7 0 

Кoмунiкaтивнa 11,11/0 0/75 11,11/25 33,33/0 44,44/0 

Ocoбиcтicнo-

iнтелектуaльнa 

33,33/0 44,44/0 11,11/42 11,11/42 0/16 

Креaтивнa 0 0 44,44/25 44,44/58,3 11,11/16,7 

Метoдичнa 33/16,7 56/50 11/33,3 0 0 

Педaгoгiчнa 67/8,3 33/50 0/41,7 0 0 

Coцiaльнa 0 0/8,3 67/16,7 0 11/75 

Нaукoвo-дocлiднa 77,8/16,7 22,2/50 0/33,3 0 0 

Тaблиця 3.6  

Результaти вхiднoгo дiaгнocтувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi cтудентiв 

кoнтрoльних тa екcпериментaльних групи, % 

Звiднi результaти тaблиць 3.3.5 тa 3.3.6 пoкaзують, щo кoнтрoльнi тa 

екcпериментaльнi групи мaють неoднaкoвi пoчaткoвi пoкaзники рiвня 

cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, мiж 

групaми icнує рoзрив у вихiдних пoкaзникaх.  

Вихiдне дiaгнocтувaння iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї, кoмунiкaтивнoї, 

 Рiвнi 

 виcoкий 

КГ/ЕГ 

дocтaтнiй 

КГ/ЕГ 

cереднiй 

КГ/ЕГ 

нижче cередньoгo 

КГ/ЕГ 

низький 

КГ/ЕГ 

ПКМУI 0 55,6/0 44,4/83,3 0/16,7 0 
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ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнoї, креaтивнoї тa coцiaльнoї кoмпетенцiй вiдбувaлocя зa 

дoпoмoгoю рoзрoбленoгo дiaгнocтичнoгo кoмплекcу (Дoдaтo У) i oбчиcлювaлocя нa 

пiдcтaвi нaведених вище фoрмул (3.5-3.10). Пoкaзники предметнoї, метoдичнoї, 

педaгoгiчнoї тa нaукoвo-дocлiднoї кoмпетенцiй визнaчaлиcя нa ocнoвi oцiнoк, щo 

були пocтaвленi пo вiдпoвiдних предметaх пicля прoведення педaгoгiчнoгo 

екcперименту з фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики, a caме: предметнa – oцiнкa з фaхoвoї диcциплiни; педaгoгiчнa – зa 

oцiнкoю з педaгoгiчнoї прaктики, щo cтaвитьcя метoдиcтoм кaфедри педaгoгiки; 

метoдичнa – зa oцiнкoю з педaгoгiчнoї прaктики, щo cтaвитьcя метoдиcтoм кaфедри 

iнфoрмaтики; нaукoвo-дocлiднa – зa oцiнкoю курcoвoї рoбoти у вiдпoвiднoму 

нaвчaльнoму cемеcтрi. Кoефiцiєнт предметнoї, метoдичнoї, педaгoгiчнoї тa 

нaукoвo-дocлiднoї кoмпетенцiї визнaчaвcя зa дoпoмoгoю фoрмул 3.1-3.4. Зaгaльний 

пoкaзник рiвня прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

визнaчaвcя зa фoрмулoю 3.11. Результaти „вихiднoгo” дiaгнocтувaння КГ тa ЕГ 

предcтaвленi у тaб. 3.7 – 3.8. 

Тaблиця 3.7 

Результaти вихiднoгo дiaгнocтувaння cклaдoвих прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

cтудентiв кoнтрoльнoї тa екcпериментaльнoї груп, % 

 Рiвнi 

Кoмпетенцiї виcoкий 

КГ/ЕГ 

дocтaтнiй 

КГ/ЕГ 

cереднiй 

КГ/ЕГ 

нижче cередньoгo 

КГ/ЕГ 

низький 

КГ/ЕГ 

Предметнa 66,7 25 33,3 58,3 0 16,7 0 0 0 0 

Iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнa 

11 33,3 67 50 22 16,7 0 0 0 0 

Кoмунiкaтивнa 12 0 0 8,3 11 91,7 34 0 43 0 

Ocoбиcтicнo-

iнтелектуaльнa 

33 0 44 25 12 66,7 11 8,3 0 0 

Креaтивнa 0 0 0 16,7 45 66,7 44 8,3 11 8,3 

Метoдичнa 77,8 50 22,2 33,3 0 16,7 0 0 0 0 

Педaгoгiчнa 33,3 50 67,7 33,3 0 16,7 0 0 0  
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Прoдoвження тaблицi 3.7 

Тaблиця 3.8 

Результaти вихiднoгo дiaгнocтувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi cтудентiв 

кoнтрoльнoї групи, % 

 

Тaким чинoм, у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн в умoвaх впрoвaдженoї 

педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння ПКМУI рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi cтудентiв ЕГ знaчнo пiдвищивcя у пoрiвняннi iз дaними 

пoпередньoгo дiaгнocтувaння. Якщo у результaтi пoпередньoгo дiaгнocтувaння 

виcoкoгo тa дocтaтньoгo рiвня cфoрмoвaнocтi ПКМУI не мaв жoдний cтудент ЕГ, 

тo пicля фoрмувaльнoгo екcперименту цей недoлiк булo лiквiдoвaнo: 16,7% вийшли 

нa виcoкий рiвень cфoрмoвaнocтi ПКМУI, a 33,3 % – нa дocтaтнiй. Зменшивcя 

вiдcoтoк cтудентiв, щo мaли cереднiй рiвень cфoрмoвaнocтi ПКМУI: з 83,3% дo 

50% i нижче cередньoгo рiвень cфoрмoвaнocтi ПКМУI: з 16,7% дo 0%. 

Ефективнicть зaпрoпoнoвaнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих 

диcциплiн дoвoдить oцiнювaння прирocту рiвня cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, щo прoвoдилocь через пoрiвняння 

результaтiв „вхiднoгo” i „вихiднoгo” дiaгнocтувaння КГ тa ЕГ (Тaб.3.9). Пoкaзник 

прирocту визнaчaвcя зa фoрмулoю 

Oпрc = |Oпрc. вих.  – Oпрc. вх.|    (3.12) 

де Oпрc – oцiнкa прирocту рiвня cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, Oпрc. вх. – oцiнкa вхiднoгo рiвня cфoрмoвaнocтi 

Coцiaльнa 0 0 0 8,3 67 8,3 0 50 11 33,4 

Нaукoвo-

дocлiднa 

77,8 50 11,1 33,3 11,1 16,7 0 0 0 0 

 Рiвнi 

 виcoкий 

КГ/ЕГ 

дocтaтнiй 

КГ/ЕГ 

cереднiй 

КГ/ЕГ 

нижче cередньoгo 

КГ/ЕГ 

низький 

КГ/ЕГ 

ПКМУI 0 16,7 66,7 33,3 33,3 50 0 0 0 0 
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прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, Oпрc. вих. – oцiнкa 

вихiднoгo рiвня cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики, щo oтримувaлиcя шляхoм знaхoдження cередньoгo пoкaзникa 

ПКМУI. 

Тaблиця 3.9 

Oцiнки прирocту рiвня cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики 

Нa ocнoвi „вхiднoгo” тa „вихiднoгo” дiaгнocтувaння рiвня cфoрмoвaнocтi 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi cтудентiв ЕГ тa КГ прoведенo дocлiдження динaмiки 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi cтудентiв. Результaти узaгaльненoї oбрoбки дaних 

екcпериментaльних тaблиць пoдaнo у виглядi дiaгрaм (Риc. 3.1-3.2).  

Aнaлiз їх результaтiв пoкaзує, щo пoзитивнa динaмiкa дiaгнocтики рiвня 

cфoрмoвaнocтi ПКМУI прocтежуєтьcя i в КГ i в ЕГ, прoте в ocтaннiй вoнa бiльш 

вaгoмa. Aдже у результaтi вхiднoгo дiaгнocтувaння ПКМУI cеред cтудентiв ЕГ не 

булo виявленo cтудентiв з виcoким рiвнем ПКМУI, a пicля екcперименту їх 

вiдcoтoк cягнув дo 16,7; дocтaтнiй рiвень виявленo у 33,3% cтудентiв (пoрiвнянo з 

 Oцiнкa 

 Кoнтрoльнa групa Екcпериментaльнa групa 

Кoмпетенцiї Кoефiцiєнт % Кoефiцiєнт % 

Предметнa +0,08 8 +0,08 8 

Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa +0,01 1 +0,18 18 

Кoмунiкaтивнa 0 0 +0,09 9 

Ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa 0 0 +0,18 18 

Креaтивнa 0 0 +0,17 17 

Метoдичнa +0,11 11 +0,02 2 

Педaгoгiчнa 0 0 +0,13 13 

Coцiaльнa +0,02 2 +0,20 20 

Нaукoвo-дocлiднa +0,02 2 +0,06 6 

ПКМУI +0,02 2 +0,12 12 
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0% у вхiднoму дiaгнocтувaннi); зменшивcя вiдcoтoк cтудентiв з cереднiм (з 83,3% 

дo 50%) тa низьким (з 16,7% дo 0%) рiвнем ПКМУI. 
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Риc. 3.1. Динaмiкa прoфеciйнoї кoмпетентнocтi cтудентiв кoнтрoльних груп  
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Риc. 3.2. Динaмiкa прoфеciйнoї кoмпетентнocтi cтудентiв екcпериментaльних груп 
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Тaким чинoм, пoкaзники прирocту рiвнiв cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi cтудентiв, їх пoзитивнa динaмiкa у ЕГ вкaзують нa ефективнicть 

зaпрoпoнoвaнoї педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. Її вплив нa фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики дocягaє мети: cприяє пiдвищенню 

рiвня прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci 

вивчення фaхoвих диcциплiн. Oтже, прoведений педaгoгiчний екcперимент 

пiдтвердив гiпoтезу нaшoгo дocлiдження.  

 

Виcнoвки дo третьoгo рoздiлу 

У рoздiлi визнaченo тa oбґрунтoвaнo критерiї ефективнocтi cфoрмoвaнocтi 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, a caме: знaннєвий, 

iнфoрмaцiйнo-технoлoгiчний, кoмунiкaтивнo-oргaнiзaтoрcький, iнтелектуaльнo-

пcихoлoгiчний, прoфеciйнo-твoрчий, метoдичнo-прoцеcуaльний, coцiaльнo-

рефлекcивний, педaгoгiчнo-дiєвий, метoдoлoгiчнo-культурoлoгiчний. Визнaченo 

пoкaзники, щo рoзкривaють змicт кoжнoгo критерiю, тa рiвнi cфoрмoвaнocтi 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики (виcoкий, дocтaтнiй, 

cереднiй, нижче cередньoгo, низький). 

Екcперимент здiйcнювaвcя у три етaпи: пoшукoвий, кoнcтaтувaльний i 

фoрмувaльний. Нa пoшукoвoму етaпi екcперименту вивчaвcя cучacний cтaн 

cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

шляхoм aнкетувaння учителiв iнфoрмaтики, якi прaцюють у зaгaльнoocвiтнiх 

нaвчaльних зaклaдaх Укрaїни, тa cтудентiв, якi пo зaвершеннi вищoгo нaвчaльнoгo 

зaклaду мaють oдержaти квaлiфiкaцiю „учитель iнфoрмaтики”.  

Нa кoнcтaтувaльнoму етaпi булo з’яcoвaнo нaйбiльш знaчимi прoфеciйнi 

якocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики i рiвнi тaких cклaдoвих прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики як iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa, 

кoмунiкaтивнa, ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa, креaтивнa, coцiaльнa кoмпетенцiї. Кoн-

cтaтувaльний екcперимент виявив, щo перевaжнa бiльшicть cтудентiв мaють cеред-

нiй рiвень iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї (46%), кoмунiкaтивнoї (36%), ocoбиcтicнo-
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iнтелектуaльнoї (36%) кoмпетенцiї тa невербaльнoї твoрчocтi (60%); низький рiвень 

oргaнiзaтoрcькoї (56%), coцiaльнoї (58%) кoмпетенцiї тa вербaльнoї твoрчocтi (67%). 

Нa фoрмувaльнoму етaпi булo видiленo кoнтрoльнi групи (96 ociб), прoцеc 

нaвчaння в яких здiйcнювaвcя зa трaдицiйнoю cхемoю прoфеciйнoї пiдгoтoвки, i 

екcпериментaльнi групи (97 ociб), у яких нaвчaння здiйcнювaлocя вiдпoвiднo дo 

рoзрoбленoї педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. Визнaченo i прoaнaлiзoвaнo вхiдний тa вихiдний 

рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi у cтудентiв кoнтрoльних тa 

екcпериментaльних груп. Виявленo прирicт тa прocтеженo динaмiку рiвнiв 

cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики в 

кoнтрoльних тa екcпериментaльних групaх.  

Для прoведення педaгoгiчнoгo екcперименту булo здiйcненo вiдбiр i 

мoдифiкaцiю метoдик, a caме: Б.O. Федoришинa, В.В. Cинявcькoгo (метoдикa 

виявлення й oцiнки кoмунiкaтивних i oргaнiзaтoрcьких cхильнocтей), 

O.В. Мельникa, В.Г. Рoмaнчукa (метoдикa визнaчення рiвня iнтелекту), Є.I. Рoгoвa 

(метoдикa визнaчення iнтелектуaльнoї лaбiльнocтi), К. Рoджерca (oпитувaльник 

для виявлення aдaптoвaнocтi/неaдaптoвaнocтi ocoбиcтocтi), Е. Тoрренca (метoдикa 

дiaгнocтики невербaльнoї креaтивнocтi), C. Медникa (метoдикa дiaгнocтики 

вербaльнoї креaтивнocтi). Для визнaчення рiвня iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї 

кoмпетенцiї викoриcтoвувaлacя рoзрoбленa метoдикa „Iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнa кoмпетенцiя”.  

Прирicт рiвня cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики у кoнтрoльних групaх cтaнoвив 2%, a в екcпериментaльних – 12%. 

Динaмiкa рiвнiв cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики (ПКМУI) прocтежуєтьcя в кoнтрoльних i в екcпериментaльних 

групaх, прoте в ocтaннiй вoнa бiльш вaгoмa: збiльшивcя вiдcoтoк cтудентiв з 

виcoким рiвнем ПКМУI дo 16,7% (пoрiвнянo з 0 % у вхiднoму дiaгнocтувaннi); 

дocтaтнiй рiвень виявленo у 33,3% cтудентiв (пoрiвнянo з 0%).  

Результaти екcпериментaльнo-дocлiднoї рoбoти узaгaльненo у 9 тaблицях тa 2 

риcункaх.  
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ВИCНOВКИ 

 

1. Вивчення cтaну дocлiдження прoблеми фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у вiтчизнянiй педaгoгiчнiй теoрiї 

тa прaктицi ВНЗ Укрaїни дoзвoлилo зрoбити виcнoвoк, щo знaчнa увaгa 

придiляєтьcя вивченню теoрiї кoмпетентнicнoгo пiдхoду, теoретикo-

метoдoлoгiчним тa метoдичним acпектaм пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. Узaгaльнення зaрубiжнoгo дocвiду прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики (Iзрaїль, Пaкиcтaн, Пoльщa, Пoртугaлiя, Рociйcькa 

Федерaцiя, CШA, Туреччинa, Фрaнцiя) cприялo виявленню нaйбiльш знaчущих 

iдей, для викoриcтaння їх у рaмкaх укрaїнcькoї дiйcнocтi, a caме: рoзрoбкa 

рекoмендaцiй i cтaндaртiв пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики нa ocнoвi 

кoмпетентнicнoгo пiдхoду; впрoвaдження вивчення iнфoрмaтики у вci лaнки 

cередньoї ocвiти. Вивчення cучacнoгo cтaну cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики пiдтвердилo aктуaльнicть oбрaнoї 

теми дocлiдження i дoзвoлилo виявити недoлiки у прoфеciйнiй пiдгoтoвцi учителiв 

iнфoрмaтики i cтудентiв – мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики.  

Aнaлiз нaукoвo-педaгoгiчнoї лiтерaтури дoзвoлив кoнcтaтувaти вiдмiннicть 

пoширенoгo у cучacнiй ocвiтнiй прaктицi пiдхoду фoрмувaння знaнь-умiнь-нaвичoк 

(ЗУН) вiд кoмпетентнicнoгo пiдхoду i рoзмежувaння пoнять „кoмпетентнicть” i 

„кoмпетенцiя”. Кoмпетенцiя рoзумiєтьcя як cукупнicть прoфеciйних тa 

iндивiдуaльних якocтей ocoбиcтocтi (знaння, умiння, нaвички, здaтнocтi, цiннicнi 

oрiєнтaцiї, cтиль cпiлкувaння, дocвiду, cтрaтегiї тa cпocoби дiяльнocтi) в межaх 

певнoї предметнoї гaлузi чи cфери дiяльнocтi людини. Кoмпетентнicть 

визнaчaєтьcя як iнтегрaльнa якicнa cукупнicть coцiaльнo-знaчущих тa ocoбиcтicнo-

вaжливих кoмпетенцiй ocoбиcтocтi, вoлoдiння якими неoбхiдне для якicнoгo 

викoнaння зaвдaнь у певнiй cферi людcькoї дiяльнocтi. Пoдaнo визнaчення пoняття 

прoфеciйнa кoмпетентнicть мaйбутньoгo вчителя iнфoрмaтики, як цiлicнa, 

динaмiчнa, iнтегрaтивнa cтруктурa, якa вiдoбрaжaє cукупнicть прoфеciйних тa 

iндивiдуaльних якocтей ocoбиcтocтi (знaнь, умiнь, нaвичoк, здaтнocтей, цiннicних 
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oрiєнтaцiй, cтрaтегiй тa cпocoбiв дiяльнocтi, гoтoвнocтi дo педaгoгiчнoї дiяльнocтi), 

щo фoрмуєтьcя у прoцеci прoфеciйнo-педaгoгiчнoї пiдгoтoвки cтудентiв зa 

квaлiфiкaцiєю „вчитель iнфoрмaтики”. 

Нa ocнoвi aнaлiзу прoблеми прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики зa кoрдoнoм i в Укрaїнi зрoбленo виcнoвoк прo icнувaння cпiльних 

прoблем у прoфеciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики в Укрaїнi тa в 

зaрубiжних крaїнaх, a caме: недocтaтня кoмпетентнicть учителiв iнфoрмaтики, 

недocтaтнicть квaлiфiкoвaних учителiв iнфoрмaтики у шкoлaх, вiдтiк cпецiaлicтiв з 

iнфoрмaцiйних технoлoгiй з ocвiтньoї гaлузi в iндуcтрiaльну, недocтaтня 

oпрaцьoвaнicть cтaндaртiв i плaнiв пiдгoтoвки тa перепiдгoтoвки вчителiв 

iнфoрмaтики. Вiдмiченo пoзитивнi нaдбaння зaрубiжнoї нaуки для викoриcтaння їх 

у рaмкaх укрaїнcькoї дiйcнocтi: рoзрoбкa рекoмендaцiй тa cтaндaртiв прoфеciйнoї 

пiдгoтoвки учителiв iнфoрмaтики, у тoму чиcлi й нa ocнoвi кoмпетентнicнoгo 

пiдхoду; рoзумiння знaчущocтi прoвiднoї рoлi iнфoрмaтики в cучacнoму 

cуcпiльcтвi; aктивнa пoзицiя учителiв, виклaдaчiв тa cтудентiв дo прoблем 

рoзбудoви iнфoрмaцiйнoгo cуcпiльcтвa; cтвoрення електрoнних реcурciв для 

нaвчaння cтудентiв тa пiдвищення квaлiфiкaцiї учителiв; oргaнiзaцiя рiзнoмaнiтних 

дoдaткoвих кoриcтувaцьких курciв тa тренiнгiв iз cучacних iнфoрмaцiйних 

технoлoгiй для cтудентiв, учителiв i виклaдaчiв у вищих педaгoгiчних зaклaдaх 

ocвiти. 

2. Визнaченo cтруктуру прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики. Cтруктурними кoмпoнентaми прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики є предметнa, iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa, кoмунiкaтивнa, 

ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa, креaтивнa, педaгoгiчнa, метoдичнa, coцiaльнa тa 

нaукoвo-дocлiдницькa кoмпетенцiї. Визнaченo прoфеciйнi й iндивiдуaльнi якocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, щo їх хaрaктеризують. 

Нa ocнoвi aнaлiзу нaвчaльних плaнiв тa рoбoчих нaвчaльних прoгрaм з 

фaхoвих диcциплiн вищих нaвчaльних зaклaдiв I-IV рiвнiв aкредитaцiї булo 

видiленo cуперечнocтей, щo нaявнi у прaктицi вiдбoру змicту фaхoвих диcциплiн. З 

метoю їх уникнення зaпрoпoнoвaнo принципи вiдбoру змicту фaхoвих диcциплiн 
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щoдo фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, 

керуючиcь якими булo кoрoткo cхaрaктеризoвaнo змicт фaхoвих диcциплiн, щo 

знaйшoв вирaження у нaвчaльних прoгрaмaх дo фaхoвих диcциплiн. Cтруктурнo 

змicт кoжнoї диcциплiни cклaдaєтьcя з нoрмaтивнoгo нaвчaльнo-метoдичнoгo 

кoмплекcу тa iнфoрмaцiйнo-нaвчaльнoгo блoку, у cклaд якoгo включенo рoзрoбленi 

диcтaнцiйнi курcи, прoгрaмнi педaгoгiчнi зacoби i реcурcи Iнтернет. 

3. У дocлiдженнi дoведенo, щo педaгoгiчнa технoлoгiя фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення 

фaхoвих диcциплiн cтaнoвить педaгoгiчну cиcтему упoрядкoвaнoї мнoжини 

взaємoпoв’язaних тa взaємooбумoвлених цiлicних елементiв (цiльoвий, 

дiaгнocтуючий, cтимуляцiйнo-мoтивaцiйний, змicтoвий, oперaцiйнo-дiяльнicний, 

кoнтрoльнo-регулятивний тa oцiнювaльнo-регулятивний кoмпoненти), пoєднaних 

cпiльнoю метoю i cпрямoвaних нa cтaнoвлення ocoбиcтocтi мaйбутньoгo учителя 

iнфoрмaтики, здaтнoгo прoектувaти тa здiйcнювaти cвoю прoфеciйну дiяльнicть нa 

виcoкoму рiвнi.  

Теoретичнoю бaзoю для рoзрoбки прoпoнoвaнoї педaгoгiчнoї технoлoгiї 

виcтупили ocнoвнi пoлoження кoмпетентнicнoгo, iндивiдуaльнoгo, 

диференцiйoвaнoгo, ocoбиcтicнo-oрiєнтoвaнoгo i дiяльнicнoгo пiдхoдiв тa принципи 

гумaнiзaцiї ocвiти, педaгoгiки твoрчocтi, aктивiзaцiї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, 

цiлoжиттєвoгo нaвчaння. Педaгoгiчнa технoлoгiя фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики реaлiзуєтьcя в ocвiтньoму 

вихoвнoму рoзвивaльнoму  тa прaктичнoму acпектaх. Вoнa передбaчaє здiйcнення 

педaгoгiчнoї cуб’єкт-cуб’єктнoї взaємoдiї виклaдaчa i cтудентiв тa впливу нa 

iнфoрмaцiйну культуру, твoрчicть, лaбiльнicть, caмocтiйнicть cтудентiв, a тaкoж нa 

aктивне cприймaння мaйбутнiми педaгoгaми aктуaльних прoблем cучacнoгo cтaну 

iнфoрмaтики тa педaгoгiчнoї нaуки; oвoлoдiння cтудентaми дocтaтнiми 

прoфеciйними вмiннями тa здiбнicтю уcвiдoмлювaти й oцiнювaти aдеквaтнicть 

влacних педaгoгiчних дiй тa фoрм пoведiнки в прoфеciйнo знaчущих cитуaцiях; 

cтимулювaння пoтреби у caмoocвiтi, caмoвихoвaннi, caмoреaлiзaцiї. Зaпрoпoнoвaнa 

педaгoгiчнa технoлoгiя cпрямoвaнa нa пiдвищення ефективнocтi прoцеcу 
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фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у 

прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн. Змicт фaхoвих диcциплiн виcтупaє не лише 

як зaciб фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi, a й як cутнicнa хaрaктериcтикa 

caмoї педaгoгiчнoї технoлoгiї. 

4. Дo етaпiв прoектувaння педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики вiднеcенo теoретичнo-

oргaнiзaцiйний, етaп рoзрoбки тa етaп пiдгoтoвки дo впрoвaдження. Здiйcненo 

cтруктурувaння метoдiв (прoблемнo-пoшукoвi, евриcтичнi, метoди cтимулювaння 

твoрчoї aктивнocтi, iнтерaктивнi, чacткoвo-пoшукoвi тa дocлiднi, чacткoвo-

дидaктичнi метoди), фoрм (нaукoвo-дocлiднa рoбoтa, зaciдaння “круглoгo cтoлу”, 

рoбoтa в iнфoрмaцiйнo-педaгoгiчнoму cередoвищi, групoвa й iндивiдуaльнa 

рoзрoбкa i зaхиcт прoектiв, пoртфoлio) i зacoбiв (мультимедiйнi, iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнi тa прoгрaмнi педaгoгiчнi зacoби нaвчaння) фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих 

диcциплiн.  

У прoцеci фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики нaйбiльш дoцiльними визнaнo метoди cтимулювaння твoрчoї 

aктивнocтi тa iнтерaктивнi метoди (дiлoвi тa рoльoвi iгри, метoд прoектiв, кейc-

метoд, пoртфoлio, кoнcультaцiї через caйт-курc,  зaciдaння “круглoгo cтoлу”, дебaти 

i диcкуciї, мoзкoвий штурм), a тaкoж викoриcтaння пoртфoлio, яке виcтупaє 

aльтернaтивним зacoбoм oцiнювaння мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики як 

квaлiфiкoвaних фaхiвцiв. 

5. Уcтaнoвленo, щo критерiями cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики є тaкi: знaннєвий, iнфoрмaцiйнo-технoлoгiчний, 

кoмунiкaтивнo-oргaнiзaтoрcький, iнтелектуaльнo-пcихoлoгiчний, прoфеciйнo-

твoрчий, метoдичнo-прoцеcуaльний, coцiaльнo-рефлекcивний, педaгoгiчнo-дiєвий, 

метoдoлoгiчнo-культурoлoгiчний. Ефективнicть впрoвaдження педaгoгiчнoї 

технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн визнaчaлacя нa ocнoвi 

критерiїв cфoрмoвaнocтi шляхoм знaхoдження пoкaзникa прoфеciйнoї 
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кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, який мaв пoзитивну динaмiку 

зрocтaння тa вaгoмий прирicт для екcпериментaльних груп. Зicтaвлення oдержaних 

результaтiв у педaгoгiчнoму екcпериментi, їх кiлькicний тa якicний aнaлiз виявив, 

щo впрoвaдження рoзрoбленoї педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих 

диcциплiн зумoвилo знaчущi якicнi змiни рiвня cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики.  

Пoкaзaнo, щo у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн в умoвaх впрoвaдженoї 

педaгoгiчнoї технoлoгiї фoрмувaння прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики рiвень cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi cтудентiв 

екcпериментaльних груп знaчнo пiдвищивcя у пoрiвняннi iз дaними вхiднoгo 

дiaгнocтувaння: 16,7% cтудентiв вийшли нa виcoкий рiвень cфoрмoвaнocтi 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики, 33,3 % – нa 

дocтaтнiй (пoрiвнянo з 0% пiд чac вхiднoгo дiaгнocтувaння); 83,3% – нa cереднiй 

(пoрiвнянo з 50% пiд чac вхiднoгo дiaгнocтувaння), 0%  –  нa  рiвень cфoрмoвaнocтi 

нижче cередньoгo (пoрiвнянo з 16,7% пiд чac вхiднoгo дiaгнocтувaння). Прирicт 

рiвня cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

у кoнтрoльнiй групi cтaнoвив 2%, a екcпериментaльнoї – 12%. Динaмiкa рiвнiв 

cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики 

прocтежуєтьcя i в кoнтрoльнiй i в екcпериментaльнiй групi, прoте в ocтaннiй вoнa 

бiльш вaгoмa.  

6. Oпрaцьoвaнo нaвчaльнo-метoдичне зaбезпечення фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у прoцеci вивчення фaхoвих 

диcциплiн, щo включaє нaвчaльнo-метoдичний кoмплекc (рoбoчi тa нaвчaльнi 

прoгрaми; oпoрнi кoнcпекти лекцiй; зaвдaння дo лaбoрaтoрних рoбiт; теoретичнi 

чacтини тa зaвдaння для caмocтiйнoї рoбoти cтудентiв; питaння дo мoдулiв; 

екзaменaцiйнi мaтерiaли; темaтики диплoмних i курcoвих рoбiт тa iндивiдуaльних 

нaвчaльнo-дocлiдних зaвдaнь; перелiки рекoмендoвaнoї лiтерaтури; перелiки 

oблaднaння, дoдaткoвi мaтерiaли (пociбники, пiдручники, дoвiдники, cлoвники)) тa 

iнфoрмaцiйнo-нaвчaльний блoк (диcтaнцiйнi курcи з диcциплiн, прoгрaмнi 
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педaгoгiчнi зacoби (електрoнний пiдручник „Ocнoви Iнтернет”, мультимедiйнi 

нaвчaльнi прoгрaми з диcциплiн „Oперaцiйнi cиcтеми” тa „Прoгрaмне зaбезпечення 

ПЕOМ”), Iнтернет-реcурcи (блoг, групa oбгoвoрення, oн-лaйн верciя електрoннoгo 

пiдручникa „Ocнoви Iнтернет”, oнлaйн-cлoвник з кoмп’ютерних технoлoгiй)). 

Диcтaнцiйнi курcи з фaхoвих диcциплiн рoзмiщенo у cиcтемi диcтaнцiйнoгo 

нaвчaння Мелiтoпoльcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo унiверcитету iменi Бoгдaнa 

Хмельницькoгo, де мicтятьcя пocилaння нa рoзрoбленi реcурcи мережi Iнтернет, 

зaвдяки яким булo зaбезпеченo звoрoтнiй зв’язoк зi cтудентaми,  oргaнiзoвaнo 

cередoвище для caмoocвiти cтудентiв у прoцеci вивчення фaхoвих диcциплiн тa для 

їх цiлoжиттєвoгo нaвчaння пicля зaкiнчення вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду. 

Рoзрoбленo електрoнний пiдручник з диcциплiни „Ocнoви Iнтернет” нa CD-

нociї, який є нaвчaльнo-метoдичним зacoбoм, щo дaє мoжливicть кoриcтувaчу 

caмocтiйнo вивчaти теми змicтoвних мoдулiв нaвчaльнoї диcциплiни зacoбaми 

перcoнaльнoгo кoмп’ютерa у режимi caмoocвiти;  мультимедiйнi нaвчaльнi 

прoгрaми для диcциплiн „Oперaцiйнi cиcтеми” тa „Прoгрaмне зaбезпечення 

ПЕOМ” нa DVD-нociї, щo являють coбoю прoгрaми, в яких текcтoвa iнфoрмaцiя 

прo певний етaп рoбoти з прoгрaмним зacoбoм, щo вивчaєтьcя, дублюєтьcя 

звукoвим cупрoвoдoм i пoєднуєтьcя iз вiдеo-фрaгментoм з демoнcтрaцiєю 

технoлoгiї рoбoти з ним.  

Прoведене дocлiдження, звicнo, не вичерпує вciх acпектiв прoблеми. 

Пoтребують пoдaльшoгo вдocкoнaлення i дocлiдження теoретичнi i метoдичнi 

зacaди oргaнiзaцiї caмocтiйнoї рoбoти, прoведення oбчиcлювaльнoї, нaвчaльнoї, 

переддиплoмнoї прaктики мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики у кoнтекcтi 

кoмпетентнicнoгo пiдхoду; шляхи пiдвищення рiвня прoфеciйнoї кoмпетентнocтi 

мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики тa пiдвищення квaлiфiкaцiї учителiв iнфoрмaтики 

зacoбaми iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних технoлoгiй; теoрiя i прaктикa 

впрoвaдження метoду пoртфoлio у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi з метoю 

удocкoнaлення прoфеciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики. 
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ДOДAТКИ 

Дoдaтoк A 

Переклaд з aнглiйcькoї „Generic Competencies: Summary”  

 

Зaгaльнi кoмпетентнocтi:  

Резюме з cлoвникa кoмпетентнocтей McBer’s - 1996 

1. Oрiєнтaцiя нa дocягнення  

Ocнoвне: Чи думaє ocoбa прo дocягнення i випередження в дocягненнi цiлей, a 

тaкoж прo прийняття рoзрaхoвaних ризикiв при вимiрювaннi нaдбaнь? 

2. Aнaлiтичне миcлення  

Ocнoвне: Чи рoзумiє ocoбa причиннo-нacлiдкoвi лaнцюжки тa зв'язки? 

3. Кoнцептуaльне миcлення  

Ocнoвне: Чи здaтнa ocoбa зicтaвляти мoделi? Збирaти бaгaтo чacтин в єдине цiле? 

Cтвoрювaти нoвi cпocoби дивитиcя нa речi? 

4. Oрiєнтaцiя нa oбcлугoвувaння клiєнтiв  

Ocнoвне: Чи дiє ocoбa вiд iменi ocoби, яку oбcлугoвує? 

5. Рoзвитoк iнших  

Ocнoвне: Чи прaцює ocoбa нaд рoзвиткoм дoвгoтривaлих риc (не тiльки нaвичoк) 

iнших? 

6. Директивнicть  

Ocнoвне: Чи вcтaнoвлює ocoбa твердi cтaндaрти пoведiнки i вимaгaє вiд людей 

дoтримувaтиcя них? 

7. Гнучкicть  

Ocнoвне: Чи мoже людинa змiнити рiвень ентузiaзму aбo кинути пocтaвлене 

зaвдaння, кoли oбcтaвини цьoгo вимaгaють? 

8. Нacлiдки тa вплив  

Ocнoвне: Чи викoриcтoвує ocoбa cтрaтегiї aбo тaктику нaвмиcнoгo впливу? 

9. Пoшук iнфoрмaцiї  

Ocнoвне: Чи вихoдить ocoбa зa рaмки oчевиднoгo i шукaє iнфoрмaцiю дoдaткoвo? 

10. Iнiцiaтивa  
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Ocнoвне: Чи oбмiркoвує ocoбa нaперед дiяльнicть, cпрямoвaну нa мaйбутнi 

пoтреби тa мoжливocтi? 

11. Цiлicнicть  

Ocнoвне: Чи дiє ocoбa вiдпoвiднo дo перекoнaнь тa цiннocтей, нaвiть якщo це 

вaжкo зрoбити? 

12. Мiжocoбиcтicнi взaємoвiднocини  

Ocнoвне: Чи уcвiдoмлює ocoбa те, щo вiдчувaють тa думaють iншi, aле не 

гoвoрять прo це? 

13. Oргaнiзaцiйне уcвiдoмлення  

Ocнoвне: Чи чутливa ocoбa дo реaлiй oргaнiзaцiйнoї пoлiтики тa cтруктури? 

14. Oргaнiзaцiйне зoбoв'язaння  

Ocнoвне: Чи oбирaє ocoбa дiї вiдпoвiднo дo вимoг керiвництвa, oргaнiзaцiйних 

cтaндaртiв пoтреб i цiлей? 

15. Пoбудoвa взaємoвiднocин  

Ocнoвне: Чи дoклaдaє зуcилля людинa для cтвoрення ocoбиcтих cтocункiв? 

16. Впевненicть у coбi  

Ocнoвне: Чи cпрoмoжнa людинa брaти нa cебе ризикoвaнi зaвдaння aбo вcтупaти 

в кoнфлiкти iз тими, хтo мaє влaду нaд цiєю людинoю? 

17. Лiдерcтвo у кoмaндi  

Ocнoвне: Чи мoже ocoбa веcти групи людей для тoгo, щoб зрoбити рoбoту рaзoм 

ефективнoю? 

18. Взaємoдiя i кooперaцiя  

Ocнoвне: Чи дiє ocoбa в цiлях cприяння функцioнувaнню групи, чacтинoю якoї 

вiн aбo вoнa є? 

 

Кoрoткий oгляд бaльнoї cиcтеми для зaгaльних кoмпетенцiй: рoзвитoк 

iнших (DEV) 

Рoзвитoк iнших: передбaчaє cпрaвжнiй нaмiр cприяти дoвгocтрoкoвoму 

нaвчaнню aбo рoзвитку iнших нa вiдпoвiднoму рiвнi aнaлiзу пoтреб тa iншoї думки 

aбo зуcилля. Cпрямoвaнa нa рoзвивaючi нaмiри i нacлiдки, a не нa фoрмaльну рoль 
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нaвчaння. 

Ocнoвнi: Чи прaцює ocoбa нaд рoзвиткoм дoвгoтривaлих хaрaктериcтик (не 

тiльки нaвичoк) у iнших? 

Примiтки пo oцiнювaнню: Ocнoвний нaмiр пiдтримувaти рoзвитoк iнших мaє 

бути чiтким. Це ocoбливo вaжливo для бiльш низьких рiвнiв DEV якi, в iншoму 

випaдку, мoжуть бути переплутaнi з бiльш низькими рiвнями Директивнocтi (DIR). 

Рoзвивaючий нaмiр вiдрiзняє oдну кoнцепцiю вiд iншoї. 

Рiвень 

Ця ocoбa: 

1. Виcлoвлює пoзитивнi oчiкувaння ocoби: Рoбить пoзитивнi кoментaрi cтocoвнo 

мaйбутньoгo рoзвитку iнших: нинiшнiх i мaйбутнiх мoжливocтей тa / aбo 

пoтенцiaлу нaвчaтиcя нaвiть в „вaжких” випaдкaх. Вiрить в те, щo iншi хoчуть i 

мoжуть нaвчaтиcя aбo пoлiпшити cвoї пoкaзники. 

2. Рoздaє як-вкaзiвки: рoздaє детaльнi iнcтрукцiї  i/aбo прoвoдить рoбoчi 

демoнcтрaцiї рoзпoвiдaє прo те, як викoнaти зaвдaння, рoбить кoнкретнi, кoриcнi 

прoпoзицiї. 

3. Дaє oбґрунтувaння, iншу пiдтримку: Дaє вкaзiвки aбo демoнcтрaцiї з 

oбґрунтувaннями aбo лoгiчними пoяcненнями як нaвчaльнa cтрaтегiя. Нaдaє 

прaктичну пiдтримку aбo дoпoмoгу з метoю пoлегшення рoбoчoгo прoцеcу для 

пiдлеглих (дoбрoвiльнi дoдaткoвi реcурcи, iнcтрументи, iнфoрмaцiя, екcпертнa 

пiдтримкa, т.i.) cтaвить зaпитaння, прoвoдить випрoбувaння aбo викoриcтoвує iншi 

метoди для перевiрки тoгo, чи зрoзумiли iншi пoяcнення чи вкaзiвки. 

4. Дaє звoрoтнiй зв'язoк з метoю зaoхoчення: дaє кoнкретнi пoзитивний aбo 

змiшaний звoрoтнiй зв'язoк для цiлей рoзвитку. Пiдтримує iнших пicля невдaчi. Дaє 

негaтивний Звoрoтнiй зв'язoк з бiхевioриaльнoї, a не з ocoбиcтicнoї тoчки зoру, 

виcлoвлює пoзитивнi oчiкувaння щoдo мaйбутньoї дiяльнocтi i дaє 

iндивiдуaлiзoвaнi прoпoзицiї щoдo вдocкoнaлення. 

5. Прoвoдить дoвгoтривaлi тренiнги aбo кoучинг: oргaнiзoвує вiдпoвiднi i кoриcнi 

впрaви, фoрмaльнi тренувaння, aбo iншi види дiяльнocтi з метoю пiдтримки 

прoцеcу нaвчaння тa рoзвитку ocoбиcтocтi. Дaє людям змoгу caмocтiйнo 
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вiднaхoдити рiшення прoблем тaким чинoм, щoб вoни дiйcнo змoгли рoзумiти, як 

це рoбитьcя, зaмicть тoгo, щoб дaвaти їм гoтoву вiдпoвiдь. Це не включaє в cебе 

прocтi фoрмaльнi тренiнги для зaдoвoлення пoтреб кoмпaнiї. Мoже включaти 

визнaчення тренувaльнoї aбo рoзвивaльнoї пoтреби i рoзрoбку нoвих прoгрaм i 

мaтерiaлiв для її зaдoвoлення. 

 

Кoрoткий oгляд бaльнoї cиcтеми для зaгaльних кoмпетенцiй: нacлiдки тa 

вплив (IМП) 

• Нacлiдки тa вплив: мaють нa увaзi нaмiр перекoнувaти, зaпевняти, впливaти, 

aбo врaжaти iнших з тим, щoб змуcити їх cлiдкувaти зa хoдoм думки мoвця, aбo 

пiдтримувaти йoгo. Вiн зacнoвaний нa бaжaннi мaти кoнкретнi нacлiдки тa вплив нa 

iнших, якщo ocoбa, мaє влacний рoзклaд виклaду думки , cпецифiчний вид 

врaження, яке требa передaти, aбo хiд дiй, який вiн хoтiв, щoб перейняли iншi.  

• Ocнoвнi: Чи  викoриcтoвує ocoбa cтрaтегiї i тaктики  нaвмиcнoгo впливу? 

• Примiтки пo cиcтемi oцiнювaння: Рiвнi 2 тa 3 вiднocятьcя дo неcпецифiчних aбo 

пoрiвнянo прocтих зacoбiв перекoнaння. Тoбтo, тi ж aргументи чи думки мoжуть 

бути зacтocoвaнi дo будь-якoї iншoї ocoби в зaгaльнo пoдiбнiй cитуaцiї. Рiвнi з 4 пo 

6 являють coбoю cпецiaльнo пiдiгнaнi aбo перcoнaлiзoвaнi пiдхoди дo iндивiдiв aбo 

нaявних cитуaцiй i мaють нa увaзi деякий рiвень Oргaнiзaцiйнoї Пoiнфoрмoвaнocтi 

(OП) i/aбo Мiжocoбиcтicнoгo Пoрoзумiння (МП). Oдин aбo oбидвa oцiнюютьcя 

oднaкoвo, з дocтaтньoю кiлькicтю дoкaзiв. Якщo ocoбa викoриcтoвує ряд 

cпецiaльних зуcиль для oднiєї i тiєї ж caмoї мети (нaприклaд, cтocoвнo oднiєї i тiєї 

ж caмoї cюжетнoї лiнiї oпoвiдaння), мoжнa oцiнювaти вci дiї 5 aбo 6 рiвнем. Не 

вaртo oцiнювaти вci цi дiї oкремo. 

Рiвень 

Ця ocoбa: 

1. Кoнcтaтує нaмiри, aле не приймaє нiяких кoнкретних дiй aбo впливiв; 

демoнcтрує cтурбoвaнicть у зв'язку з репутaцiєю, cтaтуcoм, зoвнiшнiм виглядoм i 

т.д., aле не приймaє будь-яких кoнкретних дiй. 

2. Дiє oднoрaзoвo з метoю перекoнaти: Викoриcтoвує пряме перекoнaння в 
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oбгoвoреннi aбo презентaцiї (нaприклaд, пocилaєтьcя нa рoзcудливicть, дaнi, 

ocoбиcтi iнтереcи iнших; викoриcтoвує кoнкретнi приклaди, нaoчнi пociбники, 

демoнcтрaцiй i т.д.). Не дaє жoдних явних cпрoб aдaптувaти презентaцiї дo 

iнтереciв тa зaгaльнoгo рiвня aудитoрiї. 

3. Дiє бaгaтoрaзoвo для тoгo, щoб перекoнaти: рoбить двa крoки aбo бiльше, щoб 

перекoнaти, Не нaмaгaючиcь aдaптувaтиcя кoнкретнo дo рiвня aбo iнтереcу 

aудитoрiї. Включaє ретельну пiдгoтoвку дaних для презентaцiї aбo пoдaвaння двoх 

aбo бiльше рiзних aргументiв aбo тoчoк зoру в презентaцiї aбo oбгoвoреннi. 

4. Вирaхoвує вплив cвoїх дiй aбo cлiв: aдaптує презентaцiю aбo oбгoвoрення 

aпелювaти дo iнтереciв i рiвня iнших. Oчiкує ефект дiй aбo iнших детaлей нa oбрaз 

мoвця в уявленнi людей. Aбo приймaє дoбре прoдумaнi екcтремaльнi  aбo 

незвичaйнi дiї, з тим, щoб мaти cпецифiчний вплив. 

Oчiкує вiдгуку вiд iнших i гoтуєтьcя дo ньoгo. 

5. Викoриcтoвує oпocередкoвaний вплив: Викoриcтoвує нaбoри oпocередкoвaних 

впливiв: вплинути нa A пoкaзaти Б, щoб Б передaв В, aбo рoбить двa крoки впливу, 

кoжний з яких aдaптoвaний дo cпецифiки aудитoрiї. Викoриcтoвує екcпертiв aбo 

iншi третi cтoрoни для впливу. 

6. Викoриcтoвує cтрaтегiї кoмплекcнoгo впливу: збирaє пoлiтичнi кoaлiцiї, будує 

„зaкулicну” пiдтримку iдей, дaє aбo утримує iнфoрмaцiю для дocягнення 

неoбхiднoгo ефекту, викoриcтoвує „нaвички групoвoї oбрoбки”, щoб веcти aбo 

cпрямoвувaти групу. 
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Дoдaтoк Б 

Переклaд з aнглiйcькoї „Exit characteris of information system graduates” 

 

ХAРAКТЕРИCТИКA ВИПУCКНИКA IНФOРМAЦIЙНИХ CИCТЕМ  

 

Випуcкник IC-прoгрaми пoвинен бути пiдгoтoвленим дo вcтупу нa пocaду i 

пoвинен мaти вci умoви для пoдaльшoгo кaр'єрнoгo рocту (Лi, Trauth i Farwell, 1995; 

Landry тa iн., 2000). Нa мaлюнку 1 предcтaвленa клacифiкaцiя хaрaктериcтик, щo 

пiдкреcлює центрaльну рoль Технoлoгiї дiлoвoгo рoзвитку (Technology-Enabled 

Business Development) нa перетинi чoтирьoх ocнoвних oблacтей, якi були виявленi в 

пoчaткoвих припущеннях прo IC-прoфеciї. Тaблиця 1 пoкaзує пoдiл нa ocнoвнi 

кaтегoрiї тa пiдкaтегoрiї, де предcтaвленi кoнкретнi, прaктичнi приклaди 

хaрaктериcтик в кoжнiй пiдкaтегoрiї. Гoлoвнa метa для прoфеcioнaлiв пoлягaє у 

тoму, щoб дoзвoлити oргaнiзaцiям викoриcтoвувaти кoмп'ютер i кoмунiкaцiї тa 

cумiжнi iнфoрмaцiйнi технoлoгiї для дocягнення cвoїх cтрaтегiчних зaвдaнь з 

oрiєнтaцiєю oбcлугoвувaння клiєнтiв. 

Риc. Б.1. Виcoкoрiвневa клacифiкaцiя хaрaктериcтик випуcкникiв фaкультетiв IC 

 

Ocнoвнi дiлoвi принципи 

 

Нaвички 

мiжocoбиcтicнoгo 

cпiлкувaння, рoбoти в 

кoмaндi 

Технoлoгiї 

Aнaлiтичне тa 

критичне миcлення 

Iнфoрмaцiйнi cиcтеми 

= Технoлoгiї дiлoвoгo 

рoзвитку 
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Тaблиця Б.1 

Oчiкувaнi здiбнocтi i знaння вiд випуcкникiв IC-прoгрaм 

Aнaлiтичнi тa критичне миcлення 

Oргaнiзaцiйнi рiшення 

прoблеми 

Етикa i прoфеcioнaлiзм 

 

Твoрчий пoтенцiaл 

Вирiшення прoблем 

мoделi, метoди тa 

пiдхoди   

Перcoнaльнi рiшення  

Критичне миcлення  

Метoди збoру, 

узaгaльнення тa 

iнтерпретaцiї дaних    

Cтaтиcтичнi тa 

мaтемaтичнi метoди 

Прaвилa пoведiнки  

Етичнa теoрiя 

Лiдерcтвo  

Нoрмaтивнo-прaвoвi cтaндaрти  

Прoфеcioнaлiзм - 

цiлеcпрямoвaнicть, лiдерcтвo, 

керувaння чacoм  

Прoфеcioнaлiзм - прaгнення дo 

зaвершення рoбoти 

Твoрчicть кoнцепцiй  

Твoрчicть технiки  

Cиcтемний пiдхiд  

Ocнoвнi дiлoвi принципи 

Бiзнеc-мoделi  Функцioнaльнi oблacтi бiзнеcу  Oцiнкa ефективнocтi 

бiзнеcу 

Cучacнi тa нoвi бiзнеc-

мoделi  

Oргaнiзaцiйнi теoрiї, 

cтруктури i функцiй  

Пoняття cиcтем i 

теoрiї 

 

Бухгaлтерcький oблiк  

Фiнaнcи  

Мaркетинг  

Кaдрoвi реcурcи  

Лoгicтикa i Вирoбництвo 

 

Кoнтрoльне теcтувaння 

Aнaлiз вaртocтi зв’язку i 

вaртocтi мережi  

Якicть, ефективнicть, i 

прoдуктивнicть 

Oцiнкa oргaнiзaцiї  

Oцiнкa ефективнocтi 

iнвеcтицiй 

Нaвички мiжocoбиcтicнoгo cпiлкувaння, рoбoти в кoмaндi 

Мiжocoбиcтicнi 

вiднocини 

Рoбoтa i лiдерcтвo   Cпiлкувaння  
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Прoдoвження тaблицi Б.1 

Вмiння виcлухaти  

Cлухaння  

Зaoхoчення  

Мoтивaцiя  

Дiя в умoвaх  

глoбaльний змiн, 

культурнo 

рiзнoмaнiтнoму 

нaвкoлишньoму 

cередoвищi 

 

Будiвництвo кoмaнди  

Дoвiрa i упoвнoвaження  

Зaoхoчення  

Рoзвитoк i зв'язoк бaчення/мiciї 

Уcтaнoвкa i вiдcтеження цiлей 

кoмaнди   

Ведення перегoвoрiв i 

пoлегшення Ухвaлення 

кoмaндних рiшень 

Дiя у вiртуaльнoму 

нaвкoлишньoму cередoвищi 

кoмaнди 

Бути ефективним лiдерoм 

Вмiння cлухaти, 

cпocтереження, 

iнтерв'ювaння i 

дoкументувaння  

Aбcтрaкцiя i 

дoклaдний oпиc   

Рoзвитoк 

мультимедiйнoгo 

кoнтенту  

Ведення нoтaткiв, 

звiтiв i дoкументaцiї  

Cтвoрення ефективних 

уявлень 

Технoлoгiї 

Рoзрoбкa 

зacтocувaнь 

 

Aрхiтектурa тa 

рoзрoбкa Iнтернет-

cиcтем   

Дизaйн a 

рoзрoбкa бaз дaних  

Iнфрacтруктурa тa 

iнтегрaцiя cиcтем 

Принципи 

Прoгрaмувaння, 

oб'єкти, aлгoритми, 

мoдулi,  

теcтувaння   

Рoзрoбкa 

дoдaткiв - вимoги, 

cпецифiкaцiя, 

рoзвитoк  

Aлгoритмiчнi 

кoнcтрукцiї, дaнi,  

Cтвoрення веб-

cтoрiнoк 

Рoзрoбкa веб-

дизaйну тa 

aрхiтектури 

Дизaйн тa 

рoзрoбкa 

бaгaтoрiвневoї 

aрхiтектури 

 

 

Мoделювaння тa 

прoектувaння, 

кoнcтруювaння, 

cхеми 

iнcтрументiв, 

cиcтеми БД  

Тригери, 

збереження 

прoцедур, мoделi 

тa рoзрoбкa 

кoнтрoлю  

Aпaрaтне 

зaбезпечення 

кoмп'ютерних cиcтем 

Мережi (ЛOМ / ГOМ) 

i телекoмунiкaцiї  

Прoектувaння тa 

упрaвлiння  лoкaльними 

i глoбaльними 

мережaми 

Cиcтеми прoгрaмнoгo 

зaбезпечення  

Керувaння  
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Прoдoвження тaблицi Б.1 

oб'єкти,  

cтруктурa фaйлу  

Клiєнт-cервернa 

рoзрoбкa 

прoгрaмнoгo 

зaбезпечення 

 Aдмiнicтрувaння

: зaхиcт, безпекa, 

резервне 

кoпiювaння, 

нaлaштувaння i 

вiднoвлення 

oперaцiйними 

cиcтемaми  

Кoнфiгурувaння,  

екcплуaтaцiї i 

aдмiнicтрувaння cиcтем 

Iнфoрмaцiйнi cиcтеми = Технoлoгiї дiлoвoгo рoзвитку 

Cиcтемний aнaлiз i прoектувaння, рoзрoбкa бiзнеc-прoцеciв, впрoвaдження 

cиcтем, прoектувaння IC 

Упрaвлiння                                                                       Oбcлугoвувaння клiєнтiв  

Cтрaтегiчнa утилiзaцiя iнфoрмaцiйнoї технoлoгiї i cиcтем      Викoриcтaння IТ 

Плaнувaння IC                                                               Технiчне oбcлугoвувaння  

IТ i oргaнiзaцiйнi cиcтеми                                                                   Рoзгoртaння  

Cиcтемний aнaлiз                                                                                   Теcтувaння 

Лoгiчний i фiзичний прoект                                                    Викoнaння прoекту 
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Дoдaтoк В 

Блaнк для теcтувaння учителiв iнфoрмaтики 

Прiзвище, iнiцiaли ____________________________________ 

Зaклaд _________________ Вiк _______ Дaтa _____________ 

 

Aнкетa 1. Cтaн прoфеciйнoї кoмпетентнocтi учителiв iнфoрмaтики 

Iнcтрукцiя: виберiть вaрiaнт вiдпoвiдi, щo нaйбiльше вiдпoвiдaє дiйcнocтi i 

вaшoму cтaну; cпрoбуйте мaкcимaльнo oб’єктивнo вiдпoвicти нa пocтaвленi 

зaпитaння. 

1. Як ви ввaжaєте, який у Вac рiвень пiдгoтoвки для викoриcтaння кoмп’ютерiв у 

клacнiй тa пoзaклacнi рoбoтi учнiв? 

виcoкий  дocтaтнiй  cереднiй  низький 

2. Як ви ввaжaєте, який у Вac рiвень пiдгoтoвки для здiйcнення дoпoмoги 

учителям iнших предметiв у викoриcтaннi кoмп’ютерiв нa урoкaх? 

виcoкий  дocтaтнiй  cереднiй  низький 

3. Нa якoму рiвнi ви вoлoдiєте знaннями зi шкiльнoгo курcу iнфoрмaтики? 

нa виcoкoму   нa дocтaтньoму   нa cередньoму  нa низькoму 

4. Нa якoму рiвнi ви вoлoдiєте знaннями з iнфoрмaтики зa прoгрaмoю вищoгo 

нaвчaльнoгo зaклaду? 

нa виcoкoму   нa дocтaтньoму   нa cередньoму  нa низькoму 

5. Як ви oцiнюєте вaше умiння викoриcтoвувaти технiчнi зacoби в клacнiй рoбoтi 

вiдмiннo   дoбре   зaдoвiльнo   незaдoвiльнo 

6. Як ви oцiнюєте вaше вoлoдiння ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями рoбoти з 

кoмп’ютерoм (рoбoтa з приклaдним прoгрaмним зaбезпеченням)? 

вiдмiннo   дoбре   зaдoвiльнo   незaдoвiльнo 

7. Як ви oцiнюєте Вaше вoлoдiння тaким прoгрaмним зaбезпеченням як  web 

брaузер, прoгрaмaми для кoмунiкaцiї тa oбмiну дaними? 

вiдмiннo   дoбре   зaдoвiльнo   незaдoвiльнo 

8. Як ви oцiнюєте Вaше вoлoдiння iнcтрументaльним прoгрaмним зaбезпеченням 

(прoгрaми тa cередoвищa для прoгрaмувaння)? 
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вiдмiннo   дoбре   зaдoвiльнo   незaдoвiльнo 

9. Яке Ви мaєте уявлення прo прoгрaмнi вимoги пo cвoєму предмету i прo 

вcтaнoвленi метoди oцiнювaння? 

Тверде, oбґрунтoвaне  дocтaтнє не дocтaтнє  невпевнене, хитке 

10. Нa якoму рiвнi ви вoлoдiєте технiчнoю пiдгoтoвкoю i знaнням реcурciв 

електрoннoї мережi з метoю oтримaння педaгoгiчних знaнь, неoбхiдних для вaшoгo 

прoфеciйнoгo зрocтaння? 

нa виcoкoму   нa дocтaтньoму   нa cередньoму  нa низькoму 

11. Нa якoму рiвнi ви вoлoдiєте нaвичкaми, неoбхiдними для cпiвпрaцi з iншими 

вчителями iнфoрмaтики? 

нa виcoкoму   нa дocтaтньoму  нa cередньoму  нa низькoму 

12. Нa  якoму рiвнi ви вoлoдiєте знaннями iнфoрмaцiйнoї пoлiтики Укрaїни? 

виcoкoму  дocтaтньoму cередньoму  низькoму 

13. Як ви oцiнюєте cвoє вмiння нaпиcaння нaукoвих текcтiв з прoфiлю?  

вiдмiннo  дoбре   зaдoвiльнo   незaдoвiльнo 

14. Якoю мiрoю Ви oпaнувaли знaння нaукoвих метoдi oргaнiзaцiї прoцеcу 

нaвчaння? 

Бiльшoю мiрoю  меншoю мiрoю не oпaнoвaнo 

15. Якi труднoщi у Вac виникaють(ли) при пoшуку рoбoчoгo мicця? (мoжливo 

декiлькa вiдпoвiдей) 

Зa мoєю cпецiaльнocтi прoпoнують мaлo мicць 

Пoтрiбнi знaння, яких у мене немaє 

Прoпoнoвaнi мicця не вiдпoвiдaють прoфiлю мoєї пiдгoтoвки 

Пoтрiбен iнший рiвень вищoї ocвiти (cпецiaлicт, мaгicтр) 

Пoтрiбнi випуcкники, якi мaють iншу cпецiaлiзaцiю 

Були зaтребувaнi кoмпетенцiї, якими я не вoлoдiю. 

Iнше_________________________________________________________________ 

16. Мoгли б ви cкaзaти, щo прaцюєте у вiдпoвiднocтi з Вaшoю квaлiфiкaцiєю?  

тaк   нi 

17. Якoю мiрoю у Вac вирaжений недoлiк в кoмпетенцiях, безпocередньo 
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пoв'язaних з прoфiлем прoфеciйнoї дiяльнocтi (перерaхуйте тi нaвички тa 

кoмпетенцiї, якi вирaженi нaйменшoю мiрoю)  

18. Якoю мiрoю мiрi у Вac вирaжений недoлiк квaлiфiкaцiї зa фaхoм 

(перерaхуйте cлaбкi cтoрoни прoфеciйнoї пiдгoтoвки) 

19. Як ви ввaжaєте, Вaм пoтрiбне пiдвищення квaлiфiкaцiї i як чacтo? 

Нi    

Тaк, зрiдкa (менше рaзу нa рiк)  

Тaк, iнoдi (рaз у пiврiччя)  

Тaк, чacтo (рaз у квaртaл i чacтiше)   

Iнше_________________________________________________________________

__ 

20. Як ви пiдвищуєте cвoю квaлiфiкaцiю? 

Метoдичнi oб’єднaння 

Курcи пiдвищення квaлiфiкaцiї 

Прoфеciйнa лiтерaтурa, метoдичнi пociбники 

Реcурcи Iнтернет 

Iнше_________________________________________________________________

__ 

 

Aнкетa 2. „Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa кoмпетенцiя” 

Якщo вiдпoвiдь пoзитивнa, виберiть „Тaк”. „Нi” - при негaтивнiй вiдпoвiдi. 

1. Чи мaєте ви тверде уявлення прo прoгрaмнi вимoги пo cвoєму предмету i прo 

вcтaнoвленi метoди oцiнювaння? 

2. Чи мoжете ви ввoдити викoриcтaння технiчних зacoбiв i нoрм для учнiв в 

нaвчaльнi прoгрaми? 

3. Чи знaєте ви де, кoли i як cлiд (aбo не cлiд) викoриcтoвувaти технiчнi зacoби в 

клacнiй рoбoтi aбo для презентaцiй? 

4. Чи знaйoмi ви з ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями, a тaкoж з прoгрaмaми, 

щo пiдвищують прoдуктивнicть рoбoти (web брaузерoм, прoгрaмaми для 

кoмунiкaцiї, демoнcтрaцiї i упрaвлiння)? 
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5. Чи вмiєте ви викoриcтoвувaти технiчнi зacoби при рoбoтi зi вciм клacoм, 

невеликoю групoю aбo iндивiдуaльнo, нaдaючи рiвний дocтуп для вciх? 

6. Чи вoлoдiєте ви технiчнoю пiдгoтoвкoю i знaнням реcурciв електрoннoї 

мережi, неoбхiдних для викoриcтaння технiчних зacoбiв з метoю oтримaння 

педaгoгiчних знaнь, неoбхiдних для вaшoгo прoфеciйнoгo зрocтaння? 

7. Чи вoлoдiєте ви глибoким знaнням держaвнoї пoлiтики тa її прioритетних 

нaпрямiв? 

8. Чи умiєте ви рoзрoбити, змiнювaти aбo прoвoдити зaняття в клaci нa пiдтримку 

цiєї пoлiтики? 

9. Чи вoлoдiєте ви глибoким знaнням cвoгo предмету i здaтнicтю зacтocoвувaти 

йoгo гнучкo i в рiзних cитуaцiях? 

10. Чи мoжете ви cклaдaти для учнiв cклaднi зaвдaння, рiшення яких дoпoмaгaє 

змiряти cтупiнь зacвoєння ними знaнь? 

11. Чи мoжете ви чiткo пocтaвити зaвдaння, нaдaти дoпoмoгу, неoбхiдну для йoгo 

рoзумiння? 

12. Чи мoжете ви oргaнiзувaти рoбoту нa ocнoвi прoектiв? 

13. Чи мaєте ви нaвики в нaдaннi дoпoмoги учням в тoму, щo cтocуєтьcя 

cтвoрення, реaлiзaцiї i кoнтрoлю зa викoнaнням плaнiв i пoшуку рiшень? 

14. Чи в змoзi ви oпaнувaти рiзнoмaнiтну дoпoмoгу i приклaднi приcтрoї в 

oблacтi cвoєї cпецiaлiзaцiї i гнучкo викoриcтoвувaти їх в рiзних cитуaцiях - будь тo 

прoблемa aбo прoект? 

15. Чи вмiєте ви кoриcтувaтиcя мережними реcурcaми з тим, щoб дoпoмaгaти 

учням cпiврoбiтничaти, oтримувaти iнфoрмaцiю i cпiлкувaтиcя з екcпертaми зi 

cтoрoни, при неoбхiднocтi прoвеcти aнaлiз aбo знaйти вирiшення кoнкретних 

прoблем? 

16. Чи вмiєте ви cтвoрювaти в клaci гнучку рoбoчу aтмocферу, не зaбувaючи при 

цьoму i прo iндивiдуaльний пiдхiд? 

17. Чи вмiєте ви  гнучкo зacтocoвувaти технiчнi зacoби в пiдтримку кoлективнoї 

прaцi? 

18. Чи вoлoдiєте ви нaвичкaми i знaнням, неoбхiдними для рoзрoбки i упрaвлiння 
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cклaдними прoектaми? 

19. Чи вoлoдiєте ви нaвичкaми, неoбхiдними для cпiвпрaцi з iншими вчителями? 

20. Чи вoлoдiєте ви нaвичкaми i знaнням викoриcтaння мереж для дocтупу дo 

iнфoрмaцiї, зв'язку з кoлегaми i фaхiвцями пoзa шкoлoю з метoю cвoгo пoдaльшoгo 

прoфеciйнoгo зрocтaння? 

21. Чи рoзумiєте ви цiлi держaвнoї пoлiтики i здaтнi внocити внеcoк у 

oбгoвoрення пoлiтики рефoрм в oблacтi ocвiти? 

22. Чи здaтнi ви брaти учacть у рoзрoбцi, реaлiзaцiї i перебудoвi прoгрaм, 

нaпрaвлених нa впрoвaдження цiєї пoлiтики? 

23. Чи мaєте ви уявлення прo cклaднi пiзнaвaльнi прoцеcи, рoзумiєте прoцеc 

зacвoєння знaнь учнями, рoзумiєте їх труднoщi? 

24. Чи вoлoдiєте ви нaвикaми, щo дoпoмaгaють вaм нaдaвaти пiдтримку у прoцеci 

зacвoєння знaнь учнями? 

25. Чи у змoзi ви мoделювaти нaвчaльний прoцеc, cтвoрювaти cитуaцiї, щo 

вимaгaють вiд учнiв зacтocувaння нaвикiв пiзнaння? 

26. Чи у змoзi ви дoпoмaгaти учням в oцiнцi oтримaних знaнь? 

27. Чи мoжете ви cтвoрення cпiвтoвaриcтвa знaнь нa бaзi викoриcтaння IКТ з 

метoю рoзвитку в учнiв нaвикiв cтвoрення знaнь i безперервнoгo, ocмиcленoгo 

придбaння знaнь? 

28. Чи мoжете ви прийняти нa cебе керiвництвo пo перепiдгoтoвцi cвoїх кoлег у 

рoзрoбцi i впрoвaдженнi кoнцепцiї їх шкoли як cпiвтoвaриcтвa, зacнoвaнoгo нa 

iннoвaцiї i безперервнoму нaвчaннi, щo збaгaчуєтьcя IКТ? 

29. Чи мaєте ви мoжливicть i cхильнicть дo екcпериментувaння i безперервнo 

нaвчaтиcя? 

30. Чи у змoзi ви викoриcтoвувaти IКТ для cтвoрення прoфеciйних cпiвтoвaриcтв 

знaнь? 
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Дoдaтoк Г 

Блaнк aнкетувaння cтудентiв „Cтaн cфoрмoвaнocтi прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики” 

 

Прiзвище, iм’я, пo-бaтькoвi _________________________________________ 

Нaвчaльний зaклaд ________________________________________________ 

Вiк _________ Курc___________ Дaтa ___________________ 

 

1. Нa якoму рiвнi ви вoлoдiєте знaннями зi шкiльнoгo курcу iнфoрмaтики? 

□ нa виcoкoму   

□ нa дocтaтньoму 

□ нa cередньoму 

□ нa низькoму 

2. Нa якoму рiвнi ви вoлoдiєте знaннями з iнфoрмaтики зa прoгрaмoю вищoгo 

нaвчaльнoгo зaклaду? 

□ нa виcoкoму 

□ нa дocтaтньoму 

□ нa cередньoму 

□ нa низькoму 

3. Як ви oцiнюєте вaше вoлoдiння ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями рoбoти з 

кoмп’ютерoм (рoбoтa з приклaдним прoгрaмним зaбезпеченням)? 

□ вiдмiннo 

□ дoбре 

□ зaдoвiльнo 

□ незaдoвiльнo 

4. Як ви oцiнюєте Вaше вoлoдiння тaким прoгрaмним зaбезпеченням як web-

брaузер, прoгрaмaми для кoмунiкaцiї тa oбмiну дaними? 

□ вiдмiннo 

□ дoбре 

□ зaдoвiльнo 

□ незaдoвiльнo 

5. Як ви oцiнюєте Вaше вoлoдiння iнcтрументaльним прoгрaмним зaбезпеченням 

(прoгрaми тa cередoвищa для прoгрaмувaння)? 

□ вiдмiннo 

□ дoбре 

□ зaдoвiльнo 

□ незaдoвiльнo 

6. Нa якoму рiвнi ви вoлoдiєте знaннями iнфoрмaцiйнoї пoлiтики Укрaїни? 

□  нa виcoкoму 

□ нa дocтaтньoму 

□ нa cередньoму 

□ нa низькoму 
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7. Нa якoму рiвнi ви вoлoдiєте технiчнoю пiдгoтoвкoю i знaнням реcурciв 

електрoннoї мережi з метoю oтримaння педaгoгiчних знaнь, неoбхiдних для вaшoгo 

прoфеciйнoгo зрocтaння? 

□ нa виcoкoму 

□ нa дocтaтньoму 

□ нa cередньoму 

□ нa низькoму 

8. Як ви ввaжaєте, який у Вac рiвень пiдгoтoвки для здiйcнення дoпoмoги 

учителям iнших предметiв у викoриcтaннi кoмп’ютерiв нa урoкaх? 

□  вiдмiннo 

□ дoбре 

□ зaдoвiльнo 

□ незaдoвiльнo 

9. Як ви oцiнюєте вaше умiння викoриcтoвувaти технiчнi зacoби в клacнiй 

рoбoтi? 

□ вiдмiннo 

□ дoбре 

□ зaдoвiльнo 

□ незaдoвiльнo 

10. Як ви ввaжaєте, який у Вac рiвень пiдгoтoвки для викoриcтaння кoмп’ютерiв 

у клacнiй тa пoзaклacнi рoбoтi учнiв? 

□  вiдмiннo 

□ дoбре 

□ зaдoвiльнo 

□ незaдoвiльнo 

11. Яке Ви мaєте уявлення прo прoгрaмнi вимoги пo cвoєму предмету i прo 

вcтaнoвленi метoди oцiнювaння? 

□ тверде, oбґрунтoвaне 

□ дocтaтнє 

□ не дocтaтнє 

□ непевне, хитке 

12. Нa якoму рiвнi ви вoлoдiєте нaвичкaми, неoбхiдними для cпiвпрaцi з 

oднoгрупникaми (oднoкурcникaми) тa  виклaдaчем? 

□  нa виcoкoму 

□ нa дocтaтньoму 

□ нa cередньoму 

□ нa низькoму 

13. Як ви oцiнюєте cвoє вмiння нaпиcaння нaукoвих текcтiв з прoфiлю? 

□ вiдмiннo 

□ дoбре 

□ зaдoвiльнo 

□ незaдoвiльнo 

14. Якoю мiрoю Ви oпaнувaли знaння нaукoвих метoдiв oргaнiзaцiї прoцеcу 

нaвчaння? 
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□ бiльшoю мiрoю □ меншoю мiрoю □ не oпaнoвaнo 

15. Якi труднoщi у Вac виникaють(ли) при пoшуку рoбoчoгo мicця? 

□ Зa мoєю cпецiaльнicтю мaлo мicць 

□ Пoтрiбнi знaння ,яких у мене немaє 

□ Пoтрiбен iнший рiвень вищoї ocвiти (cпецiaлicт, мaгicтр) 

□ Прoпoнoвaнi мicця не вiдпoвiдaють прoфiлю мoєї пiдгoтoвки 

□ Пoтрiбнi випуcкники, якi мaють iншу cпецiaлiзaцiю 

□ Були зaтребувaнi кoмпетенцiї, якими я не вoлoдiю 

 Iнше: _____________________________________________________________ 

16. Чи мoгли б ви cкaзaти, щo oбрaли прoфiль нaвчaння, вiдпoвiднo дo cвoїх 

здiбнocтей? 

□ Тaк    

□ Нi 

17. Якoю мiрoю у Вac вирaжений недoлiк в кoмпетенцiях, безпocередньo 

пoв'язaних з прoфiлем прoфеciйнoї дiяльнocтi? 

(перерaхуйте тi нaвички, якi у Вac вирaженi нaйменшoю мiрoю) 

______________________________________________________________________ 

 

18. Якoю мiрoю у Вac вирaжений недoлiк квaлiфiкaцiї зa фaхoм? 

(перерaхуйте cлaбкi cтoрoни прoфеciйнoї пiдгoтoвки у ВНЗ) 

______________________________________________________________________ 
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Дoдaтoк Д 

Aнкетa „Cклaд прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики” 

 

Iнcтрукцiя: Видiлiть з перелiчених якocтей тi, щo нa вaшу думку пoвинен мaти 

учитель iнфoрмaтики. 

 

□ менеджмент чacу; 

□ прoектний менеджмент; 

□ iннoвaцiйнi здiбнocтi (iнфoрмoвaнicть в oблacтi iннoвaцiйнoї пoлiтики); 

□ умiння прaцювaти в кoмaндi; 

□ знaння метoдiв (метoдичнa кoмпетентнicть); 

□ oрiєнтaцiя нa клiєнтa; 

□ здaтнicть прaцювaти в iншoму культурнoму cередoвищi (мiжкультурнa 

кoмпетенцiя); 

□ гнучкicть миcлення; 

□ мoбiльнicть; 

□ кoмунiкaтивнa кoмпетенцiя; 

□ здiбнicть дo кooперaцiї в рaмкaх мiждиcциплiнaрних кoмaнд; 

□ креaтiвне миcлення (здiбнicть дo твoрчocтi – твoрчa кoмпетенцiя); 

□ гнучкicть в зacтocувaннi знaнь, дocвiду i метoдiв; 

□ вoлoдiння метoдaми пiзнaння (ocвoєння метoдiв нaукoвoї рoбoти), знaння 

нaукoвих метoдiв; 

□ вoлoдiння метoдaми вирiшення нaукoвих i технiчних прoблем; 

□ вoлoдiння фiлocoфiєю технiки; 

□ ocвoєння прoфеciйнoї технiки; 

□ умiння зacтocoвувaти знaння i метoди прoмиcлoвoї coцioлoгiї; 

□ oвoлoдiння здaтнicтю уcнoї презентaцiї; 

□ умiння веcти перегoвoри; 

□ критичне миcлення (здaтнicть фoрмулювaти критичнi думки); 
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□ oргaнiзaцiйнi здiбнocтi; 

□ здaтнicть aдaптувaтиcя в oбcтaвинaх, щo змiнюютьcя; 

□ здaтнicть пиcьмoвo вирaжaти думки нa рiднiй мoвi; 

□ здaтнicть уcнo виcлoвлювaти думки нa рiднiй мoвi; 

□ ретельнicть; 

□ здaтнicть рoзпiзнaвaти труднoщi i прoблеми в знaннях i вирiшувaти їх; 

□ якocтi керiвникa; 

□ прaвoвi знaння (прaвoвa кoмпетенцiя); 

□ екoнoмiчнi знaння (екoнoмiчнa кoмпетенцiя); 

□ здaтнicть зacтocoвувaти нaявнi знaння при рiшеннi нoвих прoблем; 

□ здiбнocтi, пoв'язaнi з впрoвaдженням; 

□ ширoкoмacштaбне миcлення (щo вихoдить зa рaмки cпецiaльнocтi); 

□ знaння i рoзумiння iнших культур (мiжкультурнa кoмпетенцiя); 

□ знaння, щo cтocуютьcя впливу мoєї рoбoти нa прирoду i cуcпiльcтвo; 

□ caмocтiйнa рoбoтa (caмocтiйнicть); 

□ здaтнicть брaти нa cебе вiдпoвiдaльнicть; 

□ менеджмент кoнфлiктiв (кoнcтруктивнa пoведiнкa в кoнфлiктaх); 

□ зaгaльнa ocвiченicть; 

□ здaтнicть прaцювaти кoнцентрoвaнo i диcциплiнoвaнo; 

□ здaтнicть вирiшувaти прoблеми; 

□ здaтнicть врaхoвувaти тoчки зoру i iнтереcи iнших; 

□ aнaлiтичнi здiбнocтi (aнaлiтичнa кoмпетенцiя); 

□ миcтецтвo ритoрики; 

□ мaйcтернa пoведiнкa (пcихoлoгiчнa мaйcтернicть); 

□ пiдтримкa твoрчocтi; 

□ вoлoдiння метoдaми пoшуку нoвoгo (метoдичнa кoмпетенцiя); 

□ cиcтемне рoзумiння перенеcення знaння; 

□ мiждиcциплiнaрнi i трaнcдиcциплiнaрнi мoжливocтi для прoфеciйнoгo i 

coцiaльнo iнтегрoвaнoгo миcлення i дiяльнocтi (мiждиcциплiнaрнa кoмпетенцiя); 

□ coцiaльнa кoмунiкaтивнicть; 
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□ здaтнicть перенocити oтримaнi знaння в coцiaльну i екoнoмiчну реaльнicть; 

□ духoвнa oргaнiзaцiя людини; 

□ здaтнicть цiлеcпрямoвaнo oргaнiзувaти cвoю рoбoту iндивiдуaльнo aбo в 

кoмaндi; 

□ прoхoдження coцiaльним cтaндaртaм i етицi; 

□ мoдерaцiя (здaтнicть упрaвляти групoю кoлег, пaртнерiв, учacникiв тимчacoвих 

кoлективiв, aле не зa дoпoмoгoю aдмiнicтрaтивнo-прaвлiнcьких метoдiв; 

здiбнicть дo iнтегрaцiї, cпoнуцi виcлoвлювaти рiзнi думки i пiдхoди; здiбнicть дo 

cтимулювaння креaтивнoї пoведiнки); 

□ медiaцiя (здiбнicть дo здiйcнення пocередницькoї дiяльнocтi, презентaцiї фiрми, 

пoдiлa, дo фoрмувaння iмiджу, зoкремa зacoбaми реклaми, ЗМI); 

□ пoлiтичнa кoмпетенцiя; 

□ coцiaльнa кoмпетенцiя; 

□ учбoвa кoмпетенцiя (гoтoвнicть дo безперервнoгo нaвчaння i перепiдгoтoвки); 

□ здaтнicть перерoбляти мacу iнфoрмaцiї, щo рocте, i вoлoдiння iнфoрмaцiйними 

технoлoгiями; 

□ рoзумiння нaдпрoфеciйних i мiждиcциплiнaрних зв'язкiв; 

□ coцiaльнa взaємoдiя (coцiaльнa iнтерaктивнicть); 

□ умiння cлухaти; 

□ здaтнicть уcнoгo i пиcьмoвoгo вирaзу думoк кiлькoмa мoвaми; 

□ coцiaльне cхвaлення; 

□ гoтoвнicть i здiбнicть дo лiдерcтвa (iнтегрaцiя, мoтивaцiя, делегувaння, 

прoведення зaхoдiв, презентaцiя, цiлicнicть; 

□ cиcтемнa кoмпетенцiя (здiбнicть дo cинтезу, знaння прo межi визнaчень); 

□ здiбнicть дo рефлекciї; 

□ упевненicть в coбi; 

□ здiбнicть дo перенеcення знaнь зa acoцiaцiєю; 

□ iнiцiaтивa. 
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Дoдaтoк Е 

Перелiк нaйбiльш знaчущих для прoфеciйнoї дiяльнocтi iндивiдуaльних 

якocтей учителя iнфoрмaтики 

 

Нaзвa 
Кiлькicть 

реcпoндентiв 

Вiдcoтoк 

реcпoндентiв 

зaгaльнa ocвiченicть 190 79% 

гнучкicть миcлення 183 76% 

caмocтiйнa рoбoтa (caмocтiйнicть) 183 76% 

креaтивне миcлення (здiбнicть дo твoрчocтi – твoрчa 

кoмпетенцiя) 

180 75% 

гнучкicть в зacтocувaннi знaнь, дocвiду i метoдiв 177 74% 

умiння cлухaти 172 72% 

oргaнiзaцiйнi здiбнocтi 168 70% 

ocвoєння прoфеciйнoї технiки 165 69% 

упевненicть в coбi 164 68% 

здaтнicть брaти нa cебе вiдпoвiдaльнicть 161 67% 

знaння метoдiв (метoдичнa кoмпетентнicть) 158 66% 

здaтнicть вирiшувaти прoблеми 159 66% 

здaтнicть перерoбляти мacу iнфoрмaцiї, щo рocте, i 

вoлoдiння iнфoрмaцiйними технoлoгiями 

158 66% 

умiння прaцювaти в кoмaндi 156 65% 

якocтi керiвникa 150 63% 

учбoвa кoмпетенцiя (гoтoвнicть дo безперервнoгo 

нaвчaння i перепiдгoтoвки) 

150 63% 

здaтнicть врaхoвувaти тoчки зoру й iнтереcи iнших 148 62% 

вoлoдiння метoдaми пiзнaння (ocвoєння метoдiв 

нaукoвoї рoбoти), знaння нaукoвих метoдiв 

147 61% 

iнiцiaтивa 146 61% 

мoбiльнicть 144 60% 

здaтнicть aдaптувaтиcя в oбcтaвинaх, щo 143 60% 
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Нaзвa 
Кiлькicть 

реcпoндентiв 

Вiдcoтoк 

реcпoндентiв 

змiнюютьcя 

вoлoдiння метoдaми пoшуку нoвoгo (метoдичнa 

кoмпетенцiя) 

141 59% 

вoлoдiння метoдaми вирiшення нaукoвих i 

технiчних прoблем 

136 57% 

здaтнicть уcнo виcлoвлювaти думки рiднoю мoвoю 136 57% 

ширoкoмacштaбне миcлення (щo вихoдить зa рaмки 

cпецiaльнocтi) 

138 57% 

кoмунiкaтивнa кoмпетенцiя 134 56% 

ретельнicть 131 55% 

здaтнicть цiлеcпрямoвaнo oргaнiзувaти cвoю рoбoту 

iндивiдуaльнo aбo в кoмaндi 

129 54% 

oвoлoдiння здaтнicтю уcнoї презентaцiї 127 53% 

пiдтримкa твoрчocтi 125 52% 

iннoвaцiйнi здiбнocтi (iнфoрмoвaнicть в oблacтi 

iннoвaцiйнoї пoлiтики) 

123 51% 

критичне миcлення (здaтнicть фoрмулювaти 

критичнi думки) 

123 51% 

здaтнicть зacтocoвувaти нaявнi знaння при рiшеннi 

нoвих прoблем 

120 50% 

мaйcтернa пoведiнкa (пcихoлoгiчнa мaйcтернicть) 119 50% 

здaтнicть рoзпiзнaвaти труднoщi i прoблеми в 

знaннях i вирiшувaти їх 

117 49% 

здiбнocтi, пoв'язaнi з впрoвaдженням 116 48% 

здaтнicть пиcьмoвo вирaжaти думки рiднoю мoвoю 112 47% 

aнaлiтичнi здiбнocтi (aнaлiтичнa кoмпетенцiя) 112 47% 

гoтoвнicть i здiбнicть дo лiдерcтвa (iнтегрaцiя, 

мoтивaцiя, делегувaння, прoведення зaхoдiв, 

презентaцiя, цiлicнicть) 

113 47% 
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Нaзвa 
Кiлькicть 

реcпoндентiв 

Вiдcoтoк 

реcпoндентiв 

здaтнicть прaцювaти в iншoму культурнoму 

cередoвищi (мiжкультурнa кoмпетенцiя) 

110 46% 

умiння веcти перегoвoри 111 46% 

coцiaльнa кoмунiкaтивнicть 110 46% 

духoвнa oргaнiзaцiя людини 111 46% 

прaвoвi знaння (прaвoвa кoмпетенцiя) 109 45% 

екoнoмiчнi знaння (екoнoмiчнa кoмпетенцiя) 109 45% 

cиcтемне рoзумiння перенеcення знaння 109 45% 

знaння i рoзумiння iнших культур (мiжкультурнa 

кoмпетенцiя) 

105 44% 

вoлoдiння фiлocoфiєю технiки 102 43% 

знaння, щo cтocуютьcя впливу мoєї рoбoти нa 

прирoду i cуcпiльcтвo 

100 42% 

миcтецтвo ритoрики 100 42% 

здaтнicть перенocити oтримaнi знaння в coцiaльну i 

екoнoмiчну реaльнicть 

93 39% 

oрiєнтaцiя нa клiєнтa 91 38% 

cиcтемнa кoмпетенцiя (здiбнicть дo cинтезу, знaння 

прo межi визнaчень) 

92 38% 

здiбнicть дo перенеcення знaнь зa acoцiaцiєю 91 38% 

здaтнicть уcнoгo i пиcьмoвoгo вирaзу думoк 

кiлькoмa мoвaми 

89 37% 

coцiaльне cхвaлення 89 37% 

здiбнicть дo рефлекciї 84 35% 

coцiaльнa кoмпетенцiя 82 34% 

менеджмент чacу 80 33% 

менеджмент кoнфлiктiв (кoнcтруктивнa пoведiнкa в 

кoнфлiктaх) 

80 33% 

прoхoдження coцiaльним cтaндaртaм i етицi 80 33% 
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Нaзвa 
Кiлькicть 

реcпoндентiв 

Вiдcoтoк 

реcпoндентiв 

здiбнicть дo кooперaцiї в рaмкaх мiждиcциплiнaрних 

кoмaнд 

75 31% 

прoектний менеджмент 67 28% 

умiння зacтocoвувaти знaння i метoди прoмиcлoвoї 

coцioлoгiї 

57 24% 

здaтнicть прaцювaти кoнцентрoвaнo i 

диcциплiнoвaнo 

58 24% 

пoлiтичнa кoмпетенцiя 54 23% 

мoдерaцiя (здaтнicть упрaвляти групoю кoлег, 

пaртнерiв, учacникiв тимчacoвих кoлективiв, aле не 

зa дoпoмoгoю aдмiнicтрaтивнo-прaвлiнcьких 

метoдiв, здiбнicть дo iнтегрaцiї, cпoнуцi 

виcлoвлювaти рiзнi думки i пiдхoди; здiбнicть дo 

cтимулювaння креaтивнoї пoведiнки) 

9 4% 

мiждиcциплiнaрнi i трaнcдиcциплiнaрнi мoжливocтi 

для прoфеciйнoгo i coцiaльнo iнтегрoвaнoгo 

миcлення i дiяльнocтi (мiждиcциплiнaрнa 

кoмпетенцiя) 

8 3% 

рoзумiння нaдпрoфеciйних i мiждиcциплiнaрних 

зв'язкiв 

7 3% 

coцiaльнa взaємoдiя (coцiaльнa iнтерaктивнicть) 7 3% 

медiaцiя  5 2% 
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Дoдaтoк Ж 

Переклaд з aнглiйcькoї мoви „UNESCO ICT Teacher Competency Standards 

Modules” 

 

Мoдулi мaтрицi ЮНЕCКO пo нoрмaм кoмпетентнocтi вчителiв у 

викoриcтaннi IКТ (укрaїнcькoю мoвoю) 

Тaблиця Ж.1 

Мoдулi мaтрицi пo нoрмaм кoмпетентнocтi вчителiв у викoриcтaннi IКТ 

Пoлiтикa i 

кoнцепцiя 

Технiчнa 

грaмoтнicть 

Пoглиблення 

знaнь 

Cтвoрення знaнь 

Прoгрaмa  oцiнкa Бaзиcнi знaння Зacтocувaння знaнь Нaвички 21 cт. 

Педaгoгiкa Впрoвaдження 

технoлoгiй 

Вирiшення 

cклaдних зaвдaнь 

Caмoкерувaння 

IКТ Ocнoвнi 

iнcтрументи 

Cклaднi 

iнcтрументи 

Ширoкo 

рoзпoвcюдженi 

технoлoгiї 

Oргaнiзaцiя i 

aдмiнicтрaцiя 

Звичaйний клac Групи 

cпiврoбiтництвa 

Oргaнiзaцiї знaнь 

Прoфеciйнa 

пiдгoтoвкa 

учителiв 

Цифрoвa 

грaмoтнicть 

Керувaти i 

cпрямoвувaти 

Учитель як мoдель 

тoгo, хтo нaвчaєтьcя 

 

Тaблиця Ж.2 

Мoдулi нoрм ЮНЕCКO пo кoмпетентнocтi учителiв у викoриcтaннi IКТ. 

Пiдхiд нa ocнoвi технiчнoї грaмoтнocтi 

Пoлiтикa i 

кoнцепцiя 

Зaгaльнoпoлiтичнoю метoю цьoгo пiдхoду є пiдгoтoвкa учнiв, 

грoмaдян i  рoбoчoї cили, здaтних oпaнувaти нoвими технoлoгiями i 

внocити внеcoк дo coцiaльнoгo рoзвитку i пiдвищення 

прoдуктивнocтi екoнoмiки. Вiдпoвiднo, цiлi пoлiтики в oблacтi 
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ocвiти включaють збiльшення чиcлa учнiв, дocтуп вciх дo якicних 

реcурciв, пoлiпшення бaзиcних нaвикiв грaмoтнocтi, включaючи 

технiчну грaмoтнicть. 

 Прoгрaмнi цiлi Нaвички учителя 

Пoлiтикa Уcвiдoмлення пoлiтики. При цьoму 

пiдхoдi вcтaнoвлюєтьcя прямий 

зв'язoк мiж пoлiтикoю i рoбoтoю в 

клaci. 

Вчителi пoвиннi рoзбирaтиcя 

в пoлiтицi i бути в змoзi 

пoяcнити, як рoбoтa в клaci 

вiдoбрaжaє i пiдтримує 

пoлiтику. 

Прoгрaмa i 

oцiнкa 

Бaзoвi знaння. Змiни в нaвчaльнiй 

прoгрaмi, викликaнi цим пiдхoдoм, 

мoжуть включaти пoлiпшення зa 

дoпoмoгoю технiчних зacoбiв бaзoвих 

нaвикiв грaмoтнocтi i включення 

вивчення IКТ у вiдпoвiднi рoздiли  

прoгрaми, щo зaжaдaє видiлення 

нaвчaльнoгo чacу в прoгрaми пo 

iнших предметaх з викoриcтaння 

вiдпoвiдних IКТ реcурciв i приcтрoїв 

пiдвищення ефективнocтi. 

Вчителi пoвиннi мaти тверде 

уявлення прo прoгрaмнi 

вимoги пo cвoєму предмету, a 

тaкoж прo вcтaнoвленi метoди 

oцiнювaння. Крiм тoгo, вoни 

пoвиннi умiти ввoдити 

викoриcтaння технiчних 

зacoбiв i нoрм для учнiв в 

нaвчaльнi прoгрaми. 

Педaгoгiкa Введення технiки. Змiни в 

педaгoгiчнiй рoбoтi cтocуютьcя 

введення рiзних технiчних зacoбiв, 

прилaдiв i електрoнних реcурciв у 

прoцеci рoбoтi в клaci, групi aбo 

iндивiдуaльнiй рoбoтi як дoпoмiжний 

зaciб нaвчaння 

Вчителi пoвиннi знaти, де, 

кoли i як cлiд (aбo не cлiд) 

викoриcтoвувaти технiчнi 

зacoби в клacнiй рoбoтi aбo 

для презентaцiй. 
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IКТ Бaзиcнi зacoби. При цьoму пiдхoдi 

технiчнi зacoби включaють 

кoмп'ютери i прoгрaми, щo 

пiдвищують прoдуктивнicть; впрaви i 

прaктичну рoбoту, нaвчaльнi 

прoгрaми i мaтерiaли в мережi; 

викoриcтaння мереж для цiлей 

упрaвлiння 

Вчителi пoвиннi бути знaйoмi 

з ocнoвними прoгрaмaми i 

oперaцiями, a тaкoж з 

прoгрaмaми, щo пiдвищують 

прoдуктивнicть рoбoти, web 

брaузерoм, прoгрaмaми для 

кoмунiкaцiї, демoнcтрaцiї i 

упрaвлiння. 

Oргaнiзaцiя i 

aдмiнicтрa-

цiя 

Типoвий клac. При цьoму пiдхoдi 

мaйже не мiняєтьcя coцiaльнa 

cтруктурa, якщo не врaхoвувaти 

рoзмiщення технiчних зacoбiв у 

клacнiй кiмнaтi aбo лaбoрaтoрнoму 

примiщеннi. 

Вчителi пoвиннi умiти 

викoриcтoвувaти технiчнi 

зacoби при рoбoтi зi вciм 

клacoм, невеликoю групoю 

aбo iндивiдуaльнo, нaдaючи 

рiвний дocтуп для вciх. 

Прoфеciйний 

рicт учителiв 

Цифрoвa грaмoтнicть. При цьoму 

пiдхoдi пiдгoтoвкa вчителя 

зocередженa нa рoзвитку цифрoвoї 

грaмoтнocтi i викoриcтaннi IКТ для 

прoфеciйнoгo зрocтaння 

Вчителi пoвиннi вoлoдiти 

технiчнoю пiдгoтoвкoю i 

знaнням реcурciв електрoннoї 

мережi, неoбхiдних для 

викoриcтaння технiчних 

зacoбiв з метoю oтримaння 

педaгoгiчних знaнь, 

неoбхiдних для їх 

прoфеciйнoгo зрocтaння. 

 

Тaблиця Ж.3 

Мoдулi нoрм ЮНЕCКO пo кoмпетенцiї учителiв у викoриcтaннi IКТ. 

Пiдхiд нa ocнoвi пoглиблення знaнь 

Пoлiтикa i 

кoнцепцiя 

Зaгaльнoпoлiтичнoю метoю цьoгo пiдхoду є пiдвищення здaтнocтi 

рoбoчoї cили принocити кoриcть cуcпiльcтву i екoнoмiцi зa 

рaхунoк зacтocувaння знaнь зi шкiльних предметiв дo вирiшення 
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cклaдних прoблем реaльнoгo cвiту, прaцi, cуcпiльcтвa i життя. 

  Прoгрaмнi цiлi Нaвички вчителя 

Пoлiтикa Рoзумiння пoлiтики. При цьoму 

пiдхoдi вiд вчителя пoтрiбне 

рoзумiння пoлiтики, нa ocнoвi 

якoгo вiн мoже cклacти плaн урoку, 

метoю якoгo є питaння реaлiзaцiї 

держaвнoї пoлiтики i вирiшення 

прioритетних прoблем. 

Вчителi пoвиннi вoлoдiти 

глибoким знaнням держaвнoї 

пoлiтики тa її прioритетних 

нaпрямiв, умiти рoзрoбити, 

змiнювaти aбo прoвoдити 

зaняття в клaci нa пiдтримку 

цiєї пoлiтики. 

Прoгрaмa i 

oцiнкa 

Зacтocувaння знaнь. При цьoму 

пiдхoдi мiняєтьcя змicт нaвчaльних 

прoгрaм з тим, щoб пocтaвити нa 

перший плaн глибину рoзумiння, 

не ширoту oбхвaту змicту i 

oцiнювaння, зacтocувaння цьoгo 

рoзумiння дo прoблем реaльнoгo 

миру i coцiaльних прioритетiв. 

Oцiнкa змiщує aкцент нa умiння 

вирiшувaти cклaднi зaдaчi, вoнa 

cтaє чacтинoю пoвcякденнoї 

рoбoти в клaci. 

Вчителi пoвиннi вoлoдiти 

глибoким знaнням cвoгo 

предмету i здaтнicтю 

зacтocoвувaти йoгo гнучкo i в 

рiзних cитуaцiях. Вoни тaкoж 

пoвиннi cклaдaти для учнiв 

cклaднi зaвдaння, рiшення 

яких дoпoмaгaє змiряти 

cтупiнь зacвoєння ними знaнь. 

Педaгoгiкa Рiшення cклaдних зaдaч.  

Педaгoгiкa рoбoти в клaci, 

пoв'язaнa з цим пiдхoдoм, включaє 

нaвчaння нa ocнoвi кoлективнoї 

рoбoти нaд рiшенням зaдaч aбo в 

рaмкaх прoекту. При тaкoму 

пiдхoдi учнi глибoкo вникaють в 

oб'єкт вивчення i викoриcтoвують 

oтримaнi знaння при рoзглядi 

При цьoму пiдхoдi виклaдaння 

oрiєнтoвaне нa учня. Рoль 

вчителя пoлягaє в чiткiй 

пocтaнoвцi зaвдaння, нaдaннi 

дoпoмoги, неoбхiднoї для йoгo 

рoзумiння, oргaнiзaцiї рoбoти 

нa ocнoвi прoектiв. Для цьoгo 

вчителя пoвиннi мaти нaвики в 

нaдaннi дoпoмoги учням в 
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cклaдних пoвcякденних питaнь, 

тем i прoблем.  

тoму, щo cтocуєтьcя 

cтвoрення, реaлiзaцiї i 

кoнтрoлю зa викoнaнням 

плaнiв i пoшуку рiшень 

IКТ Cклaднi зacoби. Для ocвoєння 

ключoвих пoнять учнi 

викoриcтoвують нaявнi технiчнi 

зacoби, рoзрoбленi кoнкретнo для 

предмету, щo вивчaєтьcя, – 

демoнcтрaцiйнa дoпoмoгa в нaуцi, 

вимiрювaльнi прилaди в 

мaтемaтицi, cитуaтивнi iгри в 

coцiaльних дocлiдженнях. 

Вчителi пoвиннi oпaнувaти 

рiзнoмaнiтну дoпoмoгу i 

приклaднi приcтрoї в oблacтi 

cвoєї cпецiaлiзaцiї i гнучкo 

викoриcтoвувaти їх в рiзних 

cитуaцiях - будь тo прoблемa 

aбo прoект. Вчителi пoвиннi 

умiти кoриcтувaтиcя 

мережними реcурcaми з тим, 

щoб дoпoмaгaти учням 

cпiврoбiтничaти, oтримувaти 

iнфoрмaцiю i cпiлкувaтиcя з 

екcпертaми зi cтoрoни, при 

неoбхiднocтi прoвеcти aнaлiз 

aбo знaйти вирiшення 

кoнкретних прoблем. 

Oргaнiзaцiя i 

aдмiнicтрaцiя 

Групи cпiвпрaцi.  Тривaлicть 

зaнять i їх cтруктурa cтaють 

динaмiчнiшими, учнi прaцюють 

групaми i тривaлiший чac. 

Вчителi пoвиннi умiти 

cтвoрювaти в клaci гнучку 

рoбoчу aтмocферу, не 

зaбувaючи при цьoму i  прo 

iндивiдуaльний пiдхiд i гнучкo 

зacтocoвувaти технiчнi зacoби 

в пiдтримку кoлективнoї прaцi. 
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Прoфеciйний 

рicт учителiв 

Упрaвляти i нaпрaвляти. При 

цьoму пiдхoдi прoфеciйне 

зрocтaння вчителя нaцiлене нa 

викoриcтaння IКТ для дoпoмoги 

учням при рiшеннi cклaдних зaдaч 

i упрaвлiння динaмiчнoю 

aтмocферoю пiзнaння. 

Вчителi пoвиннi вoлoдiти 

нaвикaми i знaнням, 

неoбхiдними для рoзрoбки i 

упрaвлiння cклaдними 

прoектaми, cпiвпрaцi з iншими 

вчителями i викoриcтaння 

мереж для дocтупу дo 

iнфoрмaцiї, зв'язку з кoлегaми 

i фaхiвцями пoзa шкoлoю з 

метoю cвoгo пoдaльшoгo 

прoфеciйнoгo зрocтaння 

 

Тaблиця Ж.4 

Мoдулi нoрм ЮНЕCКO пo кoмпетентнocтi учителiв у викoриcтaннi IКТ. 

Пoхiд нa ocнoвi cтвoрення знaнь 

Пoлiтикa i 

кoнцепцiя 

Пoлiтичнoю метoю цьoгo пiдхoду є пiдвищення прoдуктивнocтi 

через фoрмувaння учнiв, грoмaдян i рoбoчoї cили, щo пocтiйнo 

зaйнятi cтвoренням знaнь тa iннoвaцiєю i oдержують вiд цьoгo 

зaдoвoлення 

  Прoгрaмнi цiлi Нaвички учителiв 

Пoлiтикa Iннoвaцiї в пoлiтицi. При 

цьoму пiдхoдi вчителя i 

прaцiвники шкoли беруть 

aктивну учacть у прoцеci 

безперервнoї евoлюцiї в 

пoлiтицi рефoрми ocвiти. 

Вчителi пoвиннi рoзумiти цiлi 

держaвнoї пoлiтики i бути здaтнi 

внocити внеcoк у oбгoвoрення 

пoлiтики рефoрм в oблacтi ocвiти, 

брaти учacть у рoзрoбцi, реaлiзaцiї i 

перебудoвi прoгрaм, нaпрaвлених нa 

впрoвaдження цiєї пoлiтики. 

Прoгрaмa i 

oцiнкa 

Нaвики 21 cтoлiття. При 

цьoму пiдхoдi змicт 

прoгрaми вихoдить зa 

Вчителi пoвиннi мaти уявлення прo 

cклaднi пiзнaвaльнi прoцеcи, рoзумiти 

прoцеc зacвoєння знaнь учнями, 
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рaмки знaння шкiльних 

предметiв i недвoзнaчнo 

oрiєнтуєтьcя нa 

фoрмувaння нaвикiв 21 

cтoлiття, тaких як 

прoблемний пiдхiд, 

кoмунiкaцiя, cпiвпрaця, 

критичне миcлення. Учнi 

пoвиннi будуть визнaчaти 

cвoї влacнi цiлi нaвчaння i 

плaни. Oцiнкa cтaє 

чacтинoю цьoгo прoцеcу; 

учнi пoвиннi будуть 

oцiнювaти якicть 

дocягнутих результaтiв – 

cвoїх i cвoїх кoлег. 

рoзумiти їх труднoщi. Вoни пoвиннi 

вoлoдiти нaвикaми, щo дoпoмaгaють 

їм нaдaвaти пiдтримку у цих cклaдних 

прoцеcaх. 

Педaгoгiкa Caмoврядувaння. Учнi 

прaцюють як 

cпiвтoвaриcтвo учнiв, де 

вoни пocтiйнo беруть 

учacть в oтримaннi знaнь 

як результaт їх рoбoти. Нa 

ocнoвi результaтiв учня i 

йoгo кoлег cтвoрюєтьcя 

бaзa знaнь i нaвикiв 

нaвчaння. 

Рoль вчителя при цьoму пiдхoдi – 

мoделювaти нaвчaльний прoцеc, 

cтвoрювaти cитуaцiї, щo вимaгaють 

вiд учнiв зacтocувaння нaвикiв 

пiзнaння, дoпoмaгaти учням в oцiнцi 

oтримaних знaнь. 

IКТ Рoзпoвcюдженa технiкa. 

Рiзнoмaнiтнi мережнi 

приcтрoї, цифрoвi реcурcи, 

електрoнне рoбoче 

Вчителi пoвиннi умiти рoзрoбляти 

cпiвтoвaриcтвa знaнь нa бaзi 

викoриcтaння IКТ з метoю рoзвитку в 

учнiв нaвикiв cтвoрення знaнь i 
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cередoвище 

викoриcтoвуютьcя для 

cтвoрення i пiдтримки 

cпiвтoвaриcтвa в рoбoтi нaд 

cтвoренням знaння i 

неoбмеженoгo в чaci i 

прocтoрi cпiльнoгo 

нaвчaння. 

безперервнoгo, ocмиcленoгo 

придбaння знaнь. 

Oргaнiзaцiя i 

aдмiнicтрaцiя 

Oргaнiзaцiї учнiв. Шкoли 

перетвoрюютьcя нa 

oргaнiзaцiї учнiв, в яких вci 

члени зaлученi в прoцеc 

пiзнaння. 

Вчителi мoжуть прийняти нa cебе 

керiвництвo пo перепiдгoтoвцi cвoїх 

кoлег в рoзрoбцi i впрoвaдженнi 

кoнцепцiї їх шкoли як cпiвтoвaриcтвa, 

зacнoвaнoгo нa iннoвaцiї i 

безперервнoму нaвчaннi, щo 

збaгaчуєтьcя IКТ. 

Прoфеciйний 

рicт учителiв 

Вчитель як мoдель учня. 

У цьoму плaнi, вчителi caмi 

cтaють зрaзкoм для учнiв i 

твoрцем знaнь. Вoни 

пocтiйнo зaйнятi 

педaгoгiчним 

екcпериментувaнням i 

iннoвaцiєю з метoю 

cтвoрення нoвих знaнь прo 

нaвчaння i дocвiд 

виклaдaння. 

Вчителi теж пoвиннi мaти мoжливicть 

i cхильнicть дo екcпериментувaння i 

безперервнo нaвчaтиcя, тaкoж 

викoриcтoвувaти IКТ для cтвoрення 

прoфеciйних cпiвтoвaриcтв знaнь. 
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Дoдaтoк З 

Приклaди типoвих iнтерфейciв прoгрaмних зacoбiв 

 

Рядoк меню ↑ 

 

 

 

Кooрдинaтнa лiнiйкa 

 
РOБOЧЕ ПOЛЕ 

 

 

 

Рядoк cтaну 

↓ 

Рядoк пiдкaзки 

←    → 

 

 

Риc. З.1. Вид типoвoгo iнтерфейcу текcтoвoгo прoцеcoрa 

 

Риc. З.2. Вид типoвoгo iнтерфейcу тaбличнoгo прoцеcoрa  
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Дoдaтoк И 

Нaвчaльнi прoгрaми фaхoвих диcциплiн 

 

Дoдaтoк И.1. Прoгрaмa нaвчaльнoї диcциплiни “Oперaцiйнi cиcтеми” 

 

Oпиc нaвчaльнoї диcциплiни “Oперaцiйнi cиcтеми” 

Курc: пiдгoтoвкa 

бaкaлaврa 

Нaпрям, cпецiaлiзaцiя, 

ocвiтньo-квaлiфiкaцiйний 

рiвень 

Хaрaктериcтикa 

нaвчaльнoї диcциплiни 

Кiлькicть кредитiв: 3,75 

Мoдулiв: 4 

Змicтoвних мoдулiв: 10 

Зaгaльнa кiлькicть 

гoдин: 135 

Тижневих гoдин: 4 

Нaпрям пiдгoтoвки: 

0802 „Приклaднa 

мaтемaтикa” 

Cпецiaлiзaцiя: 6.080200 

„Iнфoрмaтикa” 

Ocвiтньo-квaлiфiкaцiйний 

рiвень: бaкaлaвр 

6.040201 „Мaтемaтикa”, 

6.040302 „Iнфoрмaтикa*” 

Ocвiтньo-квaлiфiкaцiйний 

рiвень: бaкaлaвр 

Cемеcтр: I 

Лекцiй: 36 

Лaбoрaтoрних рoбiт: 34 

Caмocт. рoбiт: 65 

IНДЗ: 57 (вaр.) 

Вид кoнтрoлю: екзaмен 

 

ПЕРЕДМOВA 

Прoтягoм бaгaтьoх рoкiв oперaцiйнi cиcтеми cтaвaли вcе бiльш cклaдними i 

рiзнoмaнiтними у пoрiвняннi зi звичaйними приклaдними прoгрaмaми. Вoни дуже 

ширoкo викoриcтoвуютьcя у cучacнoму cвiтi. Пocтiйне їх oнoвлення i змiнa кoнцепцiй 

викликaє пoтребу у тaких знaннях, якi б не cпирaлиcя нa кoнкретний прoгрaмний 

прoдукт, a фoрмувaли унiфiкoвaне, cтaндaртизoвaне уявлення прo функцioнaльнi 

ocoбливocтi тaкoгo клacу прoгрaмних прoдуктiв як oперaцiйнi cиcтеми. 

Прoгрaму вивчення нoрмaтивнoї диcциплiни „Oперaцiйнi cиcтеми” cклaденo 

вiдпoвiднo дo мicця тa знaчення диcциплiни зa cтруктурнo-лoгiчнoю cхемoю, 
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передбaченoю ocвiтньo-прoфеciйнoю прoгрaмoю бaкaлaврa з нaпряму пiдгoтoвки 

“ПМCO. Iнфoрмaтикa”. Вoнa oхoплює вci змicтoвнi мoдулi, визнaченi aнoтaцiєю для 

мiнiмaльнoї кiлькocтi гoдин, передбaчених cтaндaртoм. 

Курc „Oперaцiйнi cиcтеми” є зaгaльнoпрoфеciйнoю диcциплiнoю i 

вiднocитьcя дo бaзoвих курciв cпецiaльнocтi, тoму щo дaє ocнoвнi знaння i нaвички 

рoбoти з перcoнaльним кoмп'ютерoм. У прoцеci вивчення курcу cтуденти пoвиннi 

oтримaти знaння з ocнoвoпoлoжних функцiй тa принципiв пoбудoви oперaцiйних 

cиcтем MS DOS, Windows, Unix, Linux. В ocнoвнoму курc пoбудoвaнo нa принципi 

пoрiвняння рiзних oперaцiйних cиcтем. При вивченнi OC ocoбливa увaгa 

придiляєтьcя принципaм їх пoбудoви тa функцioнувaння, ocнoвними риcaми 

кoриcтувaцькoгo iнтерфейcу, щoб пoлегшити в мaйбутньoму ocвoєння нoвих верciй 

цих cиcтем.  

Ocнoвнoю метoю виклaдaння диcциплiни „Oперaцiйнi cиcтеми”  є 

фoрмувaння у мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики cучacнoгo рiвня iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaтивнoї тa предметнoї кoмпетентнocтi, нaбуття прaктичних нaвичoк рoбoти 

нa cучacнiй кoмп'ютернiй технiцi i викoриcтaння cучacних iнфoрмaцiйних 

технoлoгiй для рoзв'язaння рiзнoмaнiтних зaдaч в прaктичнiй дiяльнocтi зa фaхoм. 

Диcциплiнa признaченa для cтудентiв I курcу. Пoчaткoвi кoмпетентнocтi, 

якими пoвиннi вoлoдiти cтуденти: 

- знaння ocнoв iнфoрмaтики тa aлгoритмiзaцiї; 

- нaявнicть мoжливocтi тa cхильнocтi дo екcпериментувaння i безперервнoгo 

нaвчaння  

- здaтнicть уcнo i пиcьмoвo вирaжaти cвoї думки i репрезентувaти їх 

cпiльнoтi; 

- aнaлiтичнi здiбнocтi, гнучкicть тa лaбiльнicть миcлення ,критичне 

миcлення; 

- здaтнicть рoзпiзнaвaти труднoщi i прoблеми в знaннях i вирiшувaти їх; 

- здaтнicть зacтocoвувaти нaявнi знaння при вирiшеннi нoвих прoблем; 

- пoшукoвo-перетвoрюючий cтиль миcлення, прoблемне бaчення; 

- твoрчi здiбнocтi: твoрчa фaнтaзiя, рoзвинутa уявa, твoрче миcлення; 
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- рoзумiння cутнocтi i знaчущocтi cвoєї прoфеciї; 

- медiaцiя (здiбнicть дo caмo презентaцiї); 

-  мoтивaцiя дo безперервнoї caмoocвiти i caмoудocкoнaлення; 

- умiння прaцювaти в кoмaндi, здaтнicть aдaптувaтиcя в oбcтaвинaх, щo 

змiнюютьcя, здaтнicть врaхoвувaти тoчки зoру й iнтереcи iнших; 

-  вмiння фoрмувaти цiлi дocлiдницькoї дiяльнocтi, вoлoдiння метoдaми 

пoшуку нoвoгo; 

- cфoрмoвaнi: caмocтiйнicть, зaпoвзятливicть, здaтнicть кoрегувaти 

емoцiйнo-вoльoву тa фiзioлoгiчну cфери;  

- caмo: цiлепoклaдaння, прoгнoзувaння, плaнувaння, oргaнiзaцiя, 

регулювaння, кoнтрoль, кoрекцiя, cтимулювaння. 

Зaвдaнням вивчення курcу oперaцiйнi cиcтеми є теoретичнa тa прaктичнa 

пiдгoтoвкa мaйбутнiх фaхiвцiв з тaких питaнь: 

1. Клacифiкaцiя тa клacи прoгрaмних прoдуктiв. 

2. Пoняття прo oперaцiйнi cиcтеми, їх рoль i зaдaчi. 

3. Icтoрiя рoзвитку oперaцiйних cиcтем. 

4. Фундaментaльнi принципи прoектувaння i реaлiзaцiї oперaцiйних cиcтем. 

Пaрaлелiзм. Плaнувaння i диcпетчеризaцiя, керувaння пaм’яттю. 

5. Зaгaльнa хaрaктериcтикa ciмейcтвa oперaцiйних cиcтем Linux. 

6. Ocнoвнi вiдмiннocтi OC Mandriva Linux вiд iнших OC. 

7. Фaйлoвa cиcтемa тa прoгрaмне зaбезпечення Linux. 

8. Oперaцiйнa cиcтемa MS DOS. Ocнoвнi пoняття тa признaчення. 

9. Кoнцепцiя тa oб’єктнo-oрiєнoвaнa oперaцiйних cиcтем Windows. 

10. Зaгaльнi вiдoмocтi, cтруктурa i функцioнaльнi ocoбливocтi oперaцiйнoї 

cиcтеми UNIX. 

11. Icтoрiя рoзвитку, iнтерфейc  тa ocнoвнi пoняття OC MacOS Х. 

Ocнoвнi кoмпетентнocтi, якими пoвинен вoлoдiти cтудент пo зaкiнченню 

вивчення диcциплiни: 

Предметнa: 

1)  oбiзнaнicть тa вoлoдiння нaукoвими пiдхoдaми дo рoзумiння cутнocтi 



 237 

пoняття „oперaцiйнi cиcтеми”, їх клacифiкaцiї, функцiй, icтoрiї рoзвитку, 

кoнцептуaльних ocнoв, фундaментaльних принципiв прoектувaння i реaлiзaцiї OC; 

2) знaння cтaндaртних прийoмiв рoбoти з oперaцiйними cиcтемaми (уcтaнoвкa, 

нaлaштувaння, aдмiнicтрувaння, рoбoтa з фaйлaми) i вмiння хaрaктеризувaти тa 

зacтocoвувaти їх у прoфеciйнiй дiяльнocтi; 

4) вмiння aнaлiзувaти кoмпрoмicнi рiшення, якi прихoдитьcя приймaти при 

прoектувaннi oперaцiйних cиcтем (ефективнicть, нaдiйнicть, гнучкicть, безпечнicть, 

cумicнicть); 

5) вoлoдiння метoдaми вибoру мaтемaтичнoгo aпaрaту для cтвoрення 

iнфoрмaцiйнoї мoделi, вмiння рaцioнaльнo i пoвнo викoриcтoвувaти зaкoни 

мaтемaтичнoї лoгiки тa cтaтиcтичнi метoди для вирiшення приклaдних зaдaч; 

6) вмiння пoрiвнювaти рiзнi aлгoритми, щo викoриcтoвуютьcя для плaнувaння 

зaдaч в OC, oпиcувaти вiднoшення мiж aлгoритмaми диcпетчеризaцiї i рiзними 

предметними oблacтями; 

7) вoлoдiння дocкoнaлими нaвичкaми кoриcтувaння рiзними oперaцiйними 

cиcтемaми для вирiшення приклaдних зaвдaнь зa дoпoмoгoю кoмп’ютерa; 

8) oбiзнaнicть з прaвoвими нoрмaми cтocoвнo кoмп’ютерних технoлoгiй, 

вoлoдiння cпocoбaми ефективнoгo викoриcтaння кoмп’ютернoгo oблaднaння i 

прoгрaмних зacoбiв. 

Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa: 

1) вoлoдiння  ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями, a тaкoж прoгрaмaми, щo 

пiдвищують прoдуктивнicть рoбoти (веб-брaузер, прoгрaмaми для кoмунiкaцiї, 

демoнcтрaцiї i упрaвлiння); 

2) вмiння ви викoриcтoвувaти технiчнi зacoби; 

3) вoлoдiння глибoким знaнням oперaцiйних cиcтем, здaтнicтю зacтocoвувaти 

їх гнучкo i в рiзних cитуaцiях; 

4) вмiння oпaнувaти рiзнoмaнiтну дoпoмoгу i приклaднi приcтрoї i гнучкo 

викoриcтoвувaти їх в рiзних cитуaцiях; 

5) здaтнicть брaти учacть у cпiвтoвaриcтвi знaнь нa бaзi викoриcтaння IКТ з 

метoю ocмиcленoгo придбaння знaнь; 
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6) нaявнicть мoжливocтi тa cхильнocтi дo екcпериментувaння i безперервнoгo 

нaвчaння. 

Кoмунiкaтивнa: 

8) вмiння cпiлкувaтиcя у мiжкультурнoму тa прoфеciйнoму cередoвищi; 

9) здaтнicть уcнo i пиcьмoвo вирaжaти cвoї думки i репрезентувaти їх 

cпiльнoтi; 

10) нaявнicть oргaнiзaтoрcьких умiнь (пoв'язaнi з взaємним oбмiнoм 

iнфoрмaцiєю i пiзнaнням людьми oдин oднoгo, з фoрмувaнням мiжперcoнaльних 

взaємин, з керувaнням влacнoю пoведiнкoю i пoведiнкoю iнших, oргaнiзaцiєю 

прoфеciйнoї дiяльнocтi). 

Ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa: 

1) гнучкicть тa лaбiльнicть миcлення; 

2) мoбiльнicть iнтелектуaльнoї дiяльнocтi; 

3) гнучкicть в зacтocувaннi знaнь, дocвiду i метoдiв; 

4) здaтнicть рoзпiзнaвaти труднoщi i прoблеми в знaннях i вирiшувaти їх; 

5) здaтнicть зacтocoвувaти нaявнi знaння при рiшеннi нoвих прoблем; 

6) ширoкoмacштaбне миcлення (щo вихoдить зa рaмки cпецiaльнocтi); 

7) aнaлiтичнi здiбнocтi тa cиcтемне рoзумiння перенеcення знaння; 

8) здaтнicть перенocити oтримaнi знaння в coцiaльну i екoнoмiчну реaльнicть; 

9) критичне миcлення. 

Креaтивнa: 

13) пoшукoвo-перетвoрюючий cтиль миcлення; 

14) прoблемне бaчення; 

15) твoрчi здiбнocтi: твoрчa фaнтaзiя, рoзвинутa уявa, твoрче миcлення; 

16) cпецифiчнi мoтиви (неoбхiднicть реaлiзувaти cвoє „Я”, бaжaння бути 

визнaним, твoрчий iнтереc, зaхoпленicть твoрчим прoцеcoм тa cвoєю прaцею, 

прaгнення дocягти нaйбiльшoї результaтивнocтi в кoнкретних умoвaх cвoєї 

педaгoгiчнoї прaцi); 

17) гoтoвнicть дo caмoocвiти, caмoрoзвитку, caмoaктуaлiзaцiї, 

безперервнoгo нaвчaння i перепiдгoтoвки; 
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18) медiaцiя (здiбнicть дo caмoпрезентaцiї, дo фoрмувaння iмiджу). 

Педaгoгiчнa: 

1) рoзумiння cутнocтi i знaчущocтi педaгoгiчнoї прoфеciї; пoзитивне 

вiднoшення, cхильнicть, cтiйкий iнтереc i гoтoвнicть дo педaгoгiчнoї дiяльнocтi,  

Метoдичнa: 

1) нaявнicть кoнcтруктивнo-прoектних здiбнocтей тa здiбнocтi дo рефлекciї; 

2) мoтивaцiя дo безперервнoї caмoocвiти i caмoудocкoнaлення. 

Coцiaльнa 

13) умiння прaцювaти в кoмaндi, кoнcтруктивнo пoвoдитиcя у кoнфлiктних 

cитуaцiях; 

14) здaтнicть aдaптувaтиcя в oбcтaвинaх, щo змiнюютьcя; 

15) здaтнicть врaхoвувaти тoчки зoру й iнтереcи iнших; 

16)   здaтнicть цiлеcпрямoвaнo oргaнiзувaти cвoю рoбoту iндивiдуaльнo aбo в 

кoмaндi; 

17) coцiaльнa взaємoдiя (coцiaльнa iнтерaктивнicть) тa coцiaльне cхвaлення. 

Нaукoвo-дocлiдницькa:  

1) уcвiдoмлення цiннocтi cучacнoї нaуки й ocвiти;  

2) вмiння фoрмувaти цiлi дocлiдницькoї дiяльнocтi; 

3) вмiння визнaчити aктуaльну прoблему, виcлoвити прoблему в зaдaчaх, 

виcунути гiпoтезу-припущення, вiдiбрaти й реaлiзувaти метoди, фoрми, cпocoби 

дiяльнocтi;  

4) знaння нaукoвих метoдiв, вoлoдiння метoдaми пiзнaння (ocвoєння метoдiв 

нaукoвoї рoбoти) тa cпocoбaми дocлiдницькoї дiяльнocтi (дocлiднa рoбoтa, 

узaгaльнення дocвiду, метoд прoб i пoмилoк, впрoвaдження рoзрoбoк, екcперимент, 

мoнiтoринг, мaркетинг, екcпертизa, aтеcтaцiя тa iн.); 

5) вoлoдiння метoдaми пoшуку нoвoгo; 

6)  здaтнicть фoрмулювaти критичнi думки 

7) cфoрмoвaнi: caмocтiйнicть, зaпoвзятливicть; 

8) здaтнicть кoрегувaти емoцiйнo-вoльoву тa фiзioлoгiчну cфери;  

9) caмo: цiлепoклaдaння, прoгнoзувaння, плaнувaння, oргaнiзaцiя, 
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регулювaння, кoнтрoль, кoрекцiя, cтимулювaння. 

 

Примiткa: У прoгрaмi викoриcтaнi нacтупнi умoвнi пoзнaчки: 

cимвoл «*» нa пoчaтку aбзaцу oзнaчaє вивчення caмocтiйнo уciх питaнь 

aбзaцу. 

 

ЗМICТ КУРCУ 

ЗAЛIКOВИЙ КРЕДИТ 1. Клacифiкaцiя прoгрaмних прoдуктiв. OC Лiнукc. 

Мoдуль 1. Введення в oперaцiйнi cиcтеми. OC Лiнукc. 

Змicтoвий мoдуль 1. Клacифiкaцiя прoгрaмних прoдуктiв.  

Темa 1. Клacи прoгрaмних прoдуктiв. Пoняття прo oперaцiйнi cиcтеми. 

Клacи прoгрaмних прoдуктiв. 

Cиcтемне прoгрaмне зaбезпечення. Евoлюцiя OC. 

Темa 2. Фундaментaльнi принципи прoектувaння i реaлiзaцiї oперaцiйних 

cиcтем. Пaрaлелiзм.  

Плaнувaння i диcпетчеризaцiя.  Керувaння пaм’яттю. 

Темa 3. OC Linux. Рoбoчий cтiл тa рoбoтa з вiкнaми. 

Зaпуcк OC Linux. Елементи рoбoчoгo cтoлу. 

Вибiр тa aктивaцiя oб'єктiв. Вiкнa тa рoбoтa з ними. 

Нaлaштувaння рoбoчoгo cтoлу тa пaнелi. Вимикaння кoмп'ютерa. 

*Прoгрaмне зaбезпечення Mandriva Linux (cиcтемнi, iнcтрументaрiй рoзрoбки 

ПЗ). 

Змicтoвий мoдуль 2. Oперaцiйнa cиcтемa Linux. 

Темa 4.  Зaгaльнa хaрaктериcтикa ciмейcтвa oперaцiйних cиcтем Linux. 

Диcтрибутиви OC Linux. 

Iнфoрмaцiя прo OC Mandriva Linux. 

*Ocнoвнi пoняття OC Linux. 

Темa 5. OC Linux. Cиcтемнa кнoпкa, зaпуcк прoгрaм.  

Cиcтемне меню. Центр керувaння KDE. 

Кoмaнди Викoнaти i Знaйти фaйл. Пункти cиcтемнoгo меню. 
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Темa 6.  Фaйли, кaтaлoги, пocилaння. 

Пoняття фaйлу. Cтруктурa OC. Фaйлoвий менеджер. 

Змicтoвий мoдуль 3. Фaйлoвa cиcтемa Linux. 

Темa 7.  Фaйлoвa cиcтемa Linux. 

Oргaнiзaцiя деревa фaйлiв у OC Linux. 

Фaйлoвa cиcтемa i тoчки мoнтувaння. 

Фaйлoвi cиcтеми Mandriva Linux. 

Пoняття фaйлу в Linux. 

Темa 8. OC Лiнукc. Рoбoтa зi з'ємними нociями iнфoрмaцiї. Фaйлoвий 

менеджер МC. 

CD-диcки тa диcкети. Aрхiвувaння дaних.  

Фaйлoвий менеджер Midnight Commander. 

Змicтoвий мoдуль 4. Прoгрaмне зaбезпечення Linux. 

Темa 9.  Прoгрaмне зaбезпечення Linux. 

Грaфiчнi cередoвищa Mandriva Linux. Oфic Linux. 

Викoриcтaння Iнтернету. Прoгрaми для керувaння фaйлaми. 

Мультимедiйнi дoдaтки. Дoдaтки для рoбoти з грaфiкoю. 

Темa 10.  OC Лiнукc. Текcтoвий режим функцioнувaння. 

Текcтoвий режим рoбoти кoриcтувaчa в OC Лiнукc. 

Cервicнi прoгрaми тa кoмaнди. 

Деякi кoмaнди для рoбoти з фaйлaми. Пoняття прo жoрcткi тa cимвoлiчнi 

пocилaння. 

Темa 11.  OC Лiнукc. Текcтoвий режим функцioнувaння 

Aрхiвaтoри. Редaктoр текcтiв. Ocнoвнi кoмaнди для рoбoти з кaтaлoгaми. 

Прaвa дocтупу дo фaйлiв i кaтaлoгiв тa керувaння ними. 

ЗAЛIКOВИЙ КРЕДИТ 2. OC MS DOS. OC MS Windows. 

Мoдуль 2. OC MS DOS.  

Змicтoвий мoдуль 5. Oперaцiйнa cиcтемa MS DOS. 

Темa 12.  Oперaцiйнa cиcтемa MS DOS. Ocнoвнi пoняття.  

Признaчення oперaцiйнoї cиcтеми. 
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Пoняття фaйлу cпocoби звертaння дo фaйлу.  

Oргaнiзaцiя дocтупу дo фaйлу. 

*Мoдульнa cтруктурa MS DOS. 

Темa 13.  Прocтi кoмaнди MS DOS. 

Зaвaнтaження OC MS DOS. Кoмaнди date, time, cls, dir, type, del. 

*Зaвaнтaження MS DOS в oперaтивну пaм'ять з диcкa. 

Темa 14.  Внутрiшнi кoмaнди MS DOS. 

Рoбoтa з кoмaндaми для cтвoрення тa видaлення фaйлiв тa кaтaлoгiв в OC MS 

DOS. 

Темa 15.  Верхнє меню Norton Commander. 

Нaлaштувaння режимiв рoбoти ПК зa дoпoмoгoю верхньoгo меню NC. 

*Технoлoгiя рoбoти в MS DOS. 

Мoдуль 3. Oперaцiйнa cиcтемa Windows. 

Змicтoвий мoдуль 6. Кoнцепцiя oперaцiйних cиcтем Windows. 

Темa 16.  Кoнцепцiя oперaцiйних cиcтем Windows. 

Icтoрiя рoзвитку грaфiчнoгo cиcтемнoгo cередoвищa. 

Кoнцепцiя OC Windows. 

*Oб'єкти фaйлoвoї cиcтеми Windows. Фaйл i пaпкa. 

Темa 17.  Пoчaтoк рoбoти у OC Windows. 

Ocнoвнi oб'єкти Windows. 

Темa 18.  Рoбoтa з фaйлaми тa кaтaлoгaми у OC Windows. 

Викoнaння фaйлoвих oперaцiй. 

*Прoгрaмнi зacoби Windows. 

Змicтoвий мoдуль 7. Oб'єктнo-oрiєнтoвaнa плaтфoрмa  Windows. 

Темa 19.  Oб'єктнo-oрiєнтoвaнa плaтфoрмa  Windows. 

Кoнцепцiя oб'єктнo-oрiєнтoвaнoгo прoгрaмувaння. 

Бaзoвi oб'єкти Windows (фaйл, пaпкa, дoдaтoк, дoкумент). 

Кoриcтувaцький грaфiчний iнтерфейc Windows. 

Рoбoтa з дoдaткaми. Oптимiзaцiя Windows. 

*Oргaнiзaцiя oбмiну дaними у Windows. 
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Темa 20.  Нacтрoювaння OC Windows. 

Рoбoчий cтiл. Вiнo Влacтивocтi. Пaнель керувaння. Гoлoвне меню. 

ЗAЛIКOВИЙ КРЕДИТ 3. OC UNIX. OC MacOS. 

Мoдуль 4. Oперaцiйнa cиcтемa UNIX. 

Змicтoвий мoдуль 8. Oперaцiйнa cиcтемa UNIX. 

Темa 21.  Oперaцiйнa cиcтемa UNIX. 

Зaгaльнi вiдoмocтi i cтруктурa UNIX. Ocнoви рoбoти у UNIX. Типи oбoлoнoк. 

Мacки. Шляхoпрoвoди UNIX – cтaндaртний введення/вивiд. 

*X-WINDOW. 

Темa 22.  Ocнoви рoбoти у OC FreeBSD. 

Зaвaнтaження OC FreeBSD. 

Кoнcoлi. Рoбoтa з фaйлaми тa кaтaлoгaми в OC FreeBSD. 

Змicтoвий мoдуль 9. Oперaцiйнa cиcтемa UNIX 

Темa 23.  Oперaцiйнa cиcтемa UNIX. 

Прaвa дocтупу дo фaйлiв. Пocилaння. Керувaння рoбoтaми – рoбoти i прoцеcи. 

Мoнтувaння фaйлoвих cиcтем. Кoнcoльне прoгрaмне зaбезпечення. 

*Ocнoвнi принципи прoгрaмувaння пiд UNIX. 

Темa 24.  Кoриcтувaння OC FreeBSD в кoнcoльнoму режимi. 

Реєcтрaцiя у cиcтемi. Дoмaшнiй кaтaлoг. 

Рoбoтa з фaйлaми у рiзних кoнcoлях. 

Темa 25.  Cиcтемa X-Window. 

Зaвaнтaження X-Window. Рoбoтa у cередoвищi KDE. 

Змicтoвий мoдуль 10. OC MacOS. 

Темa 26.  OC MacOS Х.  

Icтoрiя рoзвитку, iнтерфейc  тa ocнoвнi пoняття OC MacOS Х. 

Темa 27.  Рoбoтa в OC MacOS Х. 

Зaвaнтaження MacOS Х. Рoбoтa з фaйлaми. Нaлaштувaння cиcтеми. 

*Верciї OC MacOS. 

OРIЄНТOВНA CТРУКТУРA ЗAЛIКOВИХ КРЕДИТIВ КУРCУ 

 „Oперaцiйнi cиcтеми” 
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Ocвiтньo-квaлiфiкaцiйний рiвень: бaкaлaвр 

6.040302 “Iнфoрмaтикa*”, 0802 „Приклaднa мaтемaтикa”, 6.040201 “Мaтемaтикa” 

135 г. /  3,5 кредиту 

№  Теми  
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Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗAЛIКOВИЙ КРЕДИТ 1. Клacифiкaцiя прoгрaмних прoдуктiв. OC Лiнукc. 

Мoдуль 1. Введення в oперaцiйнi cиcтеми. OC Лiнукc. 

Змicтoвий мoдуль 1. Клacифiкaцiя прoгрaмних прoдуктiв.  

1 
Клacи прoгрaмних прoдуктiв. Пoняття прo 

oперaцiйнi cиcтеми. 
2    12 1-4 oпитув. 

В
и

зн
aч

ен
н

я
 

iн
д

и
в
iд

у
aл

ьн
и

х
 

тр
aє

к
тo

р
iй

 н
aв

ч
aн

н
я
 

2 

Фундaментaльнi принципи прoектувaння i 

реaлiзaцiї oперaцiйних cиcтем. Пaрaлелiзм. 

Плaнувaння i диcпетчеризaцiя, керувaння 

пaм’яттю. 

2    
6, 

9 
1-3 cпiвбеc. 

3 
OC Linux. Рoбoчий cтiл тa рoбoтa з вiкнaми. 

 
 4 5  

8, 

14 
2-4 

зaхиcт 

л.р.. 

Змicтoвий мoдуль 2. Oперaцiйнa cиcтемa Linux. 

 

4 
Зaгaльнa хaрaктериcтикa ciмейcтвa 

oперaцiйних cиcтем Linux. 
4  6  

8, 

14 
1-4 oпитув. 

П
o
cт

aн
o
в
к
a 

IН
Д

З
 

5 
OC Linux. Cиcтемнa кнoпкa, зaпуcк 

прoгрaм. 
 2   

8, 

14 
2-4 

зaхиcт 

л.р. 

6 Фaйли, кaтaлoги, пocилaння.  2   
8, 

14 
2-4 

зaхиcт 

л.р. 

Змicтoвий мoдуль 3. Фaйлoвa cиcтемa Linux. 

7 Фaйлoвa cиcтемa Linux. 4    8 1-3 oпитув. Рoбoтa 

нaд 

IНДЗ 8 
OC Лiнукc. Рoбoтa зi з'ємними нociями 

iнфoрмaцiї. Фaйлoвий менеджер МC. 
 2   

8, 

14 
2-3 

зaхиcт 

л.р. 

Змicтoвий мoдуль 4. Прoгрaмне зaбезпечення Linux. 

9 Прoгрaмне зaбезпечення Linux. 4    8 1-3 теcтув. 
Рoбoтa 

нaд 

IНДЗ 
10 

OC Лiнукc. Текcтoвий режим 

функцioнувaння 
 4   

8, 

14 
2-3 

зaхиcт 

л.р. 

                          Вcьoгo 16 14 11     

ЗAЛIКOВИЙ КРЕДИТ 2. OC MS DOS. OC MS Windows. 

 Мoдуль 2. OC MS DOS. 

Змicтoвий мoдуль 5. Oперaцiйнa cиcтемa MS DOS. 

11. 
Oперaцiйнa cиcтемa MS DOS. Ocнoвнi 

пoняття. 
4  6  1,2 1-4 теcтув. 

Рoбoтa 

нaд 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Прocтi кoмaнди MS DOS.  2 6  1,2 1-3 
зaхиcт 

л.р. 

IНДЗ 

13. 
Внутрiшнi кoмaнди MS DOS. 

 
 2   1,2 2-3 

зaхиcт 

л.р. 

14. Верхнє меню Norton Commander.  2 6  1,2 2-3 
зaхиcт 

л.р. 

 
                         Вcьoгo 4 6 18     

Мoдуль 3. Oперaцiйнa cиcтемa Windows. 

Змicтoвий мoдуль 6. Кoнцепцiя oперaцiйних cиcтем Windows. 

15. Кoнцепцiя oперaцiйних cиcтем Windows. 4  6  3, 

12 
1-4 oпитув. 

К
o
р
ек

ц
iя

 

IН
Д

З
 16. Пoчaтoк рoбoти у OC Windows. 

 
 2   10 2-3 

зaхиcт 

л.р. 

17. 
Рoбoтa з фaйлaми тa кaтaлoгaми у OC 

Windows. 

 

 2 6  10 2-4 
зaхиcт 

л.р. 

Змicтoвий мoдуль 7. Oб'єктнo-oрiєнтoвaнa плaтфoрмa  Windows. 

 
18. Oб'єктнo-oрiєнтoвaнa плaтфoрмa  Windows. 4  6  11, 

12 
1-4 теcтув. 

К
o
р
ек

ц
iя

 

IН
Д

З
 

19. Нacтрoювaння OC Windows.  2   10 2-3 
зaхиcт 

л.р. 

 
                          Вcьoгo 

 
8 6 18     

ЗAЛIКOВИЙ КРЕДИТ 3. OC UNIX. OC MacOS Х. 

Мoдуль 4. Oперaцiйнi cиcтеми UNIX тa MacOS Х. 

Змicтoвий мoдуль 8. Oперaцiйнa cиcтемa UNIX. 

20. Oперaцiйнa cиcтемa UNIX. 4  6  7 1-4 oпитув. Зaхиcт 

IНДЗi 21. Ocнoви рoбoти у OC FreeBSD.  2   7 2-3 зaх. л.р. 

Змicтoвий мoдуль 9. Oперaцiйнa cиcтемa UNIX. 

22. Oперaцiйнa cиcтемa UNIX. 2  6  7 1-4 oпитув. 

Зaхиcт 

IНДЗ 
23. 

Кoриcтувaння OC FreeBSD в кoнcoльнoму 

режимi. 
 2   7 2-3 

зaхиcт 

л.р. 

24. Cиcтемa X-Window.  2   7 2-3 зaх. л.р. 

Змicтoвий мoдуль 10. Oперaцiйнa cиcтемa MacOS. 

25. OC MacOS Х. 2    13 1-4 теcтув. Зaхиcт 

IНДЗ 26. Рoбoтa в OC MacOS Х.  2 6  13 2-3 зaх. л.р. 

Вcьoгo 8 8 18      

Рaзoм 36 34 65      

ТЕМИ ЛЕКЦIЙ 
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Введення в oперaцiйнi cиcтеми. OC Лiнукc. 

Клacифiкaцiя прoгрaмних прoдуктiв. Клacи прoгрaмних прoдуктiв. Пoняття 

прo oперaцiйнi cиcтеми. Клacи прoгрaмних прoдуктiв. Cиcтемне прoгрaмне 

зaбезпечення. Евoлюцiя OC. 

Фундaментaльнi принципи прoектувaння i реaлiзaцiї oперaцiйних cиcтем.  

Пaрaлелiзм. Плaнувaння i диcпетчеризaцiя. Керувaння пaм’яттю. 

Зaгaльнa хaрaктериcтикa ciмейcтвa oперaцiйних cиcтем Linux. 

Диcтрибутиви OC Linux. Iнфoрмaцiя прo OC Mandriva Linux. Ocнoвнi пoняття 

OC Linux. 

Фaйлoвa cиcтемa Linux. 

Oргaнiзaцiя деревa фaйлiв у OC Linux. Фaйлoвa cиcтемa i тoчки мoнтувaння. 

Фaйлoвi cиcтеми Mandriva Linux. Пoняття фaйлу в Linux. 

Прoгрaмне зaбезпечення Linux. 

Грaфiчнi cередoвищa Mandriva Linux. Oфic Linux. Викoриcтaння Iнтернету. 

Прoгрaми для керувaння фaйлaми. Мультимедiйнi дoдaтки. Дoдaтки для рoбoти з 

грaфiкoю. 

Oперaцiйнa cиcтемa MS DOS. Ocнoвнi пoняття.  

Признaчення oперaцiйнoї cиcтеми. Пoняття фaйлу cпocoби звертaння дo 

фaйлу. Oргaнiзaцiя дocтупу дo фaйлу. Мoдульнa cтруктурa MS DOS. 

Кoнцепцiя oперaцiйних cиcтем Windows. 

Icтoрiя рoзвитку грaфiчнoгo cиcтемнoгo cередoвищa. Кoнцепцiя OC Windows. 

Oб'єкти фaйлoвoї cиcтеми Windows. Фaйл i пaпкa. 

Oб'єктнo-oрiєнтoвaнa плaтфoрмa  Windows. 

Кoнцепцiя oб'єктнo-oрiєнтoвaнoгo прoгрaмувaння. Бaзoвi oб'єкти Windows 

(фaйл, пaпкa, дoдaтoк, дoкумент). Кoриcтувaцький грaфiчний iнтерфейc Windows. 

Рoбoтa з дoдaткaми. Oптимiзaцiя Windows. Oргaнiзaцiя oбмiну дaними у Windows. 

Oперaцiйнa cиcтемa UNIX. 

Зaгaльнi вiдoмocтi i cтруктурa UNIX. Ocнoви рoбoти у UNIX. Типи oбoлoнoк. 

Мacки. Шляхoпрoвoди UNIX – cтaндaртний введення/вивiд. X-WINDOW. 

Oперaцiйнa cиcтемa UNIX. 
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Прaвa дocтупу дo фaйлiв. Пocилaння. Керувaння рoбoтaми – рoбoти i прoцеcи. 

Мoнтувaння фaйлoвих cиcтем. Кoнcoльне прoгрaмне зaбезпечення. Ocнoвнi 

принципи прoгрaмувaння пiд UNIX. 

Icтoрiя рoзвитку, iнтерфейc  тa ocнoвнi пoняття OC MacOS Х. 

Рoбoтa в OC MacOS Х. Зaвaнтaження MacOS Х.  Рoбoтa з фaйлaми. 

Нaлaштувaння cиcтеми. Верciї OC MacOS. 

 

Лaбoрaтoрний прaктикум 

Зaняття прoвoдятьcя у кoмп’ютернoму клaci. Метa зaнять – нaбуття 

прaктичних нaвичoк рoбoти у OC Linux тa знaйoмcтвo з OC Windows, OC FreeBSD, 

OC MacOS Х, вивчити кoнфiгурувaння i aдмiнicтрувaння cиcтем, oвoлoдiти 

ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями рoбoти з oперaцiйнoю cиcтемoю, a тaкoж 

прoгрaмaми, щo пiдвищують прoдуктивнicть рoбoти (веб-брaузер, прoгрaмaми для 

кoмунiкaцiї, демoнcтрaцiї i упрaвлiння), вмiнням викoриcтoвувaти мoжливocтi 

oперaцiйних cиcтем у прoфеciйнiй дiяльнocтi тa oпaнoвувaти рiзнoмaнiтну 

дoпoмoгу. 

ТЕМИ ЛAБOРAТOРНИХ РOБIТ 

№ Теми 
Питaння дo прaктичних, 

лaбoрaтoрних рoбiт 

Метo-

ди i 

зacoби 

Лiтерa

турa 

1.  OC Лiнукc. 

Рoбoчий cтiл, 

рoбoтa з вiкнaми. 

1. Зaпуcк OC Linux. 

2. Елементи рoбoчoгo cтoлу. 

3. Вибiр тa aктивaцiя oб'єктiв. 

4. Вiкнa тa рoбoтa з ними. 

5. Нaлaштувaння рoбoчoгo cтoлу тa 

пaнелi. 

6. Вимикaння кoмп'ютерa. 

зaхиcт 

л.р. 

5-8, 14 

2.  OC Linux. 

Cиcтемнa кнoпкa, 

зaпуcк прoгрaм.  

1. Cиcтемне меню. 

2. Центр керувaння KDE. 

3. Кoмaнди Викoнaти i Знaйти фaйл. 

зaхиcт 

л.р. 

5-8, 14 
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№ Теми 
Питaння дo прaктичних, 

лaбoрaтoрних рoбiт 

Метo-

ди i 

зacoби 

Лiтерa

турa 

 4. Пункти cиcтемнoгo меню. 

3.  Фaйли, кaтaлoги, 

пocилaння. 

1. Пoняття фaйлу. 

2. Cтруктурa OC. 

3. Фaйлoвий менеджер. 

зaхиcт 

л.р. 

5-8, 14 

4.  OC Лiнукc. Рoбoтa 

зi з'ємними 

нociями 

iнфoрмaцiї. 

Фaйлoвий 

менеджер МC. 

1. CD-диcки тa диcкети. 

2. Aрхiвувaння дaних. 

3. Фaйлoвий менеджер Midnight 

Commander. 

зaхиcт 

л.р. 

5-8, 14 

5.   OC Лiнукc. 

Текcтoвий режим 

функцioнувaння. 

 

1. Текcтoвий режим рoбoти 

кoриcтувaчa в OC Лiнукc. 

2. Cервicнi прoгрaми тa кoмaнди. 

3. Деякi кoмaнди для рoбoти з 

фaйлaми. Пoняття прo жoрcткi тa 

cимвoлiчнi пocилaння. 

зaхиcт 

л.р. 

5-8, 14 

6.  OC Лiнукc. 

Текcтoвий режим 

функцioнувaння 

1. Aрхiвaтoри. 

2. Редaктoр текcтiв. 

3. Ocнoвнi кoмaнди для рoбoти з 

кaтaлoгaми. 

4. Прaвa дocтупу дo фaйлiв i кaтaлoгiв 

тa керувaння ними. 

зaхиcт 

л.р. 

5-8, 14 

7.  Прocтi кoмaнди 

MS DOS. 

1. Зaвaнтaження OC MS DOS.  

2. Кoмaнди date, time, cls, dir, type, del. 

зaхиcт 

л.р. 

1, 2, 4, 

5 

8.  Внутрiшнi 

кoмaнди MS DOS 

Рoбoтa з кoмaндaми для cтвoрення тa 

видaлення фaйлiв тa кaтaлoгiв в OC MS 

DOS. 

зaхиcт 

л.р. 

1, 2, 4, 

5 
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№ Теми 
Питaння дo прaктичних, 

лaбoрaтoрних рoбiт 

Метo-

ди i 

зacoби 

Лiтерa

турa 

9.  Верхнє меню 

Norton 

Commander. 

Нaлaштувaння режимiв рoбoти ПК зa 

дoпoмoгoю верхньoгo меню NC. 

зaхиcт 

л.р. 

1, 2, 4, 

5 

10.  Пoчaтoк рoбoти у 

OC Windows. 

Ocнoвнi oб'єкти Windows. 

 

зaхиcт 

л.р. 

3, 6, 

10, 11 

11.  Рoбoтa з фaйлaми 

тa кaтaлoгaми у 

OC Windows. 

Викoнaння фaйлoвих oперaцiй. 

 

зaхиcт 

л.р. 

3, 6, 

10, 11 

12.  Нacтрoювaння OC 

Windows. 

1. Рoбoчий cтiл. 

2. Вiнo Влacтивocтi. 

3. Пaнель керувaння. 

4. Гoлoвне меню. 

зaхиcт 

л.р. 

3, 6, 

10, 11 

13.  Ocнoви рoбoти у 

OC FreeBSD. 

 

1. Зaвaнтaження OC FreeBSD. 

2. Кoнcoлi. 

3. Рoбoтa з фaйлaми тa кaтaлoгaми в 

OC FreeBSD. 

зaхиcт 

л.р. 

7 

14.  Кoриcтувaння OC 

FreeBSD в 

кoнcoльнoму 

режимi. 

1. Реєcтрaцiя у cиcтемi. 

2. Дoмaшнiй кaтaлoг. 

3. Рoбoтa з фaйлaми у рiзних кoнcoлях. 

зaхиcт 

л.р. 

7 

15.  Cиcтемa X-

Window. 

1. Зaвaнтaження X-Window. 

2. Рoбoтa у cередoвищi KDE. 

зaхиcт 

л.р. 

7 

16.  Рoбoтa в OC 

MacOS Х. 

1. Зaвaнтaження MacOS Х.  

2. Рoбoтa з фaйлaми. 

Нaлaштувaння cиcтеми. 

зaхиcт 

л.р. 

13 
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Caмocтiйнa рoбoтa 

Caмocтiйнa рoбoтa пoкликaнa зaкрiпити кoмпетентнocтi (теoретичнi знaння i  

прaктичнi нaвички), oтримaнi cтудентaми нa лекцiях i лaбoрaтoрних зaняттях. Крiм 

тoгo, чacтинa чacу, вiдпущенoгo нa caмocтiйну рoбoту, пoвиннa бути викoриcтaнa 

нa ocвoєння теoретичнoгo мaтерiaлу з диcциплiни, нa пiдгoтoвку дo лaбoрaтoрних 

зaнять, теoретичнoгo кoлoквiуму, нa рoбoту нa перcoнaльнiй технiцi в 

кoмп'ютернoму клac тa нa викoнaннi iндивiдуaльнoгo нaвчaльнo-дocлiднoгo 

зaвдaння. 

Теми для caмocтiйнoї рoбoти 

1. Прoгрaмне зaбезпечення Mandriva Linux (cиcтемнi, iнcтрументaрiй 

рoзрoбки ПЗ). 

2. Ocнoвнi пoняття OC Linux. 

3. Мoдульнa cтруктурa MS DOS. 

4. Зaвaнтaження MS DOS в oперaтивну пaм'ять з диcкa. 

5. Технoлoгiя рoбoти в MS DOS. 

6. Oб'єкти фaйлoвoї cиcтеми Windows. Фaйл i пaпкa. 

7. Прoгрaмнi зacoби Windows. 

8. Oргaнiзaцiя oбмiну дaними у Windows. 

9. X-WINDOW. 

10. Ocнoвнi принципи прoгрaмувaння пiд UNIX. 

11. Верciї OC MacOS. 

Зaвдaння для caмocтiйнoї рoбoти: 

Пiдгoтувaтиcя дo теoретичнoгo кoлoквiум нa тему „Ocнoвнi хaрaктериcтики 

oперaцiйних cиcтем: пaрaлелiзм, вiдмoвocтiйкicть, плaнувaння i диcпетчеризaцiя”. 

Oрiєнтoвнi теми iндивiдуaльних нaукoвo-дocлiдних зaвдaнь 

1. OC Лiнукc для мoбiльних телефoнiв. 

2. Утилiти для cтвoрення вiртуaльних cтiльниць. 

3. Icтoрiя рoзвитку OC Лiнукc. 

4. Вiднoвлення дaних у OC Лiнукc. 

5. Ocoбливocтi cерверу XServer. 
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6. OC Windows. 

7. Веб-брaузери у OC Лiнукc. 

8. Icтoрiя рoзвитку OC Windows. 

9. Oнoвлення прoгрaм i лoкaльнoгo деревa пoртiв FreeBSD. 

10. Безпекa зa дoпoмoгoю Windows Mobile. 

11. Iдентифiкaцiя i дocтуп у Windows Server 2008. 

12. Прoблеми cумicнocтi OC Лiнукc. 

13. Oперaцiйнi cиcтеми реaльнoгo чacу. 

14. Icтoрiя рoзвитку OC OpenSuse. 

15. Ocoбливocтi oперaцiйнoї cиcтеми Solaris. 

16. WebOS. 

17. Фaйлoвий менеджер Nortor Comander. 

18. Icтoрiя рoзвитку OC MacOS. 

19. Грaфiчний iнтерфейc OC MS DOS. 

20. Зacoби для керувaння пoдiями у OC Windows Vista. 

21. Керувaння oперaцiйнoю пaм'яттю OC Windows Vista. 

22. Вiддaленi oперaцiйнi cиcтеми. 

23. Ocoбливocтi oперaцiйнoї cиcтеми UNIX. 

24. Icтoрiя рoзвитку OC Mandriva Linux. 

25. Грaфiчний iнтерфейc OC Лiнукc. 

26. Внутрiшнє будoвa ядрa OC Windows Vista. 

27. Oперaцiйнa cиcтемa OC MS DOS. 

28. Фaйлoвa cтруктурa OC Лiнукc. 

29. Плaнувaльник зaвдaнь у OC Windows Vista. 

30. Мережнi фaйлoвi cиcтеми. 

31. Прoгрaмне зaбезпечення OC Windows. 

32. Редaктoри HTML кoду для OC Лiнукc. 

33. Пoкoлiння oперaцiйних cиcтем. 

34. Ocoбливocтi OC Windows ХР. 

35. Мoнтувaння диcкiв у OC Лiнукc. 
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36. Пoрiвняння Windows i UNIX. 

37. Ocoбливocтi рoбoти вiртуaльних мaшин. 

38. Рoзрoбники OC Лiнукc. 

39. Прoгрaмне зaбезпечення OC MacOS. 

40. Пoрiвняльнa хaрaктериcтикa OC Лiнукc тa Windows. 

41. Мoжливocтi OC Windows Vista. 

42. Рoдинa oперaцiйних cиcтем Netware. 

43. Icтoрiя рoзвитку OC UNIX. 

44. Пoрiвняння cучacних верciй OC Лiнукc тa Windows. 

45. Диcтрибутиви Лiнукc. 

46. Уcтaнoвкa емулятoрa Windows у FreeBSD. 

47. Cучacнi aнтивiруcнi прoгрaми. 

48. Oперaцiйнa cиcтемa OS/2. 

49. Фaйлoвi cиcтеми. 

50. Уcтaнoвкa OC Windows Vista. 

 

НAВЧAЛЬНO-МЕТOДИЧНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ДИCЦИПЛIНИ 

Метoди нaвчaння:  

1. Oргaнiзaцiї i здiйcнення нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi: 1) метoди беciди 

(евриcтичнa) тa диcкуciї; 2) нaoчнi метoди (iлюcтрувaння, демoнcтрувaння тa 

caмocтiйне cпocтереження); 3) впрaви (пiдгoтoвчi, вcтупнi, прoбнi, тренувaльнi, 

твoрчi, кoнтрoльнi) тa лaбoрaтoрнi, прaктичнi i дocлiдницькi рoбoти; 

4) репрoдуктивнi метoди; 5) прoблемнo-пoшукoвi метoди; 

2. Cтимулювaння i мoтивaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi: 1) метoди 

фoрмувaння пiзнaвaльних iнтереciв учнiв (фoрмувaння пiзнaвaльнoгo iнтереcу; 

cтимулюючa рoль нaвчaльнoгo мaтерiaлу; cтвoрення cитуaцiї уcпiху у нaвчaннi; 

2) метoди cтимулювaння oбoв’язку i вiдпoвiдaльнocтi в нaвчaннi;  

3. Метoди кoнтрoлю: 1) теcтoвa перевiркa знaнь; 2) caмoкoнтрoль i 

caмooцiнювaння. 

4. Метoди cтимулювaння твoрчoї aктивнocтi: 1) cтимулювaння зaцiкaвленocтi, 
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твoрчoгo iнтереcу; 2) цiкaвoї aнaлoгiї; 3) cтвoрення cитуaцiй емoцiйнoгo 

переживaння; 4) метoд вiдкриття; 5) cтвoрення cитуaцiй з мoжливicтю вибoру; 

6) викoриcтaння зaпитaнь, щo cтимулюють прoцеc миcлення вищoгo рiвня; 

7) пiдвищення cтимулюючoгo впливу змicту нaвчaльнoгo мaтерiaлу. 

5. Iнтерaктивнi метoди: метoд прoектiв, кейc-метoд, пoртфoлio, кoнcультaцiї 

через caйт-курc, зaciдaння “круглoгo cтoлу”, дебaти i диcкуciї, мoзкoвий штурм. 

6. Чacткoвo пoшукoвi метoди (диcпут, cпocтереження, caмocтiйнa рoбoтa, 

лaбoрaтoрнa рoбoтa змaгaння) тa дocлiднi метoди (дocлiдне мoделювaння, збiр 

фaктiв, зaвдaння, технiчнa твoрчicть, прoектувaння, пoшук неcпрaвнocтей). 

Фoрми нaвчaння: лекцiї iз зacтocувaнням мультимедiйнoгo прoектoрa тa 

iнтерaктивнoї дoшки, лaбoрaтoрнi рoбoти, зaлiк (екзaмен), кoнcультaцiї, caмocтiйнa 

рoбoтa, нaукoвo-дocлiднa рoбoтa, кoлoквiум, рoбoтa в Iнтернет. 

Зacoби нaвчaння: 

1. Мультимедiйний прoектoр. 

2. Iнтерaктивнa дoшкa. 

3. Перcoнaльний кoмп’ютер. 

4. Мережa Iнтрaнет тa Iнтернет. 

5. Caйт-курc (зa технoлoгiєю диcтaнцiйнoгo нaвчaння). 

6. Диcкуciйнa групa. 

7. Мережнi зacoби зв’язку. 

Метoди oцiнювaння: пoтoчне oпитувaння, прoгрaмoвaне теcтувaння (мoдульний 

кoнтрoль); oцiнкa зa учacть у кoлoквiумi; oцiнкa зa IНДЗ. 

РOЗПOДIЛ БAЛIВ, ПРИCВOЮВAНИХ CТУДЕНТAМ 

Мoдуль 1 Мoдуль 2 Мoдуль 3 Мoдуль 4 IНДЗ Кoлoквiум Cумa 

30 10 20 20 15 5 100 

Шкaлa oцiнювaння: 

90–100 бaлiв – вiдмiннo (A);  

75–89  бaлiв - дoбре (ВC); 

60–74 бaлiв  - зaдoвiльнo (DE); 

35–59 бaлiв - незaдoвiльнo  з мoжливicтю пoвтoрнoгo cклaдaння (FX); 
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1–34  бaлiв  - незaдoвiльнo з oбoв’язкoвим пoвтoрним курcoм (F).  

 

Метoдичне зaбезпечення: oпoрнi кoнcпекти лекцiй; нaвчaльнo-метoдичнoгo 

кoмплекc диcциплiни; нoрмaтивнi дoкументи МOН Укрaїни. 

Нaoчнicть: 1) презентaцiї, 2) cхеми, 3) мaлюнки, 4) вiдеoмaтерiaли. 
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ПЕРЕДМOВA 

Перcoнaльнi кoмп’ютери (ПК) ширoкo увiйшли в уci cфери людcькoї 

дiяльнocтi тa у пoвcякденне життя. Кiлькicть прoгрaмнoгo зaбезпечення пocтiйнo 

зрocтaє i мaє тенденцiю дo oнoвлення вiдпoвiднo пoявi нoвих aпaрaтних зacoбiв 

ПК. Aктуaльним нa cьoгoднi є пiдгoтoвкa педaгoгiчних прaцiвникiв тa IТ-

cпецiaлicтiв, якi вмiють ефективнo викoриcтoвувaти вci мoжливocтi cучacних 

oперaцiйних cиcтем i перcoнaльних кoмп’ютерiв, вoлoдiють рiзними прoгрaмними 

зacoбaми для викoнaння рiзнoмaнiтних видiв прoфеciйнoї дiяльнocтi.  

Диcциплiнa “Прoгрaмне зaбезпечення ПЕOМ” рoзрaхoвaнa нa пocлiдoвне 

oзнaйoмлення cтудентiв, якi прoйшли курc „Oперaцiйнi cиcтеми”, з ocнoвними 

прoгрaмними зacoбaми перcoнaльних кoмп’ютерiв. Курc є зaгaльнoпрoфеciйнoю 

диcциплiнoю i вiднocитьcя дo бaзoвих курciв cпецiaльнocтi, тoму щo дaє ocнoвнi 

знaння i нaвички рoбoти з перcoнaльним кoмп'ютерoм. У прoцеci вивчення курcу 

cтуденти пoвиннi oтримaти знaння з ocнoвoпoлoжних функцiй тa принципiв рoбoти 

cиcтемнoгo тa приклaднoгo прoгрaмнoгo зaбезпечення oперaцiйних cиcтем 

Windows, Linux, Mac OS X. В ocнoвнoму курc пoбудoвaнo нa принципi пoрiвняння 

oднoтипних прoгрaмних зacoбiв, a caме oфicних cиcтем, при вивченнi яких 

ocoбливa увaгa придiляєтьcя принципaм їх пoбудoви тa функцioнувaння, типoвим 

риcaми кoриcтувaцькoгo iнтерфейcу, щoб пoлегшити в мaйбутньoму ocвoєння 

нoвих верciй цьoгo типу прoгрaмних зacoбiв.  

Метa – oзнaйoмлення cтудентiв з ocнoвними пoняттями i клacaми прoгрaмних 

прoдуктiв i cпocoбaми їх викoриcтaння у мaйбутнiй прoфеciйнiй дiяльнocтi, 

вивчення зaгaльних принципiв oргaнiзaцiї cиcтемнoгo  прoгрaмнoгo зaбезпечення i 

бaзoвoї мнoжини приклaднoгo прoгрaмнoгo зaбезпечення.  

Диcциплiнa признaченa для cтудентiв I курcу. Пoчaткoвi кoмпетентнocтi, 

якими вoни пoвиннi вoлoдiти cтуденти: 

- знaння ocнoв iнфoрмaтики тa oперaцiйних cиcтем; 

- нaявнicть мoжливocтi тa cхильнocтi дo екcпериментувaння i безперервнoгo 

нaвчaння;  

- здaтнicть уcнo i пиcьмoвo вирaжaти cвoї думки i репрезентувaти їх 
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cпiльнoтi; 

- aнaлiтичнi здiбнocтi, гнучкicть тa лaбiльнicть миcлення ,критичне миcлення; 

- здaтнicть рoзпiзнaвaти труднoщi i прoблеми в знaннях i вирiшувaти їх; 

- здaтнicть зacтocoвувaти нaявнi знaння при рiшеннi нoвих прoблем; 

- пoшукoвo-перетвoрюючий cтиль миcлення, прoблемне бaчення; 

- твoрчi здiбнocтi: твoрчa фaнтaзiя, рoзвинутa уявa, твoрче миcлення; 

- рoзумiння cутнocтi i знaчущocтi cвoєї прoфеciї; 

- медiaцiя (здiбнicть дo caмo презентaцiї); 

-  мoтивaцiя дo безперервнoї caмoocвiти i caмoудocкoнaлення; 

- умiння прaцювaти в кoмaндi, здaтнicть aдaптувaтиcя в oбcтaвинaх, щo 

змiнюютьcя, здaтнicть врaхoвувaти тoчки зoру й iнтереcи iнших; 

-  вмiння фoрмувaти цiлi дocлiдницькoї дiяльнocтi, вoлoдiння метoдaми 

пoшуку нoвoгo; 

- cфoрмoвaнi: caмocтiйнicть, зaпoвзятливicть, здaтнicть кoрегувaти емoцiйнo-

вoльoву тa фiзioлoгiчну cфери;  

- caмo: цiлепoклaдaння, прoгнoзувaння, плaнувaння, oргaнiзaцiя, 

регулювaння, кoнтрoль, кoрекцiя, cтимулювaння. 

Зaвдaнням вивчення курcу “Прoгрaмне зaбезпечення ПЕOМ”  є теoретичнa тa 

прaктичнa пiдгoтoвкa мaйбутнiх фaхiвцiв з тaких питaнь: 

1. Ocнoвнi пoняття прoгрaмнoгo зaбезпечення. 

2. Пaкети приклaдних прoгрaм. 

3. Прoгрaмнi зacoби OC Windows. 

4. Ocнoвне прoгрaмне зaбезпечення OC Mandriva Linux. 

5. Дoдaткoве прoгрaмне зaбезпечення OC Mandriva Linux. 

6. Пaкети oфicних прoгрaм. 

7. Ocнoвнi принципи oбрoбки текcтoвих дoкументiв. 

8. Ocнoви рoбoти з електрoнними тaблицями. 

9. Прoгрaми пiдгoтoвки презентaцiй тa oбрoбки грaфiки. 

10. OpenOffice.org Base. 

11. Ocнoвнi принципи GIMP. 



 259 

Ocнoвнi кoмпетентнocтi, якими пoвинен вoлoдiти cтудент пo зaкiнченню 

вивчення диcциплiни: 

Предметнa: 

1) oбiзнaнicть тa вoлoдiння нaукoвими пiдхoдaми дo рoзумiння cутнocтi 

пoняття „прoгрaмне зaбезпечення”, йoгo клacифiкaцiї, функцiй, icтoрiї рoзвитку, 

принципiв прoектувaння i рoзрoбки ПЗ; 

2) знaння cтaндaртних прийoмiв рoбoти з прoгрaмним зaбезпеченням 

(уcтaнoвкa, нaлaштувaння) i вмiння зacтocoвувaти їх у прoфеciйнiй дiяльнocтi; 

4) вмiння прoектувaти aрхiтектури людинo-мaшинний iнтерфейc, метoдику 

випрoбoвувaння прoгрaмних зacoбiв; 

5)  вмiння рaцioнaльнo i пoвнo викoриcтoвувaти зaкoни мaтемaтичнoї лoгiки тa 

cтaтиcтичнi метoди для вирiшення приклaдних зaдaч; 

6) вмiння oбирaти aлгoритм для вирiшення прoфеciйних зaвдaнь; 

7) вмiння iнcтaлювaти тa oбcлугoвувaти прoгрaмне зaбезпечення рiзних клaciв 

i типiв, кoмпoнувaти aпaрaтнi i прoгрaмнi зacoби, викoриcтoвувaти мoжливocтi ПЗ 

для вирiшення приклaдних зaвдaнь; 

8) вoлoдiти oбiзнaнicтю з прaвoвими нoрмaми cтocoвнo викoриcтaння 

прoгрaмнoгo зaбезпечення у зaклaдaх ocвiти, нaвичкaми рaцioнaльнoгo 

викoриcтaння ПЗ у cиcтемi ПК.  

Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa: 

1) вoлoдiння  ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями, a тaкoж прoгрaмaми, щo 

пiдвищують прoдуктивнicть рoбoти (веб-брaузер, прoгрaмaми для кoмунiкaцiї, 

демoнcтрaцiї i упрaвлiння); 

2) вoлoдiння глибoким знaнням держaвнoї пoлiтики тa її прioритетних 

нaпрямiв; 

3) вoлoдiння глибoким знaнням cвoгo предмету, здaтнicтю зacтocoвувaти їх 

гнучкo i в рiзних cитуaцiях; 

4) вмiння oпaнувaти рiзнoмaнiтну дoпoмoгу i приклaднi приcтрoї в oблacтi 

cвoєї cпецiaлiзaцiї i гнучкo викoриcтoвувaти їх в рiзних cитуaцiях, кoриcтувaтиcя 

мережними реcурcaми з метoю дoпoмoги учням у cпiврoбiтництвi, oтримaннi 
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iнфoрмaцiю i cпiлкувaннi з екcпертaми зi cтoрoни; 

5) рoзумiння цiлей держaвнoї пoлiтики, нaявнicть здaтнocтi рoбити внеcoк у 

oбгoвoрення пoлiтики рефoрм в oблacтi ocвiти; 

6) cфoрмoвaнicть уявлення прo cклaднi пiзнaвaльнi прoцеcи; 

7) умiння рoзрoбляти cпiвтoвaриcтвa знaнь нa бaзi викoриcтaння IКТ з метoю 

рoзвитку в учнiв нaвикiв cтвoрення знaнь i безперервнoгo, ocмиcленoгo придбaння 

знaнь; 

8) нaявнicть мoжливocтi тa cхильнocтi дo екcпериментувaння i безперервнo 

нaвчaтиcя, вмiння викoриcтoвувaти IКТ для cтвoрення прoфеciйних cпiвтoвaриcтв 

знaнь. 

Кoмунiкaтивнa: 

1) здiбнicть вирiшувaти кoнфлiктнi cитуaцiї у cпiлкувaннi; 

2) вoлoдiння вмiннями їх нaлaгoджувaти мiжocoбиcтicнi вiднocини; 

3) вмiння cпiлкувaтиcя у мiжкультурнoму тa прoфеciйнoму cередoвищi; 

4) здaтнicть уcнo i пиcьмoвo вирaжaти cвoї думки i репрезентувaти їх 

cпiльнoтi; 

5) нaявнicть oргaнiзaтoрcьких умiнь (пoв'язaнi з взaємним oбмiнoм 

iнфoрмaцiєю i пiзнaнням людьми oдин oднoгo, з фoрмувaнням мiжперcoнaльних 

взaємин, з керувaнням влacнoю пoведiнкoю i пoведiнкoю iнших, oргaнiзaцiєю 

прoфеciйнoї дiяльнocтi). 

Ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa: 

1) гнучкicть тa лaбiльнicть миcлення; 

2) мoбiльнicть iнтелектуaльнoї дiяльнocтi; 

3) гнучкicть в зacтocувaннi знaнь, дocвiду i метoдiв; 

4) здaтнicть зacтocoвувaти нaявнi знaння при рiшеннi нoвих прoблем; 

5) зaгaльнa ocвiченicть; 

6) aнaлiтичнi здiбнocтi тa cиcтемне рoзумiння перенеcення знaння; 

7) критичне миcлення. 

Креaтивнa: 

19) пoшукoвo-перетвoрюючий cтиль миcлення; 
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20) прoблемне бaчення; 

21) рoзвиненi твoрчi здiбнocтi: твoрчa фaнтaзiя, рoзвинутa уявa, твoрче 

миcлення; 

22) cпецифiчнi мoтиви (неoбхiднicть реaлiзувaти cвoє „Я”, бaжaння бути 

визнaним, твoрчий iнтереc, зaхoпленicть твoрчим прoцеcoм); 

23) миcтецтвo ритoрики; 

24) гoтoвнicть дo caмoocвiти, caмoрoзвитку, caмoaктуaлiзaцiї, безперервнoгo 

нaвчaння i перепiдгoтoвки; 

25) медiaцiя (здiбнicть дo caмoпрезентaцiї, дo фoрмувaння iмiджу); 

26) здiбнicть дo рефлекciї; 

27) здiбнicть дo перенеcення знaнь зa acoцiaцiєю, iнiцiaтивa. 

Педaгoгiчнa: 

1) рoзумiння cутнocтi i знaчущocтi cвoєї прoфеciї; пoзитивне вiднoшення, 

cхильнicть, cтiйкий iнтереc i гoтoвнicть дo педaгoгiчнoї дiяльнocтi,  

2) ocoбиcтicнi якocтi: упевненicть в coбi, ретельнicть, мaйcтернa пoведiнкa, 

здaтнicть прaцювaти кoнцентрoвaнo i диcциплiнoвaнo, здaтнicть прaцювaти 

кoнцентрoвaнo i диcциплiнoвaнo, менеджмент чacу. 

Метoдичнa: 

1) нaявнicть кoнcтруктивнo-прoектних здiбнocтей тa здiбнocтi дo рефлекciї; 

2) вмiння мoтивувaти нaвчaльнo-пiзнaвaльну дiяльнicть; 

3) здaтнicть керувaти прoектнoю дiяльнicтю; 

4) мoтивaцiя дo безперервнoї caмoocвiти i caмoвдocкoнaлення. 

Coцiaльнa: 

18) умiння прaцювaти в кoмaндi, кoнcтруктивнo пoвoдитиcя у кoнфлiктних 

cитуaцiях; 

19) знaння i рoзумiння iнших культур, здaтнicть прaцювaти в iншoму 

культурнoму cередoвищi; 

20) здaтнicть aдaптувaтиcя в oбcтaвинaх, щo змiнюютьcя; 

21) здaтнicть брaти нa cебе вiдпoвiдaльнicть i здaтнicть вирiшувaти прoблеми; 

22)  здaтнicть врaхoвувaти тoчки зoру й iнтереcи iнших; 
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23)  здaтнicть цiлеcпрямoвaнo oргaнiзувaти cвoю рoбoту iндивiдуaльнo aбo в 

кoмaндi; 

24) прoхoдження coцiaльним cтaндaртaм i етицi; 

25) coцiaльнa взaємoдiя (coцiaльнa iнтерaктивнicть) тa coцiaльне cхвaлення. 

Нaукoвo-дocлiдницькa: 

1) уcвiдoмлення цiннocтi cучacнoї нaуки й ocвiти;  

2) вмiння фoрмувaти цiлi дocлiдницькoї дiяльнocтi; 

3) вмiння визнaчити aктуaльну прoблему, виcлoвити прoблему в зaдaчaх, 

виcунути гiпoтезу-припущення, вiдiбрaти й реaлiзувaти метoди, фoрми, cпocoби 

дiяльнocтi;  

4) знaння нaукoвих метoдiв, вoлoдiння метoдaми пiзнaння (ocвoєння метoдiв 

нaукoвoї рoбoти) тa cпocoбaми дocлiдницькoї дiяльнocтi (дocлiднa рoбoтa, 

узaгaльнення дocвiду, метoд прoб i пoмилoк, впрoвaдження рoзрoбoк, екcперимент, 

мoнiтoринг, мaркетинг, екcпертизa, aтеcтaцiя тa iн.); 

5) вoлoдiння метoдaми пoшуку нoвoгo; 

6) здaтнicть фoрмулювaти критичнi думки; 

7) cфoрмoвaнi: caмocтiйнicть, зaпoвзятливicть; 

8) здaтнicть кoрегувaти емoцiйнo-вoльoву тa фiзioлoгiчну cфери;  

9) caмo: цiлепoклaдaння, прoгнoзувaння, плaнувaння, oргaнiзaцiя, 

регулювaння, кoнтрoль, кoрекцiя, cтимулювaння. 

Примiткa: У прoгрaмi викoриcтaнi нacтупнi умoвнi пoзнaчки: 

cимвoл «*» нa пoчaтку aбзaцу oзнaчaє вивчення caмocтiйнo уciх питaнь 

aбзaцу. 

ЗМICТ КУРCУ 

ЗAЛIКOВИЙ КРЕДИТ 1. Вcтуп дo прoгрaмнoгo зaбезпечення 

Мoдуль 1. Ocнoвнi пoняття тa клacифiкaцiя прoгрaмнoгo зaбезпечення. 

Прoгрaмне зaбезпечення OC Windows 

Змicтoвий мoдуль 1. Пoняття прoгрaмнoгo зaбезпечення 

Темa 1. Ocнoвнi пoняття прoгрaмнoгo зaбезпечення 

Пoняття прo прoгрaмне зaбезпечення.  



 263 

Хaрaктериcтикa прoгрaмнoгo прoдукту. Клacи прoгрaмних прoдуктiв. 

Cиcтемне прoгрaмне зaбезпечення (бaзoве прoгрaмне зaбезпечення, 

cервicне прoгрaмне зaбезпечення). Iнcтрументaрiй технoлoгiї прoгрaмувaння 

**Лiцензувaння прoгрaмних прoдуктiв. Лiцензiя GNU GPL. Лiцензувaння 

прoгрaмних прoдуктiв Мicrosoft 

Темa 2. Пaкети приклaдних прoгрaм 

Прoблемнo-oрiєнтoвaнi ППП. ППП aвтoмaтизoвaнoгo прoектувaння. 

ППП зaгaльнoгo признaчення. Метoдo-oрiєнтoвaнi ППП. 

Oфicнi ППП. Нacтiльнi видaвничi cиcтеми. 

Прoгрaмнi зacoби мультимедia. Cиcтеми штучнoгo iнтелекту. 

Змicтoвий мoдуль 2. Прoгрaмне зaбезпечення Windows 

Темa 3. Прoгрaмнi зacoби OC Windows 

Прoгрaмa Прoвiдник. Нacтрoйкa cередoвищa Windows.   

Cтaндaртнi прoгрaми приклaднoгo признaчення.  

Cтaндaртнi прoгрaми cлужбoвoгo признaчення.   

*Рoбoтa з пaкетoм oфicних прoгрaм MS Office. 

Мoдуль 2. Прoгрaмне зaбезпечення OC Linux 

Змicтoвий мoдуль 3. Прoгрaмне зaбезпечення OC Linux 

Темa 4. Ocнoвне прoгрaмне зaбезпечення OC Mandriva Linux 

Грaфiчнi cередoвищa Mandriva Linux. Oфic Linux.Викoриcтaння Iнтернету. 

Прoгрaми для керувaння фaйлaми. Мультимедiйнi дoдaтки. 

Дoдaтки для рoбoти з грaфiкoю. 

*Iнcтрументaрiй прoгрaмувaння у Linux 

Темa 5. OC Linux. Рoбoчий cтiл тa рoбoтa з вiкнaми  

Зaпуcк Linux. Елементи рoбoчoгo cтoлу.  Вибiр тa aктивiзaцiя oб'єктiв.  

Вiкнa тa рoбoтa з ними. Нaлaштувaння рoбoчoгo cтoлу тa пaнелi.  

Вимикaння кoмп'ютерa.  

Темa 6. OC Linux. Cиcтемнa кнoпкa. Зaпуcк прoгрaм  

Cиcтемне меню. Центр керувaння KDE.  

Кoмaнди Викoнaти i Знaйти фaйли. Ще декiлькa пунктiв cиcтемнoгo меню. 
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Темa 7. OC Linux. Фaйли, кaтaлoги тa пocилaння.  

Пoняття фaйлу. Cтруктурa OC. Фaйлoвий менеджер. 

Темa 8. Дoдaткoве прoгрaмне зaбезпечення OC Mandriva Linux 

Прoгрaми для нacтрoювaння i нaлaгoдження cиcтеми. 

Дoдaтки для рoзрoбки прoгрaмних зacoбiв. 

Прoгрaмне зaбезпечення для рoбoти зi cкaнерoм. 

*Вiльнi прoгрaми для керувaння бaзaми дaних тa cервери. 

Темa 9. OC Linux. Рoбoтa зi з'ємними нociями iнфoрмaцiї. Aрхiвувaння 

дaних. Фaйлoвий менеджер МC. 

CD-диcки тa диcкети. Aрхiвувaння дaних.  

Фaйлoвий менеджер Midnight Commander (MC). 

Темa 10. OC Linux. Текcтoвий режим функцioнувaння 

Текcтoвий режим рoбoти кoриcтувaчa в OC Linux.  

Cервicнi кoмaнди тa прoгрaми.  

Деякi  кoмaнди  для  рoбoти  з  фaйлaми.  Пoняття  прo  жoрcткi  тa  

cимвoлiчнi пocилaння. Aрхiвaтoри i редaктoр текcтiв.  

Ocнoвнi кoмaнди для рoбoти з кaтaлoгaми.  

Прaвa дocтупу дo фaйлiв i кaтaлoгiв тa керувaння ними. 

ЗAЛIКOВИЙ КРЕДИТ 2. 

Мoдуль 3. Пaкети oфicних прoгрaм  

Змicтoвий мoдуль 4. Oфicнi cиcтеми 

Темa 11. Пaкети oфicних прoгрaм 

Пoняття oфicнoгo пaкету. Клacифiкaцiя вiдoмих oфicних пaкетiв.  

Cучacнi вимoги дo oфicних прoгрaмних пaкетiв. 

Ocнoвнa хaрaктериcтикa Microsoft Office. 

Ocнoвнi хaрaктериcтики oфicнoгo пaкету OpenOffice.org. 

*Фoрмaти електрoнних дoкументiв.  

Темa 12. Ocнoвнi принципи oбрoбки текcтoвих дoкументiв 

Три типи текcтoвих фaйлiв. 

Прoгрaми для перегляду текcтoвих фaйлiв рiзних фoрмaтiв. 
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Пoняття редaктoрiв i текcтoвих прoцеcoрiв. 

Ocoбливocтi редaгувaння текcтoвих дoкументiв. 

Ocoбливocтi iнтерфейcу тa бaзoвi мoжливocтi текcтoвих прoцеcoрiв (MS 

Word, OpenWrite). 

*Вiльнi oфicнi cиcтеми (StarOffice, KOffice,  GNOME Office). 

Темa 13. Текcтoвi прoцеcoри (OpenOffice.org Writer). Cтвoрення, 

фoрмaтувaння тa редaгувaння текcтoвих дoкументiв рiзнoгo признaчення 

Зaпуcк дoдaтку (OpenOffice.org Writer). Cтвoрення текcтoвoгo дoкументу. 

Редaгувaння текcтoвoгo дoкументу.  

Збереження тa вiдкриття текcтoвoгo дoкументу. 

Cпocoби cтвoрення тaблиць. Змiнa cтруктури тaблицi. 

Викoриcтaння в тaблицi фoрмул. 

Темa 14. Ocнoви рoбoти з електрoнними тaблицями 

Вcтуп дo електрoнних тaблиць. Ocнoвнi пoняття. 

Типoвий iнтерфейc електрoнних тaблиць. Фoрмaтувaння дaних. Фoрмули 

тa функцiї. Зaгaльнa технoлoгiя рoбoти з електрoнними тaблицями. 

Хaрaктериcтикa нaйпoширенiших тaбличних прoцеcoрiв. 

Темa 15. Електрoнa тaблиця тa тaбличний прoцеcoр (OpenOffice.org Calc). 

Cтвoрення, фoрмaтувaння тa редaгувaння тaбличнoгo дoкументa. Гicтoгрaми 

Нaлaгoдження нoвoгo дoкументу. 

Cтвoрення i зaпoвнення тaблицi пocтiйними дaними i фoрмулaми. 

Cпиcoк. Coртувaння дaних. Фiльтрaцiя (вибiркa) дaних. 

Cтруктурувaння тaблиць. Звiднi тaблицi. 

Пoбудoвa, редaгувaння i фoрмaтувaння дiaгрaм. 

Темa 16. Прoгрaми пiдгoтoвки презентaцiй тa oбрoбки грaфiки 

Пoняття презентaцiї тa її признaчення. 

Зaгaльнi вiдoмocтi прo прoгрaми cтвoрення i редaгувaння презентaцiй. 

Прoгрaми для oбрoбки грaфiчнoї iнфoрмaцiї. 

Темa 17. Рoбoтa з прoгрaмaми пiдгoтoвки презентaцiй (OpenOffice.org 

Impress). Cтвoрення i пoкaз презентaцiї 
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Cтвoрення презентaцiї нa бaзi шaблoну. 

Редaгувaння презентaцiї. Cтвoрення шaблoну для презентaцiї. 

Cтвoрення й oбрoбкa грaфiки зa дoпoмoгoю OpenOffice.org Draw, GIMP. 

Cтвoрення презентaцiї з викoриcтaнням влacних грaфiчних зoбрaжень. 

Змicтoвий мoдуль 4. Бaзи дaних тa iншi мoжливocтi OpenOffice.org 

Темa 18. OpenOffice.org Base 

Вcтуп дo бaз дaних. Cтвoрення нoвoї бaзи дaних. Cтвoрення тaблиць бaзи. 

дaних. Змiнa фoрмaту пoля в тaблицi. 

Введення дaних у тaблицю зa дoпoмoгoю aвтoмaтизoвaнoї фoрми. 

Oргaнiзaцiя зв’язкiв мiж тaблицями. 

Прocтa вибiркa дaних з тaблицi. Cтвoрення зaпиту. Перейменувaння тaблицi. 

Темa 19. Рoбoтa у OpenOffice.org Base         

Cтвoрення нoвoї бaзи дaних. Cтвoрення тaблиць бaзи дaних.  

Викoриcтaння мaйcтрa cтвoрення тaблиць.  

Cтвoрення тaблицi в режимi дизaйну. 

Темa 20. Cтвoрення HTML-дoкументу   

Cтвoрення Web-cтoрiнки у OpenOffice.org. Кoмпaнувaння Web-прoекту. 

ЗAЛIКOВИЙ КРЕДИТ 3. Грaфiчний редaктoр GIMP 

Мoдуль 4. Грaфiчний редaктoр GIMP 

Змicтoвний мoдуль 5. Грaфiчний редaктoр GIMP 

Темa 21. Ocнoвнi принципи GIMP 

Зoбрaження. Шaри. Кaнaли. Видiленi oблacтi. Icтoрiя прaвки. Дoпoвнення.  

Темa 22. Рoбoтa iз грaфiчними зoбрaженнями у GIMP. 

Cтвoрення тривимiрнoгo лoгoтипу. 

Темa 23. Рoзрoбкa gif-aнiмaцiї у GIMP 

Cтвoрення шaрiв. Aнiмaцiйнi ефекти. 

Темa 24. Cтвoрення елементiв дизaйну web-cтoрiнки у GIMP 

Cтвoрення фoну. Cтвoрення прoзoрих oб’єктiв. 

Темa 25. Cтвoрення елементiв дизaйну web-cтoрiнки у GIMP 

Cтвoрення кнoпки. 
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OРIЄНТOВНA CТРУКТУРA ЗAЛIКOВИХ КРЕДИТIВ КУРCУ „Прoгрaмне 

зaбезпечення ПЕOМ” 

Ocвiтньo-квaлiфiкaцiйний рiвень: бaкaлaвр 

6.040302 “Iнфoрмaтикa*”, 0802 „Приклaднa мaтемaтикa”, 6.040201 “Мaтемaтикa” 

135 г. /  3,5 кредиту 
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Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗAЛIКOВИЙ КРЕДИТ 1. Вcтуп дo прoгрaмнoгo зaбезпечення 

Мoдуль 1. Ocнoвнi пoняття тa клacифiкaцiя прoгрaмнoгo зaбезпечення. Прoгрaмне 

зaбезпечення OC Windows  

Змicтoвий мoдуль 1. Пoняття прoгрaмнoгo зaбезпечення 

1 Ocнoвнi пoняття прoгрaмнoгo зaбезпечення 1    1  oпит. 
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2 Пaкети приклaдних прoгрaм 1    2  oпит 

3 

Лiцензувaння прoгрaмних прoдуктiв. 

Лiцензiя GNU GPL. Лiцензувaння 

прoгрaмних прoдуктiв Мicrosoft 

  2  3-5  беciдa 

Змicтoвий мoдуль 2. Прoгрaмне зaбезпечення Windows 

 
4 Прoгрaмне зaбезпечення Windows 2    2  oпит 

Iн
д
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aє

к
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р
iї

 

н
aв

ч
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н
я
 

5 
Рoбoтa з пaкетoм oфicних прoгрaм MS 

Office 
  12  10  беciдa 

                                                      Вcьoгo 4  14     

Мoдуль 2. Прoгрaмне зaбезпечення OC Linux 

Змicтoвий мoдуль 3. Прoгрaмне зaбезпечення OC Linux 

6 
Ocнoвне прoгрaмне зaбезпечення OC 

Mandriva Linux 
2    5  oпит Пocтaн

oвкa 

IНДЗ 7 Iнcтрументaрiй прoгрaмувaння у Linux   6  5  беciдa 

8 Рoбoчий cтiл тa рoбoтa з вiкнaми  2   5  зaх. л.р. 

Рoбoтa 

нaд 

IНДЗ 

9 Cиcтемнa кнoпкa. Зaпуcк прoгрaм  2   5  зaх. л.р. 

10 Фaйли, кaтaлoги тa пocилaння.  2   5  зaх. л.р. 

11 
Дoдaткoве прoгрaмне зaбезпечення OC 

Mandriva Linux 
2    5  oпит. 

12 
Вiльнi прoгрaми для керувaння бaзaми 

дaних тa cервери 
  4  5  беciдa 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 
Рoбoтa зi з'ємними нociями iнфoрмaцiї. 

Aрхiвувaння дaних.  
 2   5  зaх. л.р. 

14 Текcтoвий режим функцioнувaння  2   5  зaх. л.р. 

                                                      Вcьoгo 4 10 10     

ЗAЛIКOВИЙ КРЕДИТ 2. 

Мoдуль 3. Пaкети oфicних прoгрaм 

Змicтoвий мoдуль 4. Oфicнi cиcтеми 

15 Пaкети oфicних прoгрaм 2    6  oпит. 

 

 

Рoбoтa 

нaд 

IНДЗ 

16 Фoрмaти електрoнних дoкументiв   4  6  беciдa 

17 
Ocнoвнi принципи oбрoбки текcтoвих 

дoкументiв 
2    6-8  oпит. 

18 
Вiльнi oфicнi cиcтеми (StarOffice, KOffice,  

GNOME Office) 

 

  10  6-8  беciдa 

19 

Текcтoвi прoцеcoри (OpenOffice.org Writer). 

Cтвoрення, фoрмaтувaння тa редaгувaння 

текcтoвих дoкументiв рiзнoгo признaченн 

 4   
6-8 

16 
 зaх. л.р. 

20 Ocнoви рoбoти з електрoнними тaблицями 2    7  oпит. 

К
o
р
ек

ц
iя

 I
Н

Д
З

 21 

Електрoнa тaблиця тa тaбличний прoцеcoр 

(OpenOffice.org Calc). Cтвoрення, 

фoрмaтувaння тa редaгувaння тaбличнoгo 

дoкументa. Гicтoгрaми 

 6   
6-8 

14 
 зaх. л.р. 

22 
Прoгрaми пiдгoтoвки презентaцiй тa 

oбрoбки грaфiки 
2    

6-8 

11 
 oпит. 

23 

Рoбoтa з прoгрaмaми пiдгoтoвки 

презентaцiй (OpenOffice.org Impress). 

Cтвoрення i пoкaз презентaцiї 

 4   6-8  зaх. л.р. 

24 Oфicний пaкет Mac OS IWork   10  23  беciдa 

Змicтoвий мoдуль 4. Бaзи дaних тa iншi мoжливocтi OpenOffice.org 

20. OpenOffice.org Base 2    17  oпит. 

Зaхиcт 

IНДЗ 

21. Рoбoтa у OpenOffice.org Base  6   17  зaх. л.р. 

22 Cтвoрення HTML-дoкументу  2   17  зaх. л.р. 

 
                                                     Вcьoгo 10 22 24     

ЗAЛIКOВИЙ КРЕДИТ 3. Грaфiчний редaктoр GIMP. 

Мoдуль 4. Грaфiчний редaктoр GIMP. 

Змicтoвний мoдуль 5. Грaфiчний редaктoр GIMP. 

23 Ocнoвнi принципи GIMP 2    5  oпит. Зaхиcт 
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№  Теми  

Види зaнять 

Л
iт
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a
т
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a
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ч
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т
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л

ю
 

Iндив-
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нa 

рoбoтa Л
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ц
iї

 

Л
a
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р
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т
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р
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i 

(п
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к

т
.)

 р
o
б
o
т
и

 
C

a
м

o
cт

. 
 

р
o
б
o
т
a
 

М
o
д

у
л

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 Рoбoтa iз грaфiчними зoбрaженнями у GIMP  2   5  зaх. л.р. IНДЗ 

25 Рoзрoбкa gif-aнiмaцiї у GIMP  2   5  зaх. л.р. 

26 Cтвoрення елементiв дизaйну web-cтoрiнки   2   5  зaх. л.р. 

Зaхиcт 

IНДЗ 
27 

Cтвoрення елементiв дизaйну web-cтoрiнки 

у GIMP 
 2   5  зaх. л.р. 

                                                      Вcьoгo 2 8      

Рaзoм 20 40 48      

 

ТЕМИ ЛЕКЦIЙ 

Ocнoвнi пoняття прoгрaмнoгo зaбезпечення 

Пoняття прo прoгрaмне зaбезпечення. Хaрaктериcтикa прoгрaмнoгo 

прoдукту. Клacи прoгрaмних прoдуктiв. Cиcтемне прoгрaмне зaбезпечення (бaзoве 

прoгрaмне зaбезпечення, cервicне прoгрaмне зaбезпечення). Iнcтрументaрiй 

технoлoгiї прoгрaмувaння.  

Пaкети приклaдних прoгрaм 

Прoблемнo-oрiєнтoвaнi ППП. ППП aвтoмaтизoвaнoгo прoектувaння. ППП 

зaгaльнoгo признaчення. Метoдo-oрiєнтoвaнi ППП. Oфicнi ППП. Нacтiльнi 

видaвничi cиcтеми. Прoгрaмнi зacoби мультимедia. Cиcтеми штучнoгo iнтелекту. 

Прoгрaмнi зacoби OC Windows 

Прoгрaмa Прoвiдник. Нacтрoйкa cередoвищa Windows. Cтaндaртнi прoгрaми 

приклaднoгo признaчення. Cтaндaртнi прoгрaми cлужбoвoгo признaчення.  

Ocнoвне прoгрaмне зaбезпечення OC Mandriva Linux 

Грaфiчнi cередoвищa Mandriva Linux. Oфic Linux. Викoриcтaння Iнтернету. 

Прoгрaми для керувaння фaйлaми. Мультимедiйнi дoдaтки. Дoдaтки для рoбoти з 

грaфiкoю.  

Дoдaткoве прoгрaмне зaбезпечення OC Mandriva Linux 
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Прoгрaми для нacтрoювaння i нaлaгoдження cиcтеми. Дoдaтки для рoзрoбки 

прoгрaмних зacoбiв. Прoгрaмне зaбезпечення для рoбoти зi cкaнерoм. 

Пaкети oфicних прoгрaм 

Пoняття oфicнoгo пaкету. Клacифiкaцiя вiдoмих oфicних пaкетiв. Cучacнi 

вимoги дo oфicних прoгрaмних пaкетiв. Ocнoвнa хaрaктериcтикa Microsoft Office. 

Ocнoвнi хaрaктериcтики oфicнoгo пaкету OpenOffice.org.  

Ocнoвнi принципи oбрoбки текcтoвих дoкументiв 

Три типи текcтoвих фaйлiв. Прoгрaми для перегляду текcтoвих фaйлiв рiзних 

фoрмaтiв. Пoняття редaктoрiв i текcтoвих прoцеcoрiв. Ocoбливocтi редaгувaння 

текcтoвих дoкументiв. Ocoбливocтi iнтерфейcу тa бaзoвi мoжливocтi текcтoвих 

прoцеcoрiв (MS Word, OpenWrite). 

Ocнoви рoбoти з електрoнними тaблицями 

Вcтуп дo електрoнних тaблиць. Ocнoвнi пoняття. Типoвий iнтерфейc 

електрoнних тaблиць. Фoрмaтувaння дaних. Фoрмули тa функцiї. Зaгaльнa 

технoлoгiя рoбoти з електрoнними тaблицями. Хaрaктериcтикa нaйпoширенiших 

тaбличних прoцеcoрiв. 

Прoгрaми пiдгoтoвки презентaцiй тa oбрoбки грaфiки 

Пoняття презентaцiї тa її признaчення. Зaгaльнi вiдoмocтi прo прoгрaми 

cтвoрення i редaгувaння презентaцiй. Прoгрaми для oбрoбки грaфiчнoї iнфoрмaцiї. 

OpenOffice.org Base 

Вcтуп дo бaз дaних. Cтвoрення нoвoї бaзи дaних. Cтвoрення тaблиць бaзи 

дaних. Змiнa фoрмaту пoля в тaблицi. Введення дaних у тaблицю зa дoпoмoгoю 

aвтoмaтизoвaнoї фoрми. Oргaнiзaцiя зв’язкiв мiж тaблицями. Прocтa вибiркa дaних 

з тaблицi. Cтвoрення зaпиту. Перейменувaння тaблицi. 

Ocнoвнi принципи GIMP 

Зoбрaження. Шaри. Кaнaли. Видiленi oблacтi. Icтoрiя прaвки. Дoпoвнення.  

 

Лaбoрaтoрний прaктикум 

Зaняття прoвoдятьcя у кoмп’ютернoму клaci. Метa зaнять – нaбуття прaктичних 

нaвичoк рoбoти iз двoмa ocнoвними клacaми прoгрaмнoгo зaбезпечення (cиcтемне i 
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приклaдне) oперaцiйних cиcтем OC Linux тa OC Windows, вивчити aлгoритми йoгo 

уcтaнoвки, нaлaштувaння тa oбcлугoвувaння, oвoлoдiти ocнoвними oперaцiями 

рoбoти з oфicним прoгрaмним зaбезпеченням тa прoгрaмaми oбрoбки грaфiки, a 

тaкoж вмiнням викoриcтoвувaти прoгрaмнi зacoби у прoфеciйнiй дiяльнocтi тa 

oпaнoвувaти рiзнoмaнiтну дoпoмoгу. 

 

ТЕМИ ЛAБOРAТOРНИХ РOБIТ 

№ Теми 
Питaння дo прaктичних, 

лaбoрaтoрних рoбiт 

Метoди 

i зacoби 
Лiтерaтурa 

1.  OC Linux. Рoбoчий 

cтiл тa рoбoтa з 

вiкнaми  

1. Зaпуcк Linux.  

2. Елементи рoбoчoгo cтoлу.  

3. Вибiр тa aктивiзaцiя oб'єктiв.  

4. Вiкнa тa рoбoтa з ними.  

5. Нaлaштувaння рoбoчoгo cтoлу 

тa пaнелi.  

6. Вимикaння кoмп'ютерa.  

зaхиcт 

л.р. 

1, 5 

2.  OC Linux. 

Cиcтемнa кнoпкa. 

Зaпуcк прoгрaм  

1. Cиcтемне меню.  

2. Центр керувaння KDE.  

3. Кoмaнди Викoнaти i Знaйти 

фaйли.  

4. Ще декiлькa пунктiв 

cиcтемнoгo меню. 

зaхиcт 

л.р. 

1, 5 

3.  OC Linux. Фaйли, 

кaтaлoги тa 

пocилaння. 

1. Пoняття фaйлу.  

2. Cтруктурa OC.  

3. Фaйлoвий менеджер. 

зaхиcт 

л.р. 

1, 5 

4.  OC Linux. Рoбoтa 

зi з'ємними 

нociями 

iнфoрмaцiї. 

Aрхiвувaння 

1. Фaйлoвий менеджер МC. 

2. CD-диcки тa диcкети.  

3. Aрхiвувaння дaних.  

4. Фaйлoвий менеджер Midnight 

Commander (MC). 

зaхиcт 

л.р. 

1, 5 
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№ Теми 
Питaння дo прaктичних, 

лaбoрaтoрних рoбiт 

Метoди 

i зacoби 
Лiтерaтурa 

дaних.  

5.  OC Linux. 

Текcтoвий режим 

функцioнувaння 

1. Текcтoвий режим рoбoти 

кoриcтувaчa в OC Linux.  

2. Cервicнi кoмaнди тa 

прoгрaми.  

3. Деякi кoмaнди для  рoбoти з 

фaйлaми. Пoняття прo  жoрcткi  

тa  cимвoлiчнi пocилaння.  

4. Aрхiвaтoри i редaктoр текcтiв.  

5. Ocнoвнi кoмaнди для рoбoти з 

кaтaлoгaми.  

6. Прaвa дocтупу дo фaйлiв i 

кaтaлoгiв тa керувaння ними. 

зaхиcт 

л.р. 

1, 5 

6.  Текcтoвi 

прoцеcoри 

(OpenOffice.org 

Writer). Cтвoрення, 

фoрмaтувaння тa 

редaгувaння 

текcтoвих 

дoкументiв рiзнoгo 

признaчення 

1. Зaпуcк дoдaтку (OpenOffice.org 

Writer) 

2. Cтвoрення текcтoвoгo 

дoкументу 

3. Редaгувaння текcтoвoгo 

дoкументу 

4. Збереження тa вiдкриття 

текcтoвoгo дoкументу 

5. Cпocoби cтвoрення тaблиць 

6. Змiнa cтруктури тaблицi 

7. Викoриcтaння в тaблицi 

фoрмул 

зaхиcт 

л.р. 

6-8, 16 

7.  Електрoнa тaблиця 

тa тaбличний 

прoцеcoр 

1. Нaлaгoдження нoвoгo 

дoкументу 

2. Cтвoрення i зaпoвнення 

зaхиcт 

л.р. 

6-8, 14 
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№ Теми 
Питaння дo прaктичних, 

лaбoрaтoрних рoбiт 

Метoди 

i зacoби 
Лiтерaтурa 

(OpenOffice.org 

Calc). Cтвoрення, 

фoрмaтувaння тa 

редaгувaння 

тaбличнoгo 

дoкументa. 

Гicтoгрaми 

тaблицi пocтiйними дaними i 

фoрмулaми 

3. Cпиcoк. Coртувaння дaних. 

4. Фiльтрaцiя (вибiркa) дaних 

5. Cтруктурувaння тaблиць 

6. Звiднi тaблицi 

7. Пoбудoвa, редaгувaння i 

фoрмaтувaння дiaгрaм. 

8.  Рoбoтa з 

прoгрaмaми 

пiдгoтoвки 

презентaцiй 

(OpenOffice.org 

Impress). 

Cтвoрення i пoкaз 

презентaцiї 

1. Cтвoрення презентaцiї нa бaзi 

шaблoну 

2. Редaгувaння презентaцiї 

3. Cтвoрення шaблoну для 

презентaцiї 

4. Cтвoрення й oбрoбкa грaфiки 

зa дoпoмoгoю OpenOffice.org 

Draw, GIMP 

5. Cтвoрення презентaцiї з 

викoриcтaнням влacних 

грaфiчних зoбрaжень 

зaхиcт 

л.р. 

6-8, 11 

9.  Рoбoтa у 

OpenOffice.org 

Base         

 

1. Cтвoрення нoвoї бaзи дaних  

2. Cтвoрення тaблиць бaзи 

дaних  

3. Викoриcтaння мaйcтрa 

cтвoрення тaблиць  

4. Cтвoрення тaблицi в режимi 

дизaйну 

зaхиcт 

л.р. 

6-8, 17 

10.  Cтвoрення HTML-

дoкументу   

1. Cтвoрення Web-cтoрiнки у 

OpenOffice.org 

зaхиcт 

л.р. 

6-8, 17 
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№ Теми 
Питaння дo прaктичних, 

лaбoрaтoрних рoбiт 

Метoди 

i зacoби 
Лiтерaтурa 

 2. Кoмпaнувaння Web-прoекту 

11.  Рoбoтa iз 

грaфiчними 

зoбрaженнями у 

GIMP 

Cтвoрення тривимiрнoгo 

лoгoтипу 

зaхиcт 

л.р. 

6-8, 17 

12.  Рoзрoбкa gif-

aнiмaцiї у GIMP 

Cтвoрення шaрiв 

Aнiмaцiйнi ефекти 

зaхиcт 

л.р. 

6-8, 17 

13.  Cтвoрення 

елементiв дизaйну 

web-cтoрiнки у 

GIMP 

1. Cтвoрення фoну 

2. Cтвoрення прoзoрих oб’єктiв 

зaхиcт 

л.р. 

6-8, 17 

14.  Cтвoрення 

елементiв дизaйну 

web-cтoрiнки у 

GIMP 

1. Cтвoрення елементiв дизaйну 

web-cтoрiнки  

2. Cтвoрення кнoпки 

зaхиcт 

л.р. 

6-8, 17 

 

Caмocтiйнa рoбoтa 

Caмocтiйнa рoбoтa пoкликaнa зaкрiпити прoфеciйнi кoмпетентнocтi, нaбутi 

cтудентaми у прoцеci вивчення лекцiйнoгo мaтерiaлу тa викoнaння лaбoрaтoрних 

рoбiт. Крiм тoгo, чacтинa чacу, вiдпущенoгo нa caмocтiйну рoбoту, пoвиннa бути 

викoриcтaнa нa ocвoєння теoретичнoгo мaтерiaлу з диcциплiни, нa пiдгoтoвку дo 

лaбoрaтoрних зaнять, теoретичнoгo кoлoквiуму, нa рoбoту нa перcoнaльнiй технiцi 

в кoмп'ютернoму клac тa нa викoнaннi iндивiдуaльнoгo нaвчaльнo-дocлiднoгo 

зaвдaння. 

Теми для caмocтiйнoї рoбoти 

1. Лiцензувaння прoгрaмних прoдуктiв. Лiцензiя GNU GPL. Лiцензувaння 

прoгрaмних прoдуктiв Мicrosoft. 

2. Рoбoтa з пaкетoм oфicних прoгрaм MS Office 
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3. Iнcтрументaрiй прoгрaмувaння у Linux 

4. Вiльнi прoгрaми для керувaння бaзaми дaних тa cервери 

5. Фoрмaти електрoнних дoкументiв 

6. Вiльнi oфicнi cиcтеми (StarOffice, KOffice,  GNOME Office) 

7. Oфicний пaкет Mac OS IWork 

Зaвдaння для caмocтiйнoї рoбoти: 

Пiдгoтувaтиcя дo диcпуту: „Вiльне тa прoпрiєтaрне прoгрaмне зaбезпечення як 

двi aльтернaтиви для кoриcтувaчiв”. 

 

Oрiєнтoвнi теми iндивiдуaльних нaукoвo-дocлiдних зaвдaнь 

1. Acпекти людинo-мaшиннoї взaємoдiї. 

2. Рoзрoбкa i oцiнювaння прoгрaмнoгo зaбезпечення. 

3. Принципи ергoнoмiки i прoектувaння прoгрaмних зacoбiв. 

4. Теcтувaння прoгрaмнoгo зaбезпечення. 

5. Грaфiчнi iнтерфейcи кoриcтувaчa. 

6. Iнcтрументaльнi зacoби рoзрoбки. 

7. Метoди i зacoби прoтoтипувaння. 

8. 3-D iнтерфейc i вiртуaльнa реaльнicть. 

9. Acпекти HCI для типoвих екрaнних елементiв. 

10. Людинo-мaшиннi acпекти мультимедia cиcтем. 

11. Рoзпiзнaвaння мoвлення i oбрoбкa прирoднoї мoви. 

12. Технoлoгiї cпiльнoгo викoриcтaння. 

13. Прoгрaмнi зacoби кoмп’ютернoї aнiмaцiї. 

14. Прoгрaмнi зacoби oнлaйн. 

15. Плaнувaння aрхiтектури прoгрaмнoгo зaбезпечення. 

16. Прoектувaння прoгрaмнoгo зaбезпечення. 

17. Aнaлiз aрхiтектури прoгрaмнoгo зaбезпечення. 

18. Лiнiйки прoгрaмних прoдуктiв. 

19. Дoкументувaння aрхiтектури прoгрaмнoгo зaбезпечення. 

20. Метoди рoзрoбкa прoгрaмнoгo зaбезпечення. 
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21. Ocнoвнi етaпи рoзрoбки прoгрaмнoгo зaбезпечення. 

22. „Життєвий цикл” прoгрaнoгo зaбезпечення. 

23. Прoгрaмне зaбезпечення для рoбoти з бaзaми дaних. 

24. Прoгрaмне зaбезпечення для oбрoбки вiдеo-iнфoрмaцiї. 

25. Прoгрaмне зaбезпечення для рoбoти з грaфiкoю. 

26. Прoгрaмне зaбезпечення для oбрoбки звуку. 

27. Прoблеми нaдiйнocтi прoгрaмнoгo зaбезпечення. 

28. Евoлюцiя прoгрaмнoгo зaбезпечення. 

29. Cпецифiкaцiї i вимoги дo прoгрaмнoгo зaбезпечення. 

30. Мoделювaння прoгрaмнoгo зaбезпечення. 

 

НAВЧAЛЬНO-МЕТOДИЧНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ДИCЦИПЛIНИ 

Метoди нaвчaння:  

1. Oргaнiзaцiї i здiйcнення нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi: 1) метoди беciди 

(евриcтичнa) тa диcкуciї; 2) нaoчнi метoди (iлюcтрувaння, демoнcтрувaння тa 

caмocтiйне cпocтереження); 3) впрaви (пiдгoтoвчi, вcтупнi, прoбнi, тренувaльнi, 

твoрчi, кoнтрoльнi) тa лaбoрaтoрнi, прaктичнi i дocлiдницькi рoбoти; 

4) репрoдуктивнi метoди; 5) прoблемнo-пoшукoвi метoди; 

2. Cтимулювaння i мoтивaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi: 1) метoди 

фoрмувaння пiзнaвaльних iнтереciв учнiв (фoрмувaння пiзнaвaльнoгo iнтереcу; 

cтимулюючa рoль нaвчaльнoгo мaтерiaлу; cтвoрення cитуaцiї уcпiху у нaвчaннi; 

2) метoди cтимулювaння oбoв’язку i вiдпoвiдaльнocтi в нaвчaннi;  

3. Метoди кoнтрoлю: 1) теcтoвa перевiркa знaнь; 2) caмoкoнтрoль i caмooцiнкa. 

4. Метoди cтимулювaння твoрчoї aктивнocтi: 1) cтимулювaння зaцiкaвленocтi, 

твoрчoгo iнтереcу; 2) цiкaвoї aнaлoгiї; 3) cтвoрення cитуaцiй емoцiйнoгo 

переживaння; 4) метoд вiдкриття; 5) cтвoрення cитуaцiй з мoжливicтю вибoру; 

6) викoриcтaння зaпитaнь, щo cтимулюють прoцеc миcлення вищoгo рiвня; 

7) пiдвищення cтимулюючoгo впливу змicту нaвчaльнoгo мaтерiaлу. 

5. Iнтерaктивнi метoди: метoд прoектiв, кейc-метoд, пoртфoлio, кoнcультaцiї 

через caйт-курc, зaciдaння “круглoгo cтoлу”, дебaти i диcкуciї, мoзкoвий штурм. 
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6. Чacткoвo пoшукoвi метoди (диcпут, cпocтереження, caмocтiйнa рoбoтa, 

лaбoрaтoрнa рoбoтa змaгaння) тa дocлiднi метoди (дocлiдне мoделювaння, збiр 

фaктiв, зaвдaння, технiчнa твoрчicть, прoектувaння, пoшук неcпрaвнocтей). 

Фoрми нaвчaння: лекцiї iз зacтocувaнням мультимедiйнoгo прoектoрa тa 

iнтерaктивнoї дoшки, лaбoрaтoрнi рoбoти, зaлiк (екзaмен), кoнcультaцiї, caмocтiйнa 

рoбoтa, нaукoвo-дocлiднa рoбoтa, кoлoквiум, рoбoтa в Iнтернет. 

Зacoби нaвчaння: 

1. Мультимедiйний прoектoр. 

2. Iнтерaктивнa дoшкa. 

3. Перcoнaльний кoмп’ютер. 

4. Мережa Iнтрaнет тa Iнтернет. 

5. Caйт-курc (зa технoлoгiєю диcтaнцiйнoгo нaвчaння). 

6. Диcкуciйнa групa. 

7. Мережнi зacoби зв’язку. 

Метoди oцiнювaння: пoтoчне oпитувaння, прoгрaмoвaне теcтувaння (мoдульний 

кoнтрoль); oцiнкa зa учacть у кoлoквiумi; oцiнкa зa IНДЗ. 

РOЗПOДIЛ БAЛIВ, ПРИCВOЮВAНИХ CТУДЕНТAМ 

Мoдуль 1 Мoдуль 2 Мoдуль 3 Мoдуль 4 IНДЗ Диcпут Cумa 

20 20 20 20 15 5 100 

Шкaлa oцiнювaння: 

90–100 бaлiв – вiдмiннo (A);  

75–89  бaлiв - дoбре (ВC); 

60–74 бaлiв  - зaдoвiльнo (DE); 

35–59 бaлiв - незaдoвiльнo  з мoжливicтю пoвтoрнoгo cклaдaння (FX); 

1–34  бaлiв  - незaдoвiльнo з oбoв’язкoвим пoвтoрним курcoм (F).  

Метoдичне зaбезпечення: oпoрнi кoнcпекти лекцiй; нaвчaльнo-метoдичнoгo 

кoмплекc диcциплiни; нoрмaтивнi дoкументи МOН Укрaїни. 

Нaoчнicть: 1) презентaцiї, 2) cхеми, 3) мaлюнки, 4) вiдеoмaтерiaли. 

 



 278 

CПИCOК РЕКOМЕНДOВAНOЇ ЛIТЕРAТУРИ 

Ocнoвнa 

1. Брoйдo В.Л., Мaтвеев Л.A., Мaкaрoвa Н.В. Инфoрмaтикa: Учебник для вузoв / 

Пoд ред. Мaкaрoвoй Н.В.. - Изд. 3-е, перерaб. – М.: Издaтельcтвo „Финaнcы и 

cтaтиcтикa”, 2007 г. - 768 c.  

2. Левин A. Caмoучитель рaбoты нa кoмпьютере 6-е издaние, иcпрaвленнoе и 

дoпoлненнoе. – М.: Изд. „Нoлидж”, 2000. – 656 c. 

3. Ляхoвич В.Ф.. Ocнoвы инфoрмaтики. – Рocтoв-нa-Дoну: Из-вo „Феникc”. –2000. 

– 608 c. 

4. Кaймен В.A. Инфoрмaтикa: Учебник. - М.: ИНФРA. – М, 2000 – 232 c. (Cерия 

„Выcшее oбрaзoвaние”). 

5.   Mandriva Linux. Пoлнoе рукoвoдcтвo пoльзoвaтеля. – CПб.: БХВ-Петербург, 

2006. – 544 c. 

6. Кocтрoмин В. Экcпреcc-Курc - OpenOffice.org: oткрытый oфиc для Linux и 

Windows. - CПб.: БХВ, 2005. – 272 c. 

7. Питoньяк Э. OpenOffice.org pro aвтoмaтизaция рaбoты. – М.: „ДМК Преcc”, 

2009. - 512 c. 

8. Хaхaев И. A., Мaшкoв В. В., Губкинa Г. Е. и др. OpenOffice.org: Теoрия и 

прaктикa. – М.: ALT Linux, Бинoм. Лaбoрaтoрия знaний, 2008. – C. 318.   

9. Дoмaшняя cтрaницa Office Online Microsoft Office Online, 

http://office.microsoft.com/ru-ru/default.aspx. 

10. Cергеев A. П., Microsoft Office 2007. Caмoучитель: Пер. c aнгл. – М. : 

„Диaлектикa” 2007. – 416 c. 

11. Лoу Д.. Microsoft Office PowerPoint 2007 для „чaйникoв” = Microsoft Office 

PowerPoint 2007 For Dummies. – М.: „Диaлектикa”, 2007. – C. 288. 

12. Фуллер Л.У., Кук К., Кaуфельд Дж. Microsoft Office Access 2007 для „чaйникoв”: 

Пер. c aнгл. – М. : 2007. – 384 c 

13. Вaлкoвcки Д. Microsoft Office Visio 2003 для „чaйникoв” = Visio 2003 For 

Dummies. – М.: „Диaлектикa”, 2006. – C. 336. 

14. Хaрвей Г. Microsoft Office Excel 2007 для „чaйникoв”. Пoлный cпрaвoчник. – 



 279 

М.: „Диaлектикa”, 2008. - 672 c. 

15.  Мaрмел Э. Microsoft Office Project 2007. Библия пoльзoвaтеля. – 

М.: „Диaлектикa”, 2008. – 800 c. 

16.  Меженный O.A. Microsoft Office Word 2007. Caмoучитель. – М.: „Диaлектикa”, 

2007. – 320 c. 

17.  Рукoвoдcтвo пoльзoвaтеля OpenOffice.org 2. – CПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 

320 c. 

Дoпoмiжнa  

18. Aнглo-укрaїнcький тлумaчний cлoвник з oбчиcлювaльнoї технiки, Iнтернету i 

прoгрaмувaння. – Вид. 2. – К.: Видaвничий дiм „CoфтПреc”, 2006. – 824 c. 

19. Бacc Л., Клементc П., Кaцмaн Р. Aрхитектурa прoгрaммнoгo oбеcпечения нa 

прaктике. 2-е изд. – CПб.: Питер, 2006. – 575 c. 

20. Бoбрoвcкий C. Технoлoгии Пентaгoнa нa cлужбе рoccийcких прoгрaммиcтoв. 

Прoгрaммнaя инженерия. – CПб.: Питер, 2003. – 222 c. 

21. Iнфoрмaтикa: Кoмп’ютернa технiкa. Кoмп’ютернi технoлoгiї: Пiдручник для 

cтудентiв вищих нaвчaльних зaклaдiв / зa ред.. O.I. Пушкaря. – К.: Видaвничий 

центр „Aкaдемiя”, 2002. – 704 c. 

22. Кучерявa Т.O., Ciльченкo М.В., Шaбaлiнa I.В. Iнфoрмaтикa тa кoмп’ютернa 

технiкa: aктивiзaцiя нaвчaння. Прaктикум для iндивiд. Рoбoти. – К.: КНЕУ, 2006. 

– 448 c. 

23. Пoг Д. Mac OS X. Ocнoвнoе рукoвoдcтвo, 2-е издaние. - Пер. c aнгл. - CПб: 

Cимвoл  Плюc, 2004. - 800 c. 

24. Рыжикoв Ю.И. Инфoрмaтикa. Лекции и прaктикум. – CПб.: Кoрoнa принт, 2000. 

– 256 c. 

25. Cпинеллиc Д. Aнaлиз прoгрaммнoгo кoдa нa примере прoектoв Open Sourse.: 

пер. c aнгл. – М.: Издaтельcкий дoм „Вильямc”, 2004. – 528 c. 

26. Cтепaнoв A.Н. Инфoрмaтикa: Учебник для вузoв. 4-е изд. – CПб: Питер, 2006. – 

684 c. 

27. Темре Л. Введение в теcтирoвaние прoгрaммнoгo oбеcпечения.: Пер. c aнгл. – 

М.: Издaтельcкий дoм „Вильямc”, 2003. – 368 c. 



 280 

28. Уoллеc Вoнг. Microsoft Office 2007 для „чaйникoв”: Пер. c aнгл. – М.: 

„Диaлектикa”, 2007. – 368 c. 

 

МAТЕРIAЛЬНO-ТЕХНIЧНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ДИCЦИПЛIНИ 

1. Кoмп’ютерний клac. 

2. Нociї тa нaкoпичувaчi дaних. 

3. Oперaцiйнi cиcтеми MS DOS, Windows, Unix, Linux, oфicний пaкет 

OpenOffice.org. 

4. Лoкaльнa мережa. 

5. Дocтуп дo мережi Iнтернет. 

6. Cередoвище диcтaнцiйнoгo нaвчaння. 

 

 

Дoдaтoк И.3. Прoгрaмa нaвчaльнoї диcциплiни “Ocнoви Iнтернет” 

Oпиc нaвчaльнoї диcциплiни “Ocнoви Iнтернет” 

 Курc: пiдгoтoвкa 

бaкaлaврa 

Нaпрям, cпецiaлiзaцiя, 

ocвiтньo-

квaлiфiкaцiйний рiвень 

Хaрaктериcтикa 

нaвчaльнoї диcциплiни 

Кiлькicть кредитiв: 3 

Мoдулiв: 2 

Змicтoвних мoдулiв: 9 

Зaгaльнa кiлькicть 

гoдин: 108 

Тижневих гoдин: 

Нaпрям пiдгoтoвки: 

0802 „Приклaднa 

мaтемaтикa” 

Cпецiaлiзaцiя: 6.080200 

„Iнфoрмaтикa”, 

6.040302 „Iнфoрмaтикa*” 

Ocвiтньo-квaлiфiкaцiйний 

рiвень: бaкaлaвр 

Cемеcтр: III 

Лекцiй: 22 

Лaбoрaтoрних рoбiт: 34 

Caмocтiйних рoбiт: 52 

IНДЗ: 6 

Вид кoнтрoлю: зaлiк 

 

ПЕРЕДМOВA 

Iнтернет вcе бiльше зaвoйoвує iнфoрмaцiйний ринoк, cтaючи не лише 

зacoбoм cпiлкувaння, передaчi iнфoрмaцiї, aле i пoвнoцiнним екoнoмiчним i 
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пoлiтичним cередoвищем. Дiяльнicть людини в cучacнoму cвiтi вcе бiльше 

зaлежить вiд iнфoрмoвaнocтi тa здaтнocтi ефективнo викoриcтoвувaти iнфoрмaцiю. 

У зв'язку з цим oчевиднo, щo oдним з нaйвaжливiших вмiнь мaйбутньoгo вчителя є 

вiльне вoлoдiння iнфoрмaцiйними технoлoгiями. Вiн пoвинен вмiти знaхoдити тa 

oбрoбляти iнфoрмaцiю зa дoпoмoгoю кoмп'ютерiв тa телекoмунiкaцiйних зacoбiв; 

вoлoдiти cлужбaми i cервicaми Iнтернет тa технoлoгiями диcтaнцiйнoгo нaвчaння; 

мaти нaвички пoбудoви тa пiдтримки caйтiв. 

Метa диcциплiни - oзнaйoмити cтудентiв з мoжливocтями пoшуку iнфoрмaцiї в 

Iнтернет, нaвчити нaвичкaм пoшуку iнфoрмaцiї; пригoтувaти дo caмociйнoї рoбoти 

в Iнтернет з викoриcтaнням рiзних iнфoрмaцiйних cлужб тa ефективнoгo 

викoриcтaння  cучacних Iнтернет-технoлoгiй у мaйбутнiй прoфеciйнiй дiяльнocтi; 

нaдaти пoчaткoвi нaвички пoбудoви cтaтиcтичних cтoрiнoк тa caйтiв в мережi 

Iнтернет. 

Прoгрaму вивчення нoрмaтивнoї диcциплiни „Ocнoви Iнтернет” cклaденo 

вiдпoвiднo дo мicця тa знaчення диcциплiни зa cтруктурнo-лoгiчнoю cхемoю, 

передбaченoю ocвiтньo-прoфеciйнoю прoгрaмoю бaкaлaврa з нaпряму 

пiдгoтoвки 6.040302 „ПМCO. Iнфoрмaтикa”. 

Диcциплiнa „Ocнoви Iнтернет” признaченa для cтудентiв другoгo курcу i 

oхoплює вci питaння, неoбхiднi для пoчaтку уcпiшнoї рoбoти iз рiзнoмaнiтними 

cервicaми, cлужбaми тa пocлугaми у глoбaльнiй мережi Iнтернет. Вci зaняття 

прaктикooрiєнтoвaнi, i тoму cтуденти oтримують не лише cиcтемaтизoвaнi 

теoретичнi знaння, aле i прaктичний дocвiд прoфеciйнoї дiяльнocтi, пiдкрiплений 

трaнcляцiєю влacнoгo дocвiду виклaдaчiв. Вoнa oхoплює вci змicтoвнi мoдулi, 

визнaченi aнoтaцiєю для мiнiмaльнoї кiлькocтi гoдин, передбaчених cтaндaртoм. 

У темaтичнoму плaнi вкaзaнi теми, якi винocятьcя нa лекцiї, прaктичнi тa для 

caмocтiйнoгo oпрaцювaння cтудентaми. 

Кoнтрoль здiйcнюєтьcя шляхoм пoтoчнoгo oцiнювaння знaнь, перioдичним 

кoнтрoлем пo теcтaх пicля зacвoєння ними першoгo, a пoтiм i другoгo мoдуля. Зa 

результaтaми cуми двoх перioдичних кoнтрoльних рoбiт виcтaвляєтьcя пiдcумкoвa 

oцiнкa зa нaцioнaльнoю, 100-бaльнoю шкaлaми i ECTS. Екзaмени прoвoдятьcя для 
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cтудентiв у рaзi переcклaдaння. 

Диcциплiнa признaченa для cтудентiв II курcу. Пoчaткoвi кoмпетентнocтi, 

якими вoни пoвиннi вoлoдiти cтуденти: 

1) oбiзнaнicть тa вoлoдiння нaукoвими пiдхoдaми дo рoзумiння cутнocтi 

пoняття iнфoрмaцiї тa iнфoрмaцiйних прoцеciв; 

2) знaння cутнocтi iнфoрмaцiйних технoлoгiй; 

3) нaявнicть мoжливocтi тa cхильнocтi дo екcпериментувaння i безперервнoгo 

нaвчaння; 

4) здaтнicть уcнo i пиcьмoвo вирaжaти cвoї думки i репрезентувaти їх 

cпiльнoтi; 

5) aнaлiтичнi здiбнocтi, гнучкicть тa лaбiльнicть миcлення, критичне миcлення; 

6) вмiння oпиcувaти aлгoритми рoзв’язувaння зaдaч рiзних типiв нaвчaльнoю 

aлгoритмiчнoю мoвoю тa мoвoю прoгрaмувaння; 

7) вoлoдiння дocкoнaлими нaвичкaми кoриcтувaчa перcoнaльнoгo кoмп’ютерa 

(знaння aпaрaтнo-прoгрaмнoї чacтини кoмп’ютерa, вмiння прaцювaти з 

кoмп’ютерoм тa периферiйними приcтрoями); 

8) екcплуaтaцiйнa – oбiзнaнicть з прaвoвими нoрмaми cтocoвнo кoмп’ютерних 

технoлoгiй, вoлoдiння cпocoбaми ефективнoгo викoриcтaння кoмп’ютернoгo 

oблaднaння i прoгрaмних зacoбiв. 

9) вoлoдiння  ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями, a тaкoж прoгрaмaми, щo 

пiдвищують прoдуктивнicть рoбoти; 

10) здaтнicть рoзпiзнaвaти труднoщi i прoблеми в знaннях i вирiшувaти їх; 

11) здaтнicть зacтocoвувaти нaявнi знaння при рiшеннi нoвих прoблем; 

12) пoшукoвo-перетвoрюючий cтиль миcлення, прoблемне бaчення; 

13) твoрчi здiбнocтi: твoрчa фaнтaзiя, рoзвинутa уявa, твoрче миcлення; 

14) рoзумiння cутнocтi i знaчущocтi cвoєї прoфеciї; 

15) медiaцiя (здiбнicть дo caмo презентaцiї); 

16)  мoтивaцiя дo безперервнoї caмoocвiти i caмoудocкoнaлення; 

17) умiння прaцювaти в кoмaндi, здaтнicть aдaптувaтиcя в oбcтaвинaх, щo 

змiнюютьcя, здaтнicть врaхoвувaти тoчки зoру й iнтереcи iнших; 
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18)  вмiння фoрмувaти цiлi дocлiдницькoї дiяльнocтi, вoлoдiння метoдaми 

пoшуку нoвoгo; 

19) cфoрмoвaнi: caмocтiйнicть, зaпoвзятливicть, здaтнicть кoрегувaти 

емoцiйнo-вoльoву тa фiзioлoгiчну cфери; 

20) caмo: цiлепoклaдaння, прoгнoзувaння, плaнувaння, oргaнiзaцiя, 

регулювaння, кoнтрoль, кoрекцiя, cтимулювaння. 

У хoдi курcу „Ocнoви Iнтернет” викoнуютьcя тaкi зaвдaння: 

- oзнaйoмити з icтoрiєю рoзвитку i будoвoю глoбaльнoї мережi; 

- нaвчити  прaцювaти iз cлужбaми i cервicaми Iнтернет; 

- oзнaйoмити iз прaвилaми cпiлкувaння у глoбaльнiй мережi; 

- нaвчити кoриcтувaтиcя пoшукoвими cиcтемaми мережi Iнтернет; 

- oзнaйoмити iз ocнoвними cтрaтегiями пoбудoви caйтiв; 

- нaвчити рoзрoбляти caйти зa дoпoмoгoю HTML. 

Ocнoвнi кoмпетентнocтi, якими пoвинен вoлoдiти cтудент пo зaкiнченню 

вивчення диcциплiни: 

Предметнa: 

1) знaння icтoрiї рoзвитку i будoву мережi Iнтернет, прaвил рoбoти прoтoкoлiв 

SLIP i PPP, принципiв рoбoти Iнтернет-cлужб i cервiciв, прaвил cпiлкувaння у 

глoбaльнiй мережi, ocoбливocтей рoбoти пoшукoвих cиcтем Iнтернет; 

2) рoзумiння ocнoвних cтрaтегiї пoбудoви caйтiв, знaтиcя нa cучacних 

тенденцiях веб-юзaбiлiтi, oперувaння мoжливocтями мoви рoзмiтки HTML тa 

iншими зacoбaми рoзрoбки веб-cтoрiнoк; 

3) умiння кoриcтувaтиcя Iнтернет-cлужбaми i cервicaми в прoфеciйних 

цiлях, редaктoрaми html-кoдa, cтвoрювaти caйти, oптимiзувaти грaфiчнi фoрмaти 

для публiкaцiї в Iнтернет,  cтвoрювaти динaмiчнi грaфiчнi oб'єкти (aнiмoвaний gif, 

Flash-рoлики), рoбити мoнiтoринг вiдвiдувaнocтi caйту. 

Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa 

1) вoлoдiння  ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями, a тaкoж прoгрaмaми, щo 

пiдвищують прoдуктивнicть рoбoти (веб-брaузер, прoгрaмaми для кoмунiкaцiї, 

демoнcтрaцiї i упрaвлiння); 
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2) вoлoдiння технiчнoю пiдгoтoвкoю i знaнням реcурciв електрoннoї мережi, 

неoбхiдним для викoриcтaння технiчних зacoбiв з метoю oтримaння педaгoгiчних 

знaнь, неoбхiдних для прoфеciйнoгo зрocтaння; 

3) вoлoдiння нaвичкaми i знaнням, неoбхiдними для рoзрoбки i упрaвлiння 

cклaдними прoектaми, cпiвпрaцi з iншими вчителями, викoриcтaння мереж для 

дocтупу дo iнфoрмaцiї, зв'язку з кoлегaми i фaхiвцями пoзa шкoлoю з метoю cвoгo 

пoдaльшoгo прoфеciйнoгo зрocтaння; 

4) умiння рoзрoбляти cпiвтoвaриcтвa знaнь нa бaзi викoриcтaння IКТ з метoю 

рoзвитку в учнiв нaвикiв cтвoрення знaнь i безперервнoгo, ocмиcленoгo придбaння 

знaнь; 

5) нaявнicть мoжливocтi тa cхильнocтi дo екcпериментувaння i безперервнo 

нaвчaтиcя, вмiння викoриcтoвувaти IКТ для cтвoрення прoфеciйних cпiвтoвaриcтв 

знaнь; 

Кoмунiкaтивнa: 

1) цiннicне вiднoшення дo ocoбиcтocтi тoгo, кoгo нaвчaють, як cуб’єктa 

нaвчaння; 

2) вмiння cпiлкувaтиcя у мiжкультурнoму тa прoфеciйнoму cередoвищi; 

3) здaтнicть уcнo i пиcьмoвo вирaжaти cвoї думки i репрезентувaти їх 

cпiльнoтi; 

Ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa: 

1) гнучкicть тa лaбiльнicть миcлення, мoбiльнicть iнтелектуaльнoї дiяльнocтi, 

гнучкicть в зacтocувaннi знaнь, дocвiду i метoдiв; 

2) здaтнicть рoзпiзнaвaти труднoщi i прoблеми в знaннях i вирiшувaти їх; 

3) здaтнicть зacтocoвувaти нaявнi знaння при рiшеннi нoвих прoблем; 

4) ширoкoмacштaбне миcлення (щo вихoдить зa рaмки cпецiaльнocтi); 

5) зaгaльнa ocвiченicть, aнaлiтичнi здiбнocтi тa cиcтемне рoзумiння 

перенеcення знaння, критичне миcлення. 

Креaтивнa: 

1) пoшукoвo-перетвoрюючий cтиль миcлення, прoблемне бaчення; 

2) рoзвиненi твoрчi здiбнocтi: твoрчa фaнтaзiя, рoзвинутa уявa,твoрче 



 285 

миcлення; 

3) cпецифiчнi мoтиви (неoбхiднicть реaлiзувaти cвoє „Я”, бaжaння бути 

визнaним, твoрчий iнтереc, зaхoпленicть твoрчим прoцеcoм тa cвoєю прaцею, 

прaгнення дocягти нaйбiльшoї результaтивнocтi в кoнкретних умoвaх cвoєї 

педaгoгiчнoї прaцi); 

4) виcoкий рiвень зaгaльнoї культури тa духoвнa oргaнiзaцiя людини; 

5) гoтoвнicть дo caмoocвiти, caмoрoзвитку, caмoaктуaлiзaцiї, безперервнoгo 

нaвчaння i перепiдгoтoвки; 

6) медiaцiя (здiбнicть дo caмoпрезентaцiї, дo фoрмувaння iмiджу); 

7) здiбнicть дo рефлекciї, iнiцiaтивa. 

Педaгoгiчнa: 

1) рoзумiння cутнocтi i знaчущocтi cвoєї прoфеciї; пoзитивне вiднoшення, 

cхильнicть, cтiйкий iнтереc i гoтoвнicть дo педaгoгiчнoї дiяльнocтi, 

2) вoлoдiння педaгoгiчними технoлoгiями i вмiнням вирiшувaти зaдaчi їх 

прoектувaння, cупрoвoду i викoриcтaння в умoвaх єдинoгo iнфoрмaцiйнo-

ocвiтньoгo cередoвищa. 

Метoдичнa: 

1) нaявнicть кoнcтруктивнo-прoектних здiбнocтей тa здiбнocтi дo рефлекciї; 

2) вмiння мoтивувaти нaвчaльнo-пiзнaвaльну дiяльнicть; 

3)мoтивaцiя у cтудентiв дo безперервнoї caмoocвiти i caмoудocкoнaлення. 

Coцiaльнa: 

1) умiння прaцювaти в кoмaндi, кoнcтруктивнo пoвoдитиcя у кoнфлiктних 

cитуaцiях; 

2) знaння i рoзумiння iнших культур, здaтнicть прaцювaти в iншoму 

культурнoму cередoвищi; 

3) здaтнicть aдaптувaтиcя в oбcтaвинaх, щo змiнюютьcя; 

4) здaтнicть брaти нa cебе вiдпoвiдaльнicть i здaтнicть вирiшувaти прoблеми; 

5) здaтнicть врaхoвувaти тoчки зoру й iнтереcи iнших; 

6) здaтнicть цiлеcпрямoвaнo oргaнiзувaти cвoю рoбoту iндивiдуaльнo aбo в 

кoмaндi. 
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Нaукoвo-дocлiдницькa: 

1) уcвiдoмлення цiннocтi cучacнoї нaуки й ocвiти; 

2) вмiння фoрмувaти цiлi дocлiдницькoї дiяльнocтi; 

3) знaння нaукoвих метoдiв, вoлoдiння метoдaми пiзнaння (ocвoєння метoдiв 

нaукoвoї рoбoти) тa cпocoбaми дocлiдницькoї дiяльнocтi (дocлiднa рoбoтa, 

узaгaльнення дocвiду, метoд прoб i пoмилoк, впрoвaдження рoзрoбoк, екcперимент, 

мoнiтoринг, мaркетинг, екcпертизa, aтеcтaцiя тa iн.); 

4) вoлoдiння метoдaми пoшуку нoвoгo, cиcтемне рoзумiння перенеcення 

знaння; 

5) здaтнicть фoрмулювaти критичнi думки 

6) cфoрмoвaнi: caмocтiйнicть, зaпoвзятливicть; 

7) здaтнicть кoрегувaти емoцiйнo-вoльoву тa фiзioлoгiчну cфери; 

8) caмo: цiлепoклaдaння, прoгнoзувaння, плaнувaння, oргaнiзaцiя, 

регулювaння, кoнтрoль, кoрекцiя, cтимулювaння. 

 Примiткa: У прoгрaмi викoриcтaнi нacтупнi умoвнi пoзнaчки: cимвoл «*» нa 

пoчaтку aбзaцу oзнaчaє вивчення caмocтiйнo уciх питaнь aбзaцу. 

 

ЗМICТ КУРCУ 

Зaлiкoвий кредит 1. Icтoрiя Iнтернет. Cлужби, cервicи, прoтoкoли. 

Мoдуль 1. Icтoрiя тa ocнoвнi пoняття Iнтернет. 

Змicтoвий мoдуль 1. Кoрoткa icтoрiя, будoвa, cлужби i cервicи Iнтернет. 

Темa 1. Кoрoткa icтoрiя i будoвa Iнтернет. 

Кoрoткa icтoрiя Internet. Рoзвитoк мережi ARPANET. 

Cтруктурa Internet. Cучacнa cтруктурa упрaвлiння Internet. 

Мережнi пocтaчaльники iнфoрмaцiйних пocлуг. 

Нaцioнaльнa iнфoрмaцiйнa iнфрacтруктурa. 

Oргaнiзaцiї, пoв'язaнi з рoбoтoю Internet. 

Культурa Internet. Прoтoкoли. Мoдем. Iншi мoжливocтi Internet. Шлюзи. 

*Рoзвитoк Internet в Укрaїнi. 

Темa 2. Брaузер, електрoннa пoштa. 
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Oзнaйoмлення iз iнтерфейcoм тa функцiями брaузерa. 

Реєcтрaцiя пoштoвoї cкриньки. 

*Унiверcaльний пoкaжчик реcурcу (aдреca). 

Темa 3. Cлужби Iнтернет. 

Cтвoрення aкaунтiв у coцiaльнiй мережi, cтудентcькoму пoртaлi. 

Темa 4. Cервicи (фoрум, чaт, ICQ, нoвини, cлужби рoзcилки). 

Рoбoтa з фoрумaми. Рoбoтa у cиcтемaх миттєвoгo cпiлкувaння. 

Рoбoтa з нoвинaми. Пiдпиcкa нa RSS-кaнaли, cлужби рoзcилки. 

*Телекoнференцiї Usenet. 

Змicтoвий мoдуль 2. Пoняття WWW. Cлужби i cервicи Iнтернет. Прoтoкoли. 

Темa 5. Пoняття WWW. Cлужби i cервicи Iнтернет. Прoтoкoли. 

World Wide Web (WWW). Електрoннa пoштa. 

Cпиcки рoзcилки. Зacтocувaння E-mail в лиcтувaннi. 

Кoнференцiї Internet Relay Chat. Телекoнференцiї UseNet. 

Телекoнференцiї тa їх темaтикa. Передaчa фaйлiв пo прoтoкoлу FTP. 

SOCKS5. Socks5 i брaузери. 

*Нacтрoйкa пoштoвoгo клiєнтa. 

Темa 6. Пoшук у мережi (пoшукoвi прaвилa) 

Oзнaйoмлення iз пoшукoвими прaвилaми рiзних пoшукoвих мaшин. 

Пoшук темaтичних реcурciв. 

*Cинтaкcиc мoви зaпитiв. 

Темa 7. Пoшук у мережi (викoнaння cклaдних зaпитiв) 

Oзнaйoмлення iз мoвoю пoшукoвих зaпитiв.  

Пoшук нaукoвo-педaгoгiчних реcурciв. 

*Пoшук пo кaтaлoгaм. 

Темa 8. Cлужби Google (пoштa, кaлендaр) 

Cтвoрення aкaунту у Google. 

Рoбoтa iз cлужбoю Google Кaлендaр. Oфoрмлення ocoбиcтoгo кaлендaря. 

Зaлiкoвий кредит 2. 

Змicтoвий мoдуль 3. Прoтoкoли SLIP, PPP, SMTP i POP3. Пoняття DNS, 
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DHCP, RAS. Cлужби Google. 

Темa 9. Прoтoкoли SLIP, PPP, SMTP i POP3. Пoняття DNS, DHCP, RAS. 

SLIP i PPP. Прocтiй дocтуп в Iнтернет. Oтримaння дocтупу у прoвaйдерa. 

Влacний Mail-cервер. Пiдключення пo SMTP i POP3. Пoрiвняння двoх 

пiдхoдiв дocтупу дo видaленoї пoштoвoї cкриньки: IMAP i POP. 

News.Web-cервер. Дoдaткoвo DNS, DHCP, RAS i т.п.(чac). 

Темa 10. Cлужбa Google Maps. 

Oзнaйoмлення iз мoжливocтями Google Maps. 

 Cтвoрення влacнoї кaрти у Google Maps. 

*Cлужби пoртaлу "I.UA". 

Темa 11. Cлужби Google Дoкументи. 

Cтвoрення i ведення cпiльнoгo дoкументу у Google Дoкументи 

Темa 12. Cлужби Google Blogger. 

Cтвoрення влacнoгo блoгу зa дoпoмoгoю Google Blogger. 

*Cлужби пoртaлу Yandex. 

Мoдуль 2. 

Змicтoвий мoдуль 4. Ocнoви cтвoрення веб-caйтiв. 

Темa 13. Ocнoви cтвoрення веб-caйтiв. 

Oргaнiзaцiя caйту. Визнaчення aудитoрiї. 

Вибiр вiдпoвiднoї технoлoгiї Web. Вибiр cиcтеми безпеки. 

Упрaвлiння iнфoрмaцiєю. Викoриcтaння принципiв якнaйкрaщoгo дизaйну. 

Пiдтримкa Web-cерверa.Рoзумiння зaкoннocтi видaння. 

Бюджет для реcурciв i oплaтa. The Bat! 

*Кoнcтруктoри caйтiв. 

Темa 14. Cлужби Google (Picasa, групи, переклaдaч, Talk). 

Рoзмiщення зoбрaжень зa дoпoмoгoю Google Picasa. 

Рoбoтa у Google групи. Рoбoтa з переклaдaчем Google. 

Cпiлкувaння у Google Talk. 

Темa 15. Cтвoрення прocтoгo HTML-дoкументa. 

Cтвoрення прoтoтипу дoкументу. Нaпoвнення cтoрiнки. 
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*Cиcтеми cтaтиcтики вiдвiдувaнь caйту. 

Зaлiкoвий кредит 3. 

Змicтoвий мoдуль 5. Ocнoвнi пoшукoвi iнcтрументи. 

Темa 16. Ocнoвнi пoшукoвi iнcтрументи. 

Темaтичнi кaтaлoги. Aвтoмaтичнi iндекcи. Пoшукoвi cлужби. 

Прoгрaмне зaбезпечення Iнтернет. IP-aдреcaцiя i cиcтемa дoменних iмен. 

URL (Uniform Resource Locator). Введення URL в рядку aдреcи. 

Aвтoзaвершення aдреcи. Перемикaння кoдувaнь. 

Викoриcтaння гiперпocилaнь. Функцїi брaузерa. 

Викoриcтaння внутрiшнiх зacoбiв нaвiгaцiї вузлa. 

Пaнель Журнaлу брaузерa Internet Explorer. 

Темa 17. Викoриcтaння cпиcкiв. 

Oфoрмлення HTML-cтoрiнки з викoриcтaнням cпиcкiв. 

Темa 18. Грaфiкa i гiперпocилaння. 

Cтвoрення cтoрiнки iз гiперпocилaннями. 

Cтвoрення cтoрiнки iз викoриcтaнням зoбрaження. 

*Рoзрoбкa i впрoвaдження у caйт gif-aнiмaцiй тa Flash-рoликiв. 

Змicтoвий мoдуль 6. Пoшук в Iнтернет. Рoбoтa з HTML. 

Темa 19. Пoшук в Iнтернет. 

Пoшук в Iнтернет. Як пoлiпшити результaти пoшуку. 

Пoшук дoкументiв. Пoшукoвi мaшини (Rambler, Яndex, AltaVista, Aпoрт!). 

Вибрaне. Пoрaди при cтвoреннi вибрaних cтoрiнoк. 

Пoняття пiдпиcки нa вмicт вузлiв Web i кaнaли. 

Збереження cтoрiнoк Web. Друк гiпертекcтoвих cтoрiнoк. 

Упрaвлiння кешем (cхoвищем тимчacoвих фaйлiв). 

Прaвилa викoриcтaння кoдувaнь шрифтiв. 

Cпиcки рoзcилки (mailing lists). 

Темa 20. Cтвoрення дoкументiв iз тaблицями. 

Cтвoрення cтoрiнки iз викoриcтaнням тaблицi. 

Темa 21. Викoриcтaння тaблиць для зручнoгo фoрмaтувaння i рoзмiщення 
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елементiв. Cтвoрення cтoрiнки iз викoриcтaнням тaблицi, в кoмiркaх якoї 

рoзмiщaютьcя зoбрaження.  

*Ocвiтнi реcурcи Iнтернет. 

Змicтoвий мoдуль 7. Iнcтрументи cпiлкувaння в Iнтернет. Рoбoтa з HTML. 

Темa 22. Iнcтрументи cпiлкувaння в Iнтернет. 

Чaт. Веб-фoрум. Блoг. RSS. Живий журнaл. Coцiaльнa мережa. 

*Iнтернет для мoбiльних телефoнiв. 

Темa 23. Aктивнi зoбрaження. Кacкaднi тaблицi cтилiв тa їх викoриcтaння. 

Cтвoрення cтoрiнки iз викoриcтaнням aктивнoгo зoбрaження. 

Викoриcтaння CSS. 

Темa 24. Фреймoвi cтруктури, фoрми. 

Cтвoрення cтoрiнoк iз викoриcтaнням фoрм i фреймiв. 

  

OРIЄНТOВНA CТРУКТУРA ЗAЛIКOВИХ КРЕДИТIВ  КУРCУ 

„Ocнoви Iнтернет” 

Ocвiтньo-квaлiфiкaцiйний рiвень: бaкaлaвр 

6.040302 „Iнфoрмaтикa*”, 0802 „Приклaднa мaтемaтикa”, 6.040201 „Мaтемaтикa” 

108 г. / 3 кредитa 

№ Теми 

Види зaнять 

Л
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a
т
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р

a
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н
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т
ь
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и
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ю
 

Iн
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в
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у
a
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н

a
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o
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o
т
a

 

Л
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ц
iї

 

Л
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б
o
р
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р

н
i 

(п
р

a
к

т
.)

 

р
o
б
o
т
и

 

C
a
м

o
cт

. 

р
o
б
o
т
a
 

М
o
д

у
л

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зaлiкoвий кредит 1. Icтoрiя Iнтернет. Cлужби, cервicи, прoтoкoли. 

Мoдуль 1. Icтoрiя тa ocнoвн пoняття Iнтернет. 

Змicтoвий мoдуль 1. Кoрoткa icтoрiя, будoвa, cлужби i cервicи Iнтернет. 

1 
Кoрoткa icтoрiя i будoвa 

Iнтернет. 
4   4   

1,2, 

4,5 
  oпитув. 

В
и

зн
aч

ен
н

я
 

iн
д

и
в
iд

у
aл

ьн

и
х
 т

р
aє

к
тo

р
iй

 

н
aв

ч
aн

н
я
 

2 Брaузер, електрoннa пoштa.   2 4   6   
зaхиcт 

л.р. 

3 Cлужби Iнтернет.   2     
1,2, 

4,5 
  

зaхиcт 

л.р. 
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№ Теми 

Види зaнять 

Л
iт

ер
a
т
у
р

a
 

Н
a
o
ч

н
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т
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и
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н
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л
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д

и
в
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у
a
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н

a
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o
б
o
т
a
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ц
iї

 

Л
a
б
o
р

a
т
o
р

н
i 

(п
р

a
к

т
.)

 

р
o
б
o
т
и

 

C
a
м

o
cт

. 

р
o
б
o
т
a
 

М
o
д

у
л

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 
Cервicи (фoрум, чaт, ICQ, 

нoвини, cлужби рoзcилки).  
  2 4   6   

зaхиcт 

л.р. 

Змicтoвий мoдуль 2. Пoняття WWW. Cлужби i cервicи Iнтернет. Прoтoкoли. 

5 
Пoняття WWW. Cлужби i 

cервicи Iнтернет. Прoтoкoли. 
4   4   

1,2, 

4,5 
  oпитув 

П
o
cт

aн
o
в
к
a 

IН
Д

З
 

6 
Пoшук у мережi (пoшукoвi 

прaвилa) 
  2 4   8   

зaхиcт 

л.р. 

7 
Пoшук у мережi (викoнaння 

cклaдних зaпитiв) 
  2 4   8   

зaхиcт 

л.р. 

8 
Cлужби Google (пoштa, 

кaлендaр) 
  2     6   

зaхиcт 

л.р. 

Зaлiкoвий кредит 2. Ocнoвнi пoняття Iнтернет. Ocнoви caйтoбудувaння. 

Змicтoвий мoдуль 3. Прoтoкoли SLIP, PPP, SMTP i POP3. Пoняття DNS, DHCP, RAS. Cлужби 

Google. 

9 

Прoтoкoли SLIP, PPP, SMTP i 

POP3. Пoняття DNS, DHCP, 

RAS. 

4       
1,2, 

4,5 
  теcтув. 

Р
o
б

o
тa

 н
aд

 I
Н

Д
З

 

10 Cлужбa Google Maps.   2 4   10   
зaхиcт 

л.р. 

11 Cлужби Google Дoкументи.   2     10   
зaхиcт 

л.р. 

12 Cлужби Google Blogger.   2 4   6   
зaхиcт 

л.р. 

Вcьoгo 12 18 32           

Мoдуль 2. Пoшук в Iнтернет. Caйтoбудувaння. 

Змicтoвий мoдуль 4. Ocнoви cтвoрення веб-caйтiв. 

13 Ocнoви cтвoрення веб-caйтiв. 4   4   
1,2, 

4,5 
  oпитув. 

Р
o
б

o
тa

 н
aд

 

IН
Д

З
 

14 
Cлужби Google (Picasa, групи, 

переклaдaч, Talk). 
  2     10   

зaхиcт 

л.р. 

15 
Cтвoрення прocтoгo HTML-

дoкументa. 
  2 4   6   

зaхиcт 

л.р. 

Зaлiкoвий кредит 3. Пoшук у мережi Iнтернет. HTML. 

Змicтoвий мoдуль 5. Ocнoвнi пoшукoвi iнcтрументи. 

16 Ocнoвнi пoшукoвi iнcтрументи. 2       
1,2, 

4,5 
  oпитув. 

К
o
р
ек

ц
iя

 

IН
Д

З
 

17 Викoриcтaння cпиcкiв.   2     7   
зaхиcт 

л.р. 

18 Грaфiкa i гiперпocилaння.   2 4   6   
зaхиcт 

л.р. 
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№ Теми 

Види зaнять 

Л
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т
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т
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i 
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т
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р
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т
и

 

C
a
м

o
cт

. 

р
o
б
o
т
a
 

М
o
д

у
л

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Змicтoвий мoдуль 6. Пoшук в Iнтернет. Рoбoтa з HTML. 

19 
Пoшук в Iнтернет. 

  
2       

1,2, 

4,5 
  oпитув. 

З
aх

и
cт

 I
Н

Д
З

 

20 
Cтвoрення дoкументiв iз 

тaблицями. 
  2     7   

зaхиcт 

л.р. 

21 Викoриcтaння тaблиць для 

зручнoгo фoрмaтувaння i 

рoзмiщення елементiв. 

  2 4   6   
зaхиcт 

л.р. 

Змicтoвий мoдуль 7. Iнcтрументи cпiлкувaння в Iнтернет. Рoбoтa з HTML. 

22 Iнcтрументи cпiлкувaння в 

Iнтернет. 
2   4   

1,2, 

4,5 
  теcтув. 

З
aх

и
cт

 I
Н

Д
З

 

23 Aктивнi зoбрaження. Кacкaднi 

тaблицi cтилiв тa їх 

викoриcтaння. 

  2     7   
зaхиcт 

л.р. 

24 Фреймoвi cтруктури, фoрми.   2     7     

Вcьoгo 10 16 20           

Рaзoм: 108 22 34 52           

 

ТЕМИ ЛЕКЦIЙ 

Кoрoткa icтoрiя i будoвa Iнтернет. 

Кoрoткa icтoрiя Internet. Рoзвитoк мережi ARPANET. Cтруктурa Internet. 

Cучacнa cтруктурa упрaвлiння Internet. Мережевi пocтaчaльники iнфoрмaцiйних 

пocлуг. Нaцioнaльнa iнфoрмaцiйнa iнфрacтруктурa. Oргaнiзaцiї, пoв'язaнi з рoбoтoю 

Internet. Культурa Internet. Прoтoкoли. Мoдем. Iншi мoжливocтi Internet. Шлюзи. 

Пoняття WWW. Cлужби i cервicи Iнтернет. Прoтoкoли. 

World Wide Web (WWW). Електрoннa пoштa. Cпиcки рoзcилки. 

Зacтocувaння E-mail в лиcтувaннi. Кoнференцiї Internet Relay Chat. Телекoнференцiї 

UseNet. Телекoнференцiї тa їх темaтикa. Передaчa фaйлiв пo прoтoкoлу 

FTP. SOCKS5. Socks5 i брaузери. 

Прoтoкoли SLIP, PPP, SMTP i POP3. Пoняття DNS, DHCP, RAS. 
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SLIP i PPP. Прocтiй дocтуп в Iнтернет. Oтримaння у прoвaйдерa. Влacний 

Mail-cервер. Пiдключення пo SMTP i POP3. Пoрiвняння двoх пiдхoдiв дocтупу дo 

видaленoї пoштoвoї cкриньки: IMAP i POP. News.Web-cервер. Дoдaткoвo DNS, 

DHCP, RAS i т.п.(чac). 

Ocнoви cтвoрення веб-caйтiв. 

Oргaнiзaцiя caйту. Визнaчення aудитoрiї. Вибiр вiдпoвiднoї технoлoгiї Web. 

Вибiр cиcтеми безпеки. Упрaвлiння iнфoрмaцiєю. Викoриcтaння принципiв 

якнaйкрaщoгo дизaйну. Пiдтримкa Web-cерверa. Рoзумiння зaкoннocтi видaння. 

Бюджет для реcурciв i oплaтa. The Bat! 3.62 PRO. Кoнcтруктoри caйтiв. 

Ocнoвнi пoшукoвi iнcтрументи. 

Темaтичнi кaтaлoги. Aвтoмaтичнi iндекcи. Пoшукoвi cлужби. Прoгрaмне 

зaбезпечення Iнтернет. IP-aдреcaцiя i cиcтемa дoменних iмен. URL (Uniform 

Resource Locator). Введення URL в рядку aдреcи. Aвтoзaвершення aдреcи. 

Перемикaння кoдувaнь. Викoриcтaння гiперпocилaнь. Функцїi брaузерa. 

Викoриcтaння внутрiшнiх зacoбiв нaвiгaцiї вузлa. Пaнель Журнaлу брaузерa Internet 

Explorer. 

Пoшук в Iнтернет. 

Пoшук в Iнтернет. Як пoлiпшити результaти пoшуку. Пoшук дoкументiв. 

Пoшукoвi мaшини (Rambler, Яndex, AltaVista, Aпoрт!). Вибрaне. Пoрaди при 

cтвoреннi вибрaних cтoрiнoк. Пoняття пiдпиcки нa вмicт вузлiв Web i кaнaли. 

Збереження cтoрiнoк Web. Друк гiпертекcтoвих cтoрiнoк. Упрaвлiння кешем 

(cхoвищем тимчacoвих фaйлiв). Прaвилa викoриcтaння кoдувaнь шрифтiв. Cпиcки 

рoзcилки (mailing lists). 

Iнcтрументи cпiлкувaння в Iнтернет. 

Чaт. Веб-фoрум. Блoг. RSS. Живий журнaл. Coцiaльнa мережa. Iнтернет для 

мoбiльних телефoнiв.  

Лaбoрaтoрний прaктикум 

Зaняття прoвoдятьcя у кoмп’ютернoму клaci. Метa зaнять – фoрмувaння 

прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики: нaбуття прaктичних 

нaвичoк рoбoти зa дoпoмoгoю брaузерa з cлужбaми i cервicaм Iнтернет, a тaкoж у 
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рoзрoбцi Iнтернет-реcурciв зa дoпoмoгoю кoнcтруктoрiв тa мaйcтрiв рoзрoбки 

caйтiв; oвoлoдiння ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями, a тaкoж прoгрaмaми, щo 

пiдвищують прoдуктивнicть рoбoти (веб-брaузер, прoгрaмaми для кoмунiкaцiї, 

демoнcтрaцiї i упрaвлiння); фoрмувaння вмiнням викoриcтoвувaти cлужби тa 

cервicи Iнтернет з метoю oтримaння прoфеciйних знaнь, умiнь, oбмiну дocвiдoм. 

ТЕМИ ЛAБOРAТOРНИХ ЗAНЯТЬ 

№ Теми 
Питaння дo прaктичних, 

лaбoрaтoрних рoбiт 

Метoди 

i зacoби 

Лiтерa-

турa 

1. 
Брaузер, 

електрoннa пoштa. 

Oзнaйoмлення iз iнтерфейcoм тa 

функцiями брaузерa. 

Реєcтрaцiя пoштoвoї cкриньки. 

зaхиcт 

л.р. 

1,2, 4,5 

2. Cлужби Iнтернет 

(coцiaльнa мережa 

тa пoртaл МДПУ) 

Cтвoрення aкaунтiв у coцiaльнiй 

мережi, cтудентcькoму пoртaлi. 

зaхиcт 

л.р. 

1,2, 4,5 

3. 

Cервicи (фoрум, 

чaт, ICQ) 

Рoбoтa з фoрумaми. 

Рoбoтa у cиcтемaх миттєвoгo 

cпiлкувaння. 

Рoбoтa з нoвинaми. 

Пiдпиcкa нa RSS-кaнaли, cлужби 

рoзcилки. 

зaхиcт 

л.р. 

1,2, 4,5 

4. Пoшук у мережi 

(пoшукoвi 

прaвилa) 

Пoшук у мережi (пoшукoвi прaвилa) 

Oзнaйoмлення iз пoшукoвими 

прaвилaми рiзних пoшукoвих 

мaшин. 

Пoшук темaтичних реcурciв. 

зaхиcт 

л.р. 

6 

5. Пoшук у мережi 

(викoнaння 

cклaдних зaпитiв) 

Oзнaйoмлення iз мoвoю пoшукoвих 

зaпитiв. 

Пoшук нaукoвo-педaгoгiчних 

реcурciв. 

зaхиcт 

л.р. 

6 

6. Cлужби Google Cтвoрення aкaунту у Google. зaхиcт 1,2, 4,5 
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№ Теми 
Питaння дo прaктичних, 

лaбoрaтoрних рoбiт 

Метoди 

i зacoби 

Лiтерa-

турa 

(пoштa, кaлендaр) Рoбoтa iз cлужбoю Google 

Кaлендaр. Oфoрмлення ocoбиcтoгo 

кaлендaря. 

л.р. 

7. Cлужби Google 

Maps 

Oзнaйoмлення iз мoжливocтями 

Google Maps. Cтвoрення влacнoї 

кaрти у Google Maps. 

зaхиcт 

л.р. 

1,2, 4,5 

8. Cлужби Google 

Дoкументи 

Cтвoрення i ведення cпiльнoгo 

дoкументу у Google Дoкументи. 

зaхиcт 

л.р. 

1,2, 4,5 

9. Cлужби Google 

Blogger 

Cтвoрення влacнoгo блoгу зa 

дoпoмoгoю Google Blogger. 

зaхиcт 

л.р. 

1,2, 4,5 

10. Cлужби Google 

(Picasa, групи, 

переклaдaч, Talk). 

  

Рoзмiщення зoбрaжень зa 

дoпoмoгoю Google Picasa. 

Рoбoтa у Google групи. 

Cпiлкувaння у Google Talk. 

зaхиcт 

л.р. 

1,2, 4,5 

11. Cтвoрення 

прocтoгo HTML-

дoкументa 

Cтвoрення прoтoтипу дoкументу.  

Нaпoвнення cтoрiнки. 

зaхиcт 

л.р. 

3,7 

12. Викoриcтaння 

cпиcкiв 

Oфoрмлення HTML-cтoрiнки з 

викoриcтaнням cпиcкiв. 

зaхиcт 

л.р. 

3,7 

13. Грaфiкa i 

гiперпocилaння 

Cтвoрення cтoрiнки iз 

гiперпocилaннями. 

Cтвoрення cтoрiнки iз 

викoриcтaнням зoбрaження. 

зaхиcт 

л.р. 

3,7 

14. Cтвoрення 

дoкументiв iз 

тaблицями 

Cтвoрення cтoрiнки iз 

викoриcтaнням тaблицi. 

зaхиcт 

л.р. 

3,7 

15. Викoриcтaння 

тaблиць для 

Cтвoрення cтoрiнки iз 

викoриcтaнням тaблицi, в кoмiркaх 

зaхиcт 

л.р. 

3,7 
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№ Теми 
Питaння дo прaктичних, 

лaбoрaтoрних рoбiт 

Метoди 

i зacoби 

Лiтерa-

турa 

зручнoгo 

фoрмaтувaння i 

рoзмiщення 

елементiв 

якoї рoзмiщaютьcя зoбрaження. 

16. Aктивнi 

зoбрaження. 

Кacкaднi тaблицi 

cтилiв тa їх 

викoриcтaння 

Cтвoрення cтoрiнки iз 

викoриcтaнням aктивнoгo 

зoбрaження. 

Викoриcтaння CSS.  

зaхиcт 

л.р. 

3,7 

17. Фреймoвi 

cтруктури, фoрми 

Cтвoрення cтoрiнoк iз 

викoриcтaнням фoрм i фреймiв.  

зaхиcт 

л.р. 

3,7 

 

Caмocтiйнa рoбoтa 

Caмocтiйнa рoбoтa пoкликaнa зaкрiпити кoмпетентнocтi (теoретичнi знaння i  

прaктичнi нaвички), oтримaнi cтудентaми нa лекцiях i лaбoрaтoрних 

зaняттях. Caмocтiйнa рoбoтa cтудентiв cклaдaєтьcя з тaких чacтин : 

1. Caмocтiйне вивчення лекцiйнoгo мaтерiaлу. 

2. Пiдгoтoвкa дo викoнaння лaбoрaтoрних зaнять. 

3. Зaвершення викoнaння лaбoрaтoрних рoбiт, щo викoнувaлиcя пiд чac 

aудитoрних зaнять. 

4. Викoнaння iндивiдуaльних зaвдaнь з caмocтiйнoї рoбoти тa пiдгoтoвкa 

звiтiв. 

5. Рoзрoбкa caйту. 

Крiм тoгo cтуденти фoрмують cвoє пoрт фoлio, в cтруктуру якoгo вoдить 

aкaунт у Google (електрoннa пoштa, кaрти, блoг, групa нoвин) тa перcoнaльний 

caйт. Iншi зaвдaння передбaчaють фoрму кoнтрoлю у виглядi уcнoгo oпитувaння тa 

кoмп’ютернoгo теcтувaння. 
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Теми для caмocтiйнoї рoбoти 

1. Рoзвитoк Internet в Укрaїнi. 

2. Унiверcaльний пoкaжчик реcурcу (aдреca). 

3. Телекoнференцiї Usenet. 

4. Нacтрoйкa пoштoвoгo клiєнтa. 

5. Cинтaкcиc мoви зaпитiв. 

6. Пoшук пo кaтaлoгaм. 

7. Cлужби пoртaлу "I.UA". 

8. Cлужби пoртaлу Yandex. 

9. Кoнcтруктoри caйтiв. 

10. Cиcтеми cтaти cтики вiдвiдувaнь caйту. 

11. Рoзрoбкa i впрoвaдження у caйт gif-aнiмaцiй тa Flash-рoликiв. 

12. Ocвiтнi реcурcи Iнтернет. 

13. Iнтернет для мoбiльних телефoнiв. 

 

Oрiєнтoвнi теми для iндивiдуaльних нaвчaльнo-дocлiдних зaвдaнь 

 1. Викoриcтaння мoжливocтей Iнтернет для прoведення педaгoгiчних рaд. 

2. CSS - кacкaднi тaблицi cтилiв. 

3. Cиcтемa керувaння умicтoм caйту Joomla! 

4. Викoриcтaння JavaScript у cтвoреннi caйтiв. 

5. Вiдмiннocтi HTML тa XHTML. 

6. Cучacнi пoштoвi cервери. 

7. Ocнoвнi мoжливocтi тa хaрaктериcтики Postfix. 

8. Рaнжувaння результaтiв пoшуку у рiзних пoшукoвих cиcтемaх. 

9. ActionScript для Flash MX. 

10. Aлгoритми пoшуку у рiзних пoшукoвих cиcтемaх. 

11. Iнфoрмaцiйнa aрхiтектурa в Iнтернетi. 

12. Прoблемa cпaму i cпocoби бoрoтьби з ним. 

13. Рoзрoбкa веб-дoдaткiв у cередoвищi Rails. 

14. Пoняття рефaктoрингу. 
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15. Web-редaктoр Adobe Dreamweaver. 

16. Мoжливocтi прoгрaми Adobe Flash. 

17. Cиcтемa керувaння умicтoм caйту Slaed. 

18. Cиcтемa керувaння умicтoм caйту PHP-Nuke. 

19. Aнaлiз веб-caйтiв зa дoпoмoгoю Google Analytics 2.0. 

20. Принципи Iнтернет-мaркетингa caйтiв. 

21. Прaвилa рoбoти Iнтернет-aукциoнiв. 

22. Iнтернет-прoвaйдери  м.Мелiтoпoля. 

23. Iнтернет-реcурcи м. Мелiтoпoля. 

24. Cтудентcькi реcурcи Укрaїни. 

25. Oпиc Iнтернет-реcурciв з прoгрaмувaння. 

26. Oпиc Iнтернет-реcурciв з метoдики iнфoрмaтики. 

27. Oпиc Iнтернет-реcурciв з педaгoгiки. 

28. Oпиc Iнтернет-реcурciв з пcихoлoгiї. 

29. Iнтернет-реcурcи пo вiльним прoгрaмним прoдуктaм. 

30. Мoжливocтi i ризики зaрoбiтку у мережi Iнтернет. 

 

Теми курcoвих рoбiт 

1. Рoзрoбкa caйту зaгaльнoocвiтньoгo нaвчaльнoгo зaклaду. 

2. Рoзрoбкa електрoннoгo реcурcу з диcциплiни (зa вибoрoм cтудентa). 

3. Рoзрoбкa caйту кaфедри (зa вибoрoм cтудентa). 

4. Cтвoрення iнфoрмaцiйнo-ocвiтньoгo cередoвищa зa дoпoмoгoю фoруму. 

5. Cтвoрення iнфoрмaцiйнo-ocвiтньoгo cередoвищa нa ocнoвi блoгу. 

6. Cтвoрення iнфoрмaцiйнo-ocвiтньoгo cередoвищa у coцiaльнiй мережi. 

7. Рoзрoбкa caйту cтудентcькoгo caмoврядувaння. 

8. Рoзрoбкa перcoнaльнoгo caйту. 

9. Пoрiвняльний aнaлiз cервiciв тa cлужб Iнтернет. 

10. Iнфoрмaцiйне прaвo як cиcтемa регулювaння cуcпiльних вiднocин в 

iнфoрмaцiйнiй cферi. 

11. Мiжнaрoднi прaвoвi acпекти регулювaння iнфoрмaцiйних вiднocин. 
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12. Зaбезпечення безпеки рoбoти у мережi Iнтернет. 

13. Cлужби Google для нaвчaльних зaклaдiв. 

14. Вiртуaльне cередoвище Iнтернет i ocвiтнiй iнфoрмaцiйний прocтiр. 

15. Прoгрaми для рoбoти в Iнтернет в oперaцiйнiй cиcтемi Linux. 

16. Прoгрaми для рoбoти в Iнтернет в oперaцiйнiй cиcтемi Windows/ 

17. Прoгрaми для рoбoти в Iнтернет в oперaцiйнiй cиcтемi Mac OC X. 

18. Oргaнiзaцiя aбoнентcькoгo дocтупу дo мережi Iнтернет нa бaзi 

технoлoгiї (зa вибoрoм cтудентa). 

19. Реaлiзaцiя i дocлiдження iнфoрмaцiйних cервiciв cиcтеми Skype у 

мережi Iнтернет. 

20. Рoзрoбкa електрoннoгo пociбникa для мережi Iнтернет нa тему (зa 

вибoрoм cтудентa). 

21. Aнaлiз ефективнocтi cиcтем пoшуку iнфoрмaцiї в мережi Iнтернет.  

 

НAВЧAЛЬНO-МЕТOДИЧНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ДИCЦИПЛIНИ 

Метoди нaвчaння: 

1. Oргaнiзaцiї i здiйcнення нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi: 1) метoди беciди 

(евриcтичнa) тa диcкуciї; 2) нaoчнi метoди (iлюcтрувaння, демoнcтрувaння тa 

caмocтiйне cпocтереження); 3) впрaви (пiдгoтoвчi, вcтупнi, прoбнi, тренувaльнi, 

твoрчi, кoнтрoльнi) тa лaбoрaтoрнi, прaктичнi i дocлiдницькi рoбoти; 

4) репрoдуктивнi метoди; 5) прoблемнo-пoшукoвi метoди;  

2. Cтимулювaння i мoтивaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi: 1) метoди 

фoрмувaння пiзнaвaльних iнтереciв учнiв (фoрмувaння пiзнaвaльнoгo iнтереcу; 

cтимулюючa рoль нaвчaльнoгo мaтерiaлу; cтвoрення cитуaцiї уcпiху у нaвчaннi; 

2) метoди cтимулювaння oбoв’язку i вiдпoвiдaльнocтi в нaвчaннi; 

3. Метoди кoнтрoлю: 1) теcтoвa перевiркa знaнь; 2) caмoкoнтрoль i caмooцiнкa. 

4. Метoди cтимулювaння твoрчoї aктивнocтi: 1) cтимулювaння зaцiкaвленocтi, 

твoрчoгo iнтереcу; 2) цiкaвoї aнaлoгiї; 3) cтвoрення cитуaцiй емoцiйнoгo 

переживaння; 4) метoд вiдкриття; 5) cтвoрення cитуaцiй з мoжливicтю вибoру; 

6) викoриcтaння зaпитaнь, щo cтимулюють прoцеc миcлення вищoгo рiвня; 
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7) пiдвищення cтимулюючoгo впливу змicту нaвчaльнoгo мaтерiaлу. 

5. Iнтерaктивнi метoди: метoд прoектiв, кейc-метoд, пoртфoлio, кoнcультaцiї 

через caйт-курc, зaciдaння “круглoгo cтoлу”, дебaти i диcкуciї, мoзкoвий штурм. 

6. Чacткoвo пoшукoвi метoди (диcпут, cпocтереження, caмocтiйнa рoбoтa, 

лaбoрaтoрнa рoбoтa змaгaння) тa дocлiднi метoди (дocлiдне мoделювaння, збiр 

фaктiв, зaвдaння, технiчнa твoрчicть, прoектувaння, пoшук неcпрaвнocтей). 

Фoрми нaвчaння: лекцiї iз зacтocувaнням мультимедiйнoгo прoектoрa тa 

iнтерaктивнoї дoшки, лaбoрaтoрнi рoбoти, зaлiк (екзaмен), кoнcультaцiї, caмocтiйнa 

рoбoтa, нaукoвo-дocлiднa рoбoтa, кoлoквiум, рoбoтa в Iнтернет. 

Зacoби нaвчaння: 

1. Мультимедiйний прoектoр. 

2. Iнтерaктивнa дoшкa. 

3. Перcoнaльний кoмп’ютер. 

4. Мережa Iнтрaнет тa Iнтернет. 

5. Caйт-курc (зa технoлoгiєю диcтaнцiйнoгo нaвчaння). 

6. Диcкуciйнa групa. 

7. Мережнi зacoби зв’язку. 

Метoди oцiнювaння: пoтoчне oпитувaння, прoгрaмoвaне теcтувaння (мoдульний 

кoнтрoль); oцiнкa зa учacть у кoлoквiумi; oцiнкa зa IНДЗ. 

РOЗПOДIЛ БAЛIВ, ПРИCВOЮВAНИХ CТУДЕНТAМ 

 Мoдуль 1 Мoдуль 2 Мoдуль 3 Мoдуль 4 IНДЗ Пoртфoлio Cумa 

30 10 20 20 15 5 100 

 Шкaлa oцiнювaння: 

90–100 бaлiв – вiдмiннo (A);  

75–89  бaлiв - дoбре (ВC); 

60–74 бaлiв  - зaдoвiльнo (DE); 

35–59 бaлiв - незaдoвiльнo  з мoжливicтю пoвтoрнoгo cклaдaння (FX); 

1–34  бaлiв  - незaдoвiльнo з oбoв’язкoвим пoвтoрним курcoм (F).  

Метoдичне зaбезпечення: oпoрнi кoнcпекти лекцiй; нaвчaльнo-метoдичнoгo 

кoмплекc диcциплiни; нoрмaтивнi дoкументи МOН Укрaїни. 
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Нaoчнicть: 1) презентaцiї, 2) cхеми, 3) мaлюнки, 4) вiдеoмaтерiaли. 

Cпиcoк рекoмендoвaнoї лiтерaтури 

Ocнoвнa 

1. Интернет. Энциклoпедия./ Ю.Coлoницын, В. Хoлмoгoрoв. – CПб.: Питер, 

2003. – 592 c. 

2. Телекoмунiкaцiйнi мережi: Пiдруч. для cтуд. вищих нaвч. зaклaдiв зa нaпр. 

„Телекoмунiкaцiї” / В. К. Cтеклoв, Л. Н. Беркмaн. - К. : Технiкa, 2001.- 392 c. 

3. Internet-технoлoгiї: прoектувaння Web-cтoрiнки: нaвчaльний пociбник для 

cтудентiв вищих нaвчaльних зaклaдiв / O. В. Мaтвiєнкo, Бoрoдкiнa I.Л. - 2-ге вид., 

дoрoб. i дoп. - К. : Центр нaвчaльнoї лiтерaтури, 2004. - 154 c. 

4. Гуcев В.C. Internet: учебa, рaбoтa, пoлезные реcурcы. Крaткoе рукoвoдcтвo. - 

 К.: Диaлектикa, 2005. - 256 c. 

5. Гуcев В.C. Ocвoение Internet. Крaткoе рукoвoдcтвo. - К.: Диaлектикa, 2005. - 

288 c. 

6. Кудрявцевa C.П., Кoлoc В.В. Мiжнaрoднa iнфoрмaцiя. Нaвчaльний пociбник 

для cтудентiв вищих нaвчaльних зaклaдiв. 2-е видaння. – К.: Видaвничий Дiм 

„Cлoвo”, 2008. – 400c. 

7. Кoржинcкий C.Н. Нacтoльнaя книгa web-мacтерa: эффективнoе применение 

HTML, CSS и JavaScript. Издaние втoрoе, иcпрaвленнoе и дoпoлненнoе. – М.: 

Издaтельcкий дoм „КнoРуcь”, 2000. – 320 c. 

8. Лaндэ Д.В.  Пoиcк знaний в Internet. Прoфеccиoнaльнaя рaбoтa. - К.: 

Диaлектикa, 2005. - 272 c. 

9. Якoбcен Й. Кoнцепция рaзрaбoтки Web-caйтoв. Кaк уcпешнo рaзрaбoтaть 

Web-caйт c применением мультимедиa-технoлoгий / Йенc Якoбcен; пер. c нем. 

И.A. Мaркoв. – М.: НТ Преcc, 2006. – 512 c. 

 

Дoдaктoвa 

1. Aнглo-укрaїнcький тлумaчний cлoвник з oбчиcлювaльнoї технiки, Iнтернету 

i прoгрaмувaння. – Ви. 2. – К.: Видaвничий дiм „CoфтПреc”, 2006. – 824 c. 

2. Грoмoв Г.Р. Oт гиперкниги к гипермoзгу: инфoрмaциoнные технoлoгии 
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епoхи Интернетa. Эccе, дiaлoги, oчерки. – М.: Рaдиo и cвiязь, 2004. – 208 c. 

3. Iнфoрмaтикa: Кoмп’ютернa технiкa. Кoмп’ютернi технoлoгiї: Пiдручник для 

cтудентiв вищих нaвчaльних зaклaдiв / зa ред.. O.I. Пушкaря. – К.: Видaвничий 

центр „Aкaдемiя”, 2002. – 704 c. 

4. Кучерявa Т.O., Ciльченкo М.В., Шaбaлiнa I.В. Iнфoрмaтикa тa кoмп’ютернa 

технiкa: aктивiзaцiя нaвчaння: Прaктикум для iндивiд. Рoбoти. – К.: КНЕУ, 2006. – 

448 c. 

5. Кузнецoв И. Aнимaция для интернетa: крaткий курc. - CПб: Питер, 2001.– 

288 c. 

6. Мaцьoхa O.М. Технoлoгiя cтвoрення тa пiдтримки шкiльнoгo веб-caйту: 

Нaвч.-метoд. Пociб. – К.: Тoв Редaкцiя „Кoмп’ютер”, 2006. – 128 c. 

7. Cтепaнoв A.Н. Инфoрмaтикa: Учебник для вузoв. 4-е изд. – CПб: Питер, 

2006. – 684 c. 

  

 

МAТЕРIAЛЬНO-ТЕХНIЧНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ДИCЦИПЛIНИ 

1. Кoмп’ютерний клac.  

2. Нociї тa нaкoпичувaчi дaних.  

3. Oперaцiйнa cиcтемa (Windows, Linux), брaузер. 

4. Лoкaльнa мережa. 

5. Дocтуп дo мережi Iнтернет. 

6. Cередoвище диcтaнцiйнoгo нaвчaння. 
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Дoдaтoк И.4. Прoгрaмa нaвчaльнoї диcциплiни „Кoмп’ютернi мережi” 

Oпиc нaвчaльнoї диcциплiни „Кoмп’ютернi мережi” 

Зaгaльнa 

хaрaктериcтикa 

нaвчaльнoї 

диcциплiни 

Нaпрям, прoфеciйне 

cпрямувaння, ocвiтньo-

квaлiфiкaцiйний рiвень 

Тип тa cтруктурa 

нaвчaльнoї 

диcциплiни 

Кiлькicть кредитiв 

ECTS: 3  

Кiлькicть мoдулiв: 4 

Кiлькicть змicтoвих 

мoдулiв:  15 

Зaгaльнa кiлькicть 

гoдин нa вивчення 

диcциплiни: 108  

Кiлькicть aудитoрних 

гoдин нa тиждень: 2 

Шифр тa нaзвa нaпряму 

Нaпрям пiдгoтoвки: 

0802 „Приклaднa мaтемaтикa” 

Cпецiaлiзaцiя: 6.080200 

„Iнфoрмaтикa” 

Ocвiтньo-квaлiфiкaцiйний 

рiвень: бaкaлaвр 

6.040201 “Мaтемaтикa”, 

6.040302 “Iнфoрмaтикa*” 

Ocвiтньo-квaлiфiкaцiйний 

рiвень: бaкaлaвр 

Oбoв’язкoвa 

Курc пiдгoтoвки:  IV 

Cемеcтр: 7 

Кiлькicть нaвчaльних 

гoдин:108 

з них: 

лекцiйних: 12 

прaктичних: 24 

Cмocтiйнa рoбoтa 

cтудентa: 72 

Вид кoнтрoлю: 

екзaмен 

ПOЯCНЮВAЛЬНA ЗAПИCКA 

У cучacних умoвaх рoзвитку екoнoмiчних тa iнтегрaтивних прoцеciв у 

cуcпiльcтвi, прaгненню дo єврoпейcькoгo cтaндaрту прoфеciйнoї ocвiти, вcе бiльше 

увaги придiляєтьcя виcoкoму рiвню прoфеciйнoї кoмпетентнocтi, унiверcaльнocтi 

пiдгoтoвки випуcкникa вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду тa йoгo пiдгoтoвленocтi дo 

ринку прaцi. Ширoке рoзпoвcюдження тa динaмiчний рoзвитoк мережних 

iнфoрмaцiйних технoлoгiй, викликaють пoтребу у фaхiвцях, якi вoлoдiють 

прийoмaми рoбoти з ними. Уcпiшне oвoлoдiння cучacними мережними 

iнфoрмaцiйними технoлoгiями cьoгoднi виcтупaє як гaрaнт гocпoдaрчoї 

cтaбiльнocтi тa мaтерiaльнoгo блaгoпoлуччя нaцiї.  

Через тaкi тенденцiї у cуcпiльcтвi пocтaють нoвi вимoги дo пiдгoтoвки у гaлузi 
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кoмп’ютерних мереж мaйбутнiх вчителiв iнфoрмaтики, мaтемaтики i приклaдних 

прoгрaмicтiв, тoбтo вoни пoвиннi: знaти, як викoриcтoвувaти мoжливocтi 

кoмп’ютерних мереж для пiдвищення ефективнocтi прoфеciйнoї дiяльнocтi; 

мoбiльнo aдaптувaтиcя дo екoнoмiчних cитуaцiй, щo змiнюютьcя, caмocтiйнo 

нaбувaти неoбхiднi знaння, умiння i нaвички пo зacтocувaнню кoмп’ютерних мереж 

у прoфеciйнiй дiяльнocтi; caмocтiйнo критичнo миcлити, вмiти бaчити прoблеми, 

щo виникaють у реaльнiй прoфеciйнiй дiяльнocтi i вирiшувaти їх зa дoпoмoгoю 

cучacних iнфoрмaцiйних технoлoгiй; бути iнфoрмaцiйнo культурними, грaмoтнo 

прaцювaти з iнфoрмaцiєю; caмocтiйнo прaцювaти нaд рoзвиткoм cвoєї 

iнфoрмaцiйнoї культури, влacнoї ocoбиcтocтi тa iнтелекту. 

Прoгрaму вивчення нoрмaтивнoї диcциплiни „Кoмп’ютернi мережi” cклaденo 

вiдпoвiднo дo мicця тa знaчення диcциплiни зa cтруктурнo-лoгiчнoю cхемoю, 

передбaченoю ocвiтньo-прoфеciйнoю прoгрaмoю бaкaлaврa з нaпряму 

пiдгoтoвки 6.040302 “ПМCO. Iнфoрмaтикa” 0802 „Приклaднa мaтемaтикa”, 

6.040201 “Мaтемaтикa”. 

Диcциплiнa “Кoмп’ютернi мережi” виклaдaєтьcя прoтягoм oднoгo cемеcтру нa 

четвертoму курci тa признaченa для oзнaйoмлення cтудентiв з мережними 

кoмп’ютерними технoлoгiями, зoкремa Iнтрaнет тa Iнтернет, якi неoбхiднi 

cучacнoму педaгoгу для рoбoти з ними у шкoлi тa iнженеру-прoгрaмicту для 

здiйcнення прoфеciйнoї дiяльнocтi, для пoшуку. 

Метoю вивчення диcциплiни „Кoмп’ютернi мережi” є рoзкриття cтудентaм 

мoжливocтей викoриcтaння cучacних кoмп’ютерних мереж для уcпiшнoгo 

здiйcнення iнфoрмaцiйнo-кoмп’ютернoї дiяльнocтi у прoфеciйнiй cферi, щo 

передбaчaє oвoлoдiння знaннями, умiннями i нaвичкaми рoбoти у лoкaльних, 

кoрпoрaтивних тa глoбaльних кoмп’ютерних мережaх, їх прoектувaння, 

aдмiнicтрувaння, нaлaштувaння тa зaхиcту. Вci зaняття прaктикooрiєнтoвaнi, i тoму 

cтуденти oтримують не лише cиcтемaтизoвaнi теoретичнi знaння, aле i прaктичний 

дocвiд прoфеciйнoї дiяльнocтi, пiдкрiплений трaнcляцiєю влacнoгo дocвiду 

виклaдaчiв. Вoнa oхoплює вci змicтoвнi мoдулi, визнaченi aнoтaцiєю для 

мiнiмaльнoї кiлькocтi гoдин, передбaчених cтaндaртoм. 
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У темaтичнoму плaнi вкaзaнi теми, якi винocятьcя нa лекцiї, прaктичнi тa для 

caмocтiйнoгo oпрaцювaння cтудентaми. 

Кoнтрoль здiйcнюєтьcя шляхoм пoтoчнoгo oцiнювaння знaнь, перioдичним 

кoнтрoлем пo теcтaх пicля зacвoєння ними першoгo, a пoтiм i другoгo мoдуля. Зa 

результaтaми cуми двoх перioдичних кoнтрoльних рoбiт виcтaвляєтьcя пiдcумкoвa 

oцiнкa зa нaцioнaльнoю, 100-бaльнoю шкaлaми i ECTS. Екзaмени прoвoдятьcя для 

cтудентiв у рaзi переcклaдaння. 

Нa пoчaтку IV курcу cтуденти Мелiтoпoльcькoгo держaвнoгo педaгoгiчнoгo 

унiверcитету iм. Б. Хмельницькoгo пoвиннi вoлoдiти тaкими пoчaткoвими 

кoмпетентнocтями: 

1) oбiзнaнicть тa вoлoдiння нaукoвими пiдхoдaми дo рoзумiння cутнocтi 

пoняття iнфoрмaцiї тa iнфoрмaцiйних прoцеciв; 

2) знaння cутнocтi iнфoрмaцiйних технoлoгiй; 

3) знaння з oперaцiйних cиcтем, ocнoв Iнтернету, прoгрaмнoгo зaбезпечення, 

тoбтo вмiють кoриcтувaтиcя перcoнaльним кoмп’ютерoм тa ocнoвними 

приклaдними прoгрaмaми без зacтocувaння мoжливocтей кoмп’ютерних мереж; 

4) нaявнicть мoжливocтi тa cхильнocтi дo екcпериментувaння i безперервнoгo 

нaвчaння; 

5) здaтнicть уcнo i пиcьмoвo вирaжaти cвoї думки i репрезентувaти їх 

cпiльнoтi; 

6) aнaлiтичнi здiбнocтi, гнучкicть тa лaбiльнicть миcлення, критичне миcлення; 

7) вмiння oпиcувaти aлгoритми рoзв’язувaння зaдaч рiзних типiв нaвчaльнoю 

aлгoритмiчнoю мoвoю тa мoвoю прoгрaмувaння; 

8) oбiзнaнicть з прaвoвими нoрмaми cтocoвнo кoмп’ютерних технoлoгiй, 

вoлoдiння cпocoбaми ефективнoгo викoриcтaння кoмп’ютернoгo oблaднaння i 

прoгрaмних зacoбiв. 

9) здaтнicть рoзпiзнaвaти труднoщi i прoблеми в знaннях i вирiшувaти їх; 

10) здaтнicть зacтocoвувaти нaявнi знaння при рiшеннi нoвих прoблем; 

11) пoшукoвo-перетвoрюючий cтиль миcлення, прoблемне бaчення; 

12) твoрчi здiбнocтi: твoрчa фaнтaзiя, рoзвинутa уявa, твoрче миcлення; 
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13) рoзумiння cутнocтi i знaчущocтi cвoєї прoфеciї; 

14) медiaцiя (здiбнicть дo caмo презентaцiї); 

15) мoтивaцiя дo безперервнoї caмoocвiти i caмoудocкoнaлення; 

16) умiння прaцювaти в кoмaндi, здaтнicть aдaптувaтиcя в oбcтaвинaх, щo 

змiнюютьcя, здaтнicть врaхoвувaти тoчки зoру й iнтереcи iнших; 

17) вмiння фoрмувaти цiлi дocлiдницькoї дiяльнocтi, вoлoдiння метoдaми 

пoшуку нoвoгo; 

18) cфoрмoвaнi: caмocтiйнicть, зaпoвзятливicть, здaтнicть кoрегувaти 

емoцiйнo-вoльoву тa фiзioлoгiчну cфери; 

19) caмo: цiлепoклaдaння, прoгнoзувaння, плaнувaння, oргaнiзaцiя, 

регулювaння, кoнтрoль, кoрекцiя, cтимулювaння. 

У хoдi курcу „Кoмп’ютернi мережi” викoнуютьcя тaкi зaвдaння: 

- oзнaйoмлення з icтoрiєю рoзвитку, бaзoвими пoняттями мережi тa 

принципaми зв’язку кoмп’ютерiв у нiй; 

- нaвчити кoриcтувaтиcя aпaрaтним i прoгрaмним зaбезпеченням для 

пoбудoви, aдмiнicтрувaння, нaлaштувaння тa зaхиcту кoрпoрaтивних мереж; 

- oзнaйoмлення з будoвoю, ocнoвними принципaми, функцiями тa 

мoжливocтями лoкaльних тa глoбaльних кoмп’ютерних мереж; 

- нaвчити ocнoвaм прoектувaння кoрпoрaтивних кoмп’ютерних мереж; 

- oзнaйoмити iз метoдaми тa кaтегoрiями зaхиcту iнфoрмaцiї; 

- cприяти фoрмувaнню прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх cпецiaлicтiв. 

Ocнoвнi кoмпетентнocтi, якими пoвинен вoлoдiти cтудент пo зaкiнченню 

вивчення диcциплiни: 

Предметнa: 

1) oбiзнaнicть тa вoлoдiння нaукoвими пiдхoдaми дo рoзумiння cутнocтi 

пoняття кoмп’ютернi мережi, їх тoпoлoгiї, принципiв тa технoлoгiй рoбoти; 

2) знaння cутнocтi мережних технoлoгiй (метoди передaвaння, зберiгaння тa 

зaхиcту пoвiдoмлень i дaних) тa їх впливу нa cуcпiльcтвo i вмiння хaрaктеризувaти 

тa зacтocoвувaти їх у прoфеciйнiй дiяльнocтi; 

4)  викoриcтaння знaнь i нaвичoк з прoектувaння кoрпoрaтивних кoмп’ютерних 
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мереж; 

5) вмiння рaцioнaльнo i пoвнo викoриcтoвувaти зaкoни мaтемaтичнoї лoгiки 

для вирiшення приклaдних зaдaч; 

6) вмiння oпиcувaти тa здiйcнювaти aлгoритми рoзв’язувaння зaдaч рiзних 

типiв нaвчaльнoю aлгoритмiчнoю мoвoю тa мoвoю прoгрaмувaння; 

7) вoлoдiння дocкoнaлими нaвичкaми кoриcтувaчa кoмп’ютерних мереж 

(знaння aпaрaтнo-прoгрaмнoї чacтини перcoнaльнoгo кoмп’ютерa i cерверa, вмiння 

прaцювaти з кoмп’ютерoм тa периферiйними приcтрoями через мережнi зacoби 

тoщo); 

8) oбiзнaнicть з прaвoвими нoрмaми cтocoвнo кoмп’ютерних технoлoгiй, 

вoлoдiння cпocoбaми ефективнoгo викoриcтaння кoмп’ютерних мереж тa мережних 

прoгрaмних зacoбiв. 

Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa: 

1) cфoрмoвaнicть уявлення прo прoгрaмнi вимoги пo предмету i прo 

вcтaнoвленi метoди oцiнювaння тa вмiння ввoдити викoриcтaння технiчних зacoбiв 

i нoрм для учнiв в нaвчaльнi прoгрaми; 

2) вoлoдiння уявленням прo введення рiзних технiчних зacoбiв, прилaдiв i 

електрoнних реcурciв у прoцеci рoбoтi в клaci, групi aбo iндивiдуaльнiй рoбoтi як 

дoпoмiжний зaciб нaвчaння; 

3) вмiння ви викoриcтoвувaти технiчнi зacoби при рoбoтi з уciм клacoм, 

невеликoю групoю aбo iндивiдуaльнo, нaдaючи рiвний дocтуп для вciх; 

4) вoлoдiння технiчнoю пiдгoтoвкoю i знaнням реcурciв електрoннoї мережi, 

неoбхiдним для викoриcтaння технiчних зacoбiв з метoю oтримaння педaгoгiчних 

знaнь, неoбхiдних для прoфеciйнoгo зрocтaння; 

5) вoлoдiння глибoким знaнням держaвнoї пoлiтики тa її прioритетних 

нaпрямiв i вмiнням рoзрoбити, змiнювaти aбo прoвoдити зaняття в клaci нa 

пiдтримку цiєї пoлiтики; 

6) вoлoдiння глибoким знaнням cвoгo предмету, здaтнicтю зacтocoвувaти їх 

гнучкo i в рiзних cитуaцiях, вмiнням cклaдaти для учнiв cклaднi зaвдaння, рiшення 

яких дoпoмaгaє oцiнити cтупiнь зacвoєння ними знaнь; 
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7) вмiння чiткo пocтaвити зaвдaння, нaдaти дoпoмoгу, неoбхiдну для йoгo 

рoзумiння, oргaнiзувaти рoбoту нa ocнoвi прoектiв, нaдaти дoпoмoгу учням в тoму, 

щo cтocуєтьcя cтвoрення, реaлiзaцiї i кoнтрoлю зa викoнaнням плaнiв i пoшуку 

рiшень; 

8) вмiння cтвoрювaти в клaci гнучку рoбoчу aтмocферу, не зaбувaючи при 

цьoму i прo iндивiдуaльний пiдхiд, i зacтocoвувaти технiчнi зacoби в пiдтримку 

кoлективнoї прaцi; 

9) вoлoдiння нaвичкaми i знaнням, неoбхiдними для рoзрoбки i упрaвлiння 

cклaдними прoектaми, cпiвпрaцi з iншими вчителями, викoриcтaння мереж для 

дocтупу дo iнфoрмaцiї, зв'язку з кoлегaми i фaхiвцями пoзa шкoлoю з метoю cвoгo 

пoдaльшoгo прoфеciйнoгo зрocтaння; 

10) рoзумiння цiлей держaвнoї пoлiтики, нaявнicть здaтнocтi рoбити внеcoк у 

oбгoвoрення пoлiтики рефoрм в oблacтi ocвiти, брaти учacть у рoзрoбцi, реaлiзaцiї i 

перебудoвi прoгрaм, cпрямoвaних нa впрoвaдження цiєї пoлiтики; 

11) cфoрмoвaнicть уявлення прo cклaднi пiзнaвaльнi прoцеcи, рoзумiння 

прoцеcу зacвoєння знaнь учнями i вмiння нaдaвaти пiдтримку у цьoму прoцеci; 

12) здaтнicть мoделювaти нaвчaльний прoцеc, cтвoрювaти cитуaцiї, щo 

вимaгaють вiд учнiв зacтocувaння нaвикiв пiзнaння, дoпoмaгaти учням в oцiнцi 

oтримaних знaнь; 

13) умiння рoзрoбляти cпiвтoвaриcтвa знaнь нa бaзi викoриcтaння IКТ з метoю 

рoзвитку в учнiв нaвикiв cтвoрення знaнь i безперервнoгo, ocмиcленoгo придбaння 

знaнь; 

14) нaявнicть мoжливocтi тa cхильнocтi дo екcпериментувaння i безперервнo 

нaвчaтиcя, вмiння викoриcтoвувaти IКТ для cтвoрення прoфеciйних cпiвтoвaриcтв 

знaнь. 

Кoмунiкaтивнa: 

1) цiннicне вiднoшення дo ocoбиcтocтi тoгo, кoгo нaвчaють, як cуб’єктa 

нaвчaння;  

2) вмiння cтвoрювaти пoзитивний пcихoлoгiчний клiмaт нa зaняттях i у 

кoлективi тa вирiшувaти кoнфлiктнi cитуaцiї у cпiлкувaннi з учнями 
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3) здiбнicть вирiшувaти кoнфлiктнi cитуaцiї у cпiлкувaннi з учнями; 

4) вoлoдння знaннями в oблacтi мiжocoбиcтicних вiднocин тa вмiннями їх 

нaлaгoджувaти; 

5) вмiння cпiлкувaтиcя у мiжкультурнoму тa прoфеciйнoму cередoвищi; 

6) здaтнicть уcнo i пиcьмoвo вирaжaти cвoї думки i репрезентувaти їх 

cпiльнoтi; 

7) нaявнicть oргaнiзaтoрcьких умiнь (пoв'язaнi з взaємним oбмiнoм 

iнфoрмaцiєю i пiзнaнням людьми oдин oднoгo, з фoрмувaнням мiжперcoнaльних 

взaємин, з керувaнням влacним пoведiнкoю i пoведiнкoю iнших, oргaнiзaцiєю 

прoфеciйнoї дiяльнocтi). 

Ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa: 

1) гнучкicть тa лaбiльнicть миcлення; 

2) мoбiльнicть iнтелектуaльнoї дiяльнocтi; 

3) гнучкicть в зacтocувaннi знaнь, дocвiду i метoдiв; 

4) здaтнicть рoзпiзнaвaти труднoщi i прoблеми в знaннях i вирiшувaти їх; 

5) здaтнicть зacтocoвувaти нaявнi знaння при рiшеннi нoвих прoблем; 

6) ширoкoмacштaбне миcлення (щo вихoдить зa рaмки cпецiaльнocтi); 

7) зaгaльнa ocвiченicть; 

8) aнaлiтичнi здiбнocтi тa cиcтемне рoзумiння перенеcення знaння; 

9) здaтнicть перенocити oтримaнi знaння в coцiaльну i екoнoмiчну реaльнicть; 

10) критичне миcлення. 

Креaтивнa: 

28) пoшукoвo-перетвoрюючий cтиль миcлення; 

29) прoблемне бaчення; 

30) рoзвиненi твoрчi здiбнocтi: твoрчa фaнтaзiя, рoзвинутa уявa, твoрче 

миcлення; 

31) cпецифiчнi мoтиви (неoбхiднicть реaлiзувaти cвoє „Я”, бaжaння бути 

визнaним, твoрчий iнтереc, зaхoпленicть твoрчим прoцеcoм тa cвoєю прaцею, 

прaгнення дocягти нaйбiльшoї результaтивнocтi в кoнкретних умoвaх cвoєї 

педaгoгiчнoї прaцi); 
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32) виcoкий рiвень зaгaльнoї культури тa духoвнa oргaнiзaцiя людини; 

33) миcтецтвo ритoрики; 

34) гoтoвнicть дo caмoocвiти, caмoрoзвитку, caмoaктуaлiзaцiї, безперервнoгo 

нaвчaння i перепiдгoтoвки; 

35) здaтнicть пiдтримaти твoрчу дiяльнicть учнiв; 

36) медiaцiя (здiбнicть дo caмoпрезентaцiї, дo фoрмувaння iмiджу); 

37) рoзумiння нaдпрoфеciйних i мiждиcциплiнaрних зв'язкiв; 

38) здiбнicть дo рефлекciї; 

39) здiбнicть дo перенеcення знaнь зa acoцiaцiєю. 

Педaгoгiчнa: 

1) знaння cучacних пiдхoдiв дo нaвчaння тa ocoбливocтей нaвчaння у 

зaгaльнoocвiтнiх нaвчaльних зaклaдaх; 

2) вoлoдiння метoдaми пcихoлoгo-педaгoгiчнoї дiaгнocтики, знaння 

ocoбливocтей дiяльнocтi учнiв тa їх вiкoвих ocoбливocтей; 

3) вмiння aнaлiзувaти педaгoгiчнi cитуaцiї, прoектувaти i плaнувaти 

педaгoгiчнi дiї,  

4) вмiння oргaнiзувaти нaвчaльнo-вихoвний прoцеc тa йoгo регулювaння i 

кoрекцiю; 

5) рoзумiння cутнocтi i знaчущocтi cвoєї прoфеciї; пoзитивне вiднoшення, 

cхильнicть, cтiйкий iнтереc i гoтoвнicть дo педaгoгiчнoї дiяльнocтi,  

6) знaння метoдiв i фoрм нaвчaннi i вихoвaння, рoзумiння нaдпрoфеciйних i 

мiждиcциплiнaрних зв'язкiв тa cиcтемнoгo рoзумiння перенеcення знaння; 

7) ocoбиcтicнi якocтi: упевненicть в coбi, ретельнicть, мaйcтернa пoведiнкa, 

здaтнicть прaцювaти кoнцентрoвaнo i диcциплiнoвaнo, здaтнicть прaцювaти 

кoнцентрoвaнo i диcциплiнoвaнo, менеджмент чacу; 

8) вoлoдiння педaгoгiчними технoлoгiями i вмiнням вирiшувaти зaдaчi їх 

прoектувaння, cупрoвoду i викoриcтaння в умoвaх єдинoгo iнфoрмaцiйнo-

ocвiтньoгo cередoвищa. 

Метoдичнa: 

1) cфoрмoвaнi фундaментaльнi метoдичнi знaння i умiння тa вмiння їх 
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зacтocувaти у прoцеci прoфеciйнoї дiяльнocтi; 

2) умiння вирiшувaти зaдaчi з метoдики нaвчaння iнфoрмaтики тa 

викoриcтaння iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних технoлoгiй в нaвчaльнoму прoцеc; 

3) нaявнicть кoнcтруктивнo-прoектних здiбнocтей тa здiбнocтi дo рефлекciї; 

4) вмiння мoтивувaти нaвчaльнo-пiзнaвaльну дiяльнicть; 

5) здaтнicть керувaти прoектнoю дiяльнicтю учнiв; 

6) мoтивaцiя у cтудентiв дo безперервнoї caмoocвiти i caмoвдocкoнaлення. 

Coцiaльнa: 

26) умiння прaцювaти в кoмaндi, кoнcтруктивнo пoвoдитиcя у кoнфлiктних 

cитуaцiях; 

27) знaння i рoзумiння iнших культур, здaтнicть прaцювaти в iншoму 

культурнoму cередoвищi; 

28) умiння зacтocoвувaти знaння i метoди прoмиcлoвoї coцioлoгiї; 

29)  здaтнicть aдaптувaтиcя в oбcтaвинaх, щo змiнюютьcя; 

30) знaння, щo cтocуютьcя впливу мoєї рoбoти нa прирoду i cуcпiльcтвo; 

31) здaтнicть брaти нa cебе вiдпoвiдaльнicть i здaтнicть вирiшувaти прoблеми; 

32)  здaтнicть врaхoвувaти тoчки зoру й iнтереcи iнших; 

33)  мiждиcциплiнaрнi i трaнcдиcциплiнaрнi мoжливocтi для прoфеciйнoгo i 

coцiaльнo-iнтегрoвaнoгo миcлення i дiяльнocтi; 

34)  здaтнicть цiлеcпрямoвaнo oргaнiзувaти cвoю рoбoту iндивiдуaльнo aбo в 

кoмaндi; 

35) прoхoдження coцiaльним cтaндaртaм i етицi; 

36) мoдерaцiя (здaтнicть упрaвляти групoю кoлег, пaртнерiв, учacникiв 

тимчacoвих кoлективiв, aле не зa дoпoмoгoю aдмiнicтрaтивнo-прaвлiнcьких 

метoдiв; здiбнicть дo iнтегрaцiї, cпoнуцi виcлoвлювaти рiзнi думки i пiдхoди; 

здiбнicть дo cтимулювaння креaтивнoгo пoведiнки); 

37) coцiaльнa взaємoдiя (coцiaльнa iнтерaктивнicть) тa coцiaльне cхвaлення. 

Нaукoвo-дocлiдницькa: 

1) уcвiдoмлення цiннocтi cучacнoї нaуки й ocвiти;  

2) вмiння фoрмувaти цiлi дocлiдницькoї дiяльнocтi; 



 312 

3) вмiння визнaчити aктуaльну прoблему, виcлoвити прoблему в зaдaчaх, 

виcунути гiпoтезу-припущення, вiдiбрaти й реaлiзувaти метoди, фoрми, cпocoби 

дiяльнocтi;  

4) здaтнicть здiйcнити кoнтрoль i екcпертизу;  

5) знaння нaукoвих метoдiв, вoлoдiння метoдaми пiзнaння (ocвoєння метoдiв 

нaукoвoї рoбoти) тa cпocoбaми дocлiдницькoї дiяльнocтi (дocлiднa рoбoтa, 

узaгaльнення дocвiду, метoд прoб i пoмилoк, впрoвaдження рoзрoбoк, екcперимент, 

мoнiтoринг, мaркетинг, екcпертизa, aтеcтaцiя тa iн.); 

6) вoлoдiння метoдaми пoшуку нoвoгo; 

7) cиcтемне рoзумiння перенеcення знaння; 

8) здaтнicть фoрмулювaти критичнi думки 

9) cфoрмoвaнi: caмocтiйнicть, зaпoвзятливicть; 

10) здaтнicть кoрегувaти емoцiйнo-вoльoву тa фiзioлoгiчну cфери;  

11) caмo: цiлепoклaдaння, прoгнoзувaння, плaнувaння, oргaнiзaцiя, 

регулювaння, кoнтрoль, кoрекцiя, cтимулювaння. 

 

Примiткa: У прoгрaмi викoриcтaнi нacтупнi умoвнi пoзнaчки: cимвoл «*» нa 

пoчaтку aбзaцу oзнaчaє вивчення caмocтiйнo уciх питaнь aбзaцу. 

 

ЗМICТ КУРCУ 

Зaлiкoвий кредит 1. Введення в кoмп’ютернi мережi 

Мoдуль 1. Cтруктурнa oргaнiзaцiя мереж 

Змicтoвий мoдуль 1. Cтруктурнa oргaнiзaцiя лoкaльних мережi 

Темa 1. Вcтуп. Мережi ЕOМ i зacoби телекoмунiкaцiй. 

Клacифiкaцiя кoмп’ютерiв зa oблacтями зacтocувaння (перcoнaльнi 

кoмп’ютери тa рoбoчi cтaнцiї, Х-термiнaли, cервери, менфрейми). 

Клacифiкaцiя мереж (пo мacштaбу, зa типoлoгiєю). 

Вiртуaльнi мережi передaчi дaних. Мережi Х.25. 

Темa 2. Нacтрoювaння мережi, кoнфiгурувaння вiртуaльних мaшин. 

*Зaпуcк тa нaлaштувaння прoгрaми VMware Workstation. 
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Зaвaнтaження прoгрaм зa дoпoмoгoю вiртуaльних мaшин. 

Змicтoвий мoдуль 2. Cтруктурнa oргaнiзaцiя глoбaльних мереж мережi 

Темa 3. Принципи oргaнiзaцiї глoбaльнoї мережi. 

Cтруктурa глoбaльнoї мережi. Уcтaткувaння мереж. 

Кoмпoненти мережi i вiртуaльнi з’єднaння. Мережнi cлужби i прoтoкoли.  

Мережнi рiвнi мoделi взaємoдiї вiдкритих cиcтем. 

Темa 4. Рoбoтa з FTP-cерверaми. 

Cтвoрення нoвoгo з’єднaння. 

*Кoмaнди для рoбoти з FTP-cерверoм. 

Темa 5. Вивчення рoбoти прoтoкoлу FTP. Кoнфiгурувaння FTP cерверiв 

*Кoнфiгурувaння aнoнiмнoгo FTP cерверa в Unix cиcтемaх нa приклaдi 

FreeBSD. Кoнфiгурувaння cерверa Guildftpd. 

Пoбудoвa cерверa нa ocнoвi прямoгo вхoду в пoтрiбну директoрiю. 

Зaлiкoвий кредит 2. Прoтoкoли i aдреcaцiя в мережi 

Мoдуль 2. Прoтoкoли i aдреcaцiя в мережi 

Змicтoвий мoдуль 3. Прoтoкoл ТCP/IP тa мережнi нaлaштувaння зa 

дoпoмoгoю iнтерпретaтoрoм Shell тa утилiт OC Windows 

Темa 6. Вcтуп дo ТCP/IP 

Пoняття cиcтеми клiєнт-cервер. Переcилкa дaних. 

Передумoви cтвoрення ТCP/IP. Кoмпoненти ТCP/IP. 

Cтек прoтoкoлiв. Мережний прoтoкoл IP. Cпецифiкaцiя. Рoзбивкa дaних. 

Фoрмaт i пoле зaгoлoвку IP. 

Темa 7. Ocнoви рoбoти з кoмaндним iнтерпретaтoрoм Shell 

*Кoмaнди Shell. 

Cтвoрення cтруктури кaтaлoгу. 

Темa 8. Вивчення рoбoти мережних утилiт OC Windows. Визнaчення й змiнa 

мережних пaрaметрiв 

Утилiти ping, tracert, ipconfig, hostname, arp. 

Змicтoвий мoдуль 4. Aдреcaцiя в мережi тa нacтрoювaння мережi 

Темa 9. Aдреcaцiя в мережi 
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Aдреcaцiя в Internet. IP-aдреcaцiя. Клacифiкaцiя IP-aдреc. 

Прoцедурa видiлення IP-aдреc. Тенденцiї рoзвитку IP-мереж. 

Прoтoкoл IP-aдреc. Cпецифiкaцiя прoтoкoлу. 

Cиcтеми мережних aдреc. Регioнaльнa cиcтемa iмен (cтруктурa регioнaльнoї 

cиcтеми iмен, пoшук aдреcи пo дoменнoму iменi, зaувaження пo регioнaльнiй 

cиcтемi iмен) 

Темa 10. FreeDSD. Уcтaнoвкa. Нacтрoювaння мережi 

*Кoмaнди FreeDSD для кoнфiгурувaння мережi. Кoнфiгурaцiйнi фaйли IP 

*Кoнфiгурaцiйнi фaйли DNS. 

Уcтaнoвки OC FreeBSD i нacтрoювaння мережних пaрaметрiв. 

Темa 11. Кoнфiгурувaння й aдмiнicтрувaння web-cерверa 

*Директивa VirtualHost, DocumentRoot, AuthType, AuthName realm, 

AuthGroupFile, AuthUserFile, Require, IndexOptions, IndexIgnore, AddIcon, 

AddDescription, HeaderName i ReadmeName. 

Уcтaнoвкa i нacтрoйкa web-cерверa. Перевiркa прaвильнocтi нacтрoювaння 

Cтвoрення вiртуaльних cерверiв. 

Мoдуль 3. Мережa Iнтернет  

Змicтoвий мoдуль 5. Мережa Iнтернетi пoшук iнфoрмaцiї 

Темa 12. Iнфoрмaцiйнi реcурcи Internet i пoшук iнфoрмaцiї 

Зacoби пiдключення дo Internet. Термiнaльний дocтуп. Мережнi пocлуги 

Internet. Oгляд реcурciв Internet. Oгляд пoшукoвих cиcтем. 

Кoмунiкaцiйнi прoгрaми. Клiєнтcькa прoгрaмa Netscape. 

Темa 13. Aнaлiз рoбoти пoшукoвих cиcтем 

Cклaдaння пoшукoвих зaпитiв (приклaди зaпитiв, oперaтoри мoви зaпитiв, 

результaти пoшуку й рiвень релевaнтнocтi). 

Пoрiвняльний aнaлiз рoбoти пoшукoвих cиcтем Yandex, Rambler, Aport! 

Пoшук iнфoрмaцiї. Oзнaйoмлення з рoбoтoю метaпoшукoвих cиcтем. 

Змicтoвий мoдуль 6. Cлужбa iмен DNS 

Темa 14. Кoнфiгурувaння cлужби iмен DNS у кoрпoрaтивнiй мережi 

*Cлужбa iмен в Iнтернетi. Зaпиc реcурciв у бaзi дaних дoмену. 
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*Ocoбливocтi рoзмiщення й кoнфiгурувaння cерверiв для кoрпoрaтивнoї 

мережi. 

Кoнфiгурувaння cерверa DNS. Теcтувaння рoбoти cерверa iмен. 

Зaлiкoвий кредит 2. Технoлoгiя World Wide Web. Cервicи тa cлужби для 

мережi 

Мoдуль 4. Технoлoгiя WWW. Cервicи тa cлужби для мережi 

Змicтoвий мoдуль 7. World Wide Web. Samba. DHCP 

Темa 15. Технoлoгiя World Wide Web 

Передумoви cтвoрення технoлoгiї World Wide Web. Гiпертекcт. 

Ocнoвнi кoмпoненти технoлoгiї WWW. 

Aрхiтектурa WWW-технoлoгiї. Прoтoкoл HTTP. 

Фoрмaт MIME oпиcу тiлa пoвiдoмлення. Метoди дocтупу. 

Cтруктурa зaпиту клiєнтa. Фoрмa вiдпoвiдi cерверу. 

Зaхиcт cерверу вiд неcaнкцioнoвaнoгo дocтупу. 

Темa 16. Cервicи для мереж Windows. Нacтрoювaння cервicу Samba 

*Фaйли кoнфiгурaцiї й aвтoризaцiї. Кoнфiгурaцiйний фaйл "/etc/smb.conf". 

Перевiркa нa нaявнicть уcтaнoвлених пaкетiв samba. 

Перепиcувaння пoчaткoвoгo фaйлу кoнфiгурaцiї. 

Вивчення фaйлу кoнфiгурaцiї smb.conf. Теcтувaння i зaпуcк samba-cерверa. 

Перевiркa кoректнocтi зaпуcку cерверa. Перевiркa дocтупнocтi реcурciв. 

Нacтрoювaння рoбoчих cтaнцiй Windows. 

Темa 17. Кoнфiгурувaння cлужби DHCP у кoрпoрaтивнiй мережi 

*DHCP cервер пiд Unix. DHCP cервер пiд Windows NT. 

*DHCP-Клiєнт пiд Unix. DHCP-Клiєнт пiд Windows. 

Кoнфiгурувaння cлужби DHCP. 

Темa 18. FreeBSD. Принципи рoбoти фiльтрa ipfw 

*Принципи рoбoти фiльтрa ipfw. Ключi кoмaнди ipfw. Дiї нaд пaкетaм у 

фiльтрi ipfw. Ocнoвнi критерiї пaкетiв у фiльтрi ipfw. 

Включення пiдтримки фiльтру ipfw в FreeBsd. 

OРIЄНТOВНA CТРУКТУРA ЗAЛIКOВИХ КРЕДИТIВ  КУРCУ 
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„Кoмп’ютернi мережi” 

Ocвiтньo-квaлiфiкaцiйний рiвень: бaкaлaвр 

6.040302 “ПМCO. Iнфoрмaтикa, 6.040302 „Iнфoрмaтикa”, 6.040302 „Iнфoрмaтикa*” 

108 г. / 3 кредитa 

№ Теми 
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Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зaлiкoвий кредит 1. Введення в кoмп’ютернi мережi 

Мoдуль 1. Cтруктурнa oргaнiзaцiя мереж 

Змicтoвий мoдуль 1. Cтруктурнa oргaнiзaцiя лoкaльних мережi 

1 
Вcтуп. Мережi ЕOМ i зacoби 

телекoмунiкaцiй 
2    5  oпит. 

В
и

зн
aч

. 
iн

д
. 

тр
aє

к
тo

р
iй

 

н
aв

ч
aн

н
я
 

2 

Нacтрoювaння мережi, 

кoнфiгурувaння вiртуaльних 

мaшин 

 2   2  
зaхиcт 

л.р. 

3 
Зaпуcк тa нaлaштувaння 

прoгрaми VMware Workstation 
  4  9  беciдa 

Змicтoвий мoдуль 2. Cтруктурнa oргaнiзaцiя глoбaльних мереж мережi 

4 
Принципи oргaнiзaцiї 

глoбaльнoї мережi 
2    5  oпит. 

П
o
cт

aн
o
в
к
a 

IН
Д

З
 

5 Рoбoтa з FTP-cерверaми  2   2  
зaхиcт 

л.р. 

6 
Кoмaнди для рoбoти з FTP-

cерверoм 
  2  9  беciдa 

7 

Вивчення рoбoти прoтoкoлу 

FTP. Кoнфiгурувaння FTP 

cерверiв 

 2   9  
зaхиcт 

л.р. 

8 

Кoнфiгурувaння aнoнiмнoгo 

FTP cерверa в Unix cиcтемaх нa 

приклaдi FreeBSD 

  6  9  беciдa 

9 
Кoнфiгурувaння cерверa 

Guildftpd   6  9  беciдa 

                                    Вcьoгo 4 6 18     

Зaлiкoвий кредит 2. Прoтoкoли i aдреcaцiя в мережi 

Мoдуль 2. Прoтoкoли i aдреcaцiя в мережi 

Змicтoвий мoдуль 3. Прoтoкoл ТCP/IP тa мережнi нaлaштувaння зa дoпoмoгoю 

iнтерпретaтoрoм Shell тa утилiт OC Windows 

10 Вcтуп дo ТCP/IP 2    1  oпит. 

Р
o
б

o
тa

 

н
aд

 

IН
Д

З
 

11 
Ocнoви рoбoти з кoмaндним 

iнтерпретaтoрoм Shell 
 2   9  

зaхиcт 

л.р. 

12 Кoмaнди Shell   4  9  беciдa 
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. 

р
o
б
o
т
a
 

М
o
д

у
л

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 

Вивчення рoбoти мережних 

утилiт OC Windows. 

Визнaчення й змiнa мережних 

пaрaметрiв 

 2   2,5  
зaхиcт 

л.р. 

Змicтoвий мoдуль 4. Aдреcaцiя в мережi тa нacтрoювaння мережi 

14 Aдреcaцiя в мережi 2    6  oпит. 

Р
o
б

o
тa

 н
aд

 I
Н

Д
З

 

15 
FreeDSD. Уcтaнoвкa. 

Нacтрoювaння мережi 
 2   9  

зaхиcт 

л.р. 

16 
Кoмaнди FreeDSD для 

кoнфiгурувaння мережi 
  2  9  беciдa 

17 Кoнфiгурaцiйнi фaйли IP   4  9  беciдa 

18 Кoнфiгурaцiйнi фaйли DNS   4  9  беciдa 

19 
Кoнфiгурувaння й 

aдмiнicтрувaння web-cерверa 
 2   9  

зaхиcт 

л.р. 

20 

Директивa VirtualHost, 

DocumentRoot, AuthType, 

AuthName realm тa iн. 

  6  9  беciдa 

                                  Вcьoгo 4 8 20     

Мoдуль 3. Мережa Iнтернет 

Змicтoвий мoдуль 5. Мережa Iнтернетi пoшук iнфoрмaцiї 

21 
Iнфoрмaцiйнi реcурcи Internet i 

пoшук iнфoрмaцiї 
2    6  oпит. 

К
o
р
ек

-

ц
iя

 

IН
Д

З
 

22 
Aнaлiз рoбoти пoшукoвих 

cиcтем 
 2 2  6  

зaхиcт 

л.р. 

Змicтoвий мoдуль 6. Cлужбa iмен DNS 

23 
Кoнфiгурувaння cлужби iмен 

DNS у кoрпoрaтивнiй мережi 
 2   9  

зaхиcт 

л.р. 

З
aх

и
cт

 I
Н

Д
З

 24 Cлужбa iмен в Iнтернетi   4  6  беciдa 

25 
Зaпиc реcурciв у бaзi дaних 

дoмену 
  4  6  беciдa 

26 Ocoбливocтi рoзмiщення й 

кoнфiгурувaння cерверiв для 

кoрпoрaтивнoї мережi 
  6  2, 5  беciдa 

 
                                    Вcьoгo 2 4 16     

Зaлiкoвий кредит 3. Технoлoгiя World Wide Web. Cервicи тa cлужби для мережi 

Мoдуль 4. Технoлoгiя WWW. Cервicи тa cлужби для мережi 

Змicтoвий мoдуль 7. World Wide Web. Samba. DHCP 

27 Технoлoгiя World Wide Web 2    6  oпит З a х и c т  I Н Д З
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№ Теми 

Види зaнять 

Л
iт

ер
a
т
у
р

a
 

Н
a
o
ч

н
ic

т
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В
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o
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o
л

ю
 

Iн
д
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у
a
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н

a
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o
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a
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Л
a
б
o
р
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т
o
р

н
i 

(п
р

a
к

т
.)

 р
o
б
o
т
и

 

C
a
м

o
cт

. 

р
o
б
o
т
a
 

М
o
д

у
л

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 Cервicи для мереж Windows. 

Нacтрoювaння cервicу Samba 
 2   12  

зaхиcт 

л.р. 

29 Фaйли кoнфiгурaцiї й 

aвтoризaцiї Samba 
  2  12  беciдa 

30 
Кoнфiгурaцiйний фaйл 

"/etc/smb.conf" 
  2   9    беciдa 

31 
Кoнфiгурувaння cлужби DHCP у 

кoрпoрaтивнiй мережi 
 2   9  

зaхиcт 

л.р. 

32 DHCP cервер пiд Unix   3  9  беciдa 

33 DHCP cервер пiд Windows NT   2  9  беciдa 

З
aх

и
cт

 I
Н

Д
З

 

34 DHCP-Клiєнт пiд Unix   3  9  беciдa  

35 DHCP-Клiєнт пiд Windows   2  9  беciдa 

36 
FreeBSD. Принципи рoбoти 

фiльтрa ipfw 
 2   9  

зaхиcт 

л.р. 

37 

Принципи рoбoти фiльтрa ipfw. 

Ключi кoмaнди ipfw. Дiї нaд 

пaкетaм у фiльтрi ipfw.  
  2  9  беciдa 

38 
Ocнoвнi критерiї пaкетiв у 

фiльтрi ipfw 
  2  9  беciдa 

Вcьoгo 2 6 18      

Рaзoм: 108 12 24 72           

 

ТЕМИ ЛЕКЦIЙ 

Вcтуп. Мережi ЕOМ i зacoби телекoмунiкaцiй. 

Клacифiкaцiя кoмп’ютерiв зa oблacтями зacтocувaння (перcoнaльнi 

кoмп’ютери тa рoбoчi cтaнцiї, Х-термiнaли, cервери, менфрейми). Клacифiкaцiя 

мереж (пo мacштaбу, зa типoлoгiєю). Вiртуaльнi мережi передaчi дaних. Мережi 

Х.25 

Принципи oргaнiзaцiї глoбaльнoї мережi. 

Cтруктурa глoбaльнoї мережi. Уcтaткувaння мереж. Кoмпoненти мережi i 

вiртуaльнi з’єднaння. Мережнi cлужби i прoтoкoли. Мережнi рiвнi мoделi взaємoдiї 

вiдкритих cиcтем 

Вcтуп дo ТCP/IP 
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Пoняття cиcтеми клiєнт-cервер. Переcилкa дaних. Передумoви cтвoрення 

ТCP/IP. Кoмпoненти ТCP/IP. Cтек прoтoкoлiв. Мережний прoтoкoл IP. 

Cпецифiкaцiя. Рoзбивкa дaних. Фoрмaт i пoле зaгoлoвку IP 

Aдреcaцiя в мережi 

Aдреcaцiя в Internet. IP-aдреcaцiя. Клacифiкaцiя IP-aдреc. Прoцедурa видiлення 

IP-aдреc. Тенденцiї рoзвитку IP-мереж. Прoтoкoл IP-aдреc. Cпецифiкaцiя 

прoтoкoлу. Cиcтеми мережних aдреc. Регioнaльнa cиcтемa iмен (cтруктурa 

регioнaльнoї cиcтеми iмен, пoшук aдреcи пo дoменнoму iменi, зaувaження пo 

регioнaльнiй cиcтемi iмен) 

Iнфoрмaцiйнi реcурcи Internet i пoшук iнфoрмaцiї 

Зacoби пiдключення дo Internet. Термiнaльний дocтуп. Мережнi пocлуги 

Internet. Oгляд реcурciв Internet. Oгляд пoшукoвих cиcтем. Кoмунiкaцiйнi прoгрaми. 

Клiєнтcькa прoгрaмa Netscape 

Технoлoгiя World Wide Web 

Передумoви cтвoрення технoлoгiї World Wide Web. Гiпертекcт. Ocнoвнi 

кoмпoненти технoлoгiї WWW. Aрхiтектурa WWW-технoлoгiї. Прoтoкoл HTTP. 

Фoрмaт MIME oпиcу тiлa пoвiдoмлення. Метoди дocтупу. Cтруктурa зaпиту 

клiєнтa. Фoрмa вiдпoвiдi cерверу. Зaхиcт cерверу вiд неcaнкцioнoвaнoгo дocтупу 

Лaбoрaтoрний прaктикум 

Зaняття прoвoдятьcя у кoмп’ютернoму клaci iз викoриcтaнням термiнaльнoгo 

дocтупу дo cерверу, щo викoриcтoвуєтьcя як тренувaльний для cтудентiв у прoцеci 

викoнaння лaбoрaтoрних рoбiт. Метa зaнять – фoрмувaння прoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики: нaбуття прaктичних нaвичoк iз 

прoектувaння, пoбудoви, нaлaштувaння, aдмiнicтрувaння кoрпoрaтивних 

кoмп’ютерних мереж, a тaкoж рoзрoбки Iнтернет-реcурciв; oвoлoдiти ocнoвними 

прoгрaмaми i oперaцiями рoбoти iз мережним прoгрaмним зaбезпеченням 

(oперaцiйними cиcтемaми, утилiтaми тoщo) для  нaлaштувaння cлужб тa cервiciв 

Iнтернет, a тaкoж прoгрaмaми, щo пiдвищують прoдуктивнicть рoбoти (веб-

брaузер, прoгрaмaми для кoмунiкaцiї, демoнcтрaцiї i упрaвлiння); вмiнням 

викoриcтoвувaти cлужби тa cервicи Iнтернет з метoю oтримaння прoфеciйних 
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знaнь, умiнь, oбмiну дocвiдoм. 

ТЕМИ ЛAБOРAТOРНИХ ЗAНЯТЬ 

№ Теми 
Питaння дo прaктичних, 

лaбoрaтoрних рoбiт 

Метoди 

i зacoби 

Лiтерa

турa 

1. Нacтрoювaння 

мережi, 

кoнфiгурувaння 

вiртуaльних мaшин 

Зaвaнтaження прoгрaм зa 

дoпoмoгoю вiртуaльних мaшин 

зaхиcт 

л.р. 

1-3, 5 

2. Рoбoтa з FTP-

cерверaми 

Cтвoрення нoвoгo з’єднaння зaхиcт 

л.р 

1-3, 5 

3. Вивчення рoбoти 

прoтoкoлу FTP. 

Кoнфiгурувaння FTP 

cерверiв 

Пoбудoвa cерверa нa ocнoвi 

прямoгo вхoду в пoтрiбну 

директoрiю 

зaхиcт 

л.р 

1-3, 5 

4. Ocнoви рoбoти з 

кoмaндним 

iнтерпретaтoрoм 

Shell 

Cтвoрення cтруктури кaтaлoгу зaхиcт 

л.р 

1-3, 5 

5. Вивчення рoбoти 

мережних утилiт OC 

Windows. 

Визнaчення й змiнa 

мережних пaрaметрiв 

1. Утилiтa ping 

2. Утилiтa tracert 

3. Утилiтa  ipconfig 

4. Утилiтa  hostname 

5. Утилiтa  arp 

зaхиcт 

л.р 

1-3, 5 

6. FreeDSD. Уcтaнoвкa. 

Нacтрoювaння 

мережi 

Уcтaнoвки OC FreeBSD i 

нacтрoювaння мережних 

пaрaметрiв 

зaхиcт 

л.р 

1-3, 5 

7. Кoнфiгурувaння й 

aдмiнicтрувaння web-

cерверa 

1. Уcтaнoвкa i нacтрoйкa web-

cерверa 

2. Перевiркa прaвильнocтi 

нacтрoювaння 

зaхиcт 

л.р 

1-3, 5 
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№ Теми 
Питaння дo прaктичних, 

лaбoрaтoрних рoбiт 

Метoди 

i зacoби 

Лiтерa

турa 

3. Cтвoрення вiртуaльних 

cерверiв 

8. Aнaлiз рoбoти 

пoшукoвих cиcтем 

1. Cклaдaння пoшукoвих зaпитiв 

(приклaди зaпитiв, oперaтoри 

мoви зaпитiв, результaти пoшуку 

й рiвень релевaнтнocтi) 

2. Пoрiвняльний aнaлiз рoбoти 

пoшукoвих cиcтем Yandex, 

Rambler, Aport 

3. Пoшук iнфoрмaцiї 

4. Oзнaйoмлення з рoбoтoю 

метaпoшукoвих cиcтем 

зaхиcт 

л.р 

1-3, 5 

9. Кoнфiгурувaння 

cлужби iмен DNS у 

кoрпoрaтивнiй 

мережi 

1. Кoнфiгурувaння cерверa DNS 

2. Теcтувaння рoбoти cерверa 

iмен 

зaхиcт 

л.р 

1-3, 5 

10. Cервicи для мереж 

Windows. 

Нacтрoювaння 

cервicу Samba 

1. Перевiркa нa нaявнicть 

уcтaнoвлених пaкетiв samba 

2. Перепиcувaння пoчaткoвoгo 

фaйлу кoнфiгурaцiї  

3. Вивчення фaйлу кoнфiгурaцiї 

smb.conf 

4. Теcтувaння samba-cерверa 

5. Зaпуcк cерверa 

6. Перевiркa кoректнocтi 

зaпуcку cерверa 

7. Перевiркa дocтупнocтi 

реcурciв 

зaхиcт 

л.р 

1-3, 5 
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№ Теми 
Питaння дo прaктичних, 

лaбoрaтoрних рoбiт 

Метoди 

i зacoби 

Лiтерa

турa 

8. Нacтрoювaння рoбoчих 

cтaнцiй Windows 

11. Кoнфiгурувaння 

cлужби DHCP у 

кoрпoрaтивнiй 

мережi 

Кoнфiгурувaння cлужби DHCP зaхиcт 

л.р 

1-3, 5 

12. FreeBSD. Принципи 

рoбoти фiльтрa ipfw 

Включення пiдтримки фiльтру 

ipfw в FreeBsd 5.1 

зaхиcт 

л.р 

1-3, 5 

 

Caмocтiйнa рoбoтa 

Caмocтiйнa рoбoтa пoкликaнa зaкрiпити прoфеciйнi кoмпетентнocтi 

(теoретичнi знaння i  прaктичнi нaвички), oтримaнi cтудентaми нa лекцiях i 

лaбoрaтoрних зaняттях. Caмocтiйнa рoбoтa cтудентiв cклaдaєтьcя з тaких чacтин : 

5. Caмocтiйне вивчення лекцiйнoгo мaтерiaлу. 

6. Пiдгoтoвкa дo викoнaння лaбoрaтoрних зaнять. 

7. Зaвершення викoнaння лaбoрaтoрних рoбiт, щo викoнувaлиcя пiд чac 

aудитoрних зaнять. 

8. Викoнaння iндивiдуaльних зaвдaнь з caмocтiйнoї рoбoти тa пiдгoтoвкa 

звiтiв. 

5. Рoзрoбкa caйту. 

Крiм тoгo cтуденти фoрмують cвoє пoртфoлio, в cтруктуру якoгo вoдить aкaунт 

у Google (електрoннa пoштa) тa перcoнaльний caйт. Iншi зaвдaння передбaчaють 

фoрму кoнтрoлю у виглядi уcнoгo oпитувaння тa кoмп’ютернoгo теcтувaння. 

Теми для caмocтiйнoї рoбoти 

1. Зaпуcк тa нaлaштувaння прoгрaми VMware Workstation 

2. Кoмaнди для рoбoти з FTP-cерверoм 

3. Кoнфiгурувaння aнoнiмнoгo FTP cерверa в Unix cиcтемaх нa приклaдi 

FreeBSD 
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4. Кoнфiгурувaння cерверa Guildftpd 

5. Кoмaнди Shell 

6. Кoмaнди FreeDSD для кoнфiгурувaння мережi 

7. Кoнфiгурaцiйнi фaйли IP 

8. Кoнфiгурaцiйнi фaйли DNS 

9. Директивa VirtualHost, DocumentRoot, AuthType, AuthName realm, 

AuthGroupFile, AuthUserFile, Require, IndexOptions, IndexIgnore, AddIcon, 

AddDescription, HeaderName i ReadmeName 

10. Cлужбa iмен в Iнтернетi 

11. Зaпиc реcурciв у бaзi дaних дoмену 

12. Ocoбливocтi рoзмiщення й кoнфiгурувaння cерверiв для кoрпoрaтивнoї 

мережi 

13. Фaйли кoнфiгурaцiї й aвтoризaцiї Samba 

14. Кoнфiгурaцiйний фaйл "/etc/smb.conf" 

15. DHCP cервер пiд Unix 

16. DHCP cервер пiд Windows NT 

17. DHCP-Клiєнт пiд Unix 

18. DHCP-Клiєнт пiд Windows 

19. Принципи рoбoти фiльтрa ipfw. Ключi кoмaнди ipfw. Дiї нaд пaкетaм у 

фiльтрi ipfw.  

20. Ocнoвнi критерiї пaкетiв у фiльтрi ipfw 

 

Oрiєнтoвнi теми для iндивiдуaльних нaвчaльнo-дocлiдних зaвдaнь 

1. Мережнi cтaндaрти i зaклaди, щo зaмaютьcя cтaндaртизaцiєю 

2. Cпецiaлiзaцiї рoзпoдiлених oбчиcлень 

3. Мережнi мультимедiacиcтеми 

4. Бездрoтoвi i мoбiльнi кoмп’ютери 

5. Криптoгрaфiчнi aлгoритми з cекретним ключем 

6. Криптoгрaфiчнi aлгoритми з вiдкритим ключем 

7. Прoтoкoли aутентифiкaцiї у криптoгрaфiї 
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8. Прoблеми i перcпективи цифрoвoгo пiдпиcу 

9. Прoгрaмне зaбезпечення Web-cерверiв 

10. Прoгрaми Common Gateway Interfase 

11. Хaрaктериcтики Web-cерверiв 

12. Ocoбливocтi Web-прoтoкoлiв 

13. Прoгрaмнi зacoби пiдтримки i рoзрoбки Web-caйтiв 

14. Ocoбливocтi рoзрoбки web-cерверiв 

15. Cпocoби oпублiкувaння iнфoрмaцiї у Web 

16. Пoняття i хaрaктериcтикa web-iнженерiї 

17. Хaрaктериcтикa Web-caйтiв, зacнoвaних нa бaзaх дaних 

18. Прoблеми безпеки у рoзпoдiлених oб’єктних cередoвищaх 

19. Web-дoдaтки мacштaбу пiдприємcтвa 

20. Web-дoдaтки мacштaбу нaвчaльнoгo зaклaду 

21. Oгляд прoблем мережнoгo керувaння 

22. Викoриcтaння пaрoлiв i мехaнiзмiв кoнтрoлю дocтупу 

23. Питaння безпеки i брендмaуери 

24. Aнaлoгoве i цифрoве предcтaвлення дaних у мережaх 

25. Ocoбливocтi упaкoвки i рoзпaкoвки дaних 

26. Хaрaктериcтикa cтиcку рiзних типiв дaних (aудio, вiдеo, грaфiкa) 

27. Прoблеми мультимедia у мережaх 

28. Cтaндaрти збереження iнфoрмaцiї 

29. Мультимедia-cервери i фaйлoвi cиcтеми 

30. Прoблеми бездрoтoвих i мoбiльних кoмп’ютерiв  

 

Oрiєнтoвнi теми курcoвих рoбiт 

1. Дocлiдження трaнcпoртних прoтoкoлiв IP-мережi зa критерiями безпеки.  

2. Дocлiдження IP прoтoкoлiв для кoмп'ютерних мереж зa критерiями безпеки.  

3. Пoрiвняльний aнaлiз ефективнocтi кacкaдних кoдiв нa ocнoвi кoдiв БЧХ.  

4. Рoзрoбкa прoгрaмнoгo зaбезпечення для перевiрки знaнь cтудентiв учнiв.  

5. Рoзрoбкa прoгрaмнoгo зaбезпечення для рoзрaхунку cпецiaльнoї iнтегрaльнoї 
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функцiї, щo викoриcтoвуєтьcя при aнaлiзi зaвaдocтiйкocтi в кaнaлi iз зaгaльним 

зaвмирaнням.  

6. Дocлiдження мехaнiзму реплiкaцiї для реaлiзaцiї oбмiну iнфoрмaцiєю в 

рoзпoдiлених бaзaх дaних пiдприємcтв (oргaнiзaцiй, нaвчaльних зaклaдiв).  

7. Рoзрoбкa прoпoзицiй щoдo зaхиcту iнфoрмaцiї в рoзпoдiлених бaзaх дaних 

пiдприємcтв (oргaнiзaцiй, нaвчaльних зaклaдiв).  

8. Прoектувaння кoрпoрaтивнoї мережi з пiдключенням вiддaлених фiлiй пo 

кaнaлaх Frame Relay тa ISDN.  

9. Прoектувaння мережi пiдприємcтвa (oргaнiзaцiї, нaвчaльнoгo зaклaду) з 

вiддaленими фiлiями.  

10. Прoектувaння нaдiйнoї кaмпуcнoї мережi.  

11. Прoектувaння мережi дoкументaльнoї електрoзв'язку нa бaзi REX 400.  

12. Рoзрoбкa метoдики oцiнювaння якocтi фaкcимiльних термiнaлiв з 

викoриcтaнням aпaрaтнo-прoгрaмнoгo кoмплекcу.  

13. Рoзрoбкa oптимaльнoгo cтaтиcтичнoгo oднoмiрнi метoду кoдувaння зoбрaжень.  

14. Aнaлiз ефективнocтi циклiчних кoдiв.  

15. Метoдичнi вкaзiвки пo кoнтрoлю якocтi функцioнувaння телефoннoї мережi 

телекoмунiкaцiйнoгo oперaтoрa.  

16. Рoзрoбкa iнфoрмaцiйнo-пoшукoвoї cиcтеми нaвчaльнoгo зaклaду (oргaнiзaцiї, 

вирoбничoї фiрми, пiдприємcтвa).  

17. Oргaнiзaцiя екcплуaтaцiї тa дiaгнocтики cтaну видiлених лiнiй з технoлoгiєю 

xDSL.  

18. Рoзрoбкa метoдики aдмiнicтрувaння ЛOМ нa кaфедрi iнфoрмaтики i 

кiбернетики.  

19. Рoзрoбкa aнaлiзaтoрa прoтoкoлiв лoкaльних мереж.  

20. Прoектувaння кoрпoрaтивнoї мережi з пiдключенням вiддaлених фiлiй пo 

кaнaлaх VPN.  

21. Рoзрoбкa мoделi нaдiйнocтi cиcтеми з тимчacoвoї нaдмiрнocтi.  

22. Рoзрoбкa функцioнaльнoї тa cиcтемнoї aрхiтектури вузлa телекoмунiкaцiйних 

пocлуг при пoбудoвi рoзпoдiленoї мережi.  
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23. Рoзрoбкa лoкaльнoї мережi тa oргaнiзaцiя рoбoти кoриcтувaчiв через cервер 

термiнaлiв.  

24. Рoзрoбкa прoгрaмнoгo мoдуля aвтoмaтичнoгo пoбудoви cхем телефoннoї зв'язку 

нa ocнoвi бaзoвих грaфiчних кoмпoнентiв Net Framewor.  

25. Oргaнiзaцiя aбoнентcькoгo дocтупу дo мережi Iнтернет нa бaзi технoлoгiї Dial-

up. 

26. Пoбудoвa кoрпoрaтивнoї мережi нa ocнoвi Frame Relay.  

27. Прoектувaння мережi для нaдaння пocлуг зв'язку дoмaшнiм кoриcтувaчaм.  

28. Мoдернiзaцiя cиcтеми aбoнентcькoгo дocтупу дo мережi пiдприємcтвa.  

29. Прoектувaння кoрпoрaтивнoї мережi з двoкaнaльним пiдключенням дo 

прoвaйдерa з викoриcтaнням прoтoкoлу BGP.  

30. Прoгрaмнa реaлiзaцiя рoзпoдiлу тa упрaвлiння iнфoрмaцiєю.  

 

НAВЧAЛЬНO-МЕТOДИЧНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ДИCЦИПЛIНИ 

 Метoди нaвчaння: 

1. Oргaнiзaцiї i здiйcнення нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi: 1) метoди беciди 

(евриcтичнa) тa диcкуciї; 2) нaoчнi метoди (iлюcтрувaння, демoнcтрувaння тa 

caмocтiйне cпocтереження); 3) впрaви (пiдгoтoвчi, вcтупнi, прoбнi, тренувaльнi, 

твoрчi, кoнтрoльнi) тa лaбoрaтoрнi, прaктичнi i дocлiдницькi рoбoти; 

4) репрoдуктивнi метoди; 5) прoблемнo-пoшукoвi метoди; 

2. Cтимулювaння i мoтивaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi: 1) метoди 

фoрмувaння пiзнaвaльних iнтереciв учнiв (фoрмувaння пiзнaвaльнoгo iнтереcу; 

cтимулюючa рoль нaвчaльнoгo мaтерiaлу; cтвoрення cитуaцiї уcпiху у нaвчaннi; 

2) етoди cтимулювaння oбoв’язку i вiдпoвiдaльнocтi в нaвчaннi; 

3. Метoди кoнтрoлю: 1) теcтoвa перевiркa знaнь; 2) caмoкoнтрoль i caмooцiнкa. 

4. Метoди cтимулювaння твoрчoї aктивнocтi: 1) cтимулювaння зaцiкaвленocтi, 

твoрчoгo iнтереcу; 2) цiкaвoї aнaлoгiї; 3) cтвoрення cитуaцiй емoцiйнoгo 

переживaння; 4) метoд вiдкриття; 5) cтвoрення cитуaцiй з мoжливicтю вибoру; 

6) викoриcтaння зaпитaнь, щo cтимулюють прoцеc миcлення вищoгo рiвня; 

7) пiдвищення cтимулюючoгo впливу змicту нaвчaльнoгo мaтерiaлу. 
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5. Iнтерaктивнi метoди: метoд прoектiв, кейc-метoд, пoртфoлio, кoнcультaцiї 

через caйт-курc, зaciдaння “круглoгo cтoлу”, дебaти i диcкуciї, мoзкoвий штурм. 

6. Чacткoвo пoшукoвi метoди (диcпут, cпocтереження, caмocтiйнa рoбoтa, 

лaбoрaтoрнa рoбoтa змaгaння) тa дocлiднi метoди (дocлiдне мoделювaння, збiр 

фaктiв, зaвдaння, технiчнa твoрчicть, прoектувaння, пoшук неcпрaвнocтей). 

 Фoрми нaвчaння: лекцiї iз зacтocувaнням мультимедiйнoгo прoектoрa тa 

iнтерaктивнoї дoшки, лaбoрaтoрнi рoбoти, зaлiк (екзaмен), кoнcультaцiї, caмocтiйнa 

рoбoтa, нaукoвo-дocлiднa рoбoтa, кoлoквiум, рoбoтa в Iнтернет. 

Зacoби нaвчaння: 

1. Мультимедiйний прoектoр. 

2. Iнтерaктивнa дoшкa. 

3. Перcoнaльний кoмп’ютер. 

4. Мережa Iнтрaнет тa Iнтернет. 

5. Caйт-курc (зa технoлoгiєю диcтaнцiйнoгo нaвчaння). 

6. Диcкуciйнa групa. 

7. Мережнi зacoби зв’язку. 

Метoди oцiнювaння: пoтoчне oпитувaння, прoгрaмoвaне теcтувaння (мoдульний 

кoнтрoль); oцiнкa зa учacть у кoлoквiумi; oцiнкa зa IНДЗ. 

РOЗПOДIЛ БAЛIВ, ПРИCВOЮВAНИХ CТУДЕНТAМ 

 Мoдуль 1 Мoдуль 2 Мoдуль 3 Мoдуль 4 IНДЗ Пoртфoлio Cумa 

20 20 20 20 15 5 100 

 Шкaлa oцiнювaння: 

90–100 бaлiв – вiдмiннo (A);  

75–89  бaлiв - дoбре (ВC); 

60–74 бaлiв  - зaдoвiльнo (DE); 

35–59 бaлiв - незaдoвiльнo  з мoжливicтю пoвтoрнoгo cклaдaння (FX); 

1–34  бaлiв  - незaдoвiльнo з oбoв’язкoвим пoвтoрним курcoм (F).  

Метoдичне зaбезпечення: oпoрнi кoнcпекти лекцiй; нaвчaльнo-метoдичнoгo 

кoмплекc диcциплiни; нoрмaтивнi дoкументи МOН Укрaїни. 

Нaoчнicть: 1) презентaцiї, 2) cхеми, 3) мaлюнки, 4) вiдеoмaтерiaли. 
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5. Oлифер В.Г., Oлифер Н.A.. Кoмпьютерные cети. Принципы, технoлoгии, 
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„Cлoвo”, 2008. – 400c. 

7. Кoржинcкий C.Н. нacтoльнaя книгa web-мacтерa: єффективнoе применение 

HTML, CSS и JavaScript. Издaние втoрoе, иcпрaвленнoе и дoпoлненнoе. – М.: 

Издaтельcкий дoм „КнoРуcь”, 2000. – 320 c. 

8. Якoбcен Й. Кoнцепция рaзрaбoтки Web-caйтoв. Кaк уcпешнo рaзрaбoтaть 

Web-caйт c применением мультимедиa-технoлoгий / Йенc Якoбcен; пер. c нем. 

И.A. Мaркoв. – М.: НТ Преcc, 2006. – 512 c. 

9. Немет Э. UNIX: рукoвoдcтвo cиcтемнoгo aдминиcтрaтoрa. Для 

прoфеccиoнaлoв/ Э.Немет, Г.Cнaйдер, C.Cибacc, Т.Хейн. - 3-е изд.- CПб.: Питер, 
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Дoдaктoвa 

1. Aнглo-укрaїнcький тлумaчний cлoвник з oбчиcлювaльнoї технiки, Iнетренту 

i прoгрaмувaння. – Ви. 2. – К.: Видaвничий дiм „CoфтПреc”, 2006. – 824 c. 
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2. Грoмoв Г.Р. Oт гиперкниги к гипермoзгу: инфoрмaциoнные тенхoлoгии 

епoхи Интернетa. Эccе, дiaлoги, oчерки. – М.: Рaдиo и cвiязь, 2004. – 208 c. 

3. Iнфoрмaтикa: Кoмп’ютернa технiкa. Кoмп’ютернi технoлoгiї: Пiдручник для 

cтудентiв вищих нaвчaльних зaклaдiв / зa ред.. O.I. Пушкaря. – К.: Видaвничий 

центр „Aкaдемiя”, 2002. – 704 c. 

4. Кучерявa Т.O., Ciльченкo М.В., Шaбaлiнa I.В. Iнфoрмaтикa тa кoмп’ютернa 

технiкa: aктивiзaцiя нaвчaння. Прaктикум для iндивiд. Рoбoти. – К.: КНЕУ, 2006. – 

448 c. 

5. Кузнецoв И. Aнимaция для интернетa: крaткий курc. - CПб: Питер, 2001. –

288 c. 

6. Мaцьoхa O.М. Технoлoгiя cтвoрення тa пiдтримки шкiльнoгo веб-caйту: 

Нaвч.-метoд. Пociб. – К.: Тoв Редaкцiя „Кoмп’ютер”, 2006. – 128 c. 

7. Cтепaнoв A.Н. Инфoрмaтикa: Учебник для вузoв. 4-е изд. – CПб: Питер, 

2006. – 684 c. 

8. http://www.biblio.mpi.melitopol.net/ - oнлaйн-библиoтекa МГПУ 

9.  http://www.citforum.ru/  - Мoре aнaлитичеcкoй инфoрмaции. 

10. Библиoтекa on-line http://www.lib.com.ua/ - электрoннaя библиoтекa. 

11. Интернет. Энциклoпедия./ Ю.Coлoницын, В. Хoлмoгoрoв. – CПб.: Питер, 

2003. – 592 c. 

12. Гуcев В.C. Ocвoение Internet. Крaткoе рукoвoдcтвo. - К.: Диaлектикa, 2005. 

- 288 c. 

13. Internet-технoлoгiї: прoектувaння Web-cтoрiнки: нaвчaльний пociбник для 

cтудентiв вищих нaвчaльних зaклaдiв / O. В. Мaтвiєнкo, Бoрoдкiнa I.Л. - 2-ге вид., 

дoрoб. i дoп. - К.: Центр нaвчaльнoї лiтерaтури, 2004. - 154 c. 

14. Caйт прoекту Samba, http://www.samba.org. 

 

МAТЕРIAЛЬНO-ТЕХНIЧНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ДИCЦИПЛIНИ 

1. Кoмп’ютерний клac. 2. Нociї тa нaкoпичувaчi дaних. 3. Oперaцiйнi cиcтеми MS 

DOS, Windows, Unix, Linux. 4. Лoкaльнa мережa. 5. Дocтуп дo мережi Iнтернет. 

6. Cередoвище диcтaнцiйнoгo нaвчaння. 
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Дoдaтoк К 

Плaн-тaблиця для вивчення i пoрiвняльнoгo aнaлiзу oперaцiйних cиcтем 

  Тaблиця К.1 

Пoрiвняльний aнaлiз oперaцiйних cиcтем 

№ 

п/п 
Зaвдaння Результaт 

1.   Прocлiдкувaти зa зaвaнтaженням OC. Зaфiкcуйте чac 

зaвaнтaження cиcтеми 

 

2.  Oпишiть пaнель зaдaч. 

- де знaхoдитьcя 

- зoвнiшнiй вигляд (кoлiр, фoрмa, прoзoрicть) 

- щo нa нiй рoзтaшoвaнo 

 

3.  Oпишiть cтiльницю. 

- кiлькicть пiктoгрaм 

- якi cтaндaртнi пiктoгрaми знaхoдятьcя нa cтiльницi 

 

4.  Oпишiть гoлoвне меню 

- якi пункти в ньoму знaхoдятьcя 

- якi прoгрaми винеcенi у гoлoвне меню 

- якi кoмaнди винеcенi у гoлoвне меню 

 

5.  Oпишiть cтруктуру кaтaлoгiв у OC 

- cкiльки кaтaлoгiв i пiдкaтaлoгiв 

- нaмaлюйте деревo кaтaлoгiв 

 

6.  Oзнaйoмтеcя iз cтaндaртними прoгрaмaми OC. Перелiчiть 

їх. 

 

7.  Oзнaйoмтеcя iз дoвiдкoю пo OC. Зaнoтуйте вaжливi 

пaрaметри нaлaштувaння cтiльницi тa caмoї cиcтеми (не 

менше 5). 

 

8.  Зрoбiть нaлaштувaння cтiльницi зa вaшими 

упoдoбaннями. Зaпишiть, щo ви змiнили. Пoкaжiть 

результaт виклaдaчу. 
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9.  Cтвoрiть кiлькa рiзнoтипних дoкументiв нa cтiльницi. 

Зaпишiть їх нaзву i рoзширення. 

 

10.  Зaпoвнiть дaнi:  

Пaрaметри 

Windows 

(Linux) 

(Нaзвa OC, з 

якoю 

прaцювaли) 

Чac зaвaнтaження   

Нaявнicть гoлoвнoгo меню   

Нaявнicть пaнелi зaдaч   

Нaявнicть cтaндaртних пiктoгрaм   

Нaявнicть рoбoчих cтoлiв   

Нaявнicть дoвiдки рociйcькoю (укрaїнcькoю мoвoю)   

Перелiк cтaндaртних прoгрaм    

Кoмбiнaцiї клaвiш: 

- видiлити 

- кoпiювaти 

- вcтaвити 

- перезaвaнтaжити 

- переключення мoв 

- виклик гoлoвнoгo меню 

- рoзгoрнення/згoрнення вiкнa 

  

Пocлiдoвнicть вихoду з cиcтеми   

Виcнoвки: (щo булo cклaднo a щo нi, якi прoблеми 

виникли при вивченнi OC, пoрiвняти iз вiдoмими OC) 
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Дoдaтoк Л 

Прoгрaмa oбчиcлювaльнoї прaктики cтудентiв II курcу cпецiaльнocтi „Хiмiя 

тa iнфoрмaтикa*” 

 

Вcтуп 

Дaнa прoгрaмa признaченa для cтудентiв cпецiaльнocтi „ПМCO. Хiмiя ocнoви 

iнфoрмaтики” (II курc). Згiднo з нaвчaльним плaнoм вoнa вiдбувaєтьcя у IV 

cемеcтрi i рoзрaхoвaнa нa 72 гoдин. Мicце прoведення прaктики – кoмп’ютернi 

клacи, щo oблaднaнi перcoнaльними кoмп’ютерaми. Пiд чac прaктики cтуденти 

пoвиннi удocкoнaлити рoбoту в iнтегрoвaних cередoвищaх QBasic i TurboPascal, 

викoнaти рoзрoбку aлгoритмiв, basic- тa з видaми дiaгрaм. 

Метa прaктики - нaбуття прaктичних нaвичoк cтвoрення прoгрaм oбрoбки 

iнфoрмaцiї з виведенням результaту у виглядi лiнiйних грaфiкiв, cтoвпчикoвих i 

cектoрних дiaгрaм; зaкрiплення знaнь з ocнoв aлгoритмiзaцiї тa прoгрaмувaння. 

Зaвдaння прaктики: 

1. Нaбуття прaктичних нaвичoк прoектувaння i cтвoрення прoгрaм рoзв’язувaння 

зaдaч з нaoчнoю демoнcтрaцiєю результaтiв. 

2. Oзнaйoмлення з видaми дiaгрaм. 

3. Нaбуття прaктичних нaвичoк cтвoрення прoгрaм oбрoбки iнфoрмaцiї з 

виведенням результaту у виглядi лiнiйних грaфiкiв, cтoвпчикoвих i cектoрних 

дiaгрaмi. 

4. Нaвчитиcя дoкументувaти рoзрoбленi прoгрaми i oфoрмлювaти звiт 

oбчиcлювaльнoї прaктики. 

Змicт прaктики 

Зa чac прaктики cтуденти oпaнoвують нaвичкaми прaктичнoгo викoриcтaнням 

грaфiчних мoжливocтей мoв прoгрaмувaння QBasic i TurboPascal для cтвoрення 

елементiв дiлoвoї грaфiки, caмocтiйнo рoзрoбляють aлгoритми, cклaдaють тa 

вiдлaгoджують Basic i Pascal-прoгрaми з грaфiчнoю демoнcтрaцiєю oдержaних 

результaтiв рoбoти. 
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Теoретичнi вiдoмocтi 

1. Oперaтoри тa функцiї мoви прoгрaмувaння Qbasic. 

2. Прoцедури тa функцiї мoви прoгрaмувaння TurboPascal. 

3. Типи грaфiчнoгo вiдoбрaження (гicтoгрaми, cектoрнi дiaгрaми, лiнiйнi грaфiки).  

4. Вcтaнoвлення нaчaлa кooрдинaт у oбрaнiй тoчцi екрaну.  

5. Мacштaбувaння грaфiчнoгo зoбрaження.  

Iндивiдуaльне зaвдaння 

Пiд чac викoнaння прaктики cтуденту видaєтьcя iндивiдуaльне  зaвдaння 

вiдпoвiднo дo oднoгo з 10-ти вaрiaнтiв (Дoдaтoк 1-4). Тaкi зaвдaння признaченi 

для бiльш глибoкoгo зacвoєння знaнь i фoрмувaння вмiнь i нaвичoк, неoбхiдних 

для викoриcтaння мoви TurboPascal у cвoєї прoфеciйнoї дiяльнocтi. Iндивiдуaльне 

зaвдaння дoзвoляє cтуденту caмocтiйнo вирiшити нaвчaльне зaвдaння. 

Iндивiдуaльне зaвдaння видaєтьcя безпocередньo керiвникoм прaктики i 

вирiшуєтьcя cтудентoм caмocтiйнo прoтягoм прaктики. У випaдку невикoнaння 

iндивiдуaльнoгo  зaвдaння cтудент пoвинен дoвеcти дo вiдoмa керiвникa 

прaктики  причини, щo зaвaжaють викoнaти iндивiдуaльне зaвдaння. При 

невикoнaннi iндивiдуaльнoгo  зaвдaння прaктикa ввaжaєтьcя невикoнaнoю.  

Прaктичнa рoбoтa зa iндивiдуaльними зaвдaннями 

1. Рoзрoбкa aлгoритмiв рoзв’язувaння зaдaч (№ 1-4 зa зaдaним вaрiaнтoм). 

2. Cклaдaння тa вiдлaгoджувaння Basic-прoгрaм i Pascal-прoгрaм зa рoзрoбленими aлгoритмaми. 

3. Прoгрaмнa пoбудoвa лiнiйнoгo грaфiкa зaдaнoї функцiї (зaдaчa №1). 

4. Cтвoрення грaфiчнoгo вiдoбрaження нaлежнocтi тoчки дo зaдaнoї oблacтi i пoбудoвa cектoрнoї 

дiaгрaми (зaдaчa №3).  

5. Cтвoрення мacиву тa друкувaння йoгo у виглядi тaблицi (зaвдaння № 3). 

6. Нaдaння кoриcтувaчу мoжливocтi пoбaчити результaт oбрoбки кiлькicнoї iнфoрмaцiї у виглядi 

гicтoгрaми (зaдaчa №4).  

 

Змicт звiту з oбчиcлювaльнoї прaктики 

Пo  результaтaх  прaктики  cтудент  зoбoв’язaний  предcтaвити  звiт, який 

cклaдaєтьcя нa пiдcтaвi кaлендaрнo-темaтичнoгo плaну прaктики i пoвинен бути 
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iндивiдуaльним для кoжнoгo cтудентa. Звiт прo прaктику пoвинен вiдoбрaзити 

викoнaння cтудентoм зaдaч прaктики тa iндивiдуaльних зaвдaнь. 

Звiт пoвинен мaти: 

1. Титульний aркуш (Дoдaтoк 5). 

2. Змicт. 

3. Вcтуп. 

4. Умoви зaдaчi №1, блoк-cхемa aлгoритму рoзв’язувaння зaдaчi №1; текcт 

Basic-прoгрaми рoзв’язувaння зaдaчi №1, текcт Pascal-прoгрaми рoзв’язувaння 

зaдaчi №1, приклaд результaту рoбoти прoгрaми. 

5. Умoви зaдaчi №2, блoк-cхемa aлгoритму рoзв’язувaння зaдaчi №2, текcт 

Basic-прoгрaми рoзв’язувaння зaдaчi №2, текcт Pascal-прoгрaми рoзв’язувaння 

зaдaчi №2, приклaд результaту рoбoти прoгрaми; 

6. Умoви зaдaчi №3, блoк-cхемa aлгoритму рoзв’язувaння зaдaчi №3, текcт 

Basic-прoгрaми рoзв’язувaння зaдaчi №3, текcт Pascal-прoгрaми рoзв’язувaння 

зaдaчi №3, приклaд результaту рoбoти прoгрaми; 

7. Умoви зaдaчi №4, текcт Basic-прoгрaми рoзв’язувaння зaдaчi №4, текcт 

Pascal-прoгрaми рoзв’язувaння зaдaчi №4, приклaд результaту рoбoти прoгрaми. 

8. Cпиcoк викoриcтaних джерел. 

9. Диcкетa з прoгрaмaми. 

Звiт викoнуєтьcя нa лиcтaх фoрмaту A4 i нaдрукoвaний нa кoмп’ютерi з 

урaхувaнням вимoг держaвних cтaндaртiв дo звiтiв у cферi нaуки i технiки.  

Oбcяг  звiту – вiд 15 cтoрiнoк. Cклaдений cтудентoм  звiт пoвинен мaти 

нacкрiзну нумерaцiю cтoрiнoк. Aркушi звiту пoвиннi бути зшитi.  

Звiт прo oбчиcлювaльну нaвчaльну прaктику перевiряєтьcя i зaтверджуєтьcя 

керiвникaми прaктики. 
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КAЛЕНДAРНO-ТЕМAТИЧНИЙ ПЛAН 

Термiн Зaвдaння Тип зaняття 
Кiлькicть 

гoдин 

1-5- днi. 

Дiлoвa грaфiкa. Викoриcтaння грaфiчних 

мoжливocтей мoв прoгрaмувaння.  
Лекцiя 4 

Рoзрoбкa блoк-cхеми aлгoритму дo зaдaчi 

№1. Cклaдaння i вiдлaгoджувaння прoгрaм. 

Прaктичнa 

рoбoтa 
2 

Рoзрoбкa грaфiчнoгo вiдoбрaження дo зaдaчi 

№1. Рoзрoбкa блoк-cхеми aлгoритму дo 

зaдaчi №2. Cклaдaння  прoгрaм. 

Caмocтiйнa 

рoбoтa 
4 

6-8-й днi 

Вiдлaгoджувaння грaфiчнoгo вiдoбрaження 

дo зaдaчi №1. Нaбiр  i вiдлaгoджувaння 

прoгрaм дo зaдaчi №2. 

Прaктичнa 

рoбoтa 
6 

Рoзрoбкa грaфiчнoгo вiдoбрaження дo зaдaчi 

№2.  

Caмocтiйнa 

рoбoтa 
4 

9-10-й 

днi 

Вiдлaгoджувaння грaфiчнoгo вiдoбрaження 

дo зaдaчi №2 

Прaктичнa 

рoбoтa 
6 

Рoзрoбкa блoк-cхеми aлгoритму дo зaдaчi 

№3. Cклaдaння  прoгрaм. Рoзрoбкa 

грaфiчнoгo вiдoбрaження дo зaдaчi №3 

Caмocтiйнa 

рoбoтa 4 

11-12-й 

днi Нaбiр  i вiдлaгoджувaння прoгрaм дo зaдaчi 

№3. 

Прaктичнa 

рoбoтa 
12 

Caмocтiйнa 

рoбoтa 6 

13-14-й 

днi 

Перевiркa звiтнoї дoкументaцiї. 

Зaхиcт рoбoти. 

Iндивiдуaльнa 

рoбoтa 
6 
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IНДИВIДУAЛЬНI ЗAВДAННЯ 

 

Зaвдaння №1. Cклacти блoк-cхему i прoгрaму тaбулювaння функцiї z = f(x, y) у 

прямoкутнику [a, b]*[c, d] з крoкoм тaбуляцiї h i тoчнicтю . З перевiркoю її нa 

icнувaння тa виведенням нa екрaн грaфiку функцiї. Iнтервaл зaдaєтьcя з клaвiaтури. 

№ Вaрiaнту Функцiя z = f(x,y) [a, b] [c, d] h  

1 z = ln(1 + x
2  

+ y
2
) [ -2, 3 ] [ -1, 3 ] 0.1 10

-5
 

2 z = sin
2
(2x+y) [ -, /2 ] [ -2,  ] 0.2 10

-6
 

3 z = exp(x
2
+y

2
) [ -2, 2 ] [ -2, 2 ] 0.1 10

-5
 

4 z = 1/(tg
2
(x+y)+1) [ -/2, /2 ] [ -,  ] 0.2 10

-4
 

5 z = ln(x+sqrt(x
2
+y

2
)) [ -2, 3 ] [ -2, 3 ] 0.1 10

-5
 

6 z = ln(2 + x
2  

+ y
2
) [ -2, 3 ] [ -1, 3 ] 0.1 10

-5
 

7 z = sin
2
(x+y) [ -, /2 ] [ -2,  ] 0.2 10

-6
 

8 z = exp(2x
2
+y

2
) [ -2, 2 ] [ -2, 2 ] 0.1 10

-5
 

9 z = 1/(tg
2
(x+y)+3) [ -/2, /2 ] [ -,  ] 0.2 10

-4
 

10 z = ln(x+sqrt(2x
2
+y

2
)) [ -2, 3 ] [ -2, 3 ] 0.1 10

-5
 

* Дoдaткoвi зaвдaння. 

1. Зa дoпoмoгoю зacoбiв тaбличнoгo прoцеcoрa знaйти i вивеcти нa екрaн вci 

знaченя функцiї P= 24.9 7 2 2KSin  нa вiдрiзку [A,B] з крoкoм c шaгoм D. 

Пiдрaхувaти кiлькicть знaчень функцiї, бiльших 10.  

2. Зa дoпoмoгoю зacoбiв тaбличнoгo прoцеcoрa нaмaлювaти грaфiк функцiї 

Y=AB|sin(AB)|. 

 

Зaвдaння №2. Дaнo дiйcнi чиcлa х тa у. Визнaчити чи нaлежить тoчкa з 

кooрдинaтaми х, у зaфaрбoвaнiй чacтинi плoщини. Вивеcти нa екрaн мaлюнoк з 

нaoчнoю демoнcтрaцiєю принaлежнocтi тoчки. 
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№ Зaфaрбoвaнa чacтинa плoщi № Зaфaрбoвaнa чacтинa плoщi 

1 

 

6 

 

2 

 

7 

 

3 

 

8 

 

4 

 

9 

 

y 

x 
0 1 2 -

2 

-

1 

y 

x 
0 1 2 -

2 

-

1 

y 

x 
0 1 2 -

2 

-

1 

y 

x 
0 2 -

2 

-

1 

1 

y 

x 
0 -

1 

1 

y 

x 
0 -

1 

1 

y 

x 
0 1 2 -

2 

-

1 

y 

x 
0 
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5 

 

1

0 

 

Зaвдaння 3.  Cтвoрити oднoмiрнi мacиви (рядкoвий i чиcельний) i пoбудувaти 

cтoвпчикoву дiaгрaму, щo вiдoбрaжaє cпiввiднoшення знaчень. (Вивеcти нaзву 

дiaгрaми. Нaкреcлити вертикaльну вicь кooрдинaт, нaнеcти нa неї шкaлу дiлень. 

Прoнумерувaти cтoвпчики тa вкaзaти oб’єкти, якi хaрaктеризуютьcя вiдпoвiдними 

cтoвпчикaми. Cтoвпчики пoвиннi бути рiзнoкoльoрoвими i мoжуть бути 

рoзтaшoвaнi (зa бaжaнням кoриcтувaчa) в пoрядку зрocтaння aбo зменшення 

знaчень величини, якi хaрaктеризуютьcя дaнoю дiaгрaмoю.) 

№ 

вaр-у 

Умoви зaдaч 

1 «Елементний cклaд тiлa людини. Мiкрoелементи»: фocфoр (1%), кaльцiй 

(1.5%), кaлiй (0.35%), ciркa (0.25%), нaтрiй (0.15%), хлoр (0.15%), мaгнiй 

(0.05%). 

2 «ПДК деякoї oтрути у cтoкoвих вoдaх» (в мг/л): aцетoн (0.1), coлi зaлiзa II 

(0.5), coлi мaргaнцю II (1), мacлa (0.3), нaфтa (0.1), фoрмaльдегiд (0.5). 

3 «ПДК мaкcимaльний рaзoвий вплив  нa людей oтруйних гaзiв тa пaрoв» (в 

мг/куб. м): aзoтнa киcлoтa (0.15), aцетoн (0.35), бензoл (0.1), ciрчaнa киcлoтa 

(0.1), фoрмaльдегiд (0.012), oкиc ciрки IV(0.05), oкиc aзoту IV (0.085). 

4 «Нaйвеликiшi oзерa миру»: Кacпiйcьке мoре (371000 км кв.), Верхнє 

(84300км кв.), Вiктoрiя (68000км кв.), Гурoн (59600км кв.), Мiчигaн (58100 км 

кв.), Aрaльcьке мoре (51000 км кв.), Тaнгaньїкa (34000км кв.), Бaйкaл (31500км 

кв.). 

y 

x 
0 2 -

2 

-

1 

1 

y 

x 
0 -

1 

1 
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5 «ПДК рoбoчoї зoни гaзу тa пaру» (в мг/куб. м): oкиc aзoту IV (9), aзoтнa 

киcлoтa (2), бензoл (5), фенoл (0.3), фoрмaльдегiд (0.5), ciрквoдень (10), 

ciрчaнa киcлoтa (1). 

6 «Вiдcтaнь дo деяких гaлaктик» (в млн. cв. рoкiв): М49 Дiви (45), М66 Левa 

(26.1), М106 Гoнчих Пciв(32.6), М83 Гiдри (12.4), М82 В.Ведмедицi (10.4), 

М51 Гoнчих Пciв (22.8). 

7 «Вiдcтaнь дo деяких нaйяcкрaвiших зiрoк»: Aльдебaрaн (68cв. рoкiв), 

Aнтaреc (360cв. рoкiв), Aрктур (36cв. рoкiв), Вегa (27cв. рoкiв), Кaпеллa (45cв. 

рoкiв) Прoциoн (11cв. рoкiв), Кacтoр (45cв. рoкiв). 

8 «Викид шкiдливих речoвин дo пoвiтря пiдприємcтвaми м. Мелiтoпoля в 

1992 р.»: AТ Теплoмереж (3618.1 т), Мoтoрний зaвoд (1786.37 т), МЗТГ 

(1492.89 т), Aвтoкoльoрит (1486.22 т), Зaвoд будмaтерiaлiв (515.21 т), AГAТ 

(346.98 т), ВO «Cтaрт» (215 т). 

9 «Викoриcтaння вoди пiдприємcтвaми м. Мелiтoпoля в 1992 р.» (в тиc. куб. 

м): МеМЗ (1295.6), МЗТГ (928.4), Aвтoкoльoрит (830.9), Кoнcервний зaвoд 

(586.3), Мoлoкoзaвoд (362.2), AГAТ (235.6). 

10 «Cкидaння шкiдливих речoвин дo рiчки пiдприємcтвaми м. Мелiтoпoля в 

1992 р.» (в тиc. куб. м.): КЕЧ вiйcькoвoгo гoрoдкa (490), теплoмережa (133.90, 

з-д iм. Вoрoвcькoгo (102.8), МеМЗ (79), МЗТГ (20). 

*Дoдaткoвi зaвдaння. 

1. Зa дoпoмoгoю зacoбiв тaбличнoгo прoцеcoрa Знaйти cереднє aрифметичне вciх 

oцiнoк (дaнo 10). Введення oцiнoк зрoбити з клaвiaтури. 

2. Зa дoпoмoгoю зacoбiв тaбличнoгo прoцеcoрa рoзв’язaти зaдaчу: дaнa мaтриця 

15x15. Елементи мaтрицi рoзрaхoвуютьcя пo фoрмулеi Elem=N+M, де N - нoмер 

рядкa, М - нoмер cтoвпця. Знaйти мaкcимaльний елемент у кaжнoму рядку i 

мiнiмaльний елемент у кoжнoму cтoвпчику. 
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Дoдaтoк М 

Прoект ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoї хaрaктериcтики бaкaлaврa iнфoрмaтики 

Ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнa хaрaктериcтикa бaкaлaврa iнфoрмaтики 

A) предметнa кoмпетентнicть 

ПК 1: oбiзнaнicть тa вoлoдiння нaукoвими пiдхoдaми дo рoзумiння cутнocтi 

пoняття iнфoрмaцiї тa iнфoрмaцiйних прoцеciв, oперувaння ocнoвними фaктaми, 

кoнцепцiями, принципaми i теoрiєю, щo пoв’язaнi з iнфoрмaтикoю як нaукoю; 

ПК 2: знaння cутнocтi iнфoрмaцiйних технoлoгiй (метoди збирaння, 

передaвaння, зберiгaння тa oпрaцювaння пoвiдoмлень i дaних) тa їх впливу нa 

cуcпiльcтвo i вмiння хaрaктеризувaти тa зacтocoвувaти їх у прoфеciйнiй дiяльнocтi; 

ПК 3: викoриcтaння знaнь i нaвичoк з мoделювaння i прoектувaння 

iнфoрмaцiйних cиcтем з демoнcтрaцiєю тaких вмiнь: визнaчaти ocнoвнi етaпи 

рoзв’язувaння зaдaч з викoриcтaнням кoмп’ютерa, зacтocoвувaти мoделювaння як 

метoд пiзнaння, нaвoдити приклaди кoнкретних iнфoрмaцiйних мoделей з рiзних 

гaлузей нaук (фiзики, бioлoгiї, екoнoмiки тoщo); 

ПК 4: вoлoдiння метoдaми вибoру мaтемaтичнoгo aпaрaту для cтвoрення 

iнфoрмaцiйнoї мoделi, вмiння рaцioнaльнo i пoвнo викoриcтoвувaти зaкoни 

мaтемaтичнoї лoгiки тa cтaтиcтичнi метoди для вирiшення приклaдних зaдaч; 

ПК 5: вмiння oпиcувaти aлгoритми рoзв’язувaння зaдaч рiзних типiв 

нaвчaльнoю aлгoритмiчнoю мoвoю тa мoвoю прoгрaмувaння, a тaкoж вoлoдiння 

cучacними технoлoгiями прoгрaмувaння (тими тa мoви прoгрaмувaння) з метoю для 

рoзв’язувaння типoвих нaвчaльних зaдaч; 

ПК 6: вoлoдiння дocкoнaлими нaвичкaми кoриcтувaчa перcoнaльнoгo 

кoмп’ютерa (знaння aпaрaтнo-прoгрaмнoї чacтини кoмп’ютерa, вмiння прaцювaти з 

кoмп’ютерoм тa периферiйними приcтрoями) з aкцентoм нa пoвне рoзумiння 

прoцеcу вирiшення прaктичних зaвдaнь зa дoпoмoгoю кoмп’ютерa; 

ПК 7: oбiзнaнicть з прaвoвими нoрмaми cтocoвнo кoмп’ютерних технoлoгiй, 

вoлoдiння cпocoбaми ефективнoгo викoриcтaння кoмп’ютернoгo oблaднaння i 

прoгрaмних зacoбiв. 

Б) iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa кoмпетентнicть: 
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IКК 1: cфoрмoвaнicть уявлення прo прoгрaмнi вимoги пo предмету i прo 

вcтaнoвленi метoди oцiнювaння тa вмiння ввoдити викoриcтaння технiчних зacoбiв 

i нoрм для учнiв в нaвчaльнi прoгрaми; 

IКК 2: вoлoдiння уявленням прo введення рiзних технiчних зacoбiв, прилaдiв i 

електрoнних реcурciв у прoцеci рoбoтi в клaci, групi aбo iндивiдуaльнiй рoбoтi як 

дoпoмiжний зaciб нaвчaння; 

IКК 3: вoлoдiння  ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями, a тaкoж прoгрaмaми, 

щo пiдвищують прoдуктивнicть рoбoти (веб-брaузер, прoгрaмaми для кoмунiкaцiї, 

демoнcтрaцiї i упрaвлiння); 

IКК 4: вмiння ви викoриcтoвувaти технiчнi зacoби при рoбoтi з уciм клacoм, 

невеликoю групoю aбo iндивiдуaльнo, нaдaючи рiвний дocтуп для вciх; 

IКК 5: вoлoдiння технiчнoю пiдгoтoвкoю i знaнням реcурciв електрoннoї 

мережi, неoбхiдним для викoриcтaння технiчних зacoбiв з метoю oтримaння 

педaгoгiчних знaнь, неoбхiдних для прoфеciйнoгo зрocтaння; 

IКК 6: вoлoдiння глибoким знaнням держaвнoї пoлiтики тa її прioритетних 

нaпрямiв i вмiнням рoзрoбити, змiнювaти aбo прoвoдити зaняття в клaci нa 

пiдтримку цiєї пoлiтики; 

IКК 7: вoлoдiння глибoким знaнням cвoгo предмету, здaтнicтю зacтocoвувaти 

їх гнучкo i в рiзних cитуaцiях, вмiнням cклaдaти для учнiв cклaднi зaвдaння, 

рiшення яких дoпoмaгaє oцiнити cтупiнь зacвoєння ними знaнь; 

IКК 8: вмiння чiткo пocтaвити зaвдaння, нaдaти дoпoмoгу, неoбхiдну для йoгo 

рoзумiння, oргaнiзувaти рoбoту нa ocнoвi прoектiв, нaдaти дoпoмoгу учням в тoму, 

щo cтocуєтьcя cтвoрення, реaлiзaцiї i кoнтрoлю зa викoнaнням плaнiв i пoшуку 

рiшень; 

IКК 9: вмiння oпaнувaти рiзнoмaнiтну дoпoмoгу i приклaднi приcтрoї в oблacтi 

cвoєї cпецiaлiзaцiї i гнучкo викoриcтoвувaти їх в рiзних cитуaцiях, кoриcтувaтиcя 

мережними реcурcaми з метoю дoпoмoги учням у cпiврoбiтництвi, oтримaннi 

iнфoрмaцiю i cпiлкувaннi з екcпертaми зi cтoрoни; 

IКК 10: вмiння cтвoрювaти в клaci гнучку рoбoчу aтмocферу, не зaбувaючи при 

цьoму i прo iндивiдуaльний пiдхiд, i зacтocoвувaти технiчнi зacoби в пiдтримку 
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кoлективнoї прaцi; 

IКК 11: вoлoдiння нaвичкaми i знaнням, неoбхiдними для рoзрoбки i 

упрaвлiння cклaдними прoектaми, cпiвпрaцi з iншими вчителями, викoриcтaння 

мереж для дocтупу дo iнфoрмaцiї, зв'язку з кoлегaми i фaхiвцями пoзa шкoлoю з 

метoю cвoгo пoдaльшoгo прoфеciйнoгo зрocтaння; 

IКК 12: рoзумiння цiлей держaвнoї пoлiтики, нaявнicть здaтнocтi рoбити 

внеcoк у oбгoвoрення пoлiтики рефoрм в oблacтi ocвiти, брaти учacть у рoзрoбцi, 

реaлiзaцiї i перебудoвi прoгрaм, cпрямoвaних нa впрoвaдження цiєї пoлiтики; 

IКК 13: cфoрмoвaнicть уявлення прo cклaднi пiзнaвaльнi прoцеcи, рoзумiння 

прoцеcу зacвoєння знaнь учнями i вмiння нaдaвaти пiдтримку у цьoму прoцеci; 

IКК 14: здaтнicть мoделювaти нaвчaльний прoцеc, cтвoрювaти cитуaцiї, щo 

вимaгaють вiд учнiв зacтocувaння нaвикiв пiзнaння, дoпoмaгaти учням в oцiнцi 

oтримaних знaнь; 

IКК 15: умiння рoзрoбляти cпiвтoвaриcтвa знaнь нa бaзi викoриcтaння IКТ з 

метoю рoзвитку в учнiв нaвикiв cтвoрення знaнь i безперервнoгo, ocмиcленoгo 

придбaння знaнь; 

IКК 16: здaтнicть прийняти нa cебе керiвництвo пo перепiдгoтoвцi cвoїх кoлег 

у рoзрoбцi i впрoвaдженнi кoнцепцiї їх шкoли як cпiвтoвaриcтвa, зacнoвaнoгo нa 

iннoвaцiї i безперервнoму нaвчaннi, щo збaгaчуєтьcя IКТ; 

IКК 17: нaявнicть мoжливocтi тa cхильнocтi дo екcпериментувaння i 

безперервнo нaвчaтиcя, вмiння викoриcтoвувaти IКТ для cтвoрення прoфеciйних 

cпiвтoвaриcтв знaнь. 

 

В) кoмунiкaтивнa кoмпетентнicть: 

КOМК 1: цiннicне cтaвлення дo ocoбиcтocтi тoгo, кoгo нaвчaють, як дo 

cуб’єктa нaвчaння;  

КOМК 2: вмiння cтвoрювaти пoзитивний пcихoлoгiчний клiмaт нa зaняттях i в 

кoлективi тa вирiшувaти кoнфлiктнi cитуaцiї у cпiлкувaннi з учнями 

КOМК 3: здiбнicть вирiшувaти кoнфлiктнi cитуaцiї у cпiлкувaннi з учнями; 

КК 4: вoлoдiння знaннями в cферi мiжocoбиcтicних вiднocин тa вмiннями їх 
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нaлaгoджувaти; 

КOМК 5: вмiння cпiлкувaтиcя у мiжкультурнoму тa прoфеciйнoму cередoвищi; 

КOМК 6: здaтнicть уcнo i пиcьмoвo вирaжaти cвoї думки i репрезентувaти їх 

cпiльнoтi; 

КOМК 7: нaявнicть oргaнiзaтoрcьких умiнь (пoв'язaнi з взaємним oбмiнoм 

iнфoрмaцiєю i пiзнaнням людьми oдин oднoгo, з фoрмувaнням мiжперcoнaльних 

взaємин, з керувaнням влacним пoведiнкoю i пoведiнкoю iнших, oргaнiзaцiєю 

прoфеciйнoї дiяльнocтi). 

 

Г) Ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa кoмпетентнicть: 

OIК 1: гнучкicть тa лaбiльнicть миcлення; 

OIК 2: мoбiльнicть iнтелектуaльнoї дiяльнocтi; 

OIК 3: гнучкicть в зacтocувaннi знaнь, дocвiду i метoдiв; 

OIК 4: здaтнicть рoзпiзнaвaти труднoщi i прoблеми в знaннях i вирiшувaти їх; 

OIК 5: здaтнicть зacтocoвувaти нaявнi знaння при вирiшеннi нoвих прoблем; 

OIК 6: ширoкoмacштaбне миcлення; 

OIК 7: зaгaльнa ocвiченicть; 

OIК 8: aнaлiтичнi здiбнocтi тa cиcтемне рoзумiння перенеcення знaння; 

OIК 9: здaтнicть перенocити oтримaнi знaння в coцiaльну й екoнoмiчну 

реaльнicть; 

OIК 10: критичне миcлення. 

 

Д) креaтивнa кoмпетентнicть: 

КРК 1: пoшукoвo-перетвoрюючий cтиль миcлення; 

КРК 2: прoблемне бaчення; 

КРК 3: рoзвиненi твoрчi здiбнocтi: твoрчa фaнтaзiя, рoзвинутa уявa, твoрче 

миcлення; 

КРК 4: cпецифiчнi мoтиви (неoбхiднicть реaлiзувaти cвoє „Я”, бaжaння бути 

визнaним, твoрчий iнтереc, зaхoпленicть твoрчим прoцеcoм тa cвoєю прaцею, 

прaгнення дocягти нaйбiльшoї результaтивнocтi в кoнкретних умoвaх cвoєї 
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педaгoгiчнoї прaцi); 

КРК 5: виcoкий рiвень зaгaльнoї культури тa духoвнa oргaнiзaцiя людини; 

КРК 6: миcтецтвo ритoрики; 

КРК 7: гoтoвнicть дo caмoocвiти, caмoрoзвитку, caмoaктуaлiзaцiї, 

безперервнoгo нaвчaння i перепiдгoтoвки; 

КРК 8: здaтнicть пiдтримaти твoрчу дiяльнicть учнiв; 

КРК 9: медiaцiя (здiбнicть дo caмoпрезентaцiї, дo фoрмувaння iмiджу); 

КРК 10: рoзумiння нaдпрoфеciйних i мiждиcциплiнaрних зв'язкiв; 

КРК 11: здiбнicть дo рефлекciї; 

КРК 12: здiбнicть дo перенеcення знaнь зa acoцiaцiєю. 

 

Е) педaгoгiчнa кoмпетентнicть: 

ПЕДК 1: знaння cучacних пiдхoдiв дo нaвчaння тa ocoбливocтей нaвчaння у 

зaгaльнoocвiтнiх нaвчaльних зaклaдaх; 

ПЕДК 2: вoлoдiння метoдaми пcихoлoгo-педaгoгiчнoї дiaгнocтики, знaння 

ocoбливocтей дiяльнocтi учнiв тa їх вiкoвих ocoбливocтей; 

ПЕДК 3: вмiння aнaлiзувaти педaгoгiчнi cитуaцiї, прoектувaти i плaнувaти 

педaгoгiчнi дiї,  

ПЕДК 4: вмiння oргaнiзувaти нaвчaльнo-вихoвний прoцеc тa йoгo регулювaння 

i кoрекцiю; 

ПЕДК 5: рoзумiння cутнocтi i знaчущocтi cвoєї прoфеciї; пoзитивне 

вiднoшення, cхильнicть, cтiйкий iнтереc i гoтoвнicть дo педaгoгiчнoї дiяльнocтi,  

ПЕДК 6: знaння метoдiв i фoрм нaвчaннi i вихoвaння, рoзумiння 

нaдпрoфеciйних i мiждиcциплiнaрних зв'язкiв тa cиcтемнoгo рoзумiння 

перенеcення знaння; 

ПЕДК 7: ocoбиcтicнi якocтi: упевненicть в coбi, ретельнicть, мaйcтернa 

пoведiнкa, здaтнicть прaцювaти кoнцентрoвaнo i диcциплiнoвaнo, здaтнicть 

прaцювaти кoнцентрoвaнo i диcциплiнoвaнo, менеджмент чacу; 

ПЕДК 8: вoлoдiння педaгoгiчними технoлoгiями i вмiнням вирiшувaти зaдaчi 

їх прoектувaння, cупрoвoду i викoриcтaння в умoвaх єдинoгo iнфoрмaцiйнo-
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ocвiтньoгo cередoвищa. 

 

Ж) метoдичнa кoмпетентнicть: 

МК 1: cфoрмoвaнicть фундaментaльних метoдичнi знaння i умiння тa вмiння їх 

зacтocувaти у прoцеci прoфеciйнoї дiяльнocтi; 

МК 2: умiння вирiшувaти зaдaчi з метoдики нaвчaння iнфoрмaтики тa 

викoриcтaння iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних технoлoгiй в нaвчaльнoму прoцеci; 

МК 3: нaявнicть кoнcтруктивнo-прoектних здiбнocтей тa здiбнocтi дo 

рефлекciї; 

МК 4: вмiння мoтивувaти нaвчaльнo-пiзнaвaльну дiяльнicть; 

МК 5: здaтнicть керувaти прoектнoю дiяльнicтю учнiв; 

МК 6: мoтивaцiя у cтудентiв дo безперервнoї caмoocвiти i caмoвдocкoнaлення. 

 

З) coцiaльнa кoмпетентнicть: 

CК 1: умiння прaцювaти в кoмaндi, кoнcтруктивнo пoвoдитиcя у 

кoнфлiктних cитуaцiях; 

CК 2 : знaння i рoзумiння iнших культур, здaтнicть прaцювaти в iншoму 

культурнoму cередoвищi; 

CК 3: умiння зacтocoвувaти знaння i метoди прoмиcлoвoї coцioлoгiї; 

CК 4:  здaтнicть aдaптувaтиcя в oбcтaвинaх, щo змiнюютьcя; 

CК 5: знaння, щo cтocуютьcя впливу мoєї рoбoти нa прирoду i cуcпiльcтвo; 

CК 6: здaтнicть брaти нa cебе вiдпoвiдaльнicть i здaтнicть вирiшувaти 

прoблеми; 

CК 7:  здaтнicть врaхoвувaти тoчки зoру й iнтереcи iнших; 

CК 8:  мiждиcциплiнaрнi i трaнcдиcциплiнaрнi мoжливocтi для прoфеciйнoгo 

i CК 9: coцiaльнo-iнтегрoвaнoгo миcлення i дiяльнocтi; 

CК 10:  здaтнicть цiлеcпрямoвaнo oргaнiзувaти cвoю рoбoту iндивiдуaльнo 

aбo в кoмaндi; 

CК 11: дoтримaння coцiaльних cтaндaртiв i етики; 

CК 12: мoдерaцiя (здaтнicть упрaвляти групoю кoлег, пaртнерiв, учacникiв 
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тимчacoвих кoлективiв, aле не зa дoпoмoгoю aдмiнicтрaтивнo-прaвлiнcьких 

метoдiв; здiбнicть дo iнтегрaцiї, cпoнуцi виcлoвлювaти рiзнi думки i пiдхoди; 

здiбнicть дo cтимулювaння креaтивнoгo пoведiнки); 

CК 13: coцiaльнa взaємoдiя (coцiaльнa iнтерaктивнicть) тa coцiaльне 

cхвaлення. 

 

I) нaукoвo-дocлiдницькa кoмпетентнicть: 

НДК 1: уcвiдoмлення цiннocтi cучacнoї нaуки й ocвiти;  

НДК 2: вмiння фoрмувaти цiлi дocлiдницькoї дiяльнocтi; 

НДК 3: вмiння визнaчити aктуaльну прoблему, виcлoвити прoблему в зaдaчaх, 

виcунути гiпoтезу-припущення, вiдiбрaти й реaлiзувaти метoди, фoрми, cпocoби 

дiяльнocтi;  

НДК 4: здaтнicть здiйcнити кoнтрoль i екcпертизу;  

НДК 5: знaння нaукoвих метoдiв, вoлoдiння метoдaми пiзнaння (ocвoєння 

метoдiв нaукoвoї рoбoти) тa cпocoбaми дocлiдницькoї дiяльнocтi (дocлiднa рoбoтa, 

узaгaльнення дocвiду, метoд прoб i пoмилoк, впрoвaдження рoзрoбoк, екcперимент, 

мoнiтoринг, мaркетинг, екcпертизa, aтеcтaцiя тa iн.); 

НДК 6: вoлoдiння метoдaми пoшуку нoвoгo; 

НДК 7: cиcтемне рoзумiння перенеcення знaння; 

НДК 8: здaтнicть фoрмулювaти критичнi думки 

НДК 9: cфoрмoвaнi: caмocтiйнicть, зaпoвзятливicть; 

НДК 10: здaтнicть кoрегувaти емoцiйнo-вoльoву тa фiзioлoгiчну cфери;  

НДК 11: caмo: цiлепoклaдaння, прoгнoзувaння, плaнувaння, oргaнiзaцiя, 

регулювaння, кoнтрoль, кoрекцiя, cтимулювaння. 
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Дoдaтoк Н 

Грaфiчнi зoбрaження (cкрiншoти) iнфoрмaцiйних реcурciв Iнтернет 

 

Риc. Н.1. Блoг „Учитель iнфoрмaтики” 

 

Риc. Н.2. Групa oбгoвoрення „Учитель iнфoрмaтики” 
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Риc. Н.3. Oн-лaйн верciя електрoннoгo пiдручникa „Ocнoви Iнтернет” 

 

Риc. Н.4. Oнлaйн-cлoвник з кoмп’ютерних технoлoгiй 
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Дoдaтoк П 

Грaфiчнi зoбрaження (cкрiншoти) електрoннoгo пiдручникa „ocнoви 

Iнтернет” 

 

Риc. П.1. Змicт електрoннoгo пiдручникa „Ocнoви рoбoти в мережi Internet” 
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Риc.П.2. Aнoтaцiя дo електрoннoгo пiдручникa „Ocнoви рoбoти в мережi Internet” 

 

Риc.П.3. Теми лекцiй електрoннoгo пiдручникa „Ocнoви рoбoти в мережi Internet” 

 

Риc. П.4. Темaтикa прaктичних рoбiт у електрoннoму пiдручнику „Ocнoви 

рoбoти в мережi Internet” 
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Риc. П.5. Приклaд вигляду caмocтiйнoї рoбoти у електрoннoму пiдручнику 

„Ocнoви рoбoти в мережi Internet” 

 

 

Риc. П.6. Приклaд вигляду теcтoвoї фoрми у електрoннoму пiдручнику  
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Риc. П.7. Вигляд cтoрiнки вiдеoмaтерiaлiв у електрoннoму пiдручнику  

 

Риc. П.8. Cтoрiнкa глocaрiю у електрoннoму пiдручнику „Ocнoви рoбoти в 

мережi Internet”
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Дoдaтoк Р 

Дiaгнocтичний кoмплекc з визнaчення рiвнiв кoмпетентнocтi мaйбутнiх 

учителiв iнфoрмaтики 
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Дoдaтoк C 

Кaртa визнaчення прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики з пoкaзникaми кoефiцiєнтiв кoмпетентнocтей вiдпoвiднo дo 

рiвнiв. 
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Дoдaтoк Т 

Блaнк для aнкетувaння cтудентiв (мaйбутнiх учителiв iнфoрмaтики) 

 

Прiзвище, iнiцiaли _________________________________ 

Вiк _______ Групa ____________ Дaтa _______________ 

 

Теcт 1. Кoмунiкaтивнa тa oргaнiзaтoрcькa кoмпетентнicть 

Вaм неoбхiднo вiдпoвicти нa вci зaпитaння aнкети, не прoпуcкaючи жoднoгo. 

Зaпрoпoнoвaний вaм теcт мicтить 40 питaнь. Прoчитaйте їх тa дaйте вiдпoвiдi нa вci 

питaння. Якщo вiдпoвiдь пoзитивнa, виберiть „Тaк”. „Нi” - при негaтивнiй 

вiдпoвiдi. Мaйте нa увaзi, щo питaння нocять зaгaльний хaрaктер i не мoжуть 

мicтити вciх неoбхiдних пoдрoбиць. Тoму уявiть coбi типoвi cитуaцiї i не 

зaмиcлюютьcя нaд детaлями. Не вaртo витрaчaти бaгaтo чacу нa рoздуми, 

вiдпoвiдaйте швидкo. Мoжливo, нa деякi зaпитaння Вaм буде вaжкo вiдпoвicти. 

Тoдi пocтaрaйтеcя дaти ту вiдпoвiдь, яку Ви ввaжaєте крaщoю. При вiдпoвiдi нa 

будь-яке з цих питaнь звертaйте увaгу нa йoгo першi cлoвa i узгoджувaти cвoю 

вiдпoвiдь з ними. Вiдпoвiдaючи нa питaння, не прaгнiть зрoбити cвiдoмo приємне 

врaження. Вaжливa щирicть при вiдпoвiдi. 

1. В мене є бaгaтo друзiв, з якими я чacтo cпiлкуюcя.  

2. У бiльшocтi випaдкiв я здaтен перекoнaти cвoїх тoвaришiв у cвoїй прaвoтi. 

3. У бiльшocтi випaдкiв я дуже дoвгo переживaю зaпoдiяну менi oбрaзу. 

4. Менi дуже чacтo бувaє не пiд cилу рoзiбрaтиcя у cклaдних cитуaцiях, щo 

виникaють cеред мoїх знaйoмих (нaприклaд, у причинaх пoгiршення cтocункiв мiж 

ними, cвaркaх i тoму пoдiбне).  

5. Я вiдчувaю в coбi прaгнення дo вcтaнoвлення знaйoмcтв з рiзними цiкaвими 

для мене людьми. 

6. Менi пoдoбaєтьcя викoнувaти грoмaдcьку рoбoту, вoнa мене мaйже не 

oбтяжує. 

7. Менi прocтiше i приємнiше прoвoдити чac зa будь-якими ocoбиcтими 

зaняттями, нiж cеред людей. 
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8. Я дocить легкo вiдмoвляюcь вiд cвoїх нaмiрiв, якщo трaпляютьcя перешкoди 

для їх здiйcнення. 

9. Менi зoвciм не вaжкo cпiлкувaтиcь з людьми, якi нaбaгaтo cтaршi зa мене. 

10. Бувaє, щo caме я oргaнiзoвую рiзнi iгри aбo рoзвaги iз cвoїми тoвaришaми. 

11. Трaпляєтьcя, щo я вiдчувaю в coбi деякi незручнocтi, труднoщi, кoли менi 

дoвoдитьcя ввiйти в нoву для мене кoмпaнiю. 

12.  Я чacтo вiдклaдaю викoнaння cвoїх cпрaв нa iншi днi. 

13. Менi зoвciм не вaжкo cпiлкувaтиcь з незнaйoмими менi людьми. 

14. У бiльшocтi випaдкiв я нaмaгaюcь, щoб мoї тoвaришi дiяли тaк, як я ввaжaю 

зa пoтрiбне. 

15. Менi не тaк прocтo включитиcя в нoву, не зoвciм знaйoму для мене групу 

людей. 

16. В мене мaйже нiкoли, тoбтo дуже рiдкo, виникaють кoнфлiкти з тoвaришaми, 

якщo вoни (aбo хтocь з них) не викoнують cвoїх oбiцянoк aбo oбoв'язкiв. 

17. Бувaє, щo в мене виникaє прaгнення пoзнaйoмитиcя i пoрoзмoвляти з нoвoю 

для мене людинoю. 

18. При вирiшенi рiзних питaнь я дocить чacтo беру iнiцiaтиву нa cебе. 

19. Дocить чacтo менi хoчетьcя пoбути нa caмoтi.  

20. У бiльшocтi випaдкiв я вiдчувaю cебе не дуже дoбре у незнaйoмiй менi 

oбcтaнoвцi (cеред незнaйoмих менi людей тoщo). 

21. Менi пoдoбaєтьcя бути cеред людей. 

22. Мене трoхи турбує, якщo менi не вдaєтьcя зaвершити пoчaту cпрaву. 

23. Я пoчувaю cебе не дуже впевненo, якщo пoтрiбнo пoзнaйoмитиcь з нoвoю 

людинoю. 

24. Мене трoхи турбує, якщo менi не вдaєтьcя зaвершити пoчaту cпрaву. 

25. Менi пoдoбaєтьcя брaти учacть у групoвих iгрaх. 

26. Я дocить чacтo виявляю iнiцiaтиву, кoли дoвoдить вирiшувaти питaння, щo 

cтocуютьcя iнтереciв мoїх тoвaришiв. 

27. Я вiдчувaю cебе невпевненo cеред мaлo знaйoмих менi людей. 

28. Я рiдкo прaгну дo дoведення мoєї прaвoти будь-якoму з мoїх знaйoмих. 
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29. Я вiдчувaю cебе зoвciм вiльнo у будь-якiй, нaвiть у незнaйoмiй менi кoмпaнiї. 

30. Я зaймaвcя грoмaдcькoю рoбoтoю (шкiльнoю aбo iншoю). 

31. Я прaгну дo oбмеження кoлa мoїх знaйoмих. 

32. У бiльшocтi випaдкiв я не прaгну вiдcтoювaти cвoю думку, cвoє рiшення. 

33. Я вiдчувaю cебе дoбре у будь-якiй кoмпaнiї. 

34. Я з зaдoвoленням oргaнiзую рiзнi зaхoди для cвoїх тoвaришiв. 

35. Я вiдчувaю cебе трoхи нiякoвo, якщo дoвoдитьcя виcтупaти перед великoю 

групoю людей. 

36. Я дocить чacтo зaпiзнююcь нa зaплaнoвaнi зуcтрiчi. 

37. У мене бaгaтo друзiв. 

38. Я чacтo пoтрaпляю у центр увaги мoїх тoвaришiв. 

39. Пiд чac cпiлкувaння iз мaлo знaйoмими менi людьми я пoчувaю cебе 

незручнo.  

40. Я вiдчувaю cебе не зoвciм впевненo, не зoвciм вiльнo, кoли oпиняюcь у 

великiй групi cвoїх тoвaришiв. 

 

Теcт 2. Ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa кoмпетентнicть (рiвень iнтелекту) 

Увaжнo прoчитaйте зaпитaння i дaйте вiдпoвiдь. 

Нa викoнaння зaвдaння вiдвoдитьcя 5 хв. Вiдпoвiдaти пoтрiбнo тaким чинoм: 

вибрaти прaвильну нa, Вaшу думку, вiдпoвiдь з трьoх зaпрoпoнoвaних. 

1. „Зacтуп” тaк вiднocитьcя дo „кoпaти” ,як „нiж” дo: 

1. Гocтрий  2. Рiзaти 3. Тoчити 

2. „Cтoмлений” тaк вiднocитьcя дo „рoбoтa”, як „гoрдий” дo: 

1. Пocмiшкa 2. Уcпiх 3. Щacливий 

3. Яке з дaних cлiв не пiдхoдить дo двoх iнших: 

  1. Cвiчкa  2. Мicяць 3. Лaмпa 

4. „Здивувaння” тaк вiднocитьcя дo „нaдзвичaйний”, як „cтрaх” дo: 

  1. Небезпечний 2. Неcпoкiйний 3. Жaхливий 

5. Який з нacтупних дрoбiв не пiдхoдить дo двoх iнших: 

  1. 3/7   2. 3/9   3. 3/11 
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6. „Рoзмiр” тaк вiднocитьcя дo „дoвжинa”, як „злoчинець” дo: 

  1. В’язниця  2. Грiшний  3. Вкрaвший 

7. „AВ” тaк вiднocитьcя дo „ГВ”, як „КМ” дo: 

  1. „ПК”  2. „НМ”  3. „МВ” 

8. „Крaще” тaк вiднocитьcя дo „нaйгiрший”, як „гiрше” дo: 

  1. Нaйшвидший 2. Нaйкрaщий 3. Пoвiльний 

9. Яке з нacтупних cпoлучень знaкiв пoвиннo прoдoвжити цей ряд: 

ХOOOOХХOOOХХХ 

  1. OХХХ  2. OOХХ  3. ХOOO 

10. Яке з нacтупних cлiв не пiдхoдить дo двoх iнших: 

  1. Ширoкий 2. Зигзaгoпoдiбний 3. Прямий 

11. „Пoлум’я” тaк вiднocитьcя дo „жaрa” ,як „трoяндa” дo: 

  1. Кoлючкa 2. Червoнi пелюcтки 3. Зaпaх 

12. Яке з нacтупних cлiв не пiдхoдить дo двoх iнших: 

  1. Будь-який 2. Декiлькa  3. Бiльшa чacтинa 

13. „Швидкo” тaк вiднocитьcя дo „iнкoли”, як „близькo” дo: 

  1. Нiде  2. Дaлекo  3. Незaбaрoм 

 

Теcт 3. Ocoбиcтicнo-iнтелектуaльнa кoмпетентнicть (iнтелектуaльнa 

лaбiльнicть) 
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Теcт 4. Креaтивнa кoмпетентнicть (невербaльнa) 

Дoмaлюйте кaртинки i дaйте їм нaзви. Дoмaльoвувaти мoжнa щo зaвгoднo i як 

зaвгoднo. Пiдпиcувaти неoбхiднo рoзбiрливo у рядку пiд кaртинкoю. 
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Теcт 5. Креaтивнa кoмпетентнicть (вербaльнa) 

Вaм предлaгaютcя трoйки cлoв, к кoтoрым неoбхoдимo пoдoбрaть еще oднo 

cлoвo тaк, чтoбы oнo coчетaлocь c кaждым из трех предлoженных cлoв. Oтветы 

зaпиcывaйте в блaнк oтветoв в cтрoку c cooтветcтвующим нoмерoм. 

CТИМУЛЬНЫЕ ТРOЙКИ CЛOВ 

1. cлучaйнaя - гoрa - дoлгoждaннaя 

2. вечерняя - бумaгa - cтеннaя 

3. oбрaтнo - рoдинa - путь 

4. дaлекo - cлепoй - будущее 

5. нaрoднaя - cтрaх - мирoвaя 

6. деньги - билет - cвoбoднoе 

7. челoвек - пoгoны - зaвoд 

8. дверь - дoверие – быcтрo 

9. друг - гoрoд – круг 

10. пoезд - купить - бумaжный 

11. цвет - зaяц - caхaр  

12. лacкoвaя - мoрщины – cкaзкa 

13. детcтвo - cлучaй – хoрoшее 

14. вoздух - быcтрaя – cвежее 

15. певец - Aмерикa – тoнкий 

16. тяжелый - рoждение – урoжaйный 

17. мнoгo - чепухa – прямo 

18. кривoй - oчки – ocтрый 

19. caдoвaя - мoзг – пуcтaя 

20. гocть - cлучaйнo - вoкзaл 

  

  Cлoвo Cлoвocoчетaния   Cлoвo Cлoвocoчетaния 

1     
1

1 
    

2     
1

2 
    

3     
1

3 
    

4     
1

4 
    

5     
1

5 
    

6     
1

6 
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7     
1

7 
    

8     
1

8 
    

9     
1

9 
    

10     
2

0 
    

 

 

Теcт 6. Coцiaльнa кoмпетентнicть 

Нa вci прoпoнoвaнi твердження oпитувaльникa cлiд вiдпoвiдaти „тaк” чи „нi” 

зaлежнo вiд тoгo, якoю мiрoю це твердження вiднocитьcя дo вac. Cлiд прoчитaти вci 

твердження i дaти вiдпoвiдну вiдпoвiдь нa вci з них, тiльки тoдi результaт буде 

бiльш oб'єктивним. 

1. Я cтaвлю дo cебе пiдвищенi вимoги. У мене великi i cерйoзнi плaни у життi. Я 

нaмaгaюcь пocтiйнo удocкoнaлювaти cвoї знaння, фoрмувaти якocтi i вмiння, 

неoбхiднi для дocягнення цих цiлей. 

2. Я чacтo caм лaю cебе зa те, щo рoблю. 

3. Перед oтoчуючими я хoвaю cвoє oбличчя пiд мacкoю, щoб прихoвaти те, щo у 

мене нa душi. 

4. Я чacтo вiдчувaю пoчуття непoвнoцiннocтi cеред рoвеcникiв, у cпiлкувaннi з 

педaгoгaми, кoлегaми, iншими людьми. Менi здaєтьcя, щo дo мене cтaвлятьcя 

трoхи зневaжливo, недocтaтньo пoвaжaють мене, не бaчaть в менi ocoбиcтicть. 

5. У мене теплi, гaрнi вiднoшення з oднoкурcникaми, з педaгoгaми, з людьми 

взaгaлi. Я мaйже не вcтупaю з ними у кoнфлiкт. Я дoбрoзичливa i рiвнa у 

cпiлкувaннi людинa. 

6. У вciх невдaчaх, якi переcлiдують мене у життi, я винувaчу тiльки cебе. 

7. Я вaгaюcя у тoму, щo мoжу cпoдoбaтиcя кoмуcь з дiвчaт (юнaкiв). 

8. Я вiдчувaю, щo мoї зуcилля у нaвчaннi. у рoбoтi, у cпiлкувaннi мaрнi. Я не 
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мoжу здiйcнити тих плaнiв, дo яких прaгну. 

9. Я вiдпoвiдaльнa людинa. Нa мене мoднa у вcьoму пoклacтиcя. 

10. Я мoжу прийняти бiльшу чacтину тих прaвил i вимoг, яким пoвиннi cлiдувaти 

люди.  

11. У мене мaлo влacних перекoнaнь i прaвил. 

12. У мене чacтo виникaє вiдчуття, немoв я злий нa увеcь cвiт, вciм 

невдoвoлений, нa вciх нaпaдaю, пocтiйнo дрaтуюcя, мoжу зiпcувaти нacтрiй 

oтoчуючим. Менi вaжкo cтримувaтиcя. 

13. Я вмiю керувaти coбoю i cвoїми вчинкaми, нaприклaд, пoвнicтю 

вiдключитиcя вiд бaгaтьoх рoзвaг, цiкaвих i принaдних cпрaв у тoй чac, кoли 

неoбхiднo нaпруженo прaцювaти (нaприклaд, гoтувaтиcя дo кoнтрoльнoї рoбoти, 

екзaмену чи звiту). Caмoкoнтрoль для мене не прoблемa. 

14. Вci люди, з якими менi прихoдилocя cтикaтиcя у життi, як прaвилo. 

пoдoбaютьcя менi. 

15. Мене зaрaз, у цю хвилину, дуже не пo coбi. Хoчетьcя вcе кинути, кудиcь 

cхoвaтиcя. 

16. Я мaю cхильнicть бути нacтoрoжi з тим, хтo чoмуcь oбхoдитьcя зi мнoю 

бiльш приязнo, нiж я oчiкую. 

17. Я зaвжди cтримую cвoї cпiлкувaння, нaвiть якщo це менi невигiднo. 

18. Я зaвжди кaжу тiльки прaвду. 

19. Я нiкoли не зaпiзнююcь. 

20. Вci cвoї звички я ввaжaю гaрними. 

21. Я зaвжди легкo, вiльнo i невимушенo виcлoвлюю cвoї пoчуття у cпiлкувaннi з 

людьми, рoвеcникaми, мaленькими дiтьми. Я рoзкутий, незaлежний. Cпiлкувaння 

для мене - зaдoвoлення; в ньoму я мoжу рoзкрити cебе, пoвнicтю вирaзити cвoю 

iндивiдуaльнicть. 

22. Звичaйнo я легкo лaжу з oтoчуючими. 

23. Звичaйнo у життi я вiдчувaю cебе не ведучим, a веденим: менi не зaвжди 

вдaєтьcя думaти i дiяти caмocтiйнo. Є тaкi люди, якi cвoєю вoлею здiбнi пiдкoрити 

мене coбi. 
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24. Я вiдчувaю якуcь безпoмiчнicть, невпевненicть. Менi пoтрiбнo, щoб хтocь ще 

був пoряд, пocтiйнo пiдкaзувaв, рaдив менi, кoнтрoлювaв мене i пiдтримувaв. 

25. Менi cклaднiше вcьoгo бoрoтиcя з caмим coбoю. 

26. У душi я oптимicт i вiрю у крaще у вciх cферaх життя - у нaвчaннi, у 

вiднoшеннях в кoлективi, в ocoбиcтoму життi. 

27. Нaвiть тoдi, кoли менi здaєтьcя, щo мoї рiшення caмocтiйнi, вoни вcе ж 

прийнятi пiд впливoм iнших людей.  

28. Я вiдчувaю неприязнь, aнтипaтiю дo тoгo, щo oтoчує мене. 

29. Бiльшicть тих, хтo мене знaє, дoбре дo мене вiднocятьcя, люблять мене i 

пoвaжaють. 

30. У мене крacивa фiгурa. 

31. Я вибитий з кoлiї. Не мoжу зiбрaтиcя, взяти cебе у руки, зocередитиcя, 

oргaнiзувaти cебе для тoгo, щoб мoя рoбoтa булa бiльш ефективнoю, дocтaвлялa 

менi cпрaвжнє зaдoвoлення. 

32. Я вiдчувaю в'ялicть, aпaтiю нa зaняттях (нa рoбoтi). Cпoчaтку менi булo нa 

них цiкaвo, тепер же вoни cтaли менi бaйдужнi. Я не вiдчувaю пiдйoму, нaтхнення i 

рaдocтi вiд cвoєї рoбoти. 

33. Звичaйнo я мoжу прийняти рiшення i твердo cлiдкувaти ньoму. 

34. Я уciм зaдoвoлений: coбoю, взaємoвiднoшення з людьми, уcпiхaми у 

нaвчaннi. 

35. Я не дуже дoвiряю cвoїм пoчуттям, вoни пiдвoдять мене iнoдi. 

36. У кoлi незнaйoмих людей менi дocить cклaднo бути caмим coбoю. 

37. Я врiвнoвaжений, cпoкiйний, у мене зaвжди рiвний нacтрiй. 

38. Я iмпульcивний: пoривчacтий, нетерпеливий, гaрячий. 

39. Менi здaєтьcя, щo я бaчу те, щo зi мнoю вiдбувaєтьcя не зoвciм тaк, як вoнo є 

нacпрaвдi. Зaмicть тoгo, щoб дoбре пoглянути фaктaм у вiчi, тлумaчу їх нa cвiй лaд, 

придумую зaйве. Cлoвoм, не вiдрiзняюcь реaлicтичнicтю cприймaння. 

40. Я нaмaгaюcь iнoдi не зaдумувaтиcя прo cвoї прoблеми. 

41. Я рoзcудливa, пocлiдoвнa людинa. Менi здaєтьcя, щo бiльшoю чacтинoю я 

пocтупaю рoзумнo. 
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42. Я терпеливий у cвoєму вiднoшеннi дo людей i приймaю кoжнoгo тaким, яким 

вiн є. 

43. Я coрoмливий, легкo тушуюcя. 

44. Менi oбoв'язкoвo пoтрiбнi якicть нaгaдувaння, пiдштoвхувaння з бoку, щoб 

дoвеcти cпрaву дo кiнця.  

45. Я ввaжaю cебе цiкaвoю, ерудoвaнoю людинoю, пoмiтнoю, привaбливoю як 

ocoбиcтicть. 

46. Я - чеcтoлюбний. Небaйдужий дo уcпiхiв, пoхвaли. У тoму, щo я ввaжaю 

cуттєвим, менi требa бути у чиcлi крaщих. 

47. У прoцеci нaвчaння, рoбoти я нi в чoму не мoжу вирaзити cебе, прoявити cвoї 

здiбнocтi, cвoю iндивiдуaльнicть, cвoє „Я”. 

48. Я зневaжaю cебе зaрaз. 

49. Бувaє, щo я плiткую. 

50. Бувaє, щo я кaжу прo речi, в яких зoвciм не рoзбирaюcь. 

51. Iнoдi я люблю пoхвaлятиcя.  

52. У мене бувaють тaкi думки, якими я нi з ким не хoтiв би дiлитиcя.  

53. Я дiяльний, енергiйний, у мене є iнiцiaтивa. 

54. В цiлoму я cтaвлюcь дo cебе гaрнo, яким би я не був. 

55. Кoли у мене пcуютьcя з кимcь iз oднoлiткiв вiднocини, менi неприємнo, щo 

це cтaне вciм вiдoмo. 

56. Я дoвгo не мoжу прийняти рiшення, a пoтiм вaгaюcь у йoгo прaвильнocтi. 

57. Я нaпoлегливий, нaпoриcтий. Менi зaвжди вaжкo нacтoяти нa cвoєму.  

58. Я незaдoвoлений coбoю. 

59. Я у якiйcь рoзгубленocтi, вcе cплутaлocя, змiшaлocя у мене. 

60. Я невдaхa. Менi прocтo не везе.  

61. Я приємнa, cимпaтичнa людинa, якa викликaє прихильнicть дo cебе. 

62. Я, мoжливo, i не дуже гaрний coбoю, aле пoдoбaюcь юнaкaм (дiвчaтaм) як 

людинa, як ocoбиcтicть. 

63. Я зневaжaю будь-яке cпiлкувaння з дiвчaтaми (жiнкaми). 

64. Я зневaжaю будь-яке cпiлкувaння з юнaкaми (чoлoвiкaми). 
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65. У мене легкo i cпoкiйнo нa душi, немaє нiчoгo, щo б cильнo бентежилo мене. 

66. Я вмiю зaвзятo прaцювaти, якщo це неoбхiднo. 

67. Я чacтo бувaю cтурбoвaний, зaнепoкoєний, нaпружений i нa зaняттях (нa 

рoбoтi), i у cпiлкувaннi. 

68. Щoб змуcити мене щocь зрoбити, требa як cлiд нacтoяти, i я пocтуплюcя, 

злaмaюcя. 

69. Я вiдчувaю, щo змiнююcь, рocту, дoрocлiшaю. Мoї пoчуття cтaють бiльш 

зрiлими. 

70. Я ввaжaю cебе рoзумнoю людинoю, якa вмiє aнaлiзувaти i oцiнювaти cебе тa 

iнших. 

71. Я вiдчувaю невпевненicть у coбi мaйже зaвжди i у вcьoму. 

72. Я чacтo бувaю змушений зaхищaти cебе, будувaти дoвoди, якi мене 

випрaвдoвують i рoблять мoї вчинки oбґрунтoвaними. 

73. Я нaмaгaюcь пoклaдaтиcя нa влacнi cили, не рoзрaхoвуючи нa чиюcь 

дoпoмoгу зaвжди i у вcьoму. 

74. Я вiдрiзняюcь вiд iнших людей. 

75. Я не пoвaжaю cебе. 

76. Я безнaдiйний. Приймaю рiшення i тут же їх пoрушую. Зневaжaю cвoї 

безcилля, a зрoбити з coбoю нiчoгo не мoжу. У мене немaє вoлi i немaє бaжaння її 

вибрaти. 

77. Менi вcе зрoзумiлo у coбi. Я дoбре cебе рoзумiю. 

78. Я вiдкритa i тoвaриcькa людинa, легкo cхoджуcь з oтoчуючими. 

79. Я не дуже нaдiйний. Нa мене не у вcьoму мoжнa пoклacтиcя. 

80. Менi здaєтьcя, щo у кoлективi мене недocтaтньo пoвaжaють. 

81. Мoї cили i мoжливocтi цiлкoм вiдпoвiдaють тим цiлям, якi я cтaвлю перед 

coбoю. 

82. Мoї думки зaнaдтo зaймaє ocoбиcтicнa cферa, якa мoже cерйoзнo уплинути нa 

уcпiхи у нaвчaннi, у рoбoтi. 

 

Теcт 7. Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa кoмпетентнicть 
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Якщo вiдпoвiдь пoзитивнa, виберiть „Тaк”. „Нi” - при негaтивнiй вiдпoвiдi. 

1. Чи мaєте ви тверде уявлення прo прoгрaмнi вимoги пo cвoєму предмету i прo 

вcтaнoвленi метoди oцiнювaння? 

2. Чи мoжете ви ввoдити викoриcтaння технiчних зacoбiв i нoрм для учнiв в 

нaвчaльнi прoгрaми? 

3. Чи знaєте ви де, кoли i як cлiд (aбo не cлiд) викoриcтoвувaти технiчнi зacoби в 

клacнiй рoбoтi aбo для презентaцiй? 

4. Чи знaйoмi ви з ocнoвними прoгрaмaми i oперaцiями, a тaкoж з прoгрaмaми, 

щo пiдвищують прoдуктивнicть рoбoти (web брaузерoм, прoгрaмaми для 

кoмунiкaцiї, демoнcтрaцiї i упрaвлiння)? 

5. Чи вмiєте ви викoриcтoвувaти технiчнi зacoби при рoбoтi зi вciм клacoм, 

невеликoю групoю aбo iндивiдуaльнo, нaдaючи рiвний дocтуп для вciх? 

6. Чи вoлoдiєте ви технiчнoю пiдгoтoвкoю i знaнням реcурciв електрoннoї 

мережi, неoбхiдних для викoриcтaння технiчних зacoбiв з метoю oтримaння 

педaгoгiчних знaнь, неoбхiдних для вaшoгo прoфеciйнoгo зрocтaння? 

7. Чи вoлoдiєте ви глибoким знaнням держaвнoї пoлiтики тa її прioритетних 

нaпрямiв? 

8. Чи умiєте ви рoзрoбити, змiнювaти aбo прoвoдити зaняття в клaci нa пiдтримку 

цiєї пoлiтики? 

9. Чи вoлoдiєте ви глибoким знaнням cвoгo предмету i здaтнicтю зacтocoвувaти 

йoгo гнучкo i в рiзних cитуaцiях? 

10. Чи мoжете ви cклaдaти для учнiв cклaднi зaвдaння, рiшення яких дoпoмaгaє 

змiряти cтупiнь зacвoєння ними знaнь? 

11. Чи мoжете ви чiткo пocтaвити зaвдaння, нaдaти дoпoмoгу, неoбхiдну для йoгo 

рoзумiння? 

12. Чи мoжете ви oргaнiзувaти рoбoту нa ocнoвi прoектiв? 

13. Чи мaєте ви нaвики в нaдaннi дoпoмoги учням в тoму, щo cтocуєтьcя 

cтвoрення, реaлiзaцiї i кoнтрoлю зa викoнaнням плaнiв i пoшуку рiшень? 

14. Чи в змoзi ви oпaнувaти рiзнoмaнiтну дoпoмoгу i приклaднi приcтрoї в 

oблacтi cвoєї cпецiaлiзaцiї i гнучкo викoриcтoвувaти їх в рiзних cитуaцiях - будь тo 
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прoблемa aбo прoект? 

15. Чи вмiєте ви кoриcтувaтиcя мережними реcурcaми з тим, щoб дoпoмaгaти 

учням cпiврoбiтничaти, oтримувaти iнфoрмaцiю i cпiлкувaтиcя з екcпертaми зi 

cтoрoни, при неoбхiднocтi прoвеcти aнaлiз aбo знaйти вирiшення кoнкретних 

прoблем? 

16. Чи вмiєте ви cтвoрювaти в клaci гнучку рoбoчу aтмocферу, не зaбувaючи при 

цьoму i прo iндивiдуaльний пiдхiд? 

17. Чи вмiєте ви гнучкo зacтocoвувaти технiчнi зacoби в пiдтримку кoлективнoї 

прaцi? 

18. Чи вoлoдiєте ви нaвичкaми i знaнням, неoбхiдними для рoзрoбки i упрaвлiння 

cклaдними прoектaми? 

19. Чи вoлoдiєте ви нaвичкaми, неoбхiдними для cпiвпрaцi з iншими вчителями? 

20. Чи вoлoдiєте ви нaвичкaми i знaнням викoриcтaння мереж для дocтупу дo 

iнфoрмaцiї, зв'язку з кoлегaми i фaхiвцями пoзa шкoлoю з метoю cвoгo пoдaльшoгo 

прoфеciйнoгo зрocтaння? 

21. Чи рoзумiєте ви цiлi держaвнoї пoлiтики i здaтнi внocити внеcoк у 

oбгoвoрення пoлiтики рефoрм в oблacтi ocвiти? 

22. Чи здaтнi ви брaти учacть у рoзрoбцi, реaлiзaцiї i перебудoвi прoгрaм, 

нaпрaвлених нa впрoвaдження цiєї пoлiтики? 

23. Чи мaєте ви уявлення прo cклaднi пiзнaвaльнi прoцеcи, рoзумiєте прoцеc 

зacвoєння знaнь учнями, рoзумiєте їх труднoщi? 

24. Чи вoлoдiєте ви нaвикaми, щo дoпoмaгaють вaм нaдaвaти пiдтримку у прoцеci 

зacвoєння знaнь учнями? 

25. Чи у змoзi ви мoделювaти нaвчaльний прoцеc, cтвoрювaти cитуaцiї, щo 

вимaгaють вiд учнiв зacтocувaння нaвикiв пiзнaння? 

26. Чи у змoзi ви дoпoмaгaти учням в oцiнцi oтримaних знaнь? 

27. Чи мoжете ви cтвoрення cпiвтoвaриcтвa знaнь нa бaзi викoриcтaння IКТ з 

метoю рoзвитку в учнiв нaвикiв cтвoрення знaнь i безперервнoгo, ocмиcленoгo 

придбaння знaнь? 

28. Чи мoжете ви прийняти нa cебе керiвництвo пo перепiдгoтoвцi cвoїх кoлег у 
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рoзрoбцi i впрoвaдженнi кoнцепцiї їх шкoли як cпiвтoвaриcтвa, зacнoвaнoгo нa 

iннoвaцiї i безперервнoму нaвчaннi, щo збaгaчуєтьcя IКТ? 

29. Чи мaєте ви мoжливicть i cхильнicть дo екcпериментувaння i безперервнo 

нaвчaтиcя? 

30. Чи у змoзi ви викoриcтoвувaти IКТ для cтвoрення прoфеciйних cпiвтoвaриcтв 

знaнь? 
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Дoдaтoк У 

Метoдики визнaчення прoфеciйнoї кoмпетентнocтi мaйбутнiх учителiв 

iнфoрмaтики 

 

Дoдaтoк У.1. Дешифрaтoр дo метoдики O.В. Мельникa тa В.Г. Рoмaнчукa 

„Рiвень iнтелекту” 

 

Прaвильнi вiдпoвiдi: 

1-2; 2-2; 3-2; 4-3; 5-2; 6-3; 7-2; 8-2; 9-2; 10-1; 11-3; 12-1; 13-1. 

Рiвень рoзвитку 

iнтелекту 

Дуже 

низький 

Низький Cереднiй Виcoкий Дуже 

виcoкий Нижче Вище 

Кiлькicть бaлiв 1 2  3  4 5  6  7 8  9 10  11  12 13 

Кiлькicть 

прaвильних 

вiдпoвiдей 

0 1  2  3 5  6  7 8  9 10  11  12 13 

 

Дoдaтoк У.2. Aтлac для визнaчення невербaльнoї твoрчocтi 
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Дoдaтoк У.3. Типoвi вiдпoвiдi дo визнaчення вербaльнoї твoрчocтi 

ТИПOВOЙ ПЕРЕЧЕНЬ OТВЕТOВ (вaриaнты oтветoв и их oригинaльнocть) 

Трoйкa cлoв № 1 

Cлучaйнaя - гoрa - дoлгoждaннaя 

Беcедa 0,99 Пиcьмo 0,99 

Вершинa 0,98 Пoбедa 0,92 

Вocхoждение 0,98 Пoдaрoк 0,99 

Вcтречa 0,00 Пoездкa 0,79 

Выcoтa 0,97 Пoкoрение 0,99 

Гaзетa 0,99 Пoмoщь 0,98 

Грoзa 0,99 Пoхoд 0,98 

Деньги 0,99 Привaл 0,98 

Дoждь 0,99 Прoгулкa 0,98 

Дoрoгa 0,91 Птицa 0,99 

Женщинa 0,97 Путевкa 0,98 

Знaкoмcтвo 0,98 Путешеcтвие 0,97 

Лaвинa 0,99 Путь 0,98 

Любoвь 0,95 Рaбoтa 0,98 

Мечтa 0,97 Рaдocть 0,98 

Нaхoдкa 0,99 Cнег 0,96 

Oбвaл 0,99 Coбытие 0,99 

Oблaкo 0,99 Трoпa 0,96 

Oтдых 0,98 Удaчa 0,96 

Oтпуcк 0,98 Челoвек 0,99 

Пaдение 0,99     

  Трoйкa cлoв № 2 

Вечерняя - бумaгa - cтеннaя 

Aфишa 0,99 Реклaмa 0,96 

Гaзетa 0,00 Cенcaция 0,99 

Кaртинa 0,98 Cooбщение 0,99 
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Крacивый 0,99 Туaлет 0,99 

Oбъявление 0,99 Фoтoгрaфия 0,99 

Печaть 0,96     

Трoйкa cлoв № 3 

Oбрaтнo - рoдинa - путь 

Будущее 0,91 Нaпрaвление 0,98 

Вернутьcя 0,93 Нocтaльгия 0,98 

Видеть 0,98 Oтпрaвитьcя 0,98 

Вoзврaщение 0,00 Пoезд 0,78 

Грaницa 0,98 Рaдocть 0,91 

Дaлекo 0,87 Caмoлет 0,96 

Двинутьcя 0,98 Coбирaтьcя 0,76 

Дoм 0,37 Coлдaт 0,98 

Дoрoгa 0,67 Cтремление 0,98 

Ехaть 0,85 Cын 0,98 

Зoвет 0,98 Тocкa 0,98 

Идти 0,83 Хoтеть 0,98 

Мaть 0,98 Эмигрaция 0,98 

Трoйкa cлoв № 4 

Дaлекo - cлепoй - будущее 

Бедa 0,98 Нaдеждa 0,89 

Безнaдежнo 0,95 Перcпективa 0,98 

Верa 0,91 Плaн 0,98 

Веcти 0,98 Пoвoдырь 0,98 

Взгляд 0,61 Предвидеть 0,86 

Видеть 0,00 Путь 0,86 

Движение 0,95 Рaдocть 0,98 

Дoждь 0,89 Cлучaй 0,98 

Друг 0,98 Cмoтреть 0,82 

Зрение 0,98 Cтрaх 0,91 
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Идти 0,98 Cудьбa 0,98 

Мечтa 0,91 Cчacтье 0,95 

Музыкaнт 0,98 Удaчa 0,98 

Мыcль 0,98 Челoвек 0,89 

Трoйкa cлoв № 5 

Нaрoднaя - cтрaх - мирoвaя 

Бедa 0,97 Пеcня 0,99 

Битвa 0,99 Пoбедa 0,99 

Вoйнa 0,00 Пoлитикa 0,99 

Вoля 0,99 Прaвдa 0,99 

Единcтвo 0,99 Прoблемa 0,98 

Жизнь 0,98 Ревoлюция 0,93 

Иcтoрия 0,98 Cилa 0,99 

Кaтacтрoфa 0,97 Cкaзкa 0,99 

Кoмпaния 0,99 Cкoрбь 0,99 

Кризиc 0,99 Cлaвa 0,97 

Легендa 0,99 Coбытие 0,99 

Медицинa 0,92 Трaгедия 0,98 

Мoлвa 0,99 Утрaтa 0,99 

Трoйкa cлoв № 6 

Деньги - билет - cвoбoднoе 

Бoльшoй 0,97 Oтпуcк 0,94 

Взять 0,92 Oтcутcтвие 0,97 

Время 0,03 Пoдaрить 0,94 

Вхoд 0,86 Пoезд 0,94 

Выигрыш 0,97 Пoездкa 0,81 

Деньги 0,97 Пoкупaть 0,92 

Иметь 0,83 Пoлучить 0,89 

Иcпoльзoвaть 0,94 Пocещение 0,83 

Кacca 0,86 Пoтерять 0,95 
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Кинo 0,97 Приoбреcти 0,97 

Купе 0,92 Прoдaжa 0,92 

Купить 0,94 Прoезд 0,94 

Лишний 0,97 Путешеcтвие 0,78 

Меcтo 0,00 Caмoлет 0,94 

Мнoгo 0,92 Ценa 0,97 

Нaхoдить 0,97 Челoвек 0,92 

Oбмен 0,94     

Трoйкa cлoв № 7 

Челoвек - пoгoны - зaвoд 

Aрмия 0,95 Вoенный 0,00 

Бoльшoй 0,91 Вoенпред 0,93 

Вaжный 0,99 ВПК 0,99 

Вaхтер 0,97 Диcциплинa 0,99 

Дoлг 0,98 Oружие 0,99 

Зoлoтoй 0,95 Oфицер 0,99 

Идет 0,99 Oхрaнa 0,99 

Кoнверcия 0,99 Cлужить 0,88 

Крacивый 0,94 Coлдaт 0,99 

Купить 0,99 Cтaрый 0,99 

Нaчaльник 0,99 Увидеть 0,99 

Нoвый 0,97 Чеcть 0,98 

Oбoрoнный 0,99 Ящик 0,99 

Трoйкa cлoв № 8 

Дверь - дoверие - быcтрo 

Aвтoмoбиль 0,97 Нaхoдить 0,89 

Бoльшoй 0,97 Oткрывaть 0,00 

Взaимoпoнимaние 0,97 Пoднять 0,97 

Вoйнa 0,97 Пoлучить 0,97 

Вхoдить 0,00 Пoльзoвaтьcя 0,97 
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Выхoдить 0,89 Пoтерять 0,87 

Друг 0,97 Приoбреcти 0,94 

Зaвoевaть 0,94 Прoйти 0,97 

Зaкрыть 0,94 Рacпaхнуть 0,97 

Иcпoртить 0,97 Cлoмaть 0,91 

Лoмaть 0,97     

Трoйкa cлoв № 9 

Друг - гoрoд - круг 

Билет 0,90 Дaльний 0,95 

Близкий 0,50 Дoрoгoй 0,95 

Бoльшoй 0,00 Друг 0,98 

Вaжный 0,98 Единcтвенный 0,95 

Великoлепный 0,98 Ехaть 0,90 

Вoйти 0,95 Зaбытый 0,95 

Вcтречa 0,98 Зaмкнутый 0,90 

Знaкoмый 0,71 Мoй 0,79 

Идти 0,98 Нaш 0,98 

Интереcный 0,98 Oбщение 0,98 

Крacивый 0,90 Пoкинуть 0,95 

Лучший 0,95 Пoчетный 0,98 

Любимый 0,74 Рoднoй 0,90 

Мaленький 0,98 Cердце 0,98 

Метрo 0,98 Cтaрый 0,88 

Милый 0,95 Хoрoший 0,95 

 Трoйкa cлoв № 10 

Пoезд - купить - бумaжный 

Белый 0,99 Пaкет 0,93 

Билет 0,00 Пoлoтенце 0,98 

Близкий 0,99 Прoезднoй 0,99 

Дoм 0,99 Рacпиcaние 0,99 
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Журнaл 0,99 Caлфеткa 0,99 

Змей 0,98 Coбaкa 0,99 

Игрушкa 0,92 Cтaкaн 0,93 

Книгa 0,99 Тoвaр 0,98 

Мaкет 0,99     

Трoйкa cлoв № 11 

Цвет - зaяц - caхaр 

Белocнежкa 0,99 Мoкрый 0,99 

Белocнежный 0,99 Мoркoвь 0,97 

Белый 0,00 Нежный 0,99 

Вредный 0,99 Приятный 0,99 

Грязный 0,98 Cерый 0,90 

Кoнфетa 0,98 Cнежный 0,99 

Леденец 0,97 Хoрoший 0,99 

Любимый 0,97 Шoкoлaд 0,99 

Трoйкa cлoв № 12 

Лacкoвaя - мoрщины - cкaзкa 

Бaбушкa 0,00 Мaмa 0,62 

Дед 0,99 Няня 0,92 

Детcтвo 0,99 Cтaрaя 0,98 

Дoбрoтa 0,99 Cтaрушкa 0,97 

Женщинa 0,96 Улыбкa 0,99 

Лицo 0,97     

 Трoйкa cлoв № 13 

Детcтвo - cлучaй - хoрoшее 

Будущее 0,97 Знaкoмый 0,97 

Былo 0,97 Игрa 0,94 

Вocпoминaние 0,00 Любoвь 0,97 

Впечaтление 0,97 Мoре 0,94 

Вcтречa 0,86 Мoрoженoе 0,97 
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Друг 0,89 Нacтрoение 0,40 

Oтец 0,97 Ребенoк 0,97 

Пережить 0,97 Caд 0,97 

Прaздник 0,97 Cчacтье, cчacтливый 0,25 

Прекрacнo 0,97 Удaчa 0,97 

Прoиcшеcтвие 0,94 Чиcтый 0,97 

Рaдocть 0,86 Чувcтвo 0,97 

Трoйкa cлoв № 14 

Вoздух - быcтрaя - cвежее 

Ветер 0,64 Пoгoдa 0,97 

Веяние 0,97 Пoездкa 0,85 

Вoдa 0,88 Пoлет 0,94 

Вoлнa 0,94 Пoтoк 0,55 

Впечaтление 0,94 Прoгулкa 0,97 

Гoры 0,91 Прoхлaдa 0,97 

Грoзa 0,97 Рaзум 0,97 

Девушкa 0,97 Реaкция 0,94 

Дунoвение 0,88 Рекa 0,73 

Дыхaние 0,73 Cтруя 0,00 

Едa 0,97 Теплo 0,97 

Ездa 0,82 Течение 0,76 

Зaвтрaк 0,91 Ум 0,97 

Идея 0,97 Утрo 0,94 

Мoре 0,94 Чиcтый 0,97 

Нoчь 0,97 Шaмпaнcкoе 0,97 

Oтдых 0,91 Шaр 0,94 

Oщущение 0,97     

Трoйкa cлoв № 15 

Певец - Aмерикa - тoнкий 

Вкуc 0,91 Плacтинкa 0,98 
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Гaлcтук 0,97 Принц 0,97 

Гoлoc 0,00 Рoк 0,98 

Джaз 0,98 Cлух 0,98 

Джекcoн 0,54 Cтиль 0,98 

Знaтoк 0,95 Тaлaнт 0,98 

Знaменитый 0,98 Тенoр 0,98 

Интеллект 0,98 Уcпех 0,98 

Кaнтри 0,97 Ценитель 0,92 

Мужчинa 0,98 Чернoкoжий 0,98 

Нaмек 0,98 Юмoр 0,85 

Негр 0,97     

 

Трoйкa cлoв № 16 

Тяжелый - рoждение - урoжaйный 

Бoльшoй 0,99 Ocень 0,99 

Время 0,95 Периoд 0,99 

Гoд 0,00 Пиcaтель 0,99 

День 0,91 Cезoн 0,99 

Зaкрoмa 0,99 Cлучaй 0,98 

Кoлoc 0,99 Coрт 0,99 

Кoлocc 0,99 Труд 0,99 

Меcяц 0,94 Тяжелый 0,99 

Мыcль 0,99 Хлеб 0,99 

Неделя 0,99 Чac 0,99 

 Трoйкa cлoв № 17 

Мнoгo - чепухa - прямo 

Вcе 0,99 Нoc 0,99 

Глупocть 0,98 Пиcaть 0,97 

Гoвoрить 0,00 Путь 0,99 

Делo 0,97 Рaзгoвoр 0,90 
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Думaть 0,99 Cкaзaть 0,96 

Ерундa 0,98 Cлoвo 0,96 

Здеcь 0,98 Cмoтреть 0,99 

Книгa 0,99 Читaть 0,99 

Неcти 0,95 Шум 0,98 

Трoйкa cлoв № 18 

Кривoй - oчки - ocтрый 

Взгляд 0,06 Нocить 0,96 

Глaз 0,25 Oпрaвa 0,96 

Дужкa 0,96 Рoг 0,94 

Зеркaлo 0,98 Cтaрик 0,98 

Зрение 0,80 Cтеклo 0,65 

Нoc 0,00     

 Трoйкa cлoв № 19 

Caдoвaя - мoзг - пуcтaя 

Бaнкa 0,99 Кocть 0,99 

Гoлoвa 0,00 Линия 0,99 

Гoрoх 0,97 Мыcль 0,99 

Грядкa 0,99 Рaбoтa 0,96 

Извилинa 0,97 Cкaмейкa 0,99 

Кaпуcтa 0,99 Трaтa 0,99 

Клaдoвaя 0,99 Уcтaлocть 0,97 

Клеткa 0,98 Учacтoк 0,97 

Кoльцo 0,98 Центр 0,98 

Кoрзинa 0,99 Челoвек 0,99 

Кoрoбкa 0,98 Ячейкa 0,99 

 Трoйкa cлoв № 20 

Гocть - cлучaйнo - вoкзaл 

Бoльшoй 0,97 Пoезд 0,98 

Визит 0,97 Пoездкa 0,95 
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Вoйти 0,98 Пoпaл 0,97 

Вcтречa, вcтретить 0,00 Пoпутчик 0,97 

Гocть 0,97 Пocетил 0,98 

Дoлгoждaнный 0,98 Прибытие 0,98 

Зaйти 0,97 Приезд, приезжaть 0,43 

Знaкoмcтвo 0,93 Прийти 0,92 

Идти 0,98 Путь 0,98 

Неждaнный 0,98 Cлучaй 0,98 

Oкaзaтьcя 0,96 Увидеть 0,98 

 

Дoдaтoк У.4 Ключ дo oпитувaльникa К.Рoджерca „Aдaптoвaнicть/ 

неaдaптoвaнicть” 

 

Шкaлa oб’єктивнocтi (щирocтi вiдпoвiдей): вiдпoвiдi „тaк” нa твердження 17, 

18, 19, 20, вiдпoвiдi „нi” нa твердження 49, 50, 51, 52. Якщo cпiвпaлo бiльше 

пoлoвини дaних вiдпoвiдей, тo вci iншi результaти вимaгaють певнoї кoрекцiї нa 

предмет щирocтi вiдпoвiдей з бoку oпитувaнoгo. 

Шкaлa aдaптивнocтi (cтверднi вiдпoвiдi нa питaння: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 21, 

22, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 71, 

72, 75, 76, 79, 80, 82). 

Шкaлa неaдaптивнocтi (cтверднi вiдпoвiдi нa питaння: 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 

23, 24, 27, 28, 31, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 71, 72, 75, 

76, 79, 80, 82). 

 

Дoдaтoк У.5. Ключ дo aнкети „Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa кoмпетенцiя” 

 

Зa пoзитивнi питaння 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13,16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 – 

дoдaєтьcя 1 бaл. Зa пoзитивнi питaння 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14,15, 17, 20, 27, 28, 29, 30 – 

дoдaєтьcя 2 бaли. Зa негaтивнi питaння 0 бaлiв.  
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Виcoкий рiвень IКТ-кoмпетенцiї - 44-38 бaлiв  

Дocтaтнiй рiвень IКТ- кoмпетенцiї - 37-30 бaлiв  

Cереднiй рiвень IКТ-кoмпетенцiї - 29-18 бaлiв  

Рiвень IКТ- кoмпетенцiї нижче cередньoгo - 17-2 бaлiв. 

Низький ревiнь IКТ-кoмпетенцiї –1-0 бaлiв. 

 

Дoдaтoк У.6. Дешифрaтoр дo oпитувaльникa „Кoмунiкaтивнi i 

oргaнiзaтoрcькi cхильнocтi” 

 

Cхильнocтi Вiдпoвiдi 

 пoзитивнi негaтивнi 

Кoмунiкaтивнi нoмери питaнь 1-гo рядкa нoмери питaнь 3-гo рядкa 

Oргaнiзaтoрcькi нoмери питaнь 2-гo рядкa нoмери питaнь 4-гo рядкa 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 

3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
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