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РОЗВИТОК
IНФОРМАЦIЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI СТУДЕНТIВ
ПЕДАГОГIЧНИХ СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ
У статтi розглянуто питання розвитку iнформацiйної компетентностi студентiв в умовах модернiзацiї вищої освiти. Наведено визначення поняття компетентнiсть. Окрiм того,
схарактеризовано п’ять груп ключових компетенцiй визначених Радою Європи. Схарактеризовано навчальне середовище як платформа iнтерактивних взаємин i дiалогiчного
спiлкування суб’єктiв освiти один з одним i з iнформацiйним ресурсом.
Ключовi слова: компетентнiсть, iнформацiйна компетентнiсть, навчальне середовище, заклад вищої освiти.

Вступ
Сучасне реформування вищої освiти залежить вiд багатьох чинникiв i
умов, що нацiленi на пiдготовку компетентного конкурентоспроможного фахiвця. Однiєю з умов пiдготовки конкурентоспроможних фахiвцiв є компетентнiсний пiдхiд, орiєнтований на формування у студентiв загальнокультурних
i професiйних компетенцiй.
Проблема якостi професiйної пiдготовки педагогiчних кадрiв досить широко обговорюється практиками i теоретиками, психологами та педагогами.
Розглядаються рiзнi аспекти проблеми професiйної освiти: напрями i засоби
модернiзацiї системи пiдготовки фахiвцiв, вiдношення теоретичного i практичного навчання для пiдготовки квалiфiкованого фахiвця, що вiдповiдає
замовленню соцiуму. Необхiднiсть формування ключових компетентностей
вiдзначена в модернiзацiї вiтчизняної вищої освiти.

Основна частина
Процес iнформатизацiї системи освiти висуває новi вимоги до майбутнiх
педагогiв у сферi пiдвищення компетентностi кожної особистостi, яку характеризує високий рiвень iнформацiйної компетентностi та iнформацiйної
культури.
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Перш нiж перейти до розкриття змiсту розвитку iнформацiйної компетентностi студентiв розглянемо визначення двох основних дефiнiцiй. Так,
поняття «компетентнiсть» науковцi розглядають як – «володiння учнями вiдповiдною компетенцiєю, що включає його особистiсне ставлення до неї та предмета дiяльностi. Компетентнiсть — особистiсна якiсть (сукупнiсть якостей)
учня, що вже вiдбулась, i мiнiмальний досвiд дiяльностi в заданiй сферi»
[2]. У свою чергу, Карлiнська Я. визначає iнформацiйну компетентнiсть як
– iнтегративну професiйну якiсть особистостi, яка, з одного боку, вiддзеркалює її здатнiсть до визначення iнформацiйної потреби, пошуку iнформацiї
та ефективної роботи з нею у всiх її формах (традицiйнiй, друкованiй та
електроннiй, тощо); а з iншого – як здатностi її до роботи з комп’ютерною
технiкою та телекомунiкацiйними технологiями i застосування їх у професiйнiй дiяльностi та повсякденному життi [1, c. 176].
Аналiз наукової лiтератури показав, що бiльшiсть праць присвячених
компетентнiсному пiдходу написано по вiдношенню до вищої освiти та входження України в Болонський процес. Так, Радою Європи визначено п’ять
груп ключових компетенцiй, рiвень оволодiння якими виступає незаперечним
критерiєм якостi отриманої освiти:
• полiтичнi та соцiальнi компетенцiї, пов’язанi зi здатнiстю брати на себе
вiдповiдальнiсть, брати участь у спiльному прийняттi рiшень, регулювати конфлiкти ненасильницьким шляхом, брати участь у функцiонуваннi
та у полiпшеннi демократичних iнститутiв;
• компетенцiї, що стосуються життя в багатокультурному суспiльствi. Для
того щоб перешкоджати виникненню расизму або ксенофобiї, поширення клiмату нетерпимостi, освiта повинна «озброювати» молодь такими
мiжкультурними компетенцiями, як розумiння вiдмiнностей, повага один
одного, здатнiсть жити з людьми iнших культур, мов, релiгiй;
• компетенцiї, що визначають володiння усним та писемним спiлкуванням,
важливим в роботi та громадському життi. До такого рiвня спiлкування
вiдноситься володiння кiлькома мовами, що приймає все бiльш зростаюче значення;
• компетенцiї, пов’язанi з виникненням суспiльства iнформацiї: володiння новими технологiями, розумiння їх застосування, їх сили i слабкостi,
здатнiсть критичного ставлення до поширюваної по каналах ЗМI iнформацiї та реклами;
• компетенцiї, що реалiзують здатнiсть i бажання вчитися все життя, як
основа безперервної пiдготовки в професiйному життi, а також в особистому та суспiльному життi [5].
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Як визначає I. Торохтiй iнформацiйна компетентнiсть є однiєю з ключових у пiдготовцi фахiвця. До завдань розвитку iнформацiйної компетентностi
належать:
• збагачення знаннями i вмiннями в галузi iнформатики та iнформацiйнокомунiкiцiйних технологiй;
• розвиток комунiкативних та iнтелектуальних здiбностей;
• здiйснення iнтерактивного дiалогу в єдиному iнформацiйному просторi
[4].
Вважаємо, що оволодiння iнформацiйною компетентнiстю можливе за умови створення сучасного iнформацiйно-комунiкацiйного середовища в закладi
вищої освiти, що стане платформою iнтерактивних взаємин i дiалогiчного
спiлкування суб’єктiв освiти один з одним i з iнформацiйним ресурсом. Воно
дозволить забезпечити процес розвитку педагога через iнформацiйну дiяльнiсть, розвинути їх самостiйнiсть i креативнiсть, реалiзувати можливостi,
iнтереси i здiбностi, органiзувати доступ до нових джерел iнформацiї.
Особливої уваги, у вищеозначеному середовищi, заслуговує реалiзацiя
можливостей телекомунiкацiй. Internet дає великi можливостi майбутньому
педагогу в розширеннi та збагаченнi власної iнформацiйної компетентностi,
а саме:
• використання електронної пошти, що забезпечує обмiн iнформацiєю мiж
користувачами мережi як усерединi регiону, так i поза ним;
• створення власних Web-сайтiв для подання iнформацiї;
• обмiн тематично органiзованими знаннями;
• участь в форумах;
• участь в конференцiях, що дозволяють обговорювати цiкавi питання в
режимi реального часу;
• пiдписка на розсилку, завдяки якiй на електронну адресу систематично
буде надходити iнформацiя про новинки в цiй галузi;
• розсилка i скачування централiзовано пiдготовлених матерiалiв;
• безкоштовний доступ до навчального програмного забезпечення та документацiї з файлових архiвiв, що мiстять тисячi мегабайт iнформацiї;
• доступ до каталогiв сотень кращих свiтових бiблiотек;
• тестування onlin;
• участь в спiльних мережевих проектах педагогiв рiзних країн.
Все це реалiзується пiд час аудиторної та самостiйної позааудиторної
дiяльностi. Аудиторна навчальна дiяльнiсть студентiв вiдбувається пiд керiвництвом та безпосереднiм наглядом викладача, який може скоординувати
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дiяльнiсть студента та надати вчаснi та влучнi рекомендацiї. Пiд час самостiйної позааудиторної роботи студентiв викладач виступає як координатор
та оцiнювач результатiв вже виконаної роботи.
Для оволодiння iнформацiйною компетентнiстю, у закладi вищої освiти
повиннi бути створенi спецiальнi навчальнi умови, а саме:
• систематична оцiнка i самооцiнка загальних та спецiальних компетенцiй;
• iндивiдуалiзацiя у стимулюваннi саморозвитку студентiв (їх мотивацiї,
самоорганiзацiї, корекцiї, самооцiнки);
• практична орiєнтованiсть навчання;
• формування професiйної i особистiсної значимостi кiнцевого результату;
• надання можливостi до самовизначення в виборi тем, методiв, форм,
напрямiв самостiйної роботи;
• iнтегрованiсть завдань (посилення мiжпредметних зв’язкiв);
• монiторинг якостi самостiйної роботи (аналiз i самоаналiз виконання завдань, визначення ефективних форм промiжного контролю);
• надання можливостi самореалiзацiї в творчостi;
• iнформацiйне забезпечення самостiйної роботи студентiв;
• стимулювання розвитку здiбностей до самоосвiти.
В результатi, презентацiї студентських дослiджень стають вiзуально i змiстовно бiльш яскравими, насиченими завдяки використанню iнформацiйних
та мультимедiйних технологiй. На заняттях iз рiзноманiтних дисциплiни студенти готують презентацiї, проекти (груповi та iндивiдуальнi), виконують
рiзноманiтнi творчi завдання, використовуючи всесвiтню мережу Internet i
мультимедiйнi технологiї.

Висновки
Отже, в сучасному педагогiчному суспiльствi iснує об’єктивна потреба в
удосконаленнi iнформацiйної компетентностi педагога. Введення педагога в
мережевий простiр, формування i розвиток у нього навичок i умiнь роботи в мережi, розвиток умiнь працювати з iнформацiєю стають актуальними
завданнями сучасної педагогiчної освiти, якi можуть бути вирiшенi в межах
навчального середовища закладу вищої освiти.
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Development of information competence of students of pedagogical
specialties
The article considers the development of information competence of students
in the modernization of higher education. The deﬁnition of competence is given.
In addition, ﬁve groups of key competences identiﬁed by the Council of Europe
have been identiﬁed. The learning environment is characterized as a platform for
interactive relationships and dialogic communication of educational entities with
each other and with the information resource.
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