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ПIДГОТОВКА МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ IНФОРМАТИКИ У
ВIДПОВIДНОСТI ДО СВIТОВИХ СТАНДАРТIВ

Вимоги до фахiвцiв у сучасному суспiльствi постiйно зростають, а отже зростають й вимо-
ги до їх пiдготовки в сучасному унiверситетi. Науково-технiчний розвиток суспiльства сьо-
годнi потребує широкого впровадження у повсякденну та освiтню практику iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй, а також постiйного їх оновлення та вдосконалення. Пiдготовка
до iснування в iнформацiйному суспiльствi покладена на освiту та на учителiв iнформа-
тики в особливостi, а отже пiдготовка майбутнiх учителiв iнформатики має вiдповiдати
свiтовим стандартам. Для вирiшення останнього необхiдно розглянути iснуючi свiтовi
тенденцiї стандартизацiї та побудувати на їх основi вiдповiднi вимоги для пiдготовки май-
бутнiх учителiв iнформатики.
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Вступ
Викладання iнформатичних дисциплiн в українських закладах освiти

iсторично не мало тiсного зв’язку iз всесвiтнiми тенденцiями стандартизацiї
отриманих знань, умiнь та навичок. Поступове приєднання України до свi-
тового освiтнього процесу, прискорена євроiнтеграцiя та широке використа-
ння компетентнiсного пiдходу у пiдготовцi майбутнiх учителiв математики,
фiзики та iнформатики спонукають до побудови освiтнього простору у вiдпо-
вiдностi до мiжнародних стандартiв, але з урахуванням iснуючого власного
досвiду та наробок. Таким чином, постає питання можливостi створення
стандартизацiї пiдготовки майбутнiх учителiв iнформатики ґрунтуючись на
свiтових стандартах у вiдповiдностi до компетентнiсного пiдходу.

Питання пiдготовки майбутнiх учителiв iнформатики розглянуто в до-
слiдженнях В. Бикова [1], Ю. Горошка [2], М. Жалдака [3], Н. Морзе [4], С.
Ракова [5], С. Семерiкова [6], О. Спiваковського [7], О. Спiрiна [8], Ю. Триуса
[9] та iнших. Однак, не достатньо вивченим залишається проблема створення
стандарту пiдготовки майбутнiх учителiв iнформатики на базi українського
вишу та у вiдповiдностi до свiтових тенденцiй.

c⃝Величко В.Є., Федоренко О.Г.,2018
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Основна частина
Базуючись на iнформатичних компетенцiя IТ-фахiвцiв сформулюємо ви-

моги визначення рiвня iнформатичної компетентностi майбутнiх учителiв
iнформатики, якi визначено в таких документах як:

• Information Technology Curricula 2017 (IT2017) [10]
• Computer Engineering Curricula 2016 (CE2016) [11]
• Software Engineering 2014 (SE2014) [12]
• Computer Science Curricula 2013 (CS2013) [13]
Враховуючи, що iнформатична компетентнiсть майбутнiх учителiв iнфор-

матики має вiдповiдати принаймнi базовим вимогам фахiвцiв у IT-галузi
розглянемо висунутi вимоги бiльш детально. Для фахiвця з iнформацiйних
технологiй у 2017 роцi (IT2017) групою експертiв було визначено технiчнi
навички, що мають найбiльший попит вiд роботодавцiв (рис. 1).

Рис. 1: Дiаграма попиту на технiчнi та базовi навички

Отже, найбiльш затребуваними з боку роботодавцiв є навички здiйсню-
вати технiчну пiдтримку працездатностi програмного забезпечення (29%),
обслуговувати клiєнтiв (16%) та використовувати в своїй професiйнiй дiяль-
ностi ОС Linux (15%). Однiєю з головних вимог роботодавцiв до навичок
претендента на посаду є комунiкативнiсть (37%). Не менш важливими є на-
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вички усунення несправностей (33%) та вмiння вести документацiю (25%),
навички вирiшення проблем (22%).

Досягнення необхiдної iнформатичної компетентностi, згiдно докумен-
ту IT2017, рекомендується шляхом вивчення таких предметних галузей як,
принципи кiбербезпеки, управлiння iнформацiєю, iнтегрованi системi техно-
логiї, мережевi технологiї, технологiї платформ, системнi парадигми, основи
програмного забезпечення, дизайн iнтерфейсу користувача, веб- та мобiльнi
системи, прикладнi мережi, обчислювальнi технологiї, масштабованiсть да-
них та аналiтика, Iнтернет речей, мобiльнi додатки, розробка програмного
забезпечення, вiртуальнi системи та сервiси.

Документ Computer Engineering Curricula 2016 (CE2016) регламентує ви-
вчення таких предметних галузей, як схеми та електронiка, обчислювальнi
алгоритми, комп’ютерна архiтектура, цифровий дизайн, вбудованi системи,
комп’ютернi мережi, пiдготовка до професiйної практики, iнформацiйна без-
пека, обробка сигналiв, системи та проектування, управлiння ресурсами си-
стем, розробка програмного забезпечення.

У стандартi пiдготовки фахiвцiв Software Engineering 2014 до вивчення за-
пропонованi такi предметнi галузi – обчислювальна технiка, дизайн програм-
ного забезпечення, математичнi та iнженернi основи, перевiрка програмного
забезпечення та валiдацiя, професiйна практика, програмне забезпечення,
моделювання програмного забезпечення та аналiз, якiсть програмного забез-
печення, аналiз вимог та специфiкацiя, безпека.

Стандарт Computer Science Curricula 2013 передбачає вивчення наступних
предметних галузей: алгоритми та складнiсть, архiтектура обчислювальних
систем, методи обчислень, дискретнi структури, графiка та вiзуалiзацiя, вза-
ємодiя мiж людьми та комп’ютерами, iнформацiйне забезпечення та безпека,
управлiння iнформацiєю, iнтелектуальнi системи, мережi та зв’язок, опера-
цiйнi системи, паралельнi та розподiленi обчислення, мови програмування,
iнженерiя програмного забезпечення, основи iнформацiйних систем, соцiаль-
нi проблеми та професiйна практика.

У 2017-му роцi пiд егiдою Європейської комiсiї з освiти та науки (European
Commission’s science and knowledge service) було опублiковано дослiдження
Об’єднаного дослiдницького центру (Joint Research Centre) щодо цифрової
компетентностi в освiтi [14]. Дослiдниками було визначено три групи компе-
тентностей: професiйнi компетентностi викладача, педагогiчнi компетентно-
стi викладача, компетентностi здатностi до навчання.

До професiйних компетентностей викладача дослiдниками вiднесено про-
фесiйну взаємодiю (органiзацiйне спiлкування; професiйне спiвробiтництво;

Випуск №8, 2018 85



Iнформатика та методика її викладання

рефлексивна практика; безперервний професiйний розвиток). Педагогiчнi
компетентностi викладача стосуються цифрових ресурсiв (вибiр цифрових
ресурсiв; створення та модифiкацiя; управлiння, захист, спiльне використа-
ння), викладання та навчання (викладання; керiвництво; спiльне навчан-
ня;органiзацiя персональної навчальної траєкторiї для тих, хто навчається),
оцiнювання (використання цифрових технологiй для оцiнювання; монiторинг
навчального процесу; органiзацiя зворотнього звязку, пiдтримка навчальної
дiяльностi) та розширення можливостей для тих, хто навчається (доступнiсть
навчальних ресурсiв для всих без виключення; диференцiацiя та персоналi-
зацiя; активне залучення тих, хто навчається). Компетентностi здатностi до
навчання сприяють розвитку цифрової компетентностi та включають в се-
бе iнформацiйну та медiа грамотнiсть; спiлкування за допомогою цифрових
технологiй; створення навчального контенту; вiдповiдальне використання те-
хнологiй; вирiшення навчальних та технiчних проблем.

У 2016-му роцi Мiнiстерство освiти та науки України започаткувало
створення нової української школи. Основнi концептуальнi засади якої бу-
ло викладено в документi „Нова Українська школа“ [15], серед ключових
компетентностей для життя наведено iнформацiйно-цифрову компетентнiсть,
пiд якою розумiють впевнене та критичне застосування IКТ для створення,
пошуку, обробки, обмiну iнформацiєю на роботi, у публiчному просторi та
приватному спiлкуваннi. Змiст iнформатичної компетентностi визначається
iнформацiйною та медiа-грамотнiстю, володiння основами програмування,
алгоритмiчне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в Iнтерне-
тi та кiбербезпецi, розумiння етики роботи з iнформацiєю (авторське право,
iнтелектуальна власнiсть тощо).

Також треба наголосити, що змiст iнформатичних дисциплiн було визна-
чено у зазначеному документi за предметними галузями: архiтектура обчи-
слювальних систем, основи програмного забезпечення, операцiйнi системи,
управлiння iнформацiєю, iнформацiйне забезпечення та безпека, мереже-
вi технологiї, прикладнi мережi, технологiї платформ, основи програмного
забезпечення, дискретнi структури, алгоритми та складнiсть, мови програ-
мування, розробка програмного забезпечення, основи iнформацiйних систем,
соцiальнi проблеми та професiйна практика. Усi цi галузi мають одне направ-
лення — iнформатична обiзнанiсть.

Висновки
Отже, враховуючи глобальну iнформатизацiю суспiльства, спираючись

на те, що iнформатична компетентнiсть майбутнiх учителiв iнформатики
має вiдповiдати базовим вимогам, якi висуваються до IT-фахiвцiв та беручи
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до уваги змiст iнформатичних дисциплiн робимо висновки, що випускники
українських вишiв мають отримувати освiту засновану на мiжнародних стан-
дартах освiти, якi, у свою чергу, стосуються як галузi IТ-компетентностi, так
i всiх галузей пiдготовки майбутнiх учителiв iнформатики.

Лiтература
1. Биков В. Ю. Моделi органiзацiйних систем вiдкритої освiти : [моногра-

фiя] / В. Ю. Биков. — К. : Атiка, 2009. — 684 с.
2. Горошко Ю. В. Система iнформацiйного моделювання у пiдготовцi май-

бутнiх учителiв математики та iнформатики: дис. ... д-ра пед. наук:
13.00.02 / Юрiй Васильович Горошко; наук. консультант М.I. Жалдак;
Чернiгiвський нац. пед. ун-т iм. Т.Г. Шевченка. — Чернiгiв, 2013. – 470 с.

3. Жалдак М. I. Система пiдготовки вчителя до використання iнформа-
цiйно-комунiкацiйних технологiй в навчальному процесi / М. I. Жалдак
// Науковий часопис НПУ iм. М.П. Драгоманова. Серiя 2: Комп’ютерно-
орiєнтованi системи навчання. — 2011. – №11. — С. 3–15.

4. Морзе Н. В. Основи методичної пiдготовки вчителя iнформатики: моно-
графiя / Н. В. Морзе. — К.: Курс, 2003. — 372 с.

5. Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителя мате-
матики на основi дослiдницького пiдходу у навчаннi з використанням
iнформацiйних технологiй : дис. докт. пед. наук : 13.00.02 / Раков Сергiй
Анатолiйович. — Харкiв, 2005. — 503 с.

6. Семерiков С. О. Фундаменталiзацiя навчання iнформатичних дисциплiн
у вищiй школi: монографiя / Наук. ред. академiк АПН України, д.пед.н.,
проф. М. I. Жалдак. — К.: НПУ iм. М.П. Драгоманова, 2009. — 340 с.

7. Спiваковський О. В. Теоретико-методологiчнi основи навчання вищої
математики майбутнiх учителiв математики з використанням iнформа-
цiйних технологiй: дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук
: 13.00.02 „Теорiя та методика навчання математики“ / Спiваковський
Олександр Володимирович. — К., 2004. — 534 с.

8. Спiрiн О. М. Методична система базової пiдготовки вчителя iнформа-
тики за кредитно-модульною технологiєю: монографiя / О. М. Спiрiн. —
Житомир : Вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 2013. — 182 с.

9. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орiєнтованi методичнi системи навчання ма-
тематичних дисциплiн у вищих навчальних закладах : дис. ... доктора
пед. наук : 13.00.02 / Триус Ю. В. ; Черкаський нац. ун-т iм. Б. Хмель-
ницького. — Черкаси, 2005. — 649 с.

10. Information Technology Curricula 2017 [Електронний ресурс] // Associ-
ation for Computing Machinery (ACM) & IEEE Computer Society

Випуск №8, 2018 87



Iнформатика та методика її викладання

(IEEE-CS). – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.acm.org/
binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/it2017.pdf.

11. Computer Engineering Curricula 2016 [Електронний ресурс] // Association
for Computing Machinery (ACM) & IEEE Computer Society. – 2016. – Ре-
жим доступу до ресурсу: https://www.acm.org/binaries/ content/assets/
education/ce2016-final-report.pdf.

12. Software Engineering 2014 [Електронний ресурс] // IEEE Computer Society
& Association for Computing Machinery. – 2014. – Режим доступу до ре-
сурсу: https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/se2014.pdf.

13. Computer Science Curricula 2013 [Електронний ресурс] // Association for
Computing Machinery (ACM) & IEEE Computer Society. — 2013. – Ре-
жим доступу до ресурсу: https://www.acm.org/binaries/content/assets/
education/cs2013_web_final.pdf.

14. European Framework for the Digital Competence of Educators: Di-
gCompEdu [Електронний ресурс] // European Union. — 2017. — Режим
доступу до ресурсу: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-
and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-
educators-digcompedu.

15. Нова українська школа [Електронний ресурс] // МОН України. – 2016.
– Режим доступу до ресурсу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/
zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Velychko V.Ye., Fedorenko E.G.
Donbas State Pedagogical University, Sloviansk, Ukraine.

Training future teachers of informatics in accordance with internati-
onal standards

Requirements for specialists in modern society are constantly growing, and
therefore the requirements for their training in the modern university are growi-
ng. The scientific and technical development of society today needs to be wi-
dely implemented in the everyday and educational practice of information and
communication technologies, as well as continuous updating and improvement. Li-
felong learning in the information society is entrusted to education and to teachers
of computer science in particular, and therefore the training of future teachers of
informatics should meet world standards. To solve the latter, it is necessary to
consider the existing world standardization tendencies and build on them the
appropriate requirements for the training of future teachers of informatics.

Keywords: Training of teachers of informatics, New Ukrainian School, Di-
gCompEdu.
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