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РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ IНФОРМАТИКИ

В статтi розглянуто педагогiчну проблему пiдготовки вчителiв iнформатики до роботи
в умовах впровадження цифрових технологiй в життя людини. Обґрунтовано необхi-
днiсть опанування цифровою компетентнiстю. Виокремлено етапи формування цифрових
компетентностей майбутнього вчителя iнформатики необхiдних для успiшної професiйної
дiяльностi.
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Вступ
Пiд впливом змiн, що вiдбуваються в системi вищої освiти та впрова-

дження цифрових технологiй в життя людей, питання пiдвищення якостi
предметної пiдготовки майбутнiх вчителiв iнформатики набуває особливої
актуальностi й значущостi.

Вже сьогоднi очевидно, що пiд впливом процесiв цифрової трансформацiї
суспiльства iстотно змiнюються вимоги до фахiвцiв у рiзних областях. Конце-
пцiя iнформацiйного суспiльства передбачає, що в новому, цифровому свiтi,
кiлькiсть людей, зайнятих в iнформацiйнiй сферi буде зростати, а iнтелект,
здатнiсть i готовнiсть до ефективної iнформацiйної дiяльностi та комунiкацiї
будуть визначати їх конкурентоспроможнiсть.

У свою чергу, для педагогiчних унiверситетiв важливим є вдосконалення
органiзацiйно-педагогiчних умов навчання дисциплiн, що сприяють форму-
ванню цифрових компетентностей – набору професiйних навичок i вмiнь,
пов’язаних з технiчною стороною дiяльностi, якi для майбутнiх вчителiв
iнформатики будуть безпосередньо стосуватися виконуваної професiйною дi-
яльностi: навчання програмування, формування уявлень про конфiгурування
i адмiнiстрування iнформацiйних систем, сприяння розумiнню технологiй ци-
фрової економiки, органiзацiя дослiдницької дiяльностi учнiв та iн.
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Проблемi формування цифрових компетентностей присвятили свої робо-
ти як вiтчизнянi, так i зарубiжнi вченi. Студенти щодня повиннi вивчати
новiтнi цифровi/мобiльнi технологiї. A. Maxwell, Z. Jiang, C. Chen пiдкре-
слюють, що стиль навчання змiнюється з поколiння в поколiння, i тому для
теперiшнього поколiння важливо володiння новiтнiми цифровими технологi-
ями. На важливiсть пiдготовки педагогiчних кадрiв в умовах iнформатизацiї
освiти вказують В. Вембер, Р. Гуревич, М. Жалдак, Н. Морзе та iн., на фор-
мування цифрової компетентностi педагога в областi цифрових технологiй –
В. Биков О. Овчарук, О. Сороко та iн. Вченi стверджують, що при пiдготов-
цi вчителiв необхiдно формувати цифровi компетентностi, тому що вiд них
залежить в майбутньому успiшнiсть результатiв учнiв.

Метою статтi є дослiдження педагогiчної проблеми пiдготовки вчителiв
iнформатики до професiйної дiяльностi в умовах впровадження цифрових
технологiй в життя людини.

Основна частина
Фахiвцям сфери освiти необхiдно орiєнтуватися в передових досягненнях

як в сферi професiйно-орiєнтованих iнформацiйно-комунiкацiйних техноло-
гiй, так i в психолого-педагогiчних методиках, створюваних на їх основi. Пiд
впливом зазначених вище факторiв сама професiйна дiяльнiсть буде здiй-
снюватися в умовах, що постiйно змiнюються, тобто не можна достовiрно
спрогнозувати якими саме способами дiяльностi необхiдно буде опановува-
ти для збереження професiйного статусу та конкурентоспроможностi. Для
працiвникiв освiти буде вимагатися здатнiсть i готовнiсть до професiйної
мобiльностi. Для пiдтримки актуального рiвня професiйної компетентностi
необхiдно буде постiйно i, бiльшою мiрою, самостiйно займатися власним про-
фесiйним розвитком.

Нинi Мiнiстерство освiти i науки розробляє вимоги до цифрової компе-
тентностi педагогiв. Поки що йдеться не про вимоги, а про певний стандарт,
опис, перелiк знань i вмiнь з розкриттям їхнiх компонентiв. Такий опис пе-
редбачено Концепцiєю розвитку педагогiчної освiти, а також планом заходiв
Нової української школи до 2029 року [3].

На пiдставi цього необхiдно видiлити низку курсiв iнформацiйно-
технологiчної спрямованостi для майбутнiх педагогiв, що забезпечують
формування мiнiмально необхiдного рiвня цифрової та професiйної IКТ-
компетентностi вiдповiдно до нормативних вимог стандартiв.

Для вирiшення зазначеної проблеми необхiдно забезпечити формування
мiнiмально необхiдного рiвня цифрової та професiйної IКТ-компетентностi
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майбутнiх вчителiв iнформатики в аспектах застосування сучасних iнфор-
мацiйних технологiй у вiдповiдностi з iнтегрованими вимогами. Для цього
потрiбно спроектувати i реалiзувати викладання дисциплiни «Методика на-
вчання iнформатики» за такими етапами.

По-перше, враховувати нормативнi уявлення про професiйну дiяльнiсть
майбутнiх фахiвцiв. По-друге, на процесуальному рiвнi реалiзовувати види
дiяльностi щодо вирiшення проблемних завдань, що включають фази осми-
слення, активної дiї, рефлексiї. При цьому до складу дiагностичного компо-
нента включити компетентнiсно-орiєнтованi завдання, що виявляють рiвень
цифрової та професiйної IКТ-компетентностi.

З огляду на сучаснi уявлення про цифрову i IКТ компетентностi, i спира-
ючись на [1, 4] пiд цифровою компетентнiстю розумiється динамiчна система
якостей тих, хто навчається i яка виявляється в можливостi демонструва-
ти переконання i цiнностi, знання, володiння способами вирiшення завдань,
пов’язаних з використанням цифрових пристроїв на рiвнi умiнь i навичок,
розумiння вiдповiдальностi за свої дiї, тобто здатнiсть iндивiда впевнено,
ефективно, критично i безпечно вибирати й застосовувати цифровi техно-
логiї при реалiзацiї рiзних видiв дiяльностi, а також його готовнiсть до такої
дiяльностi.

Наступним етапом є дiяльнiсний, вiн включає процес самостiйного або
групового вирiшення завдань з використанням певного цифрового засобу.
Одним з найважливiших сучасних трендiв розвитку IT-iндустрiї є подальше
проникнення рiзноманiтних електронних приладiв, оснащених вбудованими
пристроями для комунiкацiї мiж собою або зовнiшнiм середовищем, як пов-
нiстю автоматично, так i з елементами ручного управлiння. Такi пристрої
не тiльки впливають на розширення сфери використання iнформацiйних i
телекомунiкацiйних технологiй в повсякденному побутовому життi, а й iсто-
тно впливають на розвиток економiчних i соцiальних процесiв у суспiльствi.
Найперспективнiшою технологiєю останнiх рокiв є Iнтернет речей (Internet
of Things), концепцiя мережi, що складається iз взаємозв’язаних фiзичних
пристроїв, якi мають вбудованi датчики, а також програмне забезпечення,
що дозволяє здiйснювати передачу i обмiн даними мiж фiзичним свiтом i
комп’ютерними системами, за допомогою використання стандартних прото-
колiв зв’язку [2]. Поряд з такими областями, як промисловiсть, транспорт,
сфера розваг та iн., Iнтернет речей має значний потенцiал i для сфери освi-
ти. На основi технологiй Iнтернету речей можна з успiхом реалiзувати такi
концепцiї, як «розумний клас» i «розумна школа».
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Заключним етапом є рефлексивний, основне завдання якого – осмислення
студентами отриманого досвiду практичної дiяльностi, вивченого теорети-
чного матерiалу i аналiзу власного рiвня пiдготовки, можливих напрямкiв
подальшого використання IКТ в навчальнiй i професiйнiй дiяльностi.

Формування цiнностей i особистiсних смислiв майбутньої дiяльностi вiд-
бувається за рахунок звернень до досвiду студентiв, вивчення проблемних
ситуацiй (з життя або професiйної дiяльностi) i готових рiшень. Формування
розумiння особливостей та умов завдання, необхiдних дiй, ресурсiв та iнстру-
ментiв для його вирiшення здiйснюється за допомогою спецiальних завдань,
якi передбачають активну аналiтичну дiяльнiсть: формулювання, опис, по-
рiвняння рiзних умов, iнструментiв i способiв дiй при роботi iз засобом IКТ.
Формування способiв дiй i закрiплення знань вiдбувається через активну про-
ектувальну й конструктивну дiяльнiсть. Рефлексiя передбачає серiю питань
i завдань, спрямованих на осмислення отриманого досвiду.

Висновок
Необхiднiсть змiн в пiдготовцi вчителiв в областi iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй є важливим завданням для досягнення рiвня
економiчного i соцiального розвитку. Необхiднiсть опанування цифровою
компетентнiстю вчителем є сьогоднi iндивiдуальною, фаховою потребою та
викликом в умовах стрiмкого розвитку технологiй. Вчителi вiдчувають го-
стру потребу: розширення i поглиблення особистої цифрової компетентностi,
вмiння застосовувати сучаснi методи навчання та технологiї навчання, рi-
знi форми дистанцiйного, змiшаного навчання, набуття навичок створення
освiтнього середовища, здiйснення монiторингу навчальних досягнень учнiв,
використовуючи при цьому сучаснi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї,
iнновацiйнi освiтнi сервiси та ресурси глобальної мережi Iнтернет. Актуаль-
ними напрямами подальшої розробки окресленої проблеми є вдосконалення
навчальних програм.
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Development of digital competence of the future teacher of
computer science

The article deals with the pedagogical problem of preparing teachers of
computer science for work in the conditions of introduction of digital technologies
into human life. The necessity of mastering digital competence is substantiated.
The stages of formation of digital competences of the future teacher of computer
science which are necessary for successful professional activity are selected.
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