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дитини необхідні так звані «моральні вправи», приклади інших і власні дії
доброчинності. Таке розуміння духовності та моральності «дозволяє сформуK
лювати один із найважливіших законів духовного становлення людини – заK
кон взаємного зв’язку та взаємозалежності духовності та моральності» [7].

Висновки. Отже, моральноKдуховне виховання – це процес накопичення
певних духовних почуттів, досвіду моральної поведінки, духовного досвіду,
який формується, передусім, на основі знань про моральні і духовні цінності,
які надалі усвідомлюються і перетворюються у власні переконання, стають
мотивами і стимулами до життя за законами мудрості, добра, і краси. МоK
ральноKдуховне виховання дітей дошкільного віку має спрямовуватись на
зміцнення авторитету загальнолюдських і національних духовних цінностей,
формування громадянської і національної ідентичності, забезпечення світогK
лядних запитів дітей, вільне і добровільне прилучення до культури традиційK
них конфесій. Стрімка глобалізація сучасного світу неухильно веде до зміни
духовності і морального підґрунтя, яке почасти призводить до підміни усталеK
них загальнолюдських і національних моральних і духовних цінностей. Тому
сучасна українська дошкільна освіта повинна спрямувати усі свої зусилля на
моральноKдуховне виховання дітей дошкільного віку заради їх майбутнього
позитивного самовизначення і самореалізації у дорослому житті.
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ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ
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Кожухар Ж. В.

В статье представлены результаты диагностики сформиро%
ванности компонентов научно%познавательной компетентности
будущих учителей информатики. Сравнительный анализ получен%
ных результатов свидетельствует о правильности разработан%
ной педагогической модели и выдвинутых педагогических условий
формирования научно%познавательной компетентности будущих
учителей информатики.

Ключевые слова: компетентность, научно%познавательная
компетентность, педагогический эксперимент.

В статті розкриті результати діагностики сформованості
компонентів науково%пізнавальної компетентності майбутніх
учителів інформатики. Порівняльний аналіз отриманих резуль%
татів свідчить про доцільність  розробленої педагогічної моделі
та висунутих педагогічних умов формування науково%пізнаваль%
ної компетентності майбутніх учителів інформатики.

Ключові слова: компетентність, науково%пізнавальна компе%
тентність,  педагогічний експеримент.
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Формування у молодого покоління наукового світогляду, вмінь організоK
вувати самостійну пошукову діяльність, здібностей до творчості, підкреслюєтьK
ся в Законі України «Про освіту» (1996 р.), «Про вищу освіту» (2002 р.),
Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті (2002 р.). ОсобK
ливої важливості в цьому аспекті набуває підвищення ефективності підготовK
ки майбутніх учителів інформатики, а саме їхньої методологічної культури,
науковоKпізнавальної компетентності, професійноKтворчих умінь; про це наK
голошується в таких державних документах, як «Про Основні засади розвитK
ку інформаційного суспільства в Україні на 2007K2015 роки», Державна цільоK
ва програма «Сто відсотків» інформатизації загальноосвітніх навчальних закK
ладів на період 2011K2015 рр. Сучасний учитель має бути здатним до інноваK
ційного розвитку освіти, до оновлення форм організації навчальноKвиховноK
го процесу, до створення умов, які сприяють реалізації  індивідуальних можK
ливостей кожної дитини. Фахівець із сформованою науковоKпізнавальною
компетентністю виявляє готовність до підвищення якості освіти, запровадK
ження новітніх освітніх технологій, розробки авторського науковоKметодичK
ного забезпечення навчального процесу.

Вивчення наукових праць (О. Бережнова, С. Воровщиков, В. Гриньова,
Л. Казанцева, С. Казанцев, М. Князян, М. Ліпман, Н. Морзе, О. Савченко)
дозволяє розглядати науковоKпізнавальну компетентність майбутнього вчитеK
ля інформатики як спроможність на основі сформованих мотивів і цінностей
пізнавальної діяльності та системи знань про закономірності її розгортання
ефективно виконувати наукове дослідження з послідовною рефлексією проK
цесу самовдосконалення в цій діяльності.

Проведене нами наукове дослідження засвідчило що науковоKпізнавальна
компетентність є трикомпонентним утворенням, що зумовлює формування у
студентів кожного з компонентів – мотиваційноKаксіологічного, когнітивноK
теоретичного, досвідноKопераційного. Слід зазначити, що реалізація оптимальK
ного формування зазначених компонентів науковоKпізнавальної компетентK
ності є можливим лише за умови комплексного та поетапного впровадження
розроблених педагогічних умов, що забезпечують цілеспрямований педагогіK
чний вплив. Зауважимо, що ці педагогічні умови інтегруються та взаємодоK
повнюють одна одну.

Поетапне оволодіння компонентами науковоKпізнавальної компетентності
забезпечує ґрунтовні засади розвитку «інтелектуального потенціалу» (В. КреK
мень) фахівця, спроможності до активної продуктивної діяльності, свідомоK
го продукування нових знань та надбання особистісного досвіду, вільного й
самостійного функціонування в сучасному суспільстві знань.

Задля успішного формування науковоKпізнавальної компетентності майK
бутніх учителів у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закK
ладі, на нашу думку, слід упровадити в навчальний процес такі педагогічні
умови, а саме: забезпечення участі майбутніх учителів інформатики у наукоK
воKдослідницькій діяльності кафедр вищого навчального закладу; впровадK
ження змістового модуля «НауковоKпізнавальна компетентність у системі клюK
чових компетентностей майбутнього вчителя інформатики»; включення до
структури самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін «Педагогіка»,
«Основи педагогічної майстерності», «Основи наукових досліджень», «ТеореK
тичні основи інформатики», «Технічні засоби навчання», «Використання  обK
числювальної техніки в навчальному процесі» завдань на оволодіння наукоK
воKпізнавальними вміннями.

Критеріями оцінки сформованості науковоKпізнавальної компетентності
є нормативноKетичний, інформаційноKпродуктивний,  діяльнісноKпроцедурK
ний, де нормативноKетичний критерій передбачає виявлення інтересу студентів
щодо змісту пошукової діяльності, бажання самовдосконалюватися, актуаліK
зувати власну суб’єктність, реалізувати своє «Я», організувати пошук з оптиK
мальним результатом, реалізувати свій потенціал, використати накопичені
знання. Поряд з цим, інформаційноKпродуктивний критерій відбиває рівень
сформованості й систематизованості  знань щодо методології педагогічного
дослідження, методики, конкретних операцій. Студенти володіють інформаK
цією щодо розробки наукового апарату дослідження. ДіяльнісноKпроцедурK
ний критерій передбачає виявлення вмінь планувати й програмувати наукову
діяльність, розробляти експериментальну модель, формулювати педагогічні
умови її впровадження, доводити правильність своєї інноваційної концепції
та оформлювати її у вигляді методичних рекомендацій.

На базі висновків теоретичного дослідження щодо сутності компонентів
науковоKпізнавальної компетентності майбутніх вчителів інформатики, а таK
кож на основі результатів, отриманих у процесі анкетування й тестування,
були виявлені такі рівні сформованості цієї компетентності: базовий, відтвоK
рювальний, частковоKпродуктивний, творчий.

Педагогічний експеримент проводився на базі двох вищих навчальних закK
ладів, один з яких є педагогічним університетом (КДПУ), один – гуманітарK
ного профілю (ІДГУ). Всього було залучено 202 студента, з яких 102 склали
експериментальну вибірку, 100 – контрольну.

До початку експерименту студентів з творчим та частковоKпродуктивним
рівнями сформованості мотиваційноKаксіологічного компонента науковоK
пізнавальної компетентності в експериментальній групі не було виявлено, в
контрольній був лише 1 % студентів з частковоKпродуктивним рівнем. ВідтвоK
рювальний рівень показала половина респондентів (54 % – в експерименK
тальній групі та 55 % – у контрольній), а базовий – 46 % в експериментальній
групі та 44 % – в контрольній.

На наш погляд, формування мотиваційноKаксіологічного компоненту, заK
безпечує спільна діяльність студентів початкових курсів з викладачами у науK
ковоKдослідній діяльності кафедр вищого навчального закладу. Саме тому нами
був розроблений проект «Партнерство заради професійного розвитку стуK
дентів», який упроваджувався в навчальний процес вищих навчальних закK
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розроблених педагогічних умов, що забезпечують цілеспрямований педагогіK
чний вплив. Зауважимо, що ці педагогічні умови інтегруються та взаємодоK
повнюють одна одну.

Поетапне оволодіння компонентами науковоKпізнавальної компетентності
забезпечує ґрунтовні засади розвитку «інтелектуального потенціалу» (В. КреK
мень) фахівця, спроможності до активної продуктивної діяльності, свідомоK
го продукування нових знань та надбання особистісного досвіду, вільного й
самостійного функціонування в сучасному суспільстві знань.

Задля успішного формування науковоKпізнавальної компетентності майK
бутніх учителів у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закK
ладі, на нашу думку, слід упровадити в навчальний процес такі педагогічні
умови, а саме: забезпечення участі майбутніх учителів інформатики у наукоK
воKдослідницькій діяльності кафедр вищого навчального закладу; впровадK
ження змістового модуля «НауковоKпізнавальна компетентність у системі клюK
чових компетентностей майбутнього вчителя інформатики»; включення до
структури самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін «Педагогіка»,
«Основи педагогічної майстерності», «Основи наукових досліджень», «ТеореK
тичні основи інформатики», «Технічні засоби навчання», «Використання  обK
числювальної техніки в навчальному процесі» завдань на оволодіння наукоK
воKпізнавальними вміннями.

Критеріями оцінки сформованості науковоKпізнавальної компетентності
є нормативноKетичний, інформаційноKпродуктивний,  діяльнісноKпроцедурK
ний, де нормативноKетичний критерій передбачає виявлення інтересу студентів
щодо змісту пошукової діяльності, бажання самовдосконалюватися, актуаліK
зувати власну суб’єктність, реалізувати своє «Я», організувати пошук з оптиK
мальним результатом, реалізувати свій потенціал, використати накопичені
знання. Поряд з цим, інформаційноKпродуктивний критерій відбиває рівень
сформованості й систематизованості  знань щодо методології педагогічного
дослідження, методики, конкретних операцій. Студенти володіють інформаK
цією щодо розробки наукового апарату дослідження. ДіяльнісноKпроцедурK
ний критерій передбачає виявлення вмінь планувати й програмувати наукову
діяльність, розробляти експериментальну модель, формулювати педагогічні
умови її впровадження, доводити правильність своєї інноваційної концепції
та оформлювати її у вигляді методичних рекомендацій.

На базі висновків теоретичного дослідження щодо сутності компонентів
науковоKпізнавальної компетентності майбутніх вчителів інформатики, а таK
кож на основі результатів, отриманих у процесі анкетування й тестування,
були виявлені такі рівні сформованості цієї компетентності: базовий, відтвоK
рювальний, частковоKпродуктивний, творчий.

Педагогічний експеримент проводився на базі двох вищих навчальних закK
ладів, один з яких є педагогічним університетом (КДПУ), один – гуманітарK
ного профілю (ІДГУ). Всього було залучено 202 студента, з яких 102 склали
експериментальну вибірку, 100 – контрольну.

До початку експерименту студентів з творчим та частковоKпродуктивним
рівнями сформованості мотиваційноKаксіологічного компонента науковоK
пізнавальної компетентності в експериментальній групі не було виявлено, в
контрольній був лише 1 % студентів з частковоKпродуктивним рівнем. ВідтвоK
рювальний рівень показала половина респондентів (54 % – в експерименK
тальній групі та 55 % – у контрольній), а базовий – 46 % в експериментальній
групі та 44 % – в контрольній.

На наш погляд, формування мотиваційноKаксіологічного компоненту, заK
безпечує спільна діяльність студентів початкових курсів з викладачами у науK
ковоKдослідній діяльності кафедр вищого навчального закладу. Саме тому нами
був розроблений проект «Партнерство заради професійного розвитку стуK
дентів», який упроваджувався в навчальний процес вищих навчальних закK
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ладів, що дозволило систематизувати наукову співтворчість викладачів і стуK
дентів, забезпечити послідовність формування пошукових умінь майбутніх
фахівців, активізувати їхню пізнавальну мотивацію та сформувати на досK
татньому рівні мотиваційноKаксіологічний компонент науковоKпізнавальної
компетентності.

Активна науковоKпізнавальна діяльність майбутніх учителів інформатики
разом з викладачами кафедр створили певну позитивну емоційну атмосферу,
ознайомити майбутніх фахівців з науковою проблемою, що вивчається, сфорK
мували стійкий особистісний пізнавальний інтерес до наукових проблем каK
федр, що є запорукою стійкої мотивації до наукового пізнання, розширення
власного наукового світогляду, прагнення до самовдосконалення у майбутній
професійній діяльності.

Після проведення експериментальної роботи показники сформованості
мотиваційноKаксіологічного компонента значно збільшилися в експерименK
тальній групі (творчий рівень – 41 % студентів експериментальної групи, конK
трольної – 6 %; частковоKпродуктивний – у 49 % й 28 %; відтворювальний –
у 10 % й 59 %). Базовий рівень показали лише студенти контрольної вибірки
(7 %).

Низькі показники сформованості науковоKпізнавальної компетентності до
початку експерименту були виявлені щодо когнітивноKтеоретичного компоK
нента. Творчий рівень не виявив жоден з респондентів. Втім, переважна
більшість (53 % – в експериментальній групі та 54 % – у контрольній) вияK
вила відтворювальний рівень. При цьому базовий рівень показали 47 % стуK
дентів у експериментальній групі та 45 % – у контрольній.

Педагогічною умовою, що забезпечує формування когнітивноKтеоретичK
ного компонента, є розроблений змістовний модуль «НауковоKпізнавальна
компетентність в системі ключових компетентностей майбутнього вчителя
інформатики», що орієнтує студентів на формування як теоретичних знань з
методології компетентнісного підходу, психологоKпедагогічної сутності наукоK
воKпізнавальної компетентності, так і відповідної мотивації та практичних
умінь означеної компетентності. Нами було розроблені та впроваджені в наK
вчальний процес майбутніх учителів інформатики лекційні та практичні заK
няття. Практичні заняття включали до своєї структури самостійні пізнавальні
завдання, які давали студентам можливість поетапного оволодіння теоретичK
ними знаннями, застосовування накопичених  знань, розробки методів й
прийомів майбутньої професійної діяльності.

Наведемо деякі приклади завдань: сформулюйте закономірності дослідK
ження феномена «пізнання»;  доведіть, що саме активна пізнавальна діяльність
особистості є передумовою розвитку суспільства сьогодні; виявіть тенденції
професійного розвитку особистості фахівця з урахуванням останніх вимог
когнітивноKінформаційної цивілізації; дослідивши комплекс компетентносK
тей, що рекомендується для впровадження в систему середньої освіти УкраїK
ни, розробіть власний перелік компетентностей для системи вищої освіти;
сформулюйте правила для визначення ключових компетентностей зKпоміж
більш вузьких; як, на Вашу думку, співвідносяться феномени «науковоKпізнаK
вальна компетентність», «пізнавальна самостійність», «інформаційна культуK
ра», «критичне мислення», «методологічна культура». Сформулюйте модель

взаємодії окреслених феноменів; назвіть з них ті, що можна розглядати як
видові, та ті, що є родовими, тощо.

Після закінчення експериментальної роботи нами було проведене повторK
не діагностування, яке засвідчило позитивні зміни у формуванні когнітивноK
теоретичного компонента в експериментальній групі студентів обох вищих
навчальних закладів, що брали участь у впровадженні експериментальної
моделі. Творчий рівень виявляли 40 % студентів експериментальної групи
(контрольної – лише 5 %), частковоKпродуктивний рівень – половина ресK
пондентів експериментальної вибірки (контрольної – 29 %), відтворювальK
ний – 11 % експериментальної та 58 % – контрольної груп. Базовий рівень
показали 8 % студентів контрольної групи.

Аналіз результатів діагностування студентів по вищих навчальних закладах
показав позитивну динаміку формування когнітивноKтеоретичного компоненK
та науковоKпізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики.

Результати діагностування сформованості досвідноKопераційного компонента
до початку експерименту були такими: відтворювальний рівень показали по 54
% респондентів у експериментальній та контрольній групах, базовий рівень –
відповідно 46 % і 45 %. ЧастковоKпродуктивний рівень був виявлений лише в 1
% студентів контрольної групи. Як засвідчило дослідження результатів діагносK
тування студентів, домінує кількість респондентів з відтворювальним рівнем
(55 %) студентів експериментальної групи та контрольній групі.

На нашу думку, оволодіння досвідноKопераційним компонентом науковоK
пізнавальної компетентності можливо за умови впровадження в цикл навчальK
них дисциплін майбутнього вчителя інформатики різнорівневої системи саK
мостійних завдань, які насичені інформацією, що несе особистісний смисл
для студента як майбутнього професіонала.

 Нами були розроблені завдання трьох рівнів складності з таких навчальK
них дисциплін як: «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «ОсноK
ви наукових досліджень», «Теоретичні основи інформатики», «Технічні засоK
би навчання», «Використання  обчислювальної техніки в навчальному проK
цесі». Наведемо деякі  приклади завдань.

«Педагогіка»: І рівень завдань: напишіть роздумKаналіз щодо можливосK
тей оптимізації науковоKдослідної праці сучасного вчителяKпрактика; підгоK
туйте повідомленняKрефлексію на тему «НауковоKпізнавальна компетентність
як база професійного зростання сучасного директора школи». ІІ рівень:
дослідіть пізнавальні можливості старшокласників передвипускного та випусK
кного класів у самоорганізації наукової конференції з проблеми протистоянK
ня маніпуляціям свідомістю людей; на основі аналізу наукових праць розкK
рийте сутність поняття «інноваційна культура особистості». ІІІ рівень: розK
робіть систему засобів активізації колективної дослідницької роботи класу на
уроках інформатики; утворіть систему програм, що оптимізують засвоєння
учнями матеріалу навчальної дисципліни «Інформатика». Проведіть конкурс
та оберіть найбільш цікаві програми.

«Основи педагогічної майстерності»: І рівень: розкрийте роль педаK
гога у формуванні позитивного світогляду дітей у контексті «кризи філософії
та педагогіки». Яким чином інформатизація суспільства може розв’язати /
створити проблеми духовного відчуження людей. ІІ рівень: розробіть програK
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ладів, що дозволило систематизувати наукову співтворчість викладачів і стуK
дентів, забезпечити послідовність формування пошукових умінь майбутніх
фахівців, активізувати їхню пізнавальну мотивацію та сформувати на досK
татньому рівні мотиваційноKаксіологічний компонент науковоKпізнавальної
компетентності.

Активна науковоKпізнавальна діяльність майбутніх учителів інформатики
разом з викладачами кафедр створили певну позитивну емоційну атмосферу,
ознайомити майбутніх фахівців з науковою проблемою, що вивчається, сфорK
мували стійкий особистісний пізнавальний інтерес до наукових проблем каK
федр, що є запорукою стійкої мотивації до наукового пізнання, розширення
власного наукового світогляду, прагнення до самовдосконалення у майбутній
професійній діяльності.

Після проведення експериментальної роботи показники сформованості
мотиваційноKаксіологічного компонента значно збільшилися в експерименK
тальній групі (творчий рівень – 41 % студентів експериментальної групи, конK
трольної – 6 %; частковоKпродуктивний – у 49 % й 28 %; відтворювальний –
у 10 % й 59 %). Базовий рівень показали лише студенти контрольної вибірки
(7 %).

Низькі показники сформованості науковоKпізнавальної компетентності до
початку експерименту були виявлені щодо когнітивноKтеоретичного компоK
нента. Творчий рівень не виявив жоден з респондентів. Втім, переважна
більшість (53 % – в експериментальній групі та 54 % – у контрольній) вияK
вила відтворювальний рівень. При цьому базовий рівень показали 47 % стуK
дентів у експериментальній групі та 45 % – у контрольній.

Педагогічною умовою, що забезпечує формування когнітивноKтеоретичK
ного компонента, є розроблений змістовний модуль «НауковоKпізнавальна
компетентність в системі ключових компетентностей майбутнього вчителя
інформатики», що орієнтує студентів на формування як теоретичних знань з
методології компетентнісного підходу, психологоKпедагогічної сутності наукоK
воKпізнавальної компетентності, так і відповідної мотивації та практичних
умінь означеної компетентності. Нами було розроблені та впроваджені в наK
вчальний процес майбутніх учителів інформатики лекційні та практичні заK
няття. Практичні заняття включали до своєї структури самостійні пізнавальні
завдання, які давали студентам можливість поетапного оволодіння теоретичK
ними знаннями, застосовування накопичених  знань, розробки методів й
прийомів майбутньої професійної діяльності.

Наведемо деякі приклади завдань: сформулюйте закономірності дослідK
ження феномена «пізнання»;  доведіть, що саме активна пізнавальна діяльність
особистості є передумовою розвитку суспільства сьогодні; виявіть тенденції
професійного розвитку особистості фахівця з урахуванням останніх вимог
когнітивноKінформаційної цивілізації; дослідивши комплекс компетентносK
тей, що рекомендується для впровадження в систему середньої освіти УкраїK
ни, розробіть власний перелік компетентностей для системи вищої освіти;
сформулюйте правила для визначення ключових компетентностей зKпоміж
більш вузьких; як, на Вашу думку, співвідносяться феномени «науковоKпізнаK
вальна компетентність», «пізнавальна самостійність», «інформаційна культуK
ра», «критичне мислення», «методологічна культура». Сформулюйте модель

взаємодії окреслених феноменів; назвіть з них ті, що можна розглядати як
видові, та ті, що є родовими, тощо.

Після закінчення експериментальної роботи нами було проведене повторK
не діагностування, яке засвідчило позитивні зміни у формуванні когнітивноK
теоретичного компонента в експериментальній групі студентів обох вищих
навчальних закладів, що брали участь у впровадженні експериментальної
моделі. Творчий рівень виявляли 40 % студентів експериментальної групи
(контрольної – лише 5 %), частковоKпродуктивний рівень – половина ресK
пондентів експериментальної вибірки (контрольної – 29 %), відтворювальK
ний – 11 % експериментальної та 58 % – контрольної груп. Базовий рівень
показали 8 % студентів контрольної групи.

Аналіз результатів діагностування студентів по вищих навчальних закладах
показав позитивну динаміку формування когнітивноKтеоретичного компоненK
та науковоKпізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики.

Результати діагностування сформованості досвідноKопераційного компонента
до початку експерименту були такими: відтворювальний рівень показали по 54
% респондентів у експериментальній та контрольній групах, базовий рівень –
відповідно 46 % і 45 %. ЧастковоKпродуктивний рівень був виявлений лише в 1
% студентів контрольної групи. Як засвідчило дослідження результатів діагносK
тування студентів, домінує кількість респондентів з відтворювальним рівнем
(55 %) студентів експериментальної групи та контрольній групі.

На нашу думку, оволодіння досвідноKопераційним компонентом науковоK
пізнавальної компетентності можливо за умови впровадження в цикл навчальK
них дисциплін майбутнього вчителя інформатики різнорівневої системи саK
мостійних завдань, які насичені інформацією, що несе особистісний смисл
для студента як майбутнього професіонала.

 Нами були розроблені завдання трьох рівнів складності з таких навчальK
них дисциплін як: «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «ОсноK
ви наукових досліджень», «Теоретичні основи інформатики», «Технічні засоK
би навчання», «Використання  обчислювальної техніки в навчальному проK
цесі». Наведемо деякі  приклади завдань.

«Педагогіка»: І рівень завдань: напишіть роздумKаналіз щодо можливосK
тей оптимізації науковоKдослідної праці сучасного вчителяKпрактика; підгоK
туйте повідомленняKрефлексію на тему «НауковоKпізнавальна компетентність
як база професійного зростання сучасного директора школи». ІІ рівень:
дослідіть пізнавальні можливості старшокласників передвипускного та випусK
кного класів у самоорганізації наукової конференції з проблеми протистоянK
ня маніпуляціям свідомістю людей; на основі аналізу наукових праць розкK
рийте сутність поняття «інноваційна культура особистості». ІІІ рівень: розK
робіть систему засобів активізації колективної дослідницької роботи класу на
уроках інформатики; утворіть систему програм, що оптимізують засвоєння
учнями матеріалу навчальної дисципліни «Інформатика». Проведіть конкурс
та оберіть найбільш цікаві програми.

«Основи педагогічної майстерності»: І рівень: розкрийте роль педаK
гога у формуванні позитивного світогляду дітей у контексті «кризи філософії
та педагогіки». Яким чином інформатизація суспільства може розв’язати /
створити проблеми духовного відчуження людей. ІІ рівень: розробіть програK
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муKрекомендації виховання у майбутнього педагога таких його основних якоK
стей: стриманості, відповідальності, толерантності, вміння вибачати. ІІІ рівень:
проведіть дискусію з проблеми «Чи є вчитель актором?». Виявіть ті акторські
якості, котрі мають актуалізуватися в педагогічній праці вчителя. Як мають
взаємодіяти акторська гра педагога та щирість виявлення ним почуттів і ставK
лень.

«Основи наукових досліджень: І рівень: підготуйте реферат на тему
«Культура наукової мови в інформаційноKкогнітивній цивілізації»; обговоріть
у студентській групі роль роботи з книгою. Чому сучасна молодь мало читає?
Чи зменшилася актуальність дослідження літературних джерел? Яку роль у
розвитку особистості має художня література?  ІІ рівень: організуйте дискуK
сію на тему «Культура мовлення вчителяKдослідника». Розкрийте всі принциK
пово важливі аспекти цієї проблеми (лінгвістична, академічна, полікультурK
на компетенції, володіння комунікаційноKінформаційними технологіями,
вміння розробляти електронні підручники, організовувати конференції тощо);
ІІІ рівень: назвіть основні компоненти наукової статті. Схарактеризуйте їх.
На основі проведеного вами мікродослідження в школі оформіть статтю відпоK
відно до сучасних вимог.

 «Теоретичні основи інформатики»: І рівень: здійсніть аналіз різних
форм повідомлення інформації. Порівняйте ті форми, які існують сьогодні в
інформаційноKкомунікаційній сфері, та назвіть приклади; проаналізуйте різні
дефініції поняття «сигнал», які зустрічаються в науковій літературі. ВизначK
те, яка взаємозалежність існує між сигналами та інформацією; ІІ рівень: проK
аналізуйте процеси, які використовуються для передачі інформації в матеріK
альному світі, визначте засоби,  що застосовуються для цього та їхні параметK
ри сигналу. Представте отримані дані в табличному вигляді; чим відрізняютьK
ся поняття «джерело інформації» та «отримувач інформації». Чи є ці поняття
тотожними? Доведіть вашу думку. ІІІ рівень завдань: проведіть дискусію з
теми «Підходи до перетворення інформації, які зустрічаються в практичній
діяльності». Визначте ситуації, коли перетворення інформації відбуваються
без її втрати;  проаналізуйте вислів: «Вищою формою інформації, що виявK
ляється в управлінні та соціальних системах, є знання». Які, на Вашу думку,
знання є необхідними для вільного функціонування особистості в суспільстві.

«Технічні засоби навчання»: І рівень: схарактеризуйте інформатизаK
цію як систему взаємопов’язаних процесів (за О. Єршовим); визначте осK
новні напрями впровадження технічних засобів навчання в процес освіти. ІІ
рівень: дослідіть роботи науковців, які займалися проблемою застосування
технічних засобів в навчальному процесі (Ю. Бабанський, Є. Белкін, В. БесK
палько, І. Дрига, Г. Коджасапірова). Визначте провідні положення щодо впроK
вадження технічних засобів навчання в навчальний процес; які, на Ваш поK
гляд, відмінності має інформація як продукт виробництва від інших видів
продукції, створеною людиною. Схарактеризуйте кожну з відмінностей. ІІІ
рівень: порівняйте вітчизняний та зарубіжний досвід  впровадження технічK
них засобів навчання в освітній процес. Визначте, які відмінності у викорисK
танні існують у вітчизняному та зарубіжному навчальному процесі; укладіть
банк таких ситуацій на уроці, коли використання технічних засобів навчанK
ня є найбільш ефективним. Обґрунтуйте хід Ваших думок.

«Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі»:
І рівень: дайте власне визначення поняття «сучасні інформаційні технології».
Доведіть вашу позицію. Порівняйте власне визначення з існуючим в науковій
літературі; складіть таблицю сучасних методів навчання (новітніх із застосуK
ванням сучасних інформаційних технологій та традиційних інтерактивних
методів). ІІ рівень: зробіть ґрунтовний аналіз інформаційних технологій, які
використовуються в сучасному навчальному процесі. Отримані результати
представте у вигляді електронної презентації; проаналізуйте та визначте пракK
тичну значущість методів і засобів інформаційних технологій та способи їх
використання в сучасному навчальному процесі. ІІІ рівень: підготуйте повідомK
ленняKрозмірковування за тезою акад. О.Єршова: «Програмування – друга
грамотність»; в чому, на Вашу думку, полягає ідея «комп’ютерних навчальK
них середовищ» (за С. Пейпертом).

Після проведення експериментальної роботи кількість студентів з творчим
рівнем сформованості досвідноKопераційного компонента науковоKпізнавальK
ної компетентності збільшилась у експериментальній групі. Так, творчий рівень
був виявлений у 42 % студентів експериментальної групи та 5 % у контрольної,
частковоKпродуктивний рівень показали 48 % студентів експериментальної
вибірки та 30 % контрольної, відтворювальний рівень – відповідно 11 % та
60 %.

Окреслені результати засвідчують, що динаміка формування всіх компоK
нентів науковоKпізнавальної компетентності є вищою в експериментальній
вибірці, ніж у контрольній.

З метою статистичної перевірки ефективності розробленої експериментальK
ноKпедагогічної моделі формування науковоKпізнавальної компетентності
майбутніх учителів інформатики ми застосовували метод дисперсійного анаK
лізу (F – критерій Фішера).

Аналіз результатів констатувального експерименту, який мав місце після
закінчення експериментальної роботи, показав, що в експериментальних груK
пах у всіх вищих навчальних закладах, котрі виступили базою експерименту,
значно зросла кількість студентів з частковоKпродуктивним і творчим рівняK
ми сформованості компонентів науковоKпізнавальної компетентності. Поряд
з цим, у контрольній групі показники, в порівнянні з початковим констатуK
вальним експериментом, значно не змінилися.  Отже, результати формувальK
ного експерименту підтвердили правомірність розроблених педагогічних умов,
представлених у гіпотезі дослідження, й ефективність створеної експерименK
тальної моделі формування науковоKпізнавальної компетентності майбутніх
учителів інформатики.

Перспективи дослідження полягають у розкритті засобів активізації творK
чих можливостей майбутніх учителів інформатики через дослідницьку
діяльність, виявлення впливу науковоKпізнавальної компетентності на проK
фесійне функціонування вчителівKпрактиків у ході післядипломної підготовK
ки й перепідготовки.

Література
1. Галета  Я. Інформаційна культура в професійній підготовці майбутньоK

го педагога / Я.  Галета // Рідна школа. – 2011. – № 11. – С. 24K27.
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муKрекомендації виховання у майбутнього педагога таких його основних якоK
стей: стриманості, відповідальності, толерантності, вміння вибачати. ІІІ рівень:
проведіть дискусію з проблеми «Чи є вчитель актором?». Виявіть ті акторські
якості, котрі мають актуалізуватися в педагогічній праці вчителя. Як мають
взаємодіяти акторська гра педагога та щирість виявлення ним почуттів і ставK
лень.

«Основи наукових досліджень: І рівень: підготуйте реферат на тему
«Культура наукової мови в інформаційноKкогнітивній цивілізації»; обговоріть
у студентській групі роль роботи з книгою. Чому сучасна молодь мало читає?
Чи зменшилася актуальність дослідження літературних джерел? Яку роль у
розвитку особистості має художня література?  ІІ рівень: організуйте дискуK
сію на тему «Культура мовлення вчителяKдослідника». Розкрийте всі принциK
пово важливі аспекти цієї проблеми (лінгвістична, академічна, полікультурK
на компетенції, володіння комунікаційноKінформаційними технологіями,
вміння розробляти електронні підручники, організовувати конференції тощо);
ІІІ рівень: назвіть основні компоненти наукової статті. Схарактеризуйте їх.
На основі проведеного вами мікродослідження в школі оформіть статтю відпоK
відно до сучасних вимог.

 «Теоретичні основи інформатики»: І рівень: здійсніть аналіз різних
форм повідомлення інформації. Порівняйте ті форми, які існують сьогодні в
інформаційноKкомунікаційній сфері, та назвіть приклади; проаналізуйте різні
дефініції поняття «сигнал», які зустрічаються в науковій літературі. ВизначK
те, яка взаємозалежність існує між сигналами та інформацією; ІІ рівень: проK
аналізуйте процеси, які використовуються для передачі інформації в матеріK
альному світі, визначте засоби,  що застосовуються для цього та їхні параметK
ри сигналу. Представте отримані дані в табличному вигляді; чим відрізняютьK
ся поняття «джерело інформації» та «отримувач інформації». Чи є ці поняття
тотожними? Доведіть вашу думку. ІІІ рівень завдань: проведіть дискусію з
теми «Підходи до перетворення інформації, які зустрічаються в практичній
діяльності». Визначте ситуації, коли перетворення інформації відбуваються
без її втрати;  проаналізуйте вислів: «Вищою формою інформації, що виявK
ляється в управлінні та соціальних системах, є знання». Які, на Вашу думку,
знання є необхідними для вільного функціонування особистості в суспільстві.

«Технічні засоби навчання»: І рівень: схарактеризуйте інформатизаK
цію як систему взаємопов’язаних процесів (за О. Єршовим); визначте осK
новні напрями впровадження технічних засобів навчання в процес освіти. ІІ
рівень: дослідіть роботи науковців, які займалися проблемою застосування
технічних засобів в навчальному процесі (Ю. Бабанський, Є. Белкін, В. БесK
палько, І. Дрига, Г. Коджасапірова). Визначте провідні положення щодо впроK
вадження технічних засобів навчання в навчальний процес; які, на Ваш поK
гляд, відмінності має інформація як продукт виробництва від інших видів
продукції, створеною людиною. Схарактеризуйте кожну з відмінностей. ІІІ
рівень: порівняйте вітчизняний та зарубіжний досвід  впровадження технічK
них засобів навчання в освітній процес. Визначте, які відмінності у викорисK
танні існують у вітчизняному та зарубіжному навчальному процесі; укладіть
банк таких ситуацій на уроці, коли використання технічних засобів навчанK
ня є найбільш ефективним. Обґрунтуйте хід Ваших думок.

«Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі»:
І рівень: дайте власне визначення поняття «сучасні інформаційні технології».
Доведіть вашу позицію. Порівняйте власне визначення з існуючим в науковій
літературі; складіть таблицю сучасних методів навчання (новітніх із застосуK
ванням сучасних інформаційних технологій та традиційних інтерактивних
методів). ІІ рівень: зробіть ґрунтовний аналіз інформаційних технологій, які
використовуються в сучасному навчальному процесі. Отримані результати
представте у вигляді електронної презентації; проаналізуйте та визначте пракK
тичну значущість методів і засобів інформаційних технологій та способи їх
використання в сучасному навчальному процесі. ІІІ рівень: підготуйте повідомK
ленняKрозмірковування за тезою акад. О.Єршова: «Програмування – друга
грамотність»; в чому, на Вашу думку, полягає ідея «комп’ютерних навчальK
них середовищ» (за С. Пейпертом).

Після проведення експериментальної роботи кількість студентів з творчим
рівнем сформованості досвідноKопераційного компонента науковоKпізнавальK
ної компетентності збільшилась у експериментальній групі. Так, творчий рівень
був виявлений у 42 % студентів експериментальної групи та 5 % у контрольної,
частковоKпродуктивний рівень показали 48 % студентів експериментальної
вибірки та 30 % контрольної, відтворювальний рівень – відповідно 11 % та
60 %.

Окреслені результати засвідчують, що динаміка формування всіх компоK
нентів науковоKпізнавальної компетентності є вищою в експериментальній
вибірці, ніж у контрольній.

З метою статистичної перевірки ефективності розробленої експериментальK
ноKпедагогічної моделі формування науковоKпізнавальної компетентності
майбутніх учителів інформатики ми застосовували метод дисперсійного анаK
лізу (F – критерій Фішера).

Аналіз результатів констатувального експерименту, який мав місце після
закінчення експериментальної роботи, показав, що в експериментальних груK
пах у всіх вищих навчальних закладах, котрі виступили базою експерименту,
значно зросла кількість студентів з частковоKпродуктивним і творчим рівняK
ми сформованості компонентів науковоKпізнавальної компетентності. Поряд
з цим, у контрольній групі показники, в порівнянні з початковим констатуK
вальним експериментом, значно не змінилися.  Отже, результати формувальK
ного експерименту підтвердили правомірність розроблених педагогічних умов,
представлених у гіпотезі дослідження, й ефективність створеної експерименK
тальної моделі формування науковоKпізнавальної компетентності майбутніх
учителів інформатики.

Перспективи дослідження полягають у розкритті засобів активізації творK
чих можливостей майбутніх учителів інформатики через дослідницьку
діяльність, виявлення впливу науковоKпізнавальної компетентності на проK
фесійне функціонування вчителівKпрактиків у ході післядипломної підготовK
ки й перепідготовки.
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СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМОРОЗВИТКУ
МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІКИ

УДК 378.937
Мушинська Н. С.

У статті висвітлено проблему формування компетентності
саморозвитку майбутніх бакалаврів економіки, сформульовано
основні компоненти  компетентності саморозвитку, виявлено
критерії сформованості даної компетентності.

Ключові слова: компетентність саморозвитку, бакалавр еко%
номіки.

В статье рассмотрена проблема формирования компетент%
ности саморазвития будущих бакалавров экономики, сформули%
рованы основные компоненты компетентности саморазвития,
выявлены критерии сформированности данной компетентности.

Ключевые слова: компетентность саморазвития, бакалавр
экономики.

In the given article the problem of formation of self%development
competency of bachelors in economics is under consideration. The main
components of  self%development competency are formulated, the criteria
of formation of the given competency are revealed.

Key words: self%development competency, bachelors in economics.

СоціальноKекономічні зміни в Україні привели до необхідності модернізації
багатьох соціальних інститутів, у першу чергу, системи освіти. Однією з важK
ливих проблем оптимізації професійної підготовки кадрів є забезпечення умов
для повноцінного розвитку та саморозвитку особистості майбутнього фахівK
ця. Ця проблема пов’язана з такими пріоритетними науковоKпрактичними
завданнями, як орієнтація особистості на максимально повне виявлення своїх
індивідуальних можливостей у професійній сфері, творчого самовиявлення,
розвиток критичного мислення і рефлексивних умінь, формування соціальK
ної, комунікативної, інтеркультурної, інформаційної компетентностей.

Вивчення наукових джерел свідчить, що різні аспекти поданого питання
розглядалися з таких позицій: висвітлення методологічних засад розвитку й саK
морозвитку особистості в сучасному освітньому процесі (І. Бех, І. Зязюн, В.
Кремень, О. Савченко, В. Радул), розкриття шляхів підвищення професіоналK
ізму майбутніх фахівців (В. Андрущенко, Є. Барбіна, В. Гриньова, А. МаркоK
ва, Н. Ничкало, В. Семиченко), висвітлення компетентнісного підходу (Н.
Бібік, І. Зімняя, О. Локшина, О. Пометун, А. Хуторський),  дослідження особK
ливостей формування компетентності саморозвитку майбутніх фахівців (О.
Біла, Н. Кічук, Я. Кічук, М. Князян, С. Рябушко, Є. Улятовська).

Втім, проблема формування компетентності саморозвитку майбутніх екоK
номістівKбакалаврів залишається поза уваги науковців. Це й визначило мету
статті: визначити та розкрити зміст основних компонентів компетентності
саморозвитку майбутніх бакалаврів економіки, критерії  оцінки сформоваK
ності даної компетентності.

Дослідження наукового фонду [1K8] щодо сутності й компонентного склаK
ду компетентності, наукових позицій щодо сутності феноменів самоздійсненK
ня й структури компетентності саморозвитку, напрямів саморозвитку студентів
та його виявів дозволяють сформулювати визначення поняття «компетентність
саморозвитку майбутнього бакалавра економіки» – це є інтегративне особисK
тісне утворення, яке відбиває прагнення до вдосконалення й актуалізації унK
ікальної сутності студента, його духовності, знання засобів розвитку своїх можK
ливостей, вмінь втілювати власні ідеї на практиці в економічній сфері з меK
тою виявлення найкращого в собі.

Маємо змогу більш докладно представити структуру компетентності самоK
розвитку майбутнього бакалавра економіки, яка представлена такими комK
понентами: мотиваційний (представлений такими утвореннями, як моральні
норми, мотиви й інтереси), ресурсний (який містить знання про сутність саK
морозвитку в економічній діяльності, засоби самоздійснення в підприємницькій
творчості), функціональний (що відображає володіння вміннями програмуK
вати, проектувати шляхи власного саморозвитку, діагностувати результаK
тивність цих процесів).

Мотиваційний компонент компетентності саморозвитку відображає сисK
тему таких мотивів і прагнень особистості:

K цінності іншої людини, її духовного збагачення, всебічного вдосконаленK
ня, що й спонукає особистість розвивати себе;

K прагнення творити морально відповідний простір сучасного суспільства;
K бажання відповідати своєму ідеалові людини й фахівця в економічній

діяльності;




