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В статье сформулировано понятие «научно%познавательная
компетентность». Рассматривается процесс формирования де%
ятельностно%операционного компонента научно%познавательной
компетентности будущих учителей информатики. Проанализи%
рованы и выделены педагогические условия формирования данной
компетентности в процессе высшего образования.

Ключевые слова: компетентность, научно%познавательная
компетентность, деятельностно%операционный компонент, си%
стема самостоятельных заданий.

У статті сформульовано поняття «науково%пізнавальна компе%
тентність». Розглядається процес формування діяльнісно%операцій%
ного компонента науково%пізнавальної компетентності майбутніх
учителів інформатики. Проаналізовано та виділено педагогічні умо%
ви формування даної компетентності в процесі вищої освіти.

Ключові слова: компетентність, науково%пізнавальна компе%
тентність,  діяльнісно%операційний  компонент, система само%
стійних завдань.

In the article the concept “scientific and cognitive competence” is
formulated. The process of formation of the active%operational component
of future computer science teachers’ scientific%cognitive competence is
considered. The pedagogical means of formation of this competency are
analyzed and underlined.

Key!words: competence, scientific and cognitive competence,active
and operational component.

Актуальність статті зумовлена однією з найбільш важливих проблем суK
часності, якою небезпідставно вважають збереження й відтворення здібності
особистості до вільної орієнтації у щільності інформаційних проблемних полів,
здійснення відкриття, створення й пояснення фактів життя. Особливої важK
ливості в цьому аспекті набуває підвищення ефективності підготовки майK
бутніх учителів інформатики, а саме їхньої науковоKпізнавальної компетентK
ності, професійноKтворчих умінь.

Вивчення наукових джерел дозволяє стверджувати, що існують такі наK
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вальної діяльності учнів та студентів (К. Абульханова, О. Бережнова, О.
Бугрій, С. Воровщиков, М. Ліпман, Н. Морзе, А. Новиков, Д. Новиков, В.
Петровський, Б. Пірлмен).
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Grove, CA: Brooks / Cole Publishing Company, 1998. – 376 p.
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Third edition / R.D. Myrick. – Minneapolis, MN: Educational Media Corporation,
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PEDAGOGICAL COOPERATION AS AN ANALOG MODEL OF THE
PSYCHOLOGICAL GUIDANCE

Velitchenko L.K.
Abstract. The theoretical analysis of the pedagogical activity which

has pointed out on the pedagogical discourse as an element of the base
model of the pedagogical cooperation, and also on a possibility to use the
information according to the pedagogical cooperation for getting an analog
model of the psychological guidance is presented in the article.

The main features in the concepts of «pedagogical co%operation» and
the «psychological guidance» are specified. The signs of co%operation are
defined, due to which a man can learn how to overcome some difficult
life situations. The interactive relations between a teacher and a student
specify a possibility for the determination of essence signs of the
psychological guidance by an appeal to the proper researches of the
pedagogical activity.

The research focuses on such aspects as the social perception
phenomena (it determines the modality of the interpersonal contacts), the
previous experience, the system of values, the individual estimation of
situation, attitudes, and also the features of the dialog and personality, of
the cognitive and interactive reflection.  It is underlined that the speech is
based on the psychological guidance in the pedagogical discource, due to
which a common interactive space is created. This space is determined by
the teacher’s individual activity style according to his orientation on the
certain sides of the pedagogical process and the pedagogical stereotypes.

Psychological guidance as a part of the pedagogical co%operation is
based on the following criteria: а) integral skills of the effective actions;
b) requirements to the pedagogical process; c) activity relationes; d)
methods of the activity realization. Psychological guidance is also based
on the following: а) reflection and regulation of the life circumstances;
b) awareness of the communication and act ivity experience.
Psychological guidance reproduces the general work experience of a
teacher, activity relations in the pedagogical and student’s collectives.
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процесу діяльності. При цьому провідним механізмом результативності розK
гортання діяльності, на погляд науковців, виступає саморегуляція [8]. В цілоK
му, володіння окресленими вище вміннями є передумовою професійного розK
витку особистості.

Серед складових елементів досвідноKопераційного компонента є важливим
й прогностичні. Як відомо (А. Захаров), педагогічне прогнозування – це проK
цес дослідження можливих тенденцій і перспектив розвитку об’єктів і суб’єктів
педагогічної реальності. Основними діями, що відбивають прогностику педаK
гога є моделювання педагогічних ситуацій, їхнє перетворення, висунення гіпоK
тез, пропедевтичний аналіз наслідків, планування.

Важливими є й рефлексивні вміння, тобто вміння здійснювати самоконтK
роль, самоаналіз, самооцінку. Розробляючи авторську модель досліджуваноK
го процесу, ми виходили з того, що рефлексія – це процес, котрий, насампеK
ред, передбачає самоаналіз й самооцінювання, що й дозволяє скоректувати
науковоKпізнавальну діяльність.

К. Абульханова наголошує, що при розв’язанні проблеми є необхідним
ввести контексти, які допомогли б конкретизувати її сутність. Науковець проK
понує послідовні кроки вивчення проблеми, котрі визначаються нею як «паK
раметри контекстів»: виявлення причин виникнення проблеми, можливих
наслідків її розв’язання, усвідомлення відповідальності за них, використання
допомоги інших людей у цій діяльності, передбачення ймовірної неповноти
інформації з проблеми, аналіз власного досвіду її розв’язання та значущості
прийнятих рішень [1].

М. Князян, розробила процесуальноKопераційну сітку самостійноKдослідK
ницької діяльності, котра містить дев’ять комплексів дослідницьких дій: утK
ворення вихідної бази дослідження, вивчення теоретичної інформації, проK
ведення діагностувального експерименту, утворення моделі формувального
етапу педагогічного експерименту, аргументація власної наукової позиції,
узагальнення експериментальних даних, прогнозування наслідків дослідженK
ня, оформлення результатів наукового пошуку, самооцінка [6].

Важливою передумовою реалізації пошуку є володіння прийомами розуK
мової діяльності, при цьому, на думку О. Бугрій, їхній горизонтальний зв’яK
зок має відображатися крізь призму вертикального зв’язку. Так, аналіз, синK
тез, порівняння, узагальнення й класифікація мають формуватися в контексті
трьохрівневої системи, де перший рівень передбачає знання сутності, значенK
ня, структури об’єкта, котрий вивчається, другий – застосування знань, третій
– узагальнення й перенос знань і вмінь у нові ситуації [2].

В концепції формування навчальноKпізнавальної компетентності, запропоK
нованої С. Воровщиковим, навчальноKпізнавальна діяльність вимагає володінK
ня загальнонавчальними вміннями трьох груп – це навчальноKуправлінські,
навчальноKінформаційні, навчальноKлогічні, де до навчальноKінформаційних
науковець відносить вміння працювати з письмовими або усними текстами,
реальними об’єктами як джерелами інформації; до навчальноKлогічних – аналіз,
синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, визначення понять, доведенK
ня, спростування, визначення й розв’язання проблем [3].

З позицій активності мислення, що відповідає об’єкту думки, мотивації та
наміру досягти інтелектуального успіху, Є. Старовойтенко розкриває систему

Поряд з цим, проблема розкриття операційноKпроцесуальних аспектів
науковоKпізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики потреK
бує уточнення. Саме тому метою нашої статті є висвітлити сутність окресленої
компетентності та схарактеризувати її діяльнісноKопераційний компонент.

Аналіз психологоKпедагогічних наукових праць (О. Бережнова, С. ВоровK
щиков, М. Князян, М. Ліпман, О. Савченко) дозволяє розглядати науковоK
пізнавальну компетентність майбутнього вчителя інформатики як спроK
можність на основі сформованих мотивів і цінностей пізнавальної діяльності
та системи знань про закономірності її розгортання ефективно виконувати
наукове дослідження з послідовною рефлексією процесу самовдосконалення
в цій діяльності. Проведене нами дослідження засвідчило що науковоKпізнаK
вальна компетентність є складним утворенням, що зумовлює формування у
студентів кожного з його компонентів – мотиваційноKаксіологічного, когніK
тивноKтеоретичного, досвідноKопераційного.

Як наголошують дослідники (Н. Морзе), підготовка майбутніх учителів
інформатики повинна бути настільки «глибокою, широкою і надійною», щоб
забезпечити реалізацію всіх можливих форм використання комп’ютера в наK
вчальному процесі. Неабиякої значущості набуває при цьому формування
діяльнісноKопераційного компонента науковоKпізнавальної компетентності,
одним з елементів якого є  володіння процедурами наукового пошуку. На наш
погляд, оволодіння цими процедурами слугує розвитку ЯKконцепції особисK
тості, забезпечуючи оптимальність її функціонування, починаючи із самовизK
начення та закінчуючи самореалізацією в професійному просторі [7].

В. Петровський, аналізуючи проблему просторів існування особистості, зазK
начає, що важливим завданням сьогодення є упорядкування знань, яке
здійснюється за допомогою класифікації, типологізації, систематизації феноменів.
У цьому ряду набуває значення виявлення механізмів зціплення різних просторів,
сумісного функціонування їхніх контентів [9]. Отже, особистість має володіти
апаратом багаторівневого, поліспрямованого пошуку, який дозволяє виявити як
структуру досліджуваного феномена, так і взаємозв’язок різних конструктів у
форматі декількох феноменів, їхній взаєморозвиток та взаємовплив.

Формування вміння вчитися, як наголошують науковці (О. Бугрій), пеK
редбачає оволодіння способами навчальної діяльності, серед яких основними
є виявлення залежностей в навчальному матеріалі, повноцінний аналіз засK
воєної інформації, створення образів об’єктів та оперування ними, самостійне
складання завдань, розробка запитань, самоконтроль.

ДосвідноKопераційний компонент передбачає також оволодіння мисленK
нєвими операціями та вміннями. Б. Пірлмен підкреслює, що навички мисK
лення – це є інструментальні засоби, кожен з яких спрямований на реалізаK
цію окремих цілей, а саме: визначення корисної інформації, перспективних
цілей, не зважаючи на емоційні уподобання чи антипатії; ідентифікація і
структурування блоків інформації; зосередження на певній меті; вбачання
послідовності можливих подій та прогноз їхніх наслідків; розпізнання альтерK
натив з метою створення нових можливостей; визнання різних точок зору [10].

В концепції навчання методології (А. Новиков, Д. Новиков) підкреслюєтьK
ся, що ефективна організація будьKякої діяльності суттєво залежить від волоK
діння вміннями цілепокладання, проектування, конструювання, рефлексії
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Поряд з цим, проблема розкриття операційноKпроцесуальних аспектів
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пізнавальну компетентність майбутнього вчителя інформатики як спроK
можність на основі сформованих мотивів і цінностей пізнавальної діяльності
та системи знань про закономірності її розгортання ефективно виконувати
наукове дослідження з послідовною рефлексією процесу самовдосконалення
в цій діяльності. Проведене нами дослідження засвідчило що науковоKпізнаK
вальна компетентність є складним утворенням, що зумовлює формування у
студентів кожного з його компонентів – мотиваційноKаксіологічного, когніK
тивноKтеоретичного, досвідноKопераційного.

Як наголошують дослідники (Н. Морзе), підготовка майбутніх учителів
інформатики повинна бути настільки «глибокою, широкою і надійною», щоб
забезпечити реалізацію всіх можливих форм використання комп’ютера в наK
вчальному процесі. Неабиякої значущості набуває при цьому формування
діяльнісноKопераційного компонента науковоKпізнавальної компетентності,
одним з елементів якого є  володіння процедурами наукового пошуку. На наш
погляд, оволодіння цими процедурами слугує розвитку ЯKконцепції особисK
тості, забезпечуючи оптимальність її функціонування, починаючи із самовизK
начення та закінчуючи самореалізацією в професійному просторі [7].

В. Петровський, аналізуючи проблему просторів існування особистості, зазK
начає, що важливим завданням сьогодення є упорядкування знань, яке
здійснюється за допомогою класифікації, типологізації, систематизації феноменів.
У цьому ряду набуває значення виявлення механізмів зціплення різних просторів,
сумісного функціонування їхніх контентів [9]. Отже, особистість має володіти
апаратом багаторівневого, поліспрямованого пошуку, який дозволяє виявити як
структуру досліджуваного феномена, так і взаємозв’язок різних конструктів у
форматі декількох феноменів, їхній взаєморозвиток та взаємовплив.

Формування вміння вчитися, як наголошують науковці (О. Бугрій), пеK
редбачає оволодіння способами навчальної діяльності, серед яких основними
є виявлення залежностей в навчальному матеріалі, повноцінний аналіз засK
воєної інформації, створення образів об’єктів та оперування ними, самостійне
складання завдань, розробка запитань, самоконтроль.

ДосвідноKопераційний компонент передбачає також оволодіння мисленK
нєвими операціями та вміннями. Б. Пірлмен підкреслює, що навички мисK
лення – це є інструментальні засоби, кожен з яких спрямований на реалізаK
цію окремих цілей, а саме: визначення корисної інформації, перспективних
цілей, не зважаючи на емоційні уподобання чи антипатії; ідентифікація і
структурування блоків інформації; зосередження на певній меті; вбачання
послідовності можливих подій та прогноз їхніх наслідків; розпізнання альтерK
натив з метою створення нових можливостей; визнання різних точок зору [10].

В концепції навчання методології (А. Новиков, Д. Новиков) підкреслюєтьK
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Отже, оволодіння досвідноKопераційним компонентом здатне забезпечити
акмеологічний ресурс особистості, оскільки студент набуває вміння самостійно
здобувати нові знання, розробляти актуальні для його діяльності технології,
планувати й здійснювати саморозвиток і самореалізацію.

Всі складники досвідноKопераційного компонента науковоKпізнавальної
компетентності майбутніх вчителів інформатики можуть бути систематизоK
вані за такими блоками, як пізнавальноKпошуковий та пізнавальноKтворчий,
де: пізнавально%пошуковий відображає суто пошукові дії з інформацією
(аналіз вихідних даних, формулювання об’єкта, предмета, мети, завдань, гіпоK
тези дослідження, програмування роботи, підбір методів, створення власного
каталогу наукових праць, робота з науковими текстами, пошук інформації в
глобальній мережі Інтернет (конспектування, анотація, складання тез і реK
зюме, цитування), організація співбесід з професіоналами в досліджуваній
галузі, проведення анкетувань, тестувань, інтерв’ю, здійснення експертної
оцінки, опрацювання накопичених даних (їхній аналіз, синтез, систематизаK
ція, класифікація, узагальнення, перевірка статистичної достовірності), розK
робка моделі формувального експерименту, аргументація своєї наукової поK
зиції, формулювання висновків); пізнавально%творчий передбачає охоплення
декількох вузлових проблем наукової галузі, генерацію цікавих ідей, варіаK
тивність переконструювання гіпотези (або гіпотез), розширення / звуження
поля пошуку, диверсифікацію компонентів моделі (їх збільшення або зменK
шення), розробку методів візуалізації авторської концепції з метою максиK
мального висвітлення її етапів, цілей, засобів, проектування перспектив власK
ного внесення в майбутнє через результати науковоKпізнавальної діяльності.

Особливого значення діяльнісноKопераційний компонент набуває саме у
професійній діяльності вчителів інформатики, бо динамічний розвиток й поK
стійне оновлення знань відбувається саме в галузі інформатики. Майбутній
фахівець має володіти такими пізнавальними вміннями як: уміння самостійно
підбирати математичні методи для розв’язування прикладних задач інфорK
матики, здійснювати пошук в сучасних інформаційних базах даних, глоK
бальній мережі Інтернет, зберігати, опрацьовувати та аналізувати отриману
інформацію, проектувати, конструювати бази даних, інформаційноKпошуK
кові системи, використовувати різноманітні стратегії розв’язування задач за
допомогою мультимедійних технологій з метою вдосконалення процесу наK
вчання тощо. Слід зазначити, що розвинені вміння з побудови алгоритмів та
програмування сприяють розвитку дослідницьких навичок та розумових
здібностей майбутніх учителів інформатики [7].

Слід зазначити, що сформувати практичні вміння у студентів можливо
лише за умови їхньої активної самостійної діяльності, саме тому, важливою
педагогічною умовою професійної підготовки майбутнього вчителя інформаK
тики є впровадження в цикл навчальних дисциплін різнорівневої системи саK
мостійних завдань, які насичені інформацією, створюють в навчальному проK
цесі ситуації «когнітивного дисбалансу» та забезпечують оволодіння досвідноK
операційним компонентом науковоKпізнавальної компетентності.

Наведемо приклади деяких завдань, які були систематизовані за трьохрівK
невою шкалою: «Основи наукових досліджень»: І рівень: підготуйте рефеK
рат на тему «Культура наукової мови в інформаційноKкогнітивній цивілізації»;

мисленнєвих прийомів, які актуалізуються в контексті тієї чи іншої установK
ки особистості. Науковець аргументує необхідність виокремлення установки
на пізнання, на розуміння, на інтерпретацію, на діалог, на рефлексію, на доK
тепність, на творчість.

Привертає увагу та система мисленнєвих прийомів, котрі актуалізуються,
за Є. Старовойтенко, в установці на пізнання, а саме: визначення в об’єкті
відомих або нових якостей, фіксація взаємодії між його опозиційними якосK
тями, встановлення нових або заперечення відомих зв’язків об’єкта з іншиK
ми, визначення причин виникнення та змінювання об’єкта, можливостей його
перетворення, виявлення станів об’єкта та їхній вплив на нього, оцінювання
позитивних і негативних сторін об’єкта [11]. В площині педагогічного досліK
дження ці прийоми здійснюються в ході теоретичного аналізу певного педагоK
гічного феномена, розкриття його характеристик та взаємозв’язків з іншими
феноменами.

Задля більш глибокого розуміння сутності досвідноKопераційного компоK
нента науковоKпізнавальної компетентності має неабиякого значення розкK
риття запропонованих Є. Старовойтенко типів ходу думки особистості у вивK
ченні певного об’єкта. Цими типами є канонізація об’єкта, його критика,
проблематизація, ідеалізація, перетворення, а також компенсація знання про
об’єкт. Науковець сформулювала дії, котрі актуалізуються в кожному з окK
реслених типів. Аналіз цих дій свідчить, що вони відзначаються дослідницьK
ким характером, оскільки передбачають багатостороннє висвітлення змісту й
характеру певного об’єкта (з точки зору репродукції його якостей, фіксації
внутрішніх протиріч, розкриття можливостей його перетворення, виявлення
маловідомих характеристик, висвітлення потенціалу його вдосконалення).

Вивчення наукових підходів щодо класифікації вмінь досвідноKопераційK
ного компонента науковоKпізнавальної компетентності дозволяє констатуваK
ти, що параметри, котрі використовуються задля оцінки творчого, критичноK
го або продуктивного мислення, відбивають не лише певні якості особистості,
а часто вміння накопичувати, опрацьовувати, аналізувати інформацію, проK
дукувати ідеї, аргументувати їх, узагальнювати, тобто конкретні дії, що актуK
алізуються в площині пошукової діяльності.

Слід зазначити, що проблема формування творчих якостей особистості
часто знаходиться в центрі уваги дослідників процесів генерування нового
знання. Отже, окрім оволодіння вміннями пошукового характеру, котрі склаK
дають ядро науковоKпізнавальної компетентності, науковці привертають уваK
гу й до системи творчих умінь.

Системність і послідовність розгортання креативного процесу передбачаєтьK
ся в теорії Д. Гілфорда, який запропонував його чотири етапи: відчуття проK
блеми, аналіз матеріалу, актуалізація накопиченої в пам’яті інформації, форK
мулювання гіпотез (що передбачає гнучкість мислення), поточна оцінка, що
здійснюється протягом розв’язання проблем. Науковець висунув чіткі вимоK
ги щодо креативності особистості, серед них: здатність відшукувати й ставити
проблеми; здібність генерувати велику кількість ідей; гнучкість як продукуK
вання різноманітних ідей; здатність вдосконалювати об’єкт, додаючи деталі;
володіння аналізом і синтезом. Як бачимо, вимоги до особистості торкаютьK
ся, насамперед, умінь генерувати й діверсифікувати інноваційні ідеї [4].
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програмування сприяють розвитку дослідницьких навичок та розумових
здібностей майбутніх учителів інформатики [7].

Слід зазначити, що сформувати практичні вміння у студентів можливо
лише за умови їхньої активної самостійної діяльності, саме тому, важливою
педагогічною умовою професійної підготовки майбутнього вчителя інформаK
тики є впровадження в цикл навчальних дисциплін різнорівневої системи саK
мостійних завдань, які насичені інформацією, створюють в навчальному проK
цесі ситуації «когнітивного дисбалансу» та забезпечують оволодіння досвідноK
операційним компонентом науковоKпізнавальної компетентності.

Наведемо приклади деяких завдань, які були систематизовані за трьохрівK
невою шкалою: «Основи наукових досліджень»: І рівень: підготуйте рефеK
рат на тему «Культура наукової мови в інформаційноKкогнітивній цивілізації»;

мисленнєвих прийомів, які актуалізуються в контексті тієї чи іншої установK
ки особистості. Науковець аргументує необхідність виокремлення установки
на пізнання, на розуміння, на інтерпретацію, на діалог, на рефлексію, на доK
тепність, на творчість.

Привертає увагу та система мисленнєвих прийомів, котрі актуалізуються,
за Є. Старовойтенко, в установці на пізнання, а саме: визначення в об’єкті
відомих або нових якостей, фіксація взаємодії між його опозиційними якосK
тями, встановлення нових або заперечення відомих зв’язків об’єкта з іншиK
ми, визначення причин виникнення та змінювання об’єкта, можливостей його
перетворення, виявлення станів об’єкта та їхній вплив на нього, оцінювання
позитивних і негативних сторін об’єкта [11]. В площині педагогічного досліK
дження ці прийоми здійснюються в ході теоретичного аналізу певного педагоK
гічного феномена, розкриття його характеристик та взаємозв’язків з іншими
феноменами.

Задля більш глибокого розуміння сутності досвідноKопераційного компоK
нента науковоKпізнавальної компетентності має неабиякого значення розкK
риття запропонованих Є. Старовойтенко типів ходу думки особистості у вивK
ченні певного об’єкта. Цими типами є канонізація об’єкта, його критика,
проблематизація, ідеалізація, перетворення, а також компенсація знання про
об’єкт. Науковець сформулювала дії, котрі актуалізуються в кожному з окK
реслених типів. Аналіз цих дій свідчить, що вони відзначаються дослідницьK
ким характером, оскільки передбачають багатостороннє висвітлення змісту й
характеру певного об’єкта (з точки зору репродукції його якостей, фіксації
внутрішніх протиріч, розкриття можливостей його перетворення, виявлення
маловідомих характеристик, висвітлення потенціалу його вдосконалення).

Вивчення наукових підходів щодо класифікації вмінь досвідноKопераційK
ного компонента науковоKпізнавальної компетентності дозволяє констатуваK
ти, що параметри, котрі використовуються задля оцінки творчого, критичноK
го або продуктивного мислення, відбивають не лише певні якості особистості,
а часто вміння накопичувати, опрацьовувати, аналізувати інформацію, проK
дукувати ідеї, аргументувати їх, узагальнювати, тобто конкретні дії, що актуK
алізуються в площині пошукової діяльності.

Слід зазначити, що проблема формування творчих якостей особистості
часто знаходиться в центрі уваги дослідників процесів генерування нового
знання. Отже, окрім оволодіння вміннями пошукового характеру, котрі склаK
дають ядро науковоKпізнавальної компетентності, науковці привертають уваK
гу й до системи творчих умінь.

Системність і послідовність розгортання креативного процесу передбачаєтьK
ся в теорії Д. Гілфорда, який запропонував його чотири етапи: відчуття проK
блеми, аналіз матеріалу, актуалізація накопиченої в пам’яті інформації, форK
мулювання гіпотез (що передбачає гнучкість мислення), поточна оцінка, що
здійснюється протягом розв’язання проблем. Науковець висунув чіткі вимоK
ги щодо креативності особистості, серед них: здатність відшукувати й ставити
проблеми; здібність генерувати велику кількість ідей; гнучкість як продукуK
вання різноманітних ідей; здатність вдосконалювати об’єкт, додаючи деталі;
володіння аналізом і синтезом. Як бачимо, вимоги до особистості торкаютьK
ся, насамперед, умінь генерувати й діверсифікувати інноваційні ідеї [4].
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тичній діяльності», визначте ситуації, коли перетворення інформації відбуваK
ються без її втрати;  проаналізуйте вислів: «Вищою формою інформації, що
виявляється в управлінні та соціальних системах, є знання» та визначте, які, на
Вашу думку, знання є необхідними для вільного функціонування особистості в
суспільстві. «Технічні засоби навчання»: І рівень: охарактеризуйте інформаK
тизацію 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 технK
ічних засобів в навчальному процесі, та визначте провідні положення щодо впроK
вадження технічних засобів навчання в навчальний процес;  які, на Ваш погляд,
відмінності має інформація як продукт виробництва від інших видів продукції,
створеною людиною, схарактеризуйте кожну з відмінностей; ІІІ рівень: висвітліть
зарубіжний досвід упровадження нових інформаційних технологій у навчальний
процес, представте досліджену Вами інформацію у вигляді електронної презенK
тації; укладіть банк таких ситуацій на уроці, коли використання технічних заK
собів навчання є найбільш ефективним, обґрунтуйте хід Ваших думок. «Вико!
ристання обчислювальної техніки у навчальному процесі»: І рівень завK
дань: дайте власне визначення поняття «сучасні інформаційні технології», доведіть
вашу позицію та порівняйте власне визначення з існуючим в науковій літературі;
які, на Вашу думку, можливості надають сучасні інформаційні технології учням
та вчителям; ІІ рівень завдань: дослідіть та визначте головні функції, які має поK
єднувати у собі електронний посібник, отримані дані систематизуйте у відповідній
таблиці;   проаналізуйте систему підготовки вчителя до використання інформацK
ійних технологій у навчальному процесі, запропоновану М. Жалдаком. ОтриK
мані результати викладіть у вигляді реферативного повідомлення; ІІІ рівень завK
дань: розробіть власні методичні рекомендації, щодо розробки електронних поK
сібників; підготуйте повідомленняKрозмірковування за тезою акад. О.Єршова:
«Програмування – друга грамотність».

Отже, науковоKпізнавальна компетентність відбиває бажання оволодіваK
ти особистісно й професійно значущою інформацією, розробляти новітні заK
соби підвищення ефективності педагогічної діяльності в процесі навчання
інформатики.  Перспективи дослідження полягають у виявлення впливу науK
ковоKпізнавальної компетентності на професійне функціонування вчителівK
практиків у ході післядипломної підготовки й перепідготовки.
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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 принципоK
во важливі аспекти цієї проблеми (лінгвістична, академічна, полікультурна
компетенції, володіння комунікаційноKінформаційними технологіями, вміння
розробляти електронні підручники, організовувати конференції тощо); ІІІ
рівень: назвіть основні компоненти наукової статті. Схарактеризуйте їх. На осK
нові проведеного вами мікродослідження в школі оформіть статтю відповідно
до сучасних вимог; схарактеризуйте вимоги до підготовки наукової рецензії та
відгуку. Напишіть рецензії на статті з фахового педагогічного видання. «Педа!
гогіка»: І рівень: напишіть роздумKаналіз щодо можливостей оптимізації науK
ковоKдослідної праці сучасного вчителяKпрактика; підготуйте повідомленняK
рефлексію на тему «НауковоKпізнавальна компетентність як база професійноK
го зростання сучасного директора школи»; ІІ рівень:  дослідіть пізнавальні можK
ливості старшокласників передвипускного та випускного класів у самоорганіK
зації наукової конференції з проблеми протистояння маніпуляціям свідомістю
людей; на основі аналізу наукових праць розкрийте сутність поняття «інновацK
ійна культура особистості»; ІІІ рівень: розробіть систему засобів активізації коK
лективної дослідницької роботи класу на уроках інформатики; утворіть систеK
му програм, що оптимізують засвоєння учнями матеріалу навчальної дисциплK
іни «Інформатика». Проведіть конкурс та оберіть найбільш цікаві програми.
«Основи педагогічної майстерності»: І рівень: розкрийте роль педагога у
формуванні позитивного світогляду дітей у контексті «кризи філософії та педаK
гогіки». Яким чином інформатизація суспільства може розв’язати / створити
проблеми духовного відчуження людей; обговоріть вплив темпераменту, волі,
характеру педагога на світосприйняття дитини; ІІ рівень: розробіть програмуK
рекомендації виховання у майбутнього педагога таких його основних якостей:
стриманості, відповідальності, толерантності, вміння вибачати; розкрийте взаєK
мозв’язок між вольовими якостями вчителя та стилем його педагогічного спілкуK
вання (авторитарний, демократичний, байдужий); ІІІ рівень: проведіть дискуK
сію з проблеми «Чи є вчитель актором?». Виявіть ті акторські якості, котрі маK
ють актуалізуватися в педагогічній праці вчителя. Як мають взаємодіяти акK
торська гра педагога та щирість виявлення ним почуттів і ставлень; розробіть
програму функціонування школи з оптимальним характером взаємозв’язків
між членами педагогічного колективу. «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. Визначте, чи існує взаємозалежність між сигналами та
інформацією; ІІ рівень: проаналізуйте процеси, які використовуються для пеK
редачі інформації в матеріальному світі, визначте засоби,  що застосовуються
для цього та їхні параметри сигналу, представте отримані дані в табличному
вигляді; чим відрізняються поняття «джерело інформації» та «отримувач інфорK
мації». Чи є ці поняття тотожними? Доведіть вашу думку; надайте ґрунтовну
характеристику поняття «ентропія» як міри невизначеності; ІІІ рівень: проведіть
дискусію з теми «Підходи до перетворення інформації, які зустрічаються в пракK
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тичній діяльності», визначте ситуації, коли перетворення інформації відбуваK
ються без її втрати;  проаналізуйте вислів: «Вищою формою інформації, що
виявляється в управлінні та соціальних системах, є знання» та визначте, які, на
Вашу думку, знання є необхідними для вільного функціонування особистості в
суспільстві. «Технічні засоби навчання»: І рівень: охарактеризуйте інформаK
тизацію 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 технK
ічних засобів в навчальному процесі, та визначте провідні положення щодо впроK
вадження технічних засобів навчання в навчальний процес;  які, на Ваш погляд,
відмінності має інформація як продукт виробництва від інших видів продукції,
створеною людиною, схарактеризуйте кожну з відмінностей; ІІІ рівень: висвітліть
зарубіжний досвід упровадження нових інформаційних технологій у навчальний
процес, представте досліджену Вами інформацію у вигляді електронної презенK
тації; укладіть банк таких ситуацій на уроці, коли використання технічних заK
собів навчання є найбільш ефективним, обґрунтуйте хід Ваших думок. «Вико!
ристання обчислювальної техніки у навчальному процесі»: І рівень завK
дань: дайте власне визначення поняття «сучасні інформаційні технології», доведіть
вашу позицію та порівняйте власне визначення з існуючим в науковій літературі;
які, на Вашу думку, можливості надають сучасні інформаційні технології учням
та вчителям; ІІ рівень завдань: дослідіть та визначте головні функції, які має поK
єднувати у собі електронний посібник, отримані дані систематизуйте у відповідній
таблиці;   проаналізуйте систему підготовки вчителя до використання інформацK
ійних технологій у навчальному процесі, запропоновану М. Жалдаком. ОтриK
мані результати викладіть у вигляді реферативного повідомлення; ІІІ рівень завK
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рекомендації виховання у майбутнього педагога таких його основних якостей:
стриманості, відповідальності, толерантності, вміння вибачати; розкрийте взаєK
мозв’язок між вольовими якостями вчителя та стилем його педагогічного спілкуK
вання (авторитарний, демократичний, байдужий); ІІІ рівень: проведіть дискуK
сію з проблеми «Чи є вчитель актором?». Виявіть ті акторські якості, котрі маK
ють актуалізуватися в педагогічній праці вчителя. Як мають взаємодіяти акK
торська гра педагога та щирість виявлення ним почуттів і ставлень; розробіть
програму функціонування школи з оптимальним характером взаємозв’язків
між членами педагогічного колективу. «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. Визначте, чи існує взаємозалежність між сигналами та
інформацією; ІІ рівень: проаналізуйте процеси, які використовуються для пеK
редачі інформації в матеріальному світі, визначте засоби,  що застосовуються
для цього та їхні параметри сигналу, представте отримані дані в табличному
вигляді; чим відрізняються поняття «джерело інформації» та «отримувач інфорK
мації». Чи є ці поняття тотожними? Доведіть вашу думку; надайте ґрунтовну
характеристику поняття «ентропія» як міри невизначеності; ІІІ рівень: проведіть
дискусію з теми «Підходи до перетворення інформації, які зустрічаються в пракK



153152

САМОСТІЙНО�ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПОДОЛАННЯ

ПЕДАГОГІЧНИХ БАР’ЄРІВ
УДК 378.937
Князян М.О.

В статье исследуется сущность понятия «педагогический ба%
рьер». Представлена роль самостоятельно%исследовательской
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Однією з принципово важливих проблем сьогодення є підготовка фахівK
ця, здатного розв’язувати проблемні ситуації, досліджувати засоби оптиміK
зації професійної діяльності, розробляти та втілювати інноваційні проекти. В
цьому контексті питання про підготовку особистості до подолання педагогічK
них бар’єрів набуває особливого значення. Ця проблема пов’язана з такими
науковими завданнями, як активізація професійної підготовки студентів,
формування у них гнучкості та креативності мислення, забезпечення їхньої
мобільності.

Аналіз наукових джерел [1K3] дозволяє виокремити такі напрями дослідженK
ня окресленої проблеми: оптимізація професійної підготовки майбутніх фахівців
(В. Андрущенко, Є. Барбіна, І. Бех, В. Гриньова, І. Зязюн, Н. Кічук, М. КняK
зян, В. Кремень, З. Курлянд, Н. Ничкало, С. Сисоєва), сутність та функції комK
петентності подолання бар’єрів (І. Глазкова), методологія компетентнісного підхоK
ду (Н. Бібік, О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко).

Втім, питання про активізацію підготовки студентів до подолання бар’єрів
потребує більш детального вивчення. Метою статті є висвітлення ролі самоK
стійноKдослідницької роботи у підготовці майбутніх фахівців до подолання
педагогічних бар’єрів.

Як відомо [3], психологічний бар’єр виникає за умов, якщо особистість
виявляє певну пасивність у діяльності, причиною якої виступає новизна ситуK
ації, її небезпечність, негативна інформація, відсутність гнучкості мислення

results of scientific and cognitive activity. It is possible to form students’
practical skills by means of their active self%study. So, the pedagogical
mean of active and operational component formation is to implement
the system of different levels of self%educational tasks to the serias of
academic subjects «Pedagogy», «The basis of scientific research», «The
basis of pedagogical excellence», «Technical means of studying».
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«THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASICS OF THE
ACTIVE AND OPERATIONAL COMPONENT OF FUTURE COMPUER
SCIENCE TEACHERS’ SCIENTIFIC AND COGNITIVE COMPETENCE»

Kozhukhar Zhanna

The relevance of the article «Theoretical and methodological basics
of the active and operational component of future compuer science
teachers’ scientific and cognitive competence» is determined by the
tendency to form the scientific mentality, creative skills and abilities of
the young generation, to organize an independent research activity and
by the mission of future teachers to apply innovative technologies into
the teaching process. The aim of the article is to reveal the essence of
the scientific and cognitive competency and its active and operational
component.  The active and operational component of the scientific and
cognitive competency is systemized by cognitive and research and
cognitive and creative blocks. The cognitive and research block is
defined by information search (analysis of the initial data, formulation
of object, subject, aim, tasks, hypothesis of the research, programming
of the work, selection of methods, creation of personal catalogue of
scientific works, working with scientific texts, searching for information
in the Internet (summarizing, making annotations, articles and
resumes, quoting), inquiring, testing, making an expert appraisal,
operating received data (its analysis, synthesis, systematization,
classif ication, summarizing, checking statist ical authenticity),
development of forming experiment model, argumentation of personal
scientific point of view, drawing conclusions. The scientific and creative
block includes some key problems in the sphere of science, creation
interesting ideas, formation of hypothesis (or hypotheses), extension /
contraction the subject of research, development of methods of
expression the author conception with the aim to show its stages,
purposes, means, perspectives of personal contribution to future by the
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