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Дана стаття присвячена пiдготовцi майбутнiх вчителiв до використання засобiв сучасних
iнформацiйних технологiй у навчально-виховному процесi.
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Вступ
ХХI столiття – час переходу до високотехнологiчного суспiльства, в якому

якiсть людського потенцiалу, рiвень освiченостi й культури всього населен-
ня набувають вирiшального значення. Iнформатизацiя сучасного суспiльства
визначає такi соцiальнi явища як збiльшення кiлькостi працюючих в iнфор-
мацiйнiй сферi, iнтелектуалiзацiю багатьох видiв працi, пiдвищення вимог до
загальноосвiтньої пiдготовки спецiалiстiв, професiйної пiдготовки на основi
нових iнформацiйних технологiй. Звiдси очевидно, що iнформатизацiя освiти
є велiнням часу i ключовою умовою розвитку суспiльства.

Пiд комп’ютерною грамотнiстю розумiють вмiння знаходити i сприйма-
ти iнформацiю, застосовуючи комп’ютернi технологiї, створювати об’єкти i
встановлювати зв’язки в гiперсередовищi, конструювати об’єкти та дiї у ре-
альному свiтi та його моделях за допомогою комп’ютера. Вона є елементом
iнформацiйної культури, яка передбачає здатнiсть людини усвiдомити i за-
своїти iнформацiйну картину свiту як систему символiв та знакiв, прямих та
зворотних iнформацiйних зв’язкiв i вiльно орiєнтуватися в iнформацiйному
суспiльствi, адаптуватися до нього.

Основна частина
Комп’ютер – це унiверсальний засiб навчання, який може бути з успi-

хом використаний на рiзноманiтних за змiстом i органiзацiєю навчальних
c⃝ Овчарова О.I., 2012

124



Овчарова О.I. Формування комп’ютерної грамотностi та iнформацiйної культури ...

заняттях. Вiн сприяє активному включенню учнiв у навчальний процес, пiд-
вищенню iнтересу до навчання, кращому розумiнню та запам’ятовуванню
навчального матерiалу. Комп’ютерiзованi навчальнi матерiали здатнi бiльш
повно адаптуватися до iндивiдуальних особливостей учнiв. Використання
комп’ютера у дiяльностi вчителя передбачає органiзацiю, пiдтримку i кон-
троль навчального процесу, а також рiзноманiтнi види навчально-методичної
та органiзацiйно-методичної дiяльностi, тобто використання комп’ютера для
пiдготовки необхiдних навчальних матерiалiв (поурочне планування, методи-
чнi розробки, iндивiдуальнi завдання, контрольнi роботи i т.п.), проведення
психолого-педагогiчних дослiджень, рiзноманiтних тестувань i опрацювання
їх результатiв i т.д.

Студенти гуманiтарних спецiальностей вивчають дисциплiни «Iнформа-
тика та ТЗН», «Сучаснi iнформацiйнi технологiї». Мета цих курсiв – оволо-
дiння майбутнiми вчителями засобами сучасних iнформацiйних технологiй i
технiчними засобами навчання з подальшим використанням їх у навчаннi та
професiйнiй дiяльностi.

Бiльшiсть сучасних студентiв мають певнi знання, вмiння та навички ро-
боти з комп’ютерною технiкою. Але як правило цi знання не систематизова-
нi, не орiєнтованi на застосування у навчально-виховному процесi. Тому на
заняттях з iнформатики студенти гуманiтарних спецiальностей не тiльки ви-
вчають основнi поняття iнформатики, структуру, принципи функцiонування,
програмне забезпечення комп’ютерiв, роботу у комп’ютерних мережах, але й
набувають знання про застосування цих засобiв у педагогiчнiй дiяльностi,
знайомляться з методикою використання сучасних iнформацiйних техноло-
гiй та ТЗН на заняттях. Наприклад, при вивченнi теми «Електроннi таблицi»,
«Системи управлiння базами даних» студенти знайомляться з цими засобами
опрацювання складних структур даних, а також з можливостями використан-
ня їх у навчальних закладах. На лабораторних заняттях студенти виконують
завдання, якi передбачають створення бази даних школи, побудову дiаграм
успiшностi учнiв, створення електронних таблиць, якi мiстять вiдомостi про
учнiв класу, розклад занять тощо.

Важливе значення має вивчення студентами гуманiтарних спецiальностей
текстового редактору. Крiм набуття студентами загальних вмiнь та навичок
пiдготовки текстiв за допомогою текстового редактору, придiляється увага
можливостi його використання на уроках мови (перевiрка орфографiї, гра-
матики, користування словником текстового редактора).

На уроках також можуть бути застосованi слайдовi презентацiї. Вони до-
помагають вчителю унаочнити викладання нового матерiалу, узагальнити й
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систематизувати вже набутi знання, визначити рiвень навчальних досягнень
учнiв, враховувати iндивiдуальнi особливостi учнiв. Тому майбутнiм вчите-
лям необхiдно оволодiти засобом створення презентацiй Power Point. Вивча-
ючи цю програму, студенти створюють презентацiї, тематика яких вiдповiдає
спецiалiзацiї студентiв, знайомляться з методичними та психологiчними осо-
бливостями їх застосування на уроках.

Останнiм часом набули великої популярностi комп’ютернi мережi. У си-
стемi шкiльної освiти вони використовуються для доступу до рiзноманi-
тної навчальної iнформацiї, пiдвищення ефективностi самостiйної дiяльно-
стi учнiв, пов’язаною з рiзними видами творчих робiт, а також в органiзацiї
дистанцiйного навчання. У вищiй школi їх використовують для проведення
наукових дослiджень, оперативного обмiну iнформацiєю, дистанцiйного на-
вчання, проведення консультацiй тощо.

При вивченнi дисциплiни «Сучаснi iнформацiйнi технологiї» студенти гу-
манiтарних спецiальностей знайомляться з роботою у комп’ютернiй мережi,
iнформацiйними ресурсами мережi Iнтернет, можливостями пошуку iнфор-
мацiї за допомогою пошукових систем. Цi знання та вмiння можуть бути
застосованi студентами у навчаннi, науковiй роботi, у майбутнiй професiйнiй
дiяльностi.

Висновки
Iнформатизацiя освiти приводить до корiнної змiни функцiй педагога.

Вчителi стоять перед необхiднiстю засвоєння нових технологiй навчання та-
ких як комп’ютернi навчаючi програми, електроннi пiдручники, мультимедiй-
нi системи, телеконференцiї, електронна пошта тощо. Це визначає актуаль-
нiсть i важливiсть оволодiння основами iнформацiйної культури студентами
всiх спецiальностей педагогiчних навчальних закладiв.
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