
     

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

 

 

 

 

На правах рукопису 

 

 

 

СТЕПАНЕНКО Анастасія Ігорівна 

 

 

УДК: 004:008«71»:377.36 

 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  

СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ 

 

 

 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 

 

Дисертація 

 на здобуття наукового ступеня  

кандидата педагогічних наук 

 

 

 

Науковий керівник – 

ЛАПАЄНКО Світлана Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук,  

старший науковий співробітник 

 

   

Київ – 2017 



 

   

2 

 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ...................................................... 4 

ВСТУП........................................................................................................... 5 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ.................... 

 

15 

1.1. Поняття «культура», «інформація», «інформаційна культура» у 

філософській, психолого-педагогічній і науково-методичній літературі......  

 

15 

1.2. Дослідження проблеми формування інформаційної культури 

студентів у педагогічній науці............................................................................ 

 

33 

1.3. Зарубіжний досвід інформатизації освіти та впровадження 

інформаційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців ............................................................................................................... 

 

 

47 

Висновки до розділу 1................................................................................... 59 

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖАХ.............. 

 

62 

2.1. Структура, критерії, показники та рівні інформаційної культури 

студентів............................................................................................................... 

 

62 

2.2.  Стан сформованості інформаційної культури у студентів 

політехнічних коледжів....................................................................................... 

 

77 

2.3. Педагогічні умови формування інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів....................................................................................... 

 

90 

2.3.1. Удосконалення змісту навчальної дисципліни «Інформатика і 

комп’ютерна техніка».......................................................................................... 

 

92 

2.3.2.  Організація самостійної роботи при формуванні інформаційної 

культури студентів політехнічних коледжів..................................................... 

2.3.3. Організація позааудиторної роботи студентів з використанням 

інтерактивних методів навчання та застосуванням сучасних 

мультимедійних технологій................................................................................ 

 

98 

 

 

114 

 Висновки до розділу 2................................................................................. 129 



 

   

3 

 

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ.............................................................. 

 

 

132 

3.1. Організація дослідно-експериментальної роботи............................... 132 

3.2. Аналіз результатів дослідно-експериментального 

дослідження.......................................................................................................... 

 

145 

Висновки до розділу 3................................................................................... 170 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ............................................................................ 172 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................. 177 

   ДОДАТКИ..................................................................................................... 204 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

4 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

 

ВНЗ – вищий навчальний заклад 

ЕГ – експериментальна група 

ІК – інформаційна культура 

ІКТ – інформаційно-комп’ютерні технології 

ІТТ – інформаційно-телекомунікаційні технології 

КГ – контрольна група 

НАПН – Національна академія педагогічних наук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

5 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Розвиток сучасного суспільства 

характеризується зростанням інформаційних потоків, які потребують 

швидкого збору, передачі, оброблення, подання, використання інформації, 

що зумовили необхідність впровадження інформаційно-комп’ютерних 

технологій в усі сфери суспільного життя. У сучасному інформаційному 

суспільстві практично кожний вид людської діяльності нерозривно пов’язаний 

із засобами інформаційно-комп’ютерних технологій, що спонукає постійно 

підвищувати вимоги до рівня розвитку інформаційної культури особистості. 

Про важливу роль інформації в розвитку суспільства зазначено в 

нормативно-правових документах України: законах України «Про 

інформацію» (1992), «Про інформаційні агентства» (1995), «Про Концепцію 

Національної програми інформатизації» (1998), «Про основнi засади 

розвитку iнформацiйного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про 

внесення змін до Закону України «Про інформацію» (2011), «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації» 

(2015) тощо. 

В умовах постійного удосконалення інформаційно-комп’ютерних 

технологій майбутньому фахівцю важливі не тільки загальні та фахові 

знання, але й особливі знання та уміння застосовувати інформаційно-

комп’ютерні технології у професійній діяльності: способи, методи, 

можливості інформаційного обміну, раціонального збереження і 

використання інформації, про норми і правила інформаційної етики, уміння 

вести інформаційно-комунікаційний діалог.  

Необхідно відзначити, що у студентів існує проблема взаємодії з 

інформацією. Не кожний студент уміє використовувати сучасні 

інформаційно-комп’ютерні технології, реалізовувати можливості, які ними 

надаються, та розуміти їхню цінність. Таким чином, виникає потреба у якісно 

новій підготовці майбутніх фахівців, які здатні сприймати інформацію 
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повною мірою і використовувати її при вирішенні професійних завдань. 

Дослідженню феномену інформаційної культури присвятили праці 

С. Антонова, Г. Воробйов, Н. Гендіна, Н. Джинчарадзе, Є. Медведєва, 

Е. Семенюк, І. Хангельдієва та ін. Проблеми використання інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальному процесі розглядають В. Биков, 

Л. Брескіна, Я. Галета, О. Глазунова, Н. Голівер, Є. Громов, Р. Гуревич, 

В. Дем’яненко, Л. Добровська, M. Жалдак, Н. Завізєна, Н. Іщук, 

А. Каленський, Т. Коваль, Е. Машбиць, Н. Морзе, В. Осадчий, Т. Поясок, 

О. Співаковський, Ю. Триус, Г. Шугайло та ін. Формування інформаційної 

культури студентів різних спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів 

розглянуто у працях Н. Баловсяк, Т. Богданова, О. Гладченко, О. Глушак, 

О. Несторова, О. Романишиної, М. Шермана, А. Ясінського та ін. Проблеми 

формування інформаційної культури та підготовки майбутніх учителів до 

використання в навчальному процесі інформаційно-комунікаційних 

технологій розглядали О. Значенко, В. Кириленко, А. Коломієць, 

І. Лук’янченко, В. Рєутова, С. Сисоєва, І. Смирнова, О. Спірін, 

А. Столяревська, О. Шиман, С. Шлянчак  та ін. Питання розвитку 

інформаційної культури особистості була висвітлена такими вченими: 

В. Бабич, Н. Гендиною, Ю. Рамським, Т. Поляковою та ін. 

Водночас, проаналізувавши стан дослідженості проблеми формування 

інформаційної культури особистості та стан сформованості інформаційної 

культури у студентів політехнічних коледжів, ми констатуємо, що дане 

питання залишається недостатньо вивченим у педагогічній теорії і потребує 

вирішення в освітній практиці. 

Доцільність пошуку розв’язання цієї проблеми визначається 

необхідністю подолання суперечностей між:  

 потребами суспільства у фахівцях, які володіють інформаційною 

культурою, і недостатнім рівнем забезпечення необхідних педагогічних умов 

для її формування у коледжах;  
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 необхідністю цілеспрямованого формування інформаційної 

культури студентів і недостатнім наповненням змістової і процесуальної 

складових навчально-виховної роботи, які б цьому сприяли;  

 розвитком інформаційно-комп’ютерних технологій і недостатньою 

мотивацією та готовністю майбутніх фахівців до їх використання у 

майбутній професійній діяльності та постійного самоудосконалення. 

Отже, необхідність розв’язання вищезазначених суперечностей, 

актуальність проблеми, недостатній рівень її наукового розроблення 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Формування 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України «Загальнокультурний розвиток 

особистості педагога в умовах постіндустріального суспільства» (РК 

№ 0111U002514). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (протокол 

№ 5 від 31 травня 2010 року) і узгоджено рішенням Бюро Міжвідомчої ради 

з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

Україні (протокол № 4 від 26 квітня 2011 року). 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка студентів політехнічних 

коледжів. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування інформаційної 

культури студентів політехнічних коледжів. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов формування інформаційної 

культури студентів політехнічних коледжів для підвищення якості їх 

професійної підготовки. 

Відповідно до об’єкта, предмета та мети визначено завдання 

дослідження: 
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1. З’ясувати сутність понять «культура», «інформація», 

«інформаційна культура»; проаналізувати стан дослідженості проблеми 

формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів у 

вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії і практиці. 

2. Охарактеризувати структуру інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів; визначити критерії, показники та рівні 

сформованості інформаційної культури студентів політехнічних коледжів. 

3. Дослідити стан сформованості інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів.  

4. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 

педагогічні умови формування інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів. 

5. Розробити методичні матеріали з формування інформаційної 

культури студентів політехнічних коледжів. 

Концептуальна ідея дослідження. Глобальна інформатизація 

сучасного суспільства зумовлює необхідність удосконалення процесу 

професійної підготовки майбутніх фахівців усіх галузей економіки. 

Сформованість інформаційної культури у майбутніх фахівців 

дозволяє ефективно працювати з інформацією у всіх формах її подання та 

застосовувати всі можливості інформаційних та телекомунікаційних 

технологій у навчальній і майбутній професійній діяльності та для 

самовдосконалення упродовж життя. 

Формування інформаційної культури студентів політехнічного 

коледжу здійснюється завдяки комплексу педагогічних умов, що сприяють 

розвитку мотивації та готовності до використання сучасних інформаційно-

комп’ютерних технологій у своїй майбутній професійній діяльності, яка 

базується на інформаційній компетентності, інформаційній етиці, 

інформаційній поведінці.  
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Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що формування 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів 

здійснюватиметься більш ефективно за умов: 

 удосконалення змісту навчальної дисципліни «Інформатика і 

комп’ютерна техніка» у політехнічному коледжі, що забезпечить майбутніх 

фахівців знаннями про сутність інформації та способи роботи з нею, про 

сучасні інформаційно-комп’ютерні технології та можливості їх використання 

в професійній діяльності;  

 залучення студентів до різних видів самостійної аудиторної та 

позааудиторної роботи з метою стимулювання у них мотивації до оволодіння 

інформаційною культурою, розуміння її ролі в життєдіяльності окремої 

людини та суспільства в цілому, формування та подальшого розвитку їхніх 

умінь, необхідних для пошуку, відбору необхідної інформації, а також для 

здійснення її подальшого аналізу, систематизації та узагальнення. 

Методологічну основу дослідження становлять основні положення 

теорії пізнання; методологічні принципи системності, науковості, історизму, 

зв’язку теорії з практикою; психолого-педагогічні закономірності 

становлення особистості; систематичності й послідовності у засвоєнні знань 

та формуванні умінь і навичок; компетентнісний, діяльнісний, 

культурологічний підходи до фахової підготовки студентів у вищій школі.  

Теоретичну основу дослідження становлять положення сучасної 

філософії і теорії освіти, гуманізації та гуманітаризації вищої освіти 

(В. Андрущенко, І. Бех, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, В. Кремень, 

О. Матвієнко, Л. Онищук, Л. Хомич та ін.); неперервної професійної освіти 

(А. Кузьмінський, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, О. Семеног, С. Сисоєва та ін.); 

положення щодо розвитку педагогічної майстерності фахівців (І. Зязюн, 

О. Лавріненко, О. Огієнко, М. Солдатенко та ін.); дослідження проблем 

упровадження комп’ютерних технологій в освітній процес (В. Биков, 

М. Жалдак, Т. Коваль, Т. Поясок, О. Спірін та ін); формування інформаційної 

культури студентів (Т. Богданова, О. Гладченко, Н. Гендіна, А. Коломієць, 
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Ю. Рамський, А. Столяревська, М. Шерман, С. Шлянчак та ін.). 

Методи дослідження. При розв’язанні поставлених завдань 

застосовано такі методи дослідження: теоретичні – науковий аналіз 

дослідження проблеми в педагогічній науці, порівняння, систематизація й 

узагальнення теоретичних і методичних підходів при формуванні 

інформаційної культури у вітчизняних і зарубіжних джерелах; емпіричні – 

діагностичні методи (анкетування, тестування, опитування, бесіда) з метою 

визначення рівня сформованості інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів; педагогічний експеримент (метод зрізів, 

порівняння, прогнозування, узагальнення теоретичних і експериментальних 

даних із проблеми дослідження); методи математичної статистики (вибірки 

й аналізу результатів дослідження для визначення динаміки розвитку 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів та доведення 

надійності отриманих результатів дослідження). 

Організація та етапи дослідження. Науковий пошук здійснювався 

поетапно упродовж 2010-2016 років. 

На першому етапі (2010-2011 рр.) – сформульовано тему дослідження 

та здійснено теоретичний аналіз наукових праць, проаналізовано теоретичні 

підходи до проблеми формування інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів, визначено об’єкт, предмет; мету та завдання 

дослідження; сплановано дослідницькі процедури; визначено поняттєво-

категорійний апарат дослідження, здійснено аналіз зарубіжного досвіду 

інформатизації освіти та застосування інформаційно-комп’ютерних 

технологій у навчанні. 

На другому етапі (2011-2014 рр.) – визначено структуру, критерії, 

показники та рівні інформаційної культури студентів політехнічних 

коледжів; проведено емпіричні дослідження з метою визначення стану 

сформованості інформаційної культури студентів політехнічних коледжів; 

теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування інформаційної 

культури студентів політехнічних коледжів; проведено констатувальний та 
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формувальний експерименти. 

На третьому етапі (2014-2016 рр.) – проаналізовано результати 

дослідно-експериментального дослідження; сформульовано висновки; 

розроблено методичні матеріали з формування інформаційної культури 

студентів політехнічних коледжів; проведено апробацію та впровадження 

результатів дисертаційного дослідження. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на 

базі Державного вищого навчального закладу «Миколаївський 

політехнічний коледж», Херсонського політехнічного коледжу Одеського 

національного політехнічного університету, Технолого-економічного 

коледжу Миколаївського національного аграрного університету, Одеського 

технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій. На 

різних етапах експериментом було охоплено 467 студентів і 20 викладачів. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягають в тому, що: 

вперше виокремлено і охарактеризовано структурні компоненти 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів (інформаційна 

компетентність, інформаційна етика, інформаційна поведінка), визначено, 

теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови 

формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів 

(удосконалення змісту навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерна 

техніка»; організація самостійної аудиторної роботи; організація 

позааудиторної роботи студентів); 

удосконалено діагностичний інструментарій дослідження 

сформованості інформаційної культури студентів політехнічних коледжів: 

критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний), рівні (високий, 

середній, низький) та показники інформаційної культури студентів, а саме: 

мотиваційно-ціннісний (внутрішня мотивація щодо використання 

інформаційно-комп’ютерних технологій; набуття нових знань і умінь у їх 

використанні; прагнення до самореалізації та самовдосконалення у 
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майбутній професії; спонукання до вивчення нових програмних продуктів з 

метою підвищення професіоналізму; розуміння ролі і значення інформації в 

інформаційному суспільстві), когнітивний (знання апаратного та 

програмного забезпечення комп’ютера, вміння працювати в різних 

операційних системах; знання і вміння застосовувати основні прикладні 

програми для обробки даних; вміння застосовувати освітні ресурси мережі 

Інтернет для підвищення інформаційної компетентності), діяльнісний 

(здатність вибирати для різних видів діяльності засоби інформаційних, 

комп’ютерних та телекомунікаційних технологій щодо їх здійснення, вміння 

творчо підходити до вибору способів вирішення нових завдань); 

подальшого розвитку набуло поняття «інформаційна культура 

студентів політехнічних коледжів»; методи опрацювання експериментальних 

даних. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 

методичних матеріалів із формування інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів, що дозволить викладачам удосконалити зміст 

навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка», організувати 

самостійну аудиторну роботу за допомогою інформаційно-навчального 

середовища Moodle та позааудиторну роботу студентів з використанням 

інтерактивних форм і методів навчання та застосуванням сучасних 

мультимедійних технологій. Матеріали дослідження можуть бути 

використані у вищих навчальних закладах I–II рівнів акредитації у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців та в системі післядипломної 

педагогічної освіти вчителів. 

Упровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджено в освітній процес Державного вищого навчального закладу 

«Миколаївський політехнічний коледж» (довідка про впровадження № 247 

від 28.05.2015 р.), Херсонського політехнічного коледжу Одеського 

національного політехнічного університету (акт про впровадження № 252 

від 09.05.2015 р.), Технолого-економічного коледжу Миколаївського 
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національного аграрного університету (довідка про впровадження № 314 від 

19.05.2015 р.), Одеського технічного коледжу Одеської національної 

академії харчових технологій (довідка про впровадження № 809-Д від 

15.12.2015 р.). 

Вірогідність результатів дослідження забезпечується теоретичною 

обґрунтованістю вихідних положень, застосуванням системи методів, 

адекватних меті, завданням, об’єкту, предмету дослідження, методів 

математичної статистики, системним аналізом емпіричних даних, кількісним 

і якісним аналізом результатів експериментальної роботи. 

На захист винесено:  

1. Структуру інформаційної культури студентів політехнічних 

коледжів, що визначається взаємозв’язком компонентів досліджуваного 

явища: інформаційна компетентність, інформаційна етика, інформаційна 

поведінка. 

2. Педагогічні умови формування інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів:  

 удосконалення змісту навчальної дисципліни «Інформатика і 

комп’ютерна техніка» за рахунок розробки експериментальної програми, яка 

на відміну від типової включала теми, вивчення яких сприяє поглибленню 

знань та умінь студентів використовувати різні способи пошуку інформації, 

правильно формулювати запити й критично оцінювати знайдену інформацію, 

досліджувати соціально-економічні явища і процеси, створювати бізнес-

презентації, технологію їх складання та оформлення тощо;  

 організація самостійної аудиторної роботи, яка здійснюється як за 

допомогою традиційних форм самостійної роботи (індивідуальної, групової, 

колективної), так і за допомогою інформаційно-навчального середовища 

Moodle, що дає можливість викладачу створювати та редагувати структурні 

елементи курсу навчальної дисципліни та відстежувати статистику 

одночасного проходження курсу великою кількістю студентів; використання 
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Інтернет-технологій з відкритим дистанційним доступом до інформаційних 

ресурсів; 

 організація позааудиторної роботи студентів із використанням 

інтерактивних та проектних методів навчання і застосуванням сучасних 

мультимедійних технологій (інтерактивна дошка (SMART Board)). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і 

результати дослідження доповідались на науково-практичних конференціях 

різних рівнів, зокрема: міжнародних – «Педагогічна майстерність як система 

професійно-мистецьких компетентностей» (Чернівці, 2011 р, 2013 р.), 

«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у 

країнах СНД» (Переяслав-Хмельницький, 2013 р.), «Наука України: 

перспективи і потенціал» (Запоріжжя, 2013 р), «Інноваційний потенціал 

світової науки – XXI сторіччя» (Запоріжжя, 2014 р.); всеукраїнських – 

«Актуальні проблеми педагогічної науки» (Миколаїв, 2014 р.), «Освіта 

впродовж життя: вимоги часу» (Київ-Тарасівка, 2016). Результати 

дослідження обговорювались на звітних науково-практичних конференціях 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: 

«Педагогічна майстерність у вимірах сучасних технологій учіння і 

виховання» (Київ, 2010 р.), «Психологічні чинники педагогічної дії в системі 

учитель-учень» (Київ, 2011 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 

відображено в 12 публікаціях, серед яких – 5 статей у наукових фахових 

виданнях України, 1 стаття у виданні України, що включено до міжнародних 

наукометричних баз, 7 публікацій у збірниках матеріалів конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (236 

найменувань, з них 6 іноземними мовами), додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 248 сторінок, обсяг основного тексту 176 сторінок. 

Робота містить 9 таблиць, 12 рисунків, додатки на 45 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ 

 

На основі філософської, психолого-педагогічної та науково-

методичної літератури з’ясовано дефініції понять «культура», «інформація», 

«інформаційна культура». Охарактеризовано основні властивості інформації 

в суспільстві, значення інформаційно-комп’ютерних технологій для усіх 

галузей людської діяльності, наукові підходи до розгляду інформаційної 

культури з точки зору різних вчених. Проаналізовано стан дослідження 

проблеми формування інформаційної культури студентів у вітчизняній 

педагогічній науці та зарубіжний досвід інформатизації освіти.  

 

 1.1. Поняття «культура», «інформація», «інформаційна культура» у 

філософській, психолого-педагогічній і науково-методичній літературі  

   

 ХХ-ХХІ століття характеризуються інформаційним вибухом і 

технологічним проривом суспільства, що спонукає до зростання ролі 

інформації та обмінно-комунікаційних процесів в усіх сферах людської 

життєдіяльності. Нові технології зв’язку та глобальні комп’ютерні мережі 

продовжують трансформувати як суспільну свідомість, так і культуру, що 

формуються у відкритому просторі комунікацій.  

 У період переходу від індустріального до інформаційного суспільства 

необхідно підготувати людину до швидкого сприйняття й опрацювання 

великих обсягів інформації, оволодіння сучасними засобами, методами і 

технологіями роботи. Крім того, нові умови праці породжують залежність 

інформованості людини від інформації, набутої іншими людьми.  

 Тому на сьогодні було і є актуальним формувати інформаційну 

культуру, яка є однією із головних потреб сучасної людини, і насамперед 

студентів, які увійшли у новий технологічний процес, і які повинні вміти 
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добре орієнтуватися в ньому.  

 Для розуміння поняття «інформаційна культура» потрібно з’ясувати 

сутність понять «культура» та «інформація». 

 Теорія культури та закономірність її розвитку глибоко вивчались 

такими фахівцями як Л. Баткін [12], М. Бахтін [13], А. Белик [14], П. Гуревич 

[57], Б. Ерасов [67], Г. Зиммель [76], М. Каган [86], Э. Тейлор [208] та ін.  

 Враховуючи багатогранність і надзвичайну складність цього поняття, 

на сьогоднішній день немає чітко сформульованого визначення даного 

поняття. Тому у сучасній науці нараховується декілька сотень його 

трактувань.  

 Спочатку поняття «культура» означало обробіток землі, вирощування, 

поліпшення, догляд. З часом поняття «культура» набуває такого самого 

змісту, як освіченість, вихованість людини. Європейське середньовіччя 

наближає термін «культурність» до цивілізованості (від лат. civilis – 

громадянський, державний). Тому в середні віки поняття «культура» 

асоціюється з міським укладом життя. Цивілізація позитивно впливає на 

утвердження та зростання культури через багатогранну діяльність людства. 

 Культура – історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих 

сил і здібностей людини, виражений в типах і формах організації життя і 

діяльності людей, в їх взаємозв’язках, а також у матеріальних і духовних 

цінностях, що створюються ними [65, с. 362]. 

  За визначенням академіка С. У. Гончаренка, культура – це сукупність 

практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають 

історично досягнутий рівень розвитку суспільства й людини і втілюються в 

результатах продуктивної діяльності [50, с. 182].  

 Основну роль у тлумаченні цього поняття надано навчальній 

дисципліні “Культурологія”, що базується на культурі, яка створена 

природою та руками людини від античності до сьогодення, засвоєння якої 

дозволяє: 

▪ розуміти й уміти пояснити явище культури, її роль у 



 

   

17 

 

життєдіяльності людини, орієнтуватися в способах набуття, зберігання та 

передання базисних культурних цінностей; 

▪ знати форми та типи культур, основні культурно-історичні центри і 

регіони світу, закономірності їх функціонування й розвитку, а також історію 

культури України, її місце в системі світової культури і цивілізації; 

▪ дбати про збереження і примноження національної та світової 

культурної спадщини [6, c. 139].  

 В словнику з культурології поняття «культура» визначається як:   

1) сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством 

протягом його історії. Матеріальні цінності становлять матеріальну культуру 

суспільства. Досягнення суспільства в галузі освіти, науки, мистецтва, 

літератури, в організації державного і суспільного життя є його духовною 

культурою;  

2) ступінь довершеності в оволодінні якоюсь галуззю знань або 

діяльності;  

3) інтелектуальність, освіченість, начитаність;  

4) освоєння, гуманізація, облагородження людиною природи, все, що 

створено руками і розумом людини;  

5) сукупність способів і прийомів людської діяльності, об’єктивованих 

у предметах, матеріальним носіям, що передаються прийдешнім поколінням; 

6) визначальний фактор потреб і поведінки людини, яка засвоює у сім’ї 

чи через інші суспільні інститути певний набір цінностей, стереотипів 

сприйняття, поведінки і дій у навколишньому середовищі [43, с. 173].  

 Культура виконує чітко визначені функції, кожна з яких 

детермінована щодо суспільного життя: 

–  інформативна – надає інформацію про культурні досягнення 

людства, народу, нації, держави, регіону протягом історичного часу і 

виробляє моделі використання досягнень; 

–  естетична – передбачає формування високих естетичних рівнів і 

спадковості щодо їх сприйняття суспільством; 
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 зберігаюча – передбачає збереження, консервацію і функціо-

нальність пам’яток історії та культури в соціумі, їх трансформацію в сучасні 

культурні процеси; 

 виховна – покликана пропагувати взірці для наслідування з метою 

розвитку всього найкращого, що залишили попередники [25].  

 Аналіз сутності культури, її місця і ролі в суспільстві дозволяє 

виділити основні взаємопов’язані сторони, аспекти культури: 

1. Культура – народжене суспільством, властиве суспільству 

соціальне явище, що відбиває його якісну характеристику та збагачує 

духовне життя людини. 

2. Культура – процес творчої діяльності людини, спрямованої на 

пізнання оточуючого світу і самої людини у цьому світі, на отримання 

об’єктивної і достовірної інформації про світ, де головну роль відіграє наука і 

мистецтво. 

3. Культура покликана допомогти людині не тільки пізнати світ й 

саму себе, але й визначити своє місце в світі, світоглядні установки. 

4. Культура включає в себе сутність досягнутих людиною у процесі 

освоєння світу матеріальних і духовних цінностей, а також відповідних 

ціннісних орієнтацій людини. 

5. Культура, створюючи необхідні для орієнтації людини у світі 

норми поведінки та оцінки, забезпечує регулювання соціальних відносин 

людей. 

6. Культура є потужним чинником формування людських сутнісних 

сил, формування людини в людині, перетворення її природних захоплень, 

потреб, емоцій в справжні людські. Саме у цьому полягає її гуманістичний 

зміст [114].  

   Культура – це те, що твориться людиною, на відміну від того, що 

твориться природою. Культура завжди була могутнім чинником соціального 

розвитку. Вона завжди відбивала якісну характеристику суспільного життя, 

уособлювала в собі специфічний спосіб розвитку людської життєдіяльності, 
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зафіксований в результатах діяльності, в системі соціальних норм і закладів 

[65, с. 439].  . 

   В епоху Просвітництва поняття «культура» використовується як 

центральна категорія філософії історії, що розуміється як “історія духу”. 

Культура виступає синонімом інтелектуального, естетичного, розумового 

вдосконалення людини в ході її історичної еволюції. 

  З часом інтерес до визначення поняття «культура» значно зростає. За 

підрахунками американських антропологів А. Кребера і К. Клаксона, з 

1871 р. до 1919 р. різними науками було дано сім визначень культури, з 

1920 р. до 1950 р. їх кількість збільшилась до 150. У 1952 р. А. Кребер і 

К. Клаксон нарахували 164 визначення терміна “культура” і понад 100 спроб 

пояснити культуру теоретично. В цьому ж напрямі працював і французький 

культуролог А. Моль, який визначає культуру як інтелектуальний аспект 

штучного середовища, що створюється людиною в процесі її 

життєдіяльності. В 1972 р. він репрезентував уже 250 варіантів визначення 

даного терміна [53, с. 18].  

 Нині різноманітних визначень культури нараховується близько 500. Усі 

ці визначення А. Кребер і К. Клаксон розділили на 6 класів: 

 1. Описові визначення, які інтерпретують культуру як суму всіх видів 

людської діяльності, звичаїв, вірувань. 

 2. Історичні визначення, які пов’язують культуру з традиціями і 

соціальною спадщиною суспільства. 

 3. Нормативні визначення, які розглядають культуру як сукупність 

норм і правил, що організовують людську поведінку. 

 4. Психологічні визначення, відповідно до яких культура становить 

сукупність норм набутої поведінки, які виникають в результаті 

пристосування і культурної адаптації людини до навколишніх умов життя. 

 5. Структурні визначення, які представляють культуру у вигляді 

різновиду моделей або єдиної системи взаємопов’язаних феноменів. 

 6. Генетичні визначення, що ґрунтуються на розумінні культури як 
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результату адаптації людських груп до навколишнього середовища 

[53, c. 19].  

 У останні десятиліття XX ст. намітився діяльнісний підхід до розгляду 

культури Н. Злобіним [78], М. Мамардашвілі [123], Е. Маркаряном [124], 

Г. Щедровицьким [228] та іншими вченими. У межах даного підходу 

культура розуміється як загальний спосіб людського існування, як спосіб 

людської діяльності і результат цієї діяльності. Виділено також культуру 

технологічну, правову, політичну, педагогічну, філософську, математичну, 

теоретичну, методологічну. Кожне поняття характеризує певну частину 

загальної культури, одну з нечисленних множин. Методологія діяльнісного 

підходу дозволяє виділити важливу грань культури – інформаційну. 

 Якщо узагальнити всі наявні варіанти означень терміну культура і 

врахувати, що вона складається з двох взаємопов’язаних компонентів – 

матеріальної і духовної, то можна зробити висновок, що матеріальна і 

духовна культура – це історичний продукт, результат діяльності багатьох 

поколінь, кожне із яких використовувало надбання своїх попередників, 

продовжувало розвивати науку, техніку, промисловість та змінювало 

суспільство відповідно до потреб соціального ладу [104, с. 86]. 

 Загальновизнаними компонентами культури особистості є політична, 

правова, моральна, естетична, етична, екологічна, комунікаційна, фізична, 

інформаційна. (рис. 1.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Компоненти загальної культури особистості 
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 Дослідники сходяться на тому, що як окремий компонент культури, 

необхідно виділити комунікаційну культуру, об’єднавши політичну і правову 

культури в єдине ціле. Складові загальної культури, які є найбільш 

значимими для педагогічної діяльності, слід класифікувати як професійно-

педагогічну культуру.  

 Професійно значимі складові загальної культури пов’язані з 

використанням елементів інформаційних технологій, специфічні складові 

культури, пов’язані з методами, формами та засобами опрацювання 

інформації можуть бути віднесені до складових інформаційної культури 

[187, с. 25-26]. 

Як зазначає дослідник Смирнова І. М., серед основних понять культури 

достатньо новим є інформаційна культура, яка на її думку є продуктом, 

породженим розвитком найбільш загальних закономірностей діяльності 

людини у галузі опрацювання такого ресурсу людства як інформація 

[187, с. 24]. 

Незважаючи на усвідомлення значення цієї проблеми досі не знайдено 

єдиного визначення інформаційної культури. Ще менш розробленою є 

проблема інформаційної поведінки особистості. 

 Проаналізуємо суть поняття інформація.  Поняття «інформація» один з 

найбільш використовуваних термінів в сучасному світі. Але однозначного 

визначення інформації не існує, оскільки у всіх наукових дослідженнях 

термін «інформація» трактується по різному. Фахівці визнають, що 

інформація – гранично широке поняття, яке виходить за межі будь-якої галузі 

науки. 

 У ЮНЕСКО хaрaктеризують поняття «iнформaцiя» як унiверсaльну 

субстaнцiю, що пронизує всi сфери людської дiяльностi, слугує провiдником 

знaнь тa думок, інструментом спiлкувaння, взaєморозумiння тa 

спiвробiтництвa, утвердження стереотипiв мислення тa поведiнки [236]. 

   Феномен «інформація» привернув до себе увагу багатьох учених в 

галузі фізики, генетики, соціології, історії, лінгвістики тощо. При глибокому 



 

   

22 

 

зануренні в значення цього терміну перед поглядом вчених з’явився 

заплутаний, затінений, з безліччю нашарувань фізичного, фізіологічного, 

психологічного, соціального характеру феномен, суперечки про який не 

затихають і до сьогоднішнього дня. 

  Робота з інформацією, її сутність і зміст, а також проблема підготовки 

до неї студентів не можуть розглядатися у відриві від процесів, пов’язаних із 

сприйняттям і переробкою інформації особистістю. Практично будь-яка 

система освіти, орієнтована на передачу особистості певних знань, 

формування відповідних умінь і навичок, фактично ставить за мету 

відтранслювати індивіду деякі масиви інформації і забезпечити їх 

сприйняття. Виходячи з цього, можна стверджувати, що будь-яка діяльність, 

пов’язана із сприйняттям і переробкою інформації, крім практично 

перетворюючої функції частково реалізує освітню функцію. Адже 

інформація, що переробляється тією чи іншою мірою впливає на свідомість 

людини, її світосприйняття, діяльнісну мотивацію тощо.  

 Разом з тим освітній процес у будь-якій галузі перетворюється у процес 

передачі інформації, через яку саме відбувається формування ціннісних 

настанов, умінь і навичок, необхідних для реалізації конкретного виду 

діяльності, а також виховна дія. 

Інформація (від лат. Informatio – роз’яснення, повідомлення, викладання) 

належить до ключових понять кібернетики. Під інформацією розуміють 

відомості, які передаються усним, писемним або іншим способом. Із середини 

XX століття це загальнонаукове поняття, яким означають обмін відомостями 

між людьми, людиною та автоматом, автоматом та автоматом; обмін сигналами 

у тваринному та рослинному світах, широко використовується в усіх галузях 

науки, зокрема у психології, педагогіці, соціології [155, c. 234].  

Аналіз наукової літератури свідчить, що найбільш розповсюдженими є 

два підходи до визначення поняття «інформація»: один запропонований 

англійським кібернетиком і біологом У. Ешбі на основі категорії розмаїтості, а 

інший вперше обґрунтований філософами-марксистами на основі категорії 
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відображення властивості всієї матерії. З погляду на вищевказане, академік 

В. М. Глушков зазначає, що джерелом розмаїтості є неоднорідність розподілу 

матерії в просторі і в часі. Він характеризує інформацію як міру цієї 

неоднорідності, як показник змін, що супроводжують усі процеси, які 

відбуваються у світі [47].  

Інформація – це відомості про об’єкти і явища навколишнього 

середовища, їх параметри, властивості та стан [83, c. 10]. 

В. С. Цимбaлюк розглядає поняття «iнформaцiя» як результaт 

iнтелектуaльної (aнaлiтико-синтетичної чи евристичної) дiяльностi певної 

людини щодо подaння вiдомостей, повiдомлень, сигнaлiв, кодiв, 

обрaзiв [218]. 

Цікавою є думка Л. Г. Мельника, який вважає, що інформація – єдина 

природна субстанція, добування, скасування якої із середовища не наносить 

прямого збитку природі і визначає інформацію як природну реальність, що 

несе в собі характерні ознаки предметів і явищ природи, які проявляються у 

просторі та часі [132].  

A. I. Рaкiтов розкриває iнформaцiю як тaку, що зaбезпечує життєво й 

iсторично вaжливi нaпрями дiяльностi людини, перетворюється в 

нaйцiннiший продукт та основний товaр, сумaрнa вaртiсть якого поступово 

нaближaється до сумaрної вaртостi продуктiв мaтерiaльного виробництвa, a в 

недaлекому мaйбутньому повиннa її перевищити. Науковець стверджує, що 

це не ознaчaє, що мaтерiaльне виробництво вiдсувaється нa другий плaн. 

Ідеться про те, що для зaбезпечення нормaльного виробництвa мaтерiaльних 

блaг i послуг, котре економить i зберiгaє ресурси, потрібно зaстосовувaти 

принципово нову технологію. Це гaрaнтує експонентний прирiст знaнь, їх 

ефективний пошук, зберiгaння, поширення та впровaдження [171]. 

  Зростання ролі інформації підтверджується низкою законодавчих і 

підзаконних актів, серед яких чільне місце займають Закони України «Про 

інформацію» (1992) [165], «Про інформаційні агентства» (1995) [164], «Про 

Концепцію Національної програми інформатизації» (1998) [166], «Про 
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основнi засади розвитку iнформацiйного суспiльства в Українi на 2007-2015 

роки» [167], Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження 

Концепцiї формування системи нацiональних електронних iнформацiйних 

ресурсів» вiд 5 травня 2003 р. № 259-р.[163]. 

 Якщо дії з інформацією виконуватимуться з використанням 

автоматичних пристроїв, комп’ютерів тощо, то такі процеси вважатимемо за 

«інформативні» (у дослівному перекладі з англійської мови) [136]. 

Сучасне суспільство характеризують зростання ролі інформації в 

соціальних відносинах, швидкість її опрацювання за рахунок комп’ютерної 

техніки та впровадження заснованих на ній нових інформаційних 

телекомунікаційних технологій (ІТТ) у всі сфери суспільного життя 

[103, c. 9]. 

Суспільство, в якому інформація стає найголовнішим ресурсом, що 

визначає розвиток як виробничих відносин, так і продуктивних сил, і має всі 

необхідні для цього (якісно і кількісно) інформаційні магістралі й 

інформаційні потоки, ресурси, методи, технології, засоби називають 

інформаційним суспільством [103, c. 9]. 

 Цікавою є думка A. I. Рaкiтова, який вважає суспiльство 

iнформaцiйним, якщо будь-який iндивiд, групa осiб, пiдприємство aбо 

оргaнiзaцiя в будь-якiй точцi крaїни i в будь-який чaс можуть одержaти зa 

вiдповiдну плaту aбо безкоштовно нa основi aвтомaтизовaного доступу й 

систем зв’язку певну iнформaцiю та знaння, необхiднi для їхньої 

життєдiяльностi й розв’язання особистих i соцiaльно знaчущих зaвдaнь; у 

суспiльствi виробляється, функцiонує та доступнa будь-якому iндивiду, групi 

aбо оргaнiзaцiї сучaснa iнформaцiйнa технологiя; є розвиненi 

iнфрaструктури, що зaбезпечують створення нaцiонaльних iнформaцiйних 

ресурсiв в обсязi, необхiдному для пiдтримки нaуково-технологiчного тa 

соцiaльно-iсторичного прогресу; вiдбувaється процес прискореної 

aвтомaтизaцiї й роботизaцiї всiх сфер i гaлузей виробництвa та упрaвлiння, 

рaдикaльнi змiни соцiaльних структур, нaслiдок яких – розширення сфери 
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iнформaцiйної дiяльностi послуг [171]. 

 У наш час фактично всі розвинуті країни вже мають сформоване 

інформаційне суспільство. Щодо визначення інформаційного суспільства 

існують три загальні критерії: наявність комп’ютерів, рівень розвитку 

комп’ютерних мереж і кількість населення, зайнятого в інформаційній сфері, 

що використовує інформаційні технології в своїй повсякденній діяльності 

[234, с. 234-239].  

У сучасному інформаційному суспільстві практично кожний вид 

людської діяльності нерозривно пов’язаний із засобами інформаційно-

комп’ютерних технологій, які спонукають постійно підвищувати вимоги до 

рівня розвитку інформаційної культури. Якщо уважно розглянути будь-яку 

сферу людської діяльності, то можна побачити, що вона заснована на зборі та 

обробці інформації, інформаційному впливі на особу. Роль інформації в 

житті людини дуже масштабна.  

 Інформаційна складова присутня в кожній сфері практичної діяльності 

людини. Взяти, наприклад, економічну діяльність, яка неможлива без 

обов’язкового збору інформації про стан збутових, виробничих, фінансових 

ринків, стан виробництва, регулярне відстежування і маніпулювання 

зібраними даними. Медичну діяльність, яка неможлива без збору, аналізу та 

оцінки інформації про стан здоров’я організму і прогнозування можливої 

його зміни під впливом лікарських засобів і медичних процедур. Педагогічна 

праця, яка є неперервною інформаційною діяльністю, в якій здійснюється 

постійне внесення інформації з метою донести її до свідомості тих, кого 

навчають. 

Як результат впровадження засобів опрацювання інформації у всі 

сфери суспільного життя, створення загальнодоступних інформаційних 

ресурсів у суспільстві відбуваються якісні зміни, що стають підставою для 

утворення якісно нового «інформаційного суспільства». Існування людини у 

цьому суспільстві вимагає формування нових за змістом суспільної та 

індивідуальної свідомості на основі науково обґрунтованої картини світу, 



 

   

26 

 

принаймні елементарних уявлень про закони, за якими відбуваються 

інформатичні процеси [187, c. 27]. 

 В умовах інформаційного суспільства важливі не лише знання, але і 

особливі практичні знання про способи, методи, можливості, цілі отримання 

знань, а також про технології роботи з ними. Використання інформації 

привело до того, що люди звернули увагу на її властивості, а саме: 

 достовірність – як відомо, кожна людина сприймає навколишню 

дійсність суб’єктивно, маючи свої власні, відмінні від інших погляди і думки. 

Тому передавана або одержувана людиною інформація не може бути 

абсолютно об’єктивна. Сенс достовірності полягає у тому, щоб визначити, 

наскільки дана інформація відповідає дійсному стану справ. Інакше 

недостовірна інформація спричинить неправильне розуміння і, як наслідок, 

буде ухвалено неправильне рішення; 

 об’єктивність – інформація, очищена від неминучих 

перекручувань, що виникли при її передачі (наприклад, по неформальних 

каналах); 

 цінність інформації – незалежно від кількості витрат на її 

отримання оцінюється за тими завданнями, які ми можемо вирішити за її 

допомогою; 

 повнота, якщо інформації достатньо для розуміння і ухвалення 

рішення; 

 актуальність, якщо вона важлива, істотна для сьогодення; 

 зрозумілість, якщо вона виражена мовою, доступною для 

одержувача [194]. 

 З часом кількість інформації зростає, вона накопичується, відбувається 

її систематизація, оцінювання та узагальнення. 

 Таким чином, аналіз понять «культура» і «інформація» свідчить про 

полісемність терміну «інформаційна культура». Інформаційна культура як 

поняття утворилось в інформаційному суспільстві, коли інформація стала 

головним стратегічним ресурсом і були створені нові технології для обробки 
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і передачі даних. До теперішнього часу вона набула теоретичного та 

практичного значення. Стало очевидним, що інформаційна культура є 

важливою характеристикою як окремого члена суспільства, так і суспільства 

в цілому.  

 Уперше це поняття з’явилося в пресі вже в 70-80-х роках ХХ століття в 

різних галузях науки. Перший етап характеризувався активним теоретичним 

вивченням проблеми формування інформаційної культури, якою цікавилися 

бібліографи, бібліотекознавці, книгознавці, а на початку 80-х років описати 

процес застосування інформаційної культури спробували фахівці з 

педагогіки. Другий етап значно розширив арсенал засобів формування 

інформаційної культури, наслідком чого стала активізація діяльності учених 

не тільки у педагогічній науці, але й суміжних галузей знань, зокрема 

філософії, інформатики. Відтоді поняття «інформаційна культура» набуває 

нового статусу та використовується у широкому науковому і філософському 

контексті.  До інформаційної культури ставляться як до ефективної 

організації інтелектуальної діяльності особистості. Третій етап визначив 

необхідність осмислення та обґрунтування теорії феномену інформаційної 

культури в рамках не тільки класичної інформатики, кібернетики, 

соціального управління, культурології, а й нових наукових дисциплін – 

інформаційної культурології, інформаціології та соціальної інформатики. 

Варто зазначити, що, незважаючи на розвиток сучасних інформаційних 

технологій, в 90-х роках ХХ ст. у тлумаченні поняття «інформаційна 

культура» переважав монодисциплінарний підхід, у результаті якого 

формування інформаційної культури зводилося до вивчення основ 

бібліографічних знань та інформаційних технологій [91, c. 25].  

 У 1990 р. у м. Новосибірську вийшов збірник наукових праць 

«Інформатика й культура», де поняття «інформаційна культура» (ІК) 

усвідомлюється й досліджується як особливий й актуальний дослідницький 

напрям. Автори збірника ставили за мету розглянути закономірності 

інформатизації сучасного суспільства й шляхи становлення інформаційної 
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культури, «а також проблеми інтелектуальних систем у різних галузях 

діяльності». У середині 90-х років виник підхід, який пов’язував 

інформаційну культуру з процесом формування професійної культури 

[90, с. 5-11].  

 За рівнем ІК визначається рівень матеріального та духовного розвитку 

суспільства. У філософському розумінні інформаційну культуру розглядають 

як рівень досягнутих інформаційних зв’язків у людському суспільстві за 

період інформаційного спілкування людей, як характеристику інформаційної 

сфери життєдіяльності суспільства [67]. 

 Основи інформаційної культури мають методологічний, світоглядний, 

загальноосвітній та загальнокультурний характер, що проявляється у 

використанні в загальній практиці універсальних процедур пошуку, обробки 

та представлення інформації на базі відповідної системи наукових понять, 

принципів та законів, як необхідних чинників системно-цілісного пізнання та 

відображення об’єктивної реальності [71]. 

Інформаційна культура – це нове поняття, воно «віддзеркалює глибинні 

тенденції, які вже тривалий час усвідомлюють з різних сторін» – вважають 

науковці В. А. Виноградов, Л. В. Сковорцов [33, с. 5-17]. 

Інші науковці (В. Ю. Мілітарев, І. М. Яглом) трактують «інформаційну 

культуру» як сукупність знань про основні методи подання і опрацювання 

знань разом з умінням застосовувати їх на практиці для вирішення 

практичних завдань, тобто підкреслюють складову культури роботи зі 

знаннями, даними, інформацією [133, с. 98]. 

З точки зору В. З. Когана та В. А. Уханова «інформаційна культура» є 

невід’ємною частиною культури загалом і становить «суттєвий момент 

соціальної природи людини, його ставлення до реальної дійсності…». Вони 

тлумачать інформаційну культуру як єдність «інформаційних здібностей і 

творчої інформаційної діяльності, що реалізуються в інформаційній взаємодії 

суб’єктів у процесі створення, зберігання, перетворення, трансляції, 

сприйняття та використання інформації в суспільстві» [101, с. 59]. 
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Г. Воробйов визначає інформаційну культуру як певний рівень 

організації інформаційних процесів, ступінь задоволення потреби людей в 

інформаційному спілкуванні, рівень ефективності створення, добору, 

зберігання, перероблення та подання інформації [36].  

  Ми поділяємо думку Н. Розенберга, який розглядає інформаційну 

культуру як накопичений у суспільстві інтегрований досвід соціальної 

діяльності, що спирається на сукупність матеріальних і духовних цінностей. 

Інформаційну культуру він вважає одним із видів культури поряд із 

фізичною, математичною, логічною та іншими культурами, в основі 

класифікації яких лежить предметна ознака. Науковець вважає, що поряд із 

продуктами комп’ютерної епохи до інформаційної культури входять 

спадкоємно пов’язані елементи знань і вмінь, значна частина яких виникла у 

сфері загальної освіти дуже давно [176, с. 35]. 

 Н. Морзе вважає, що інформаційна культура може розглядатися як 

складова частина загальної культури, орієнтована на інформаційне 

забезпечення людської діяльності. Вона відображає досягнуті рівні 

організації інформаційних процесів та ефективності створення, збирання, 

зберігання, опрацювання, подання і використання інформації, що 

забезпечують цілісне бачення світу, його моделювання, передбачення 

результатів рішень, які приймаються людиною [135]. 

 І. Г. Хангельдієва наголошує, що «інформаційна культура» – якісна 

характеристика життєдіяльності людини в сфері одержання, передавання, 

збереження і використання інформації, де пріоритетними є загальнолюдські 

цінності [215]. 

Досить широко визначає інформаційну культуру науковець 

Е. П. Семенюк, який вважає інформаційну культуру як ступінь досконалості 

людини, суспільства або визначеної його частини у всіх можливих видах 

робіт з інформацією: її одержанні, нагромадженні, кодуванні і обробці та 

створенні на її базі якісно нової інформації, її передачі і практичного 

використання [183]. 
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 Інформаційна культура – це важлива частина загальної культури 

людини поряд з так необхідною нам екологічною культурою і культурою 

економічних і соціальних відносини, що заново формуються в наші дні, 

зазначає Близнюк М. М. [21, с. 33]. 

 На думку Є. А. Медведєвої, інформаційна культура – це рівень знань, 

який дозволяє людині вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, 

брати участь у його формуванні та сприяти його взвємодії [130].  

 Науковець Т. Полякова характеризує інформаційну культуру як нову 

«соціокультурну технологію, спрямовану і на організацію соціальної 

взаємодії, і на створення та оперування різними символами, і на формування 

людини, здатної жити й успішно здійснювати свою діяльність у сучасному 

інформаційному середовищі» [159, c. 86].  

 Людина в інформаційному суспільстві має знати «…закони 

функціонування інформації в суспільстві», розуміти сутність «інформаційних 

перетворень, що відбуваються, усвідомлювати своє місце й свої завдання в 

інформаційному суспільстві, що формується». Далі автор характеризує 

інформаційну культуру як «дуже широке явище..», що включає в себе й 

теоретичні знання, зокрема інформаційних ресурсів, і практичні навички та 

уміння оперувати інформацією та підкреслює, що для сучасної людини 

необхідні не тільки знання й уміння, а й сформований інформаційний 

світогляд, складові інформаційної культури. Т. Полякова відзначає труднощі 

й відсутність результатів у формуванні інформаційного світогляду як 

невід’ємної частини інформаційної культури, і закликає об’єднати зусилля 

всіх «зацікавлених» у вирішенні цієї проблеми «соціальних інститутів і 

фахівців» та обґрунтовує необхідність виробити єдину, всеосяжну систему 

поетапного формування інформаційної культури протягом всього життя 

людини [ 159, с. 87-88 ]. 

 Биков В. Ю. розглядає інформаційну культуру як досягнутий рівень 

організації інформаційних процесів, ступінь задоволення потреб людей в 

інформаційному спілкуванні, рівень ефективності створення, збирання, 
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зберігання, опрацювання і передавання інформаційних ресурсів. Водночас це 

і діяльність, спрямована на удосконалення всіх видів інформаційного 

спілкування, створення найбільш сприятливих умов для того, щоб цінності 

культури були освоєні людиною, увійшли органічно до його способу 

життя [18]. 

 Рівень інформаційної культури безпосередньо залежить від  

найважливіших характеристик суспільного розвитку і  може служити не 

тільки інтегральним показником стану суспільства, але й  найважливішим 

його чинником, оскільки на сучасному етапі цивілізації здійснюється перехід 

до нового технологічного устрою, який базується на широкомасштабному 

використанні інформаційних ресурсів і наукових здобутків практично в усіх 

сферах людської діяльності. 

Інформаційна культура вбирає в себе знання з тих галузей науки, які 

сприяють її розвитку в конкретній фаховій діяльності. Невід’ємною частиною 

інформаційної культури є знання сучасних інформаційних технологій і вміння 

застосовувати їх для автоматизації операцій у ситуаціях, які потребують 

нетрадиційного творчого підходу [182, c. 222]. 

На думку багатьох науковців інформаційна культура є одним із 

основних чинників розвитку сучасного суспільства, теоретичною основою 

«перебудови свідомості особи, суспільства, держави, світового 

співтовариства в умовах формування інформаційного суспільства» [220]. 

 Інформаційна культура,– пише Ю. Брановський, – «це, насамперед, 

проникнення в суть процесів обробки інформації, причому досить глибоке, 

щоб можна було легко й швидко вирішувати різні завдання на ПК, подібно 

тому, як істинно грамотна людина може вільно читати й писати». Як однин з 

основних компонентів змісту ІК автор виділяє «уміння користуватися 

автоматизованими інформаційними системами збору, зберігання, переробки, 

передачі й подання інформації, що базується на електронній техніці й 

системах телекомунікації». Іншою складовою ІК автор вважає «володіння 

основами алгоритмізації: принципи побудови алгоритмів (метод покрокової 
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деталізації «зверху до низу»), базові структури алгоритмів при 

необов’язковому вивченні якої-небудь процедурно-орієнтованої мови 

програмування» [26]. 

 Російська дослідниця Гендіна Н. І. визначає «інформаційну культуру» 

як одну із складових загальної культури людини. Це – сукупність 

інформаційного світогляду та системи знань і вмінь, що забезпечують 

цілеспрямовану самостійну діяльність з оптимальним задоволенням 

індивідуальних інформаційних потреб з використанням як традиційних, так і 

нових інформаційних технологій» [ 39, с. 23 ].  

Науковець А. Л. Столяревська на основі аналізу існуючих наукових 

джерел стосовно дефініції інформаційної культури робить висновок про те, 

що «інформаційна культура» – сукупність знань про основні методи подання 

знань, даних та інформації, разом з майстерністю застосувати їх на практиці 

задля постановки та розв’язання змістових завдань [206]. 

 А. Єршов тлумачить інформаційну культуру так: «Це складне 

інтегральне системне особистісне утворення, що становить собою 

гармонійну сукупність загальнолюдських уявлень, ідей, знань, ціннісних 

орієнтацій, гуманістичних уявлень, емоційного досвіду, якостей особистості, 

стильових і світоглядних утворень, універсальних способів пізнання, 

алгоритмів поведінки, способів комунікації, орієнтованих на вільне 

існування, розвиток, самовдосконалення в історично і технологічно 

інформаційному суспільстві» [68]. 

 І. Шахіна, визначає це поняття так: «це характеристика людини, її 

рівень знань, умінь і навичок, який дозволяє вільно орієнтуватися в 

інформаційному просторі (вміння отримувати, накопичувати, зберігати, 

кодувати, обробляти, створювати та передавати будь-якого роду 

інформацію), брати участь в його формуванні і сприяти інформаційній 

взаємодії» [219]. 

 Коломієць А. М. в своїй монографії «Інформаційна культура вчителя 

початкових класів», розглядає «інформаційну культуру», як 
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системоутворювальний чинник професійної культури вчителя, оскільки 

перетворює її у таку систему, яка саморозвивається і саморегулюється. 

Також науковець визначає, що інформаційна культура є підсистемою 

професійної культури [103, с. 137]. 

  Узагальнюючи думки дослідників щодо поняття «інформаційна 

культура», вважаємо, що інформаційна культура студентів політехнічних 

коледжів – це усвідомлення цінності набуття нових знань і умінь у 

використанні комп’ютерних технологій; досконале володіння спеціальними 

програмними продуктами, які необхідні для вирішення певних задач; вміння 

застосовувати освітні ресурси мережі Інтернет; знання і дотримання 

основних норм і правил поведінки у використанні комп’ютерних технологій і 

засобів комп’ютерної техніки та при здійсненні діяльності в мережі Інтернет. 

                                                  

1.2. Дослідження проблеми формування інформаційної культури 

студентів у педагогічній науці  

  

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях приділяється досить 

велика увага проблемі формування інформаційної культури. Дослідженню 

проблеми феномена інформаційної культури присвятили праці 

С. Антонова [5], Г. Воробйов [36], Н. Гендіна [39], Н. Джинчарадзе [63], 

Є. Медведєва [130], Е. Семенюк [183], М. Жалдак [73], І. Хангельдієва [215] 

та ін. 

 Формуванню інформаційної культури та підготовці майбутніх учителів 

до використання в навчальному процесі інформаційно-комунікаційних 

технологій присвячені роботи Р. Гуревичa [60],  М. Жалдака [70], 

О. Значенко [79], Ю. Машбиця  [128], В. Монахова [134], Н. Морзе [135], 

В. Кириленко [97], А. Коломієць [103], І. Лук’янченко [120], В. Рєутова 

[174], С. Сисоєвої [185], І. Смирнової [187], Є. Смирнової-Трибульської 

[189], О. Спіріна [193], А. Столяревської [206], О. Шимана [224], 

Ю. Рамського [172] та ін. 
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 Проблема формування вмінь використовувати інформаційно-

комунікаційні технології в навчальному процесі розглядають у своїх працях 

В. Биков [17], Л. Брескіна [27], Я. Галета [38], О. Глазунова [45], 

Н. Голівер [48], Є. Громов [52], Р. Гуревич [59], В. Дем’яненко [62], 

Л. Добровська [64], M. Жалдак [70], Н. Завізєна [75], Н. Іщук [85], 

А. Каленський [88], Т. Коваль [99], Е. Машбиц [128], Н. Морзе [135], 

В. Осадчий [146], Т. Поясок [161], О. Співаковський [192], Ю. Триус [209], 

Харунжева [216], Г. Шугайло [227] та ін. 

  Проблема формування інформаційної культури студентів різних 

спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів розглянуті у працях 

Н. Баловсяк [10], Т. Богданова [23], О. Гладченко [44], О. Нестерова [140], 

О. Романишина [177], С. Шлянчак [226], І. Шерман [223], А. Ясінського [229] 

та ін.  

 Формування інформаційної культури особистості висвітлено у працях 

В. Бабич [9],  Н. Гендиної [42], Т. Полякової [159], Ю. Рамського [173] та ін. 

 Тенденцію розвитку інформаційної культури вчені характеризують в 

контексті інформаційних революцій, що відбуваються в історії цивілізації:  

 1-й етап. На цьому етапі люди в усній формі передавали отриману 

ними інформацію. Тут правильне сприйняття, аналіз і передача інформації 

без викривлення, отриманої за допомогою зору і слуху, виступали як основні 

показники інформаційної культури; 

 2-й етап. Поява писемності характеризується відносним 

збільшенням числа складових частин інформаційної культури. На цьому 

етапі інформація відображалася у рукописній формі на дошках. У цей період 

нові знання, вміння та навички, пов’язані з відображенням ієрогліфів і букв 

на дошках і їх читанням, перетворилися на новий компонент інформаційної 

культури; 

 3-й етап. Цей етап пов’язаний з книгодрукарством і 

характеризується появою технологічного компонента інформаційної 

культури; 
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 4-й етап. На цьому етапі винахід електрики створив можливість 

автоматизації збору, зберігання та передачі інформації за допомогою 

технічних засобів (радіо, аудіо, відео); 

 5-й етап. Поява ЕОМ, і особливо персональних комп’ютерів 

слугувало початком революції в області накопичення, передачі та обробки 

інформації. У результаті цього протягом історії розвитку людства було 

отримано найсильніший і досконалий засіб [180, с. 34]. 

 В історії дослідження інформаційної культури представлено 

періодизацію розвитку цього феномена, який охоплює три періоди:  

 І період – 70 –80-ті роки ХХ ст.; 

 ІІ період – 80 – 90-ті роки; 

 ІІІ період від 90-х років до сьогодення [40, с. 6–7]. 

 Науковець А. Ясінський, досліджуючи формування засад 

інформаційної культури стверджував, що воно забезпечується 

систематичним використанням інтегрованих завдань, які сприяють: 

 розвитку абстрактного мислення; 

 формуванню навичок інформаційного моделювання та дослідження 

на основі реальних процесів і явищ; 

 кваліфікованому оволодінню знаряддєвим комплексом 

комп’ютера [229]. 

 Л. Альошин у статті «Взаємозв’язок культури й інформації: деякі 

аспекти й проблеми» з позицій інформологічного підходу підкреслює, що 

словосполучення «інформаційна культура» можна застосовувати стосовно 

особистості або суспільства і називає ІК одним «із найважливіших факторів 

сучасного й майбутнього стану соціальної спільності землян». Семантичний 

розгляд категорії дозволяє оперувати її концептами та репрезентувати не 

лише ІК, а «культуру інформації як спосіб подання інформації, що містять у 

собі види, форми інформації та її зміст» [1].  

 Н. Новицька, досліджуючи інформаційну культуру з позицій 

інформаційного права, вважає, що «інформаційну культуру слід розглядати 
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крізь органічну єдність чотирьох базових компонентів, пов’язаних з 

інформатизацією: культура правил організації подання інформації; культура 

правил сприймання та користування інформацією; культура правил 

суспільних відносин щодо використання нових інформаційних технологій; 

культура суспільних правовідносин з використанням нових 

комп’ютеризованих інформаційних технологій» [142, c. 7]. 

 Н. Калиновська пише, що нині можна виділити два підходи в 

трактуванні поняття інформаційна культура. У першому підході – 

«інформологічному» – поняття ІК можна узагальнити як «сукупність умінь і 

навичок пошуку, відбору, аналізу інформації, тобто всього того, що 

включається в поняття «інформаційна діяльність», спрямованої на 

задоволення інформаційних потреб. У другому – «культурологічному» – 

інформаційна культура «розглядається як спосіб життєдіяльності людини в 

інформаційному суспільстві, як складова процесу формування культури 

людства» [89]. 

 Р. Бужиков робить акцент на тому, що «інформаційна культура 

вимагає інтегрування кількох наукових аспектів, а саме: 

психолінгвістичного, лінгвосоціопсихологічного, соціолінгвістичного» [28, 

с. 161].  

 Т. Богданова пропонує iншi виміри iнформацiйної культури, вважаючи, 

що «властивості iнформацiйної культури особистості виявляються в 

чотирьох аспектах: когнітивному (знання i уявлення про нову iнформацiйну 

картину світу в гіпотезах i теоріях), операцiйно-змiстовному (практичні 

уміння i навички, пов’язані з одержанням, збереженням, передачею й 

обробкою iнформацiї), комунікативному (принципи i правила поведінки 

особистості в iнформацiйних i комунікативних системах) i цiннiсно-

рефлексивному (життєвi установки, оцінки і ставлення до світу)» [23, с. 8].   

 Теоретична і практична значущість формування й розвитку 

інформаційної культури особистості протягом життя нині є соціально 

значущою та настільки важливою, що її успішне розв’язання набуло статусу 
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самостійної науково-педагогічної проблеми.  

У процесі дослідження з’ясовано, що феномен «інформаційна 

культура» пов’язаний з двома загальнонауковими поняттями – інформація і 

культура. Інформаційна культура у наш час асоціюється з техніко-

технологічними аспектами інформатизації, оволодінням навичками роботи на 

комп’ютері з так званим «інформаційним бумом» й значними обсягами 

інформаційних потоків, доступністю й вільним доступом до інформаційних 

масивів мережі Інтернет. Так, людині, як фахівцю у будь-якій галузі, для 

вільної орієнтації в інформаційному середовищі, необхідно вміти 

отримувати, опрацьовувати й раціонально використовувати інформацію у 

різних видах діяльності з різних джерел і з використанням різноманітних 

засобів, зокрема й за допомогою комп’ютера, телекомунікацій, каналів 

зв’язку, мережі Інтернет [93, с. 41-55]. 

 Вчений Павленко Г. А. в своїй дисертаційній роботі «Інформаційна 

культура соціальних суб’єктів як фактор удосконалення управління 

суспільством» (2009 р.) визначає «інформаційну культуру», як сукупність 

принципів і реальних механізмів отримання, аналізу, переробки та 

поширення інформації, що забезпечують позитивну взаємодію етнічних та 

національних культур, та у вузькому сенсі як органічний синтез її складових:  

 оптимальних засобів маніпулювання зі знаками, даними, інформацією 

та подання їх споживачу;  

 механізму вдосконалення технічного середовища, зберігання та 

передачі інформації;  

 системи навчання, підготовки людини до ефективної роботи з 

інформацією [150, с. 19]. 

 У свою чергу, О. В. Харунжева вивчала проблему формування 

інформаційної культури старшокласників і визначила її як можливість 

людини створювати, перетворювати, систематизувати й використовувати 

інформаційні ресурси в процесі своєї освіти та трудової діяльності. Будуючи 

особистий інформаційний простір, який є початком ноосфери, учень отримує 
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можливість соціального самовизначення, розкриття в собі якісно нових 

здібностей осягання творчості, формування інтегральних якостей 

особистості, які в процесі творення свого інформаційного продукту 

розкривають його творчу сутність [216, с. 7]. 

 Д. Анашева основними умовами формування інформаційної культури у 

студентів філологічних спеціальностей вважає: формування інформаційної 

культури під час викладання фахових дисциплін розглядається як одна з 

основних складових навчального процесу; однією з основних цілей 

формування інформаційної культури є формування у студентів потреби 

постійного пошуку актуальної інформації щодо майбутньої професійної 

діяльності за допомогою як традиційних, так і сучасних інформаційних 

джерел; визначено можливість застосування електронних навчальних 

посібників у навчанні; у процесі навчання у студентів формуються навички 

застосування різноманітних засобів збору, зберігання та передачі 

інформації [2].  

 Цінним для нашого дослідження є позиція Л. Карташової, яка вказує, 

що інформаційна культура вчителя суспільно-гуманітарних дисциплін – це 

сформованість кількох фундаментальних компонент.  

1. Практичної: уміння вести пошук інформації, аналізувати та критично 

оцінювати знайдені джерела інформації, знання, уміння та навички 

оптимальних способів використання даних, інформації та інформаційних 

технологій для вирішення професійних завдань.  

2. Теоретичної: система знань інформаційних технологій, технології, 

методи та форми їх впровадження у професійну діяльність тощо. 

3. Методичної: творче використання інформаційних технологій з 

метою вирішення різноманітних завдань, які виникають у навчальній і 

професійній діяльності; розробка навчальних матеріалів; удосконалення 

професійних компетентностей через застосування інформаційних технологій; 

підвищення педагогічної майстерності засобами інформаційних технологій; 

здійснення рефлексії формування особистої методики навчання; розвиток 
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системи навчання, підготовки учнів до ефективного застосування 

інформаційних засобів і інформації.  

4. Психологічної: інформатичний світогляд, удосконалення 

особистісних здібностей; уміння аналітично, творчо та критично мислити, 

розвиток здібностей до навчання; прагнення до впровадження інформаційних 

технологій у навчально-виховний процес, формування мотивації до 

застосування інформаційних технологій у професійній діяльності [95]. 

 В умовах переходу людства до інформаційного суспільства, 

комп’ютеризації навчального процесу, формування могутніх інформаційних 

баз даних і традиційних джерел інформації, використання засобів 

мультимедіа дуже важливо не тільки дати студенту певні знання, а й навчити 

його самостійно одержувати ці знання, прищепити навички інформаційної 

праці, пошуку, активної й ефективної взаємодії з сучасними інформаційними 

пошуковими системами. 

 Збільшення джерел отримання інформації іноді завдає шкоди 

психологічному і фізичному здоров’ю людей. Вперше негативні соціально-

психологічні результати інформатизації та симптоми інформаційного стресу 

описав і обґрунтував у своїх працях («The third wave» УЕ «Future shok») 

відомий теоретик інформаційного суспільства О. Тоффлер. За О. Тоффлером, 

високий темп інформатизації виробництва і розповсюдження інформації 

вимагає нового рівня адаптації людини, а це інколи відбувається на межі 

людських можливостей. Якщо людина і суспільство в цілому не будуть мати 

надійних механізмів адаптації, ефективної стратегії для виходу з цієї 

інформаційної кризи, її хвороба неминуча [235, с. 351]. О. Тоффлер назвав 

цю хворобу, що відображає «людську реакцію на безмежну стимуляцію», 

футуршоком (future shock). Він зазначав, що у створеній ситуації дуже 

важлива підготовка нових життєвих стратегій. Говорячи про нову стратегію, 

він мав на увазі розвиток інформаційної культури. 

 Сучасна вітчизняна дослідниця Вишинська Г. В. у своєму 

дисертаційному дослідженні «Формування інформаційної культури 
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особистості майбутнього офіцера» чітко виділяє такі універсальні складові 

інформаційної культури особистості, як:  

 інформаційно-зорієнтований світогляд, основою якого виступають 

уявлення щодо природи інформації, різноманітності форм і видів її 

використання в природному, соціокультурному та соціотехнічному 

середовищах, засобів інформаційного обміну тощо; 

 системно-інформаційний стиль мислення, що уможливлює 

адекватність методів і прийомів пізнання інформаційних явищ та 

розв’язування актуальних завдань суспільного життя і професійної діяльності 

з використанням сучасних інформаційних технологій; 

 навички комунікативної культури, сучасні особливості якої 

зумовлюють необхідність підпорядкування високої технічної культури 

гуманістичним цінностям та орієнтаціям міжособистісного спілкування. 

 Зазначені універсальні складові інформаційної культури особистості 

зумовлюють такий необхідний теоретичний контекст реалізації 

інструментальних складових, зміст яких визначається конкретними 

знаннями, вміннями і навичками практичної роботи з застосуванням 

інформаційних технологій [34, с. 177].  

 Раніше мінімальним рівнем грамотності вважалося вміння писати, 

читати і рахувати, прищеплення учням таких навичок, як писати твір на 

вільну тему, малювати, переповідати який-небудь твір, проводити 

обчислювальні операції, було достатнім для формування інформаційної 

культури. З виникненням комп’ютерів до цього списку була додана 

комп’ютерна грамотність, тому що комп’ютер більш ефективний засіб для 

збору, аналізу, систематизації, обробки інформації, створення і 

представлення нової інформації [102].  

 В. Кудін звертає увагу на необхідність поєднання в інформаційній 

культурі фахівця високої моральної відповідальності, високорозвинених 

художньо-естетичних почуттів, вироблення якостей планетарного, 

космічного мислення. Це також підкреслює необхідність розгляду ІК як 
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складника загальної культури людства з максимальним дотриманням її 

основних надбань [111]. Р. Гуревич у своїх наукових роботах відзначає: 

«... інформаційна культура передбачає, що студенти володітимуть методами 

пошуку необхідної інформації, матимуть певний рівень культури для відбору 

інформації, навчаться її переробляти» [58]. 

 Ю. Первін та Е. Коган вважають, що інформаційна культура студента 

формується за допомогою знань, умінь і навичок: «планувати свою 

діяльність, пошук інформації, яка потрібна для розв’язання необхідних 

завдань, проектування і побудови інформаційних моделей, дисципліни 

спілкування та структурування повідомлень, інструментування всіх видів 

діяльності, а також навички використання технічних засобів у житті, побуті, 

творчості, на виробництві» [101]. 

О. Повідайчик у своєму дослідженні «Формування інформаційної 

культури майбутнього соціального працівника в процесі професійної 

підготовки» визначає зовнішні і внутрішні чинники, що зумовлюють 

необхідність формування інформаційної культури майбутнього соціального 

працівника у процесі професійної підготовки, представляє модель 

формування інформаційної культури майбутнього соціального працівника, в 

основу якої дослідниця покладає специфічні принципи підготовки: 

проблемності, доцільності застосування інформаційних технологій, 

професійної спрямованості, ускладнення професійних функцій, варіативності 

та модульності [157]. 

А. Коломієць у своїй монографії «Інформаційна культура вчителя 

початкових класів», розглядає концептуальні засади професійної підготовки 

майбутнього вчителя в умовах інформаційного суспільства, розкриває 

основні вміння майбутніх вчителів процесі формування інформаційної 

культури (аналітичні, конструктивні, прогностичні, проектні, 

організаторські, комунікативні, уміння здійснювати творчу інформаційну 

діяльність, уміння здійснювати індивідуальний підхід, уміння дослідницької 

інформаційної діяльності), визначає педагогічні умови, які полягають в 
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цілісності, неперервності, систематичності розвитку інформаційної культури, 

організації інформаційного середовища, формуванні позитивної мотивації до 

інформаційної діяльності, залученні студентів до інтенсивної інформаційної 

діяльності під час вивчення різних дисциплін [103]. 

  У дослідженні О. Нестерової «Розвиток інформаційної культури 

майбутніх перекладачів в умовах вищого технічного навчального закладу»  

впроваджено модель розвитку інформаційної культури, яка включає мету, 

принципи, організаційно-педагогічні умови, однією з яких є створення 

системи педагогічної комунікації, спрямованої на розвиток інформаційної 

культури майбутніх перекладачів, яка базується на визнанні як студентами, 

так і науково-педагогічними працівниками зазначеної проблеми [140]. 

 О. Романішина у своєму дослідженні «Формування інформаційної 

культури студентів коледжів технічного профілю» зазначає, що формування 

інформаційної культури відбувається завдяки обґрунтуванню 

концептуальних засад технології формування інформаційної культури, 

впровадження у навчальний процес модульно-рейтингової технології 

навчання комп’ютерних дисциплін і завдяки методу проектів [177].  

 Інформаційна культура є продуктом різноманітних творчих здібностей 

особистості і виражається в таких аспектах: 

• у конкретних навичках використання технічних пристроїв (від 

телефону до персонального комп’ютера і комп’ютерних мереж); 

• у здатності використовувати в своїй діяльності комп’ютерну 

інформаційну технологію, базовою складовою якої є численні програмні 

продукти; 

• у вмінні знаходити інформацію з різних джерел: як з періодичних 

видань, так і з електронних комунікацій, подавати її в зрозумілому вигляді й 

уміти її ефективно використовувати; 

• у володінні основами аналітичної переробки інформації; 

• у вмінні працювати з різною інформацією; 
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• у знанні особливостей інформаційних потоків у своїй галузі 

діяльності. 

 Сутність інформаційної культури по-різному розкривається в різних 

психолого-педагогічних джерелах, але до найбільш важливих її елементів 

належать: 

 володіння навичками роботи з різними видами електронної інформації; 

 уміння отримувати і подавати інформацію в Internet; 

 володіння навичками використання інформаційних і 

телекомунікаційних технологій у навчальному процесі і для професійного 

самовдосконалення [84]. 

 Необхідно зазначити, що чимало понять і вмінь, які є складовими 

інформаційної культури, мають значний формуючий вплив на суб’єктів 

навчального процесу. Наприклад, засвоєння властивостей імовірності, 

повноти інформації сприяє формуванню критичного мислення студентів; 

поняття про модель, методи математичного моделювання сприяють 

формуванню цілісного бачення світу; синтаксичні, алгоритмічні вміння, 

вміння планувати формують у студентів загальні уявлення про порядок, 

сприяють формуванню їх організованості. Окрім того, вони сприяють 

розвитку в майбутніх фахівців творчого, системного мислення, що входить 

до складу креативності. Оволодіння знаково-символічним апаратом, 

когнітивною графікою значно збагачує можливість здійснення 

комунікативної функції інформаційної культури студента. Аналізуючи 

можливості розвитку комп’ютерних технологій, В. Данічєв пропонує 

виділити дві складові інформаційної культури: загальну і спеціальну. «До 

загальної культури доцільно віднести навички використання обчислювальної 

техніки та ерудицію в галузі створених для цього професійних прикладних 

програм. До спеціальної – знання, що забезпечують можливість фахівцю 

працювати на стику своєї професії з інформатикою та обчислювальною 

технікою» [61]. 

 Інші науковці вважають, що важливими складовими інформаційної 
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культури людини є «докомп’ютерні» вміння розв’язувати задачі та 

працювати з інформацією, серед яких – вміння ставити і формулювати мету, 

здійснювати постановку задач, будувати інформаційні моделі досліджуваних 

процесів і явищ, аналізувати інформаційні моделі (зокрема, за допомогою 

автоматизованих інформаційних систем) та інтерпретувати отримані 

результати; передбачати наслідки рішень, що приймаються, роблячи 

відповідні висновки [149]. 

 Розглянуті складові інформаційної культури мають загальноосвітнє й 

загальнокультурне значення, являють собою мінімальний обов’язковий обсяг 

знань, умінь і навичок у галузі інформаційної технології. Їх формування 

повинно відбуватися через урахування індивідуальних інтересів, запитів 

студентів і рівня їхнього розвитку [70]. 

Оскільки формування і переформування навичок інформаційної 

діяльності може і повинно відбуватися упродовж всього життя людини, 

необхідна цілісна і системна методика формування інформаційної культури 

особи. В ній можуть бути виділені три основні етапи.  

Перший, підготовчий, етап пов’язаний з формуванням уявлень про 

спектр, зміст і операційні форми основних інформаційних процесів та 

базових навичок їх здійснення, насамперед через спілкування з родичами та 

друзями, використання засобів масової інформації, участь у мультиплеєрних 

комп’ютерних іграх, використання світової інформаційної мережі Інтернет, 

тощо.  

Другий етап пов’язаний з отриманням навичок цілеспрямованого та 

ефективного використання всіх основних варіантів і компонентів 

інформаційних технологій у навчальній діяльності, формуванням потреби і 

вмінь здійснювати їх постійне оновлення і вдосконалення відповідно до 

темпів розвитку сучасного інформаційного суспільства.  

Третій етап передбачає формування системної розвиненої інформаційної 

культури особистості як професійного спеціаліста та активного представника 

громадянського суспільства [63, c.27]. 
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 Наразі інформаційна культура ще не є показником загальної, а скоріше 

показником професійної культури, але у майбутньому має стати важливим 

чинником розвитку кожної особистості. 

 У сучасній психолого-педагогічній літературі термін «інформаційна 

культура» вживається здебільшого як спеціальне базове поняття. Основна 

роль в оволодінні ним покладається на навчальний предмет «Інформатика». 

Однак є й інші підходи, зумовлені рівнем загальності міркувань та 

особливостями суб’єктів педагогічного процесу. 

 У проекті «Державного стандарту з інформатики загальної середньої 

освіти в Україні» підкреслюється: «В результаті вивчення шкільного 

предмета інформатики та використання засобів інформаційних технологій 

при вивченні різних навчальних предметів в учнів мають бути сформовані 

головні компоненти основ інформаційної культури: 

 розуміння сутності інформації й інформаційних процесів, їх ролі в 

пізнанні навколишньої дійсності й творчої діяльності людини, в управлінні 

технічними і соціальними процесами, в забезпеченні живого зв’язку з 

зовнішнім оточенням; 

 розуміння проблем подання, оцінки і вимірювання інформації, її 

сприймання і розуміння, сутності формалізації суджень, зв’язку між змістом і 

формою, ролі інформаційного моделювання в сучасній інформаційній і 

мультимедійній технології; 

 розуміння сутності неформалізованих, творчих компонентів 

мислення; 

 уміння обирати і формулювати мету, здійснювати постановку 

завдань, висувати гіпотези, будувати інформаційні моделі досліджуваних 

процесів і явищ, аналізувати їх за допомогою засобів інформаційних і 

мультимедійних технологій та інтерпретувати отримані результати, 

систематизувати факти, осмислювати і формулювати висновки, 

узагальнювати спостереження, передбачати наслідки рішень, що 

приймаються, дій щодо їх вирішення та вміти їх оцінювати; 



 

   

46 

 

 уміння добирати послідовність операцій і дій у професійній 

діяльності, розробляти програму спостереження, експерименту; 

 володіння знаряддєвим застосуванням ЕОМ, системами 

опрацювання текстової, числової і графічної інформації, баз даних і знань, 

предметно-орієнтованими прикладними системами, системами 

телекомунікацій; 

 розуміння сутності штучного інтелекту; 

 уміння адекватно формалізувати наявні у людини знання і адекватно 

інтерпретувати формалізовані описи, дотримуватися належної рівноваги між 

формалізованою і неформалізованою складовими» [71]. 

  Враховуючи перспективи розвитку концепції інформатизації освіти, як 

складової частини процесу інформатизації суспільства, до змісту 

інформаційної культури студентів також включаються такі компоненти: 

володіння вміннями і навичками застосування персонального комп’ютера, 

включаючи вміння працювати з клавіатурою, монітором, з програмним 

забезпеченням персонального комп’ютера; розуміння ролі комп’ютера як 

органічного засобу навчального процесу, ролі програмної підтримки процесу 

навчання, включаючи педагогічні програмні засоби; вміння організувати 

пошук, вибір комп’ютерної інформації, необхідної для вирішення навчальних 

задач; наявність уявлень про алгоритм, його властивості і форму запису; 

уявлення про основні алгоритмічні структури та вміння самостійно складати 

алгоритми; уявлення про бази даних, інформаційно-пошукові системи [51]. 

  Науковець Е. A. Кaрaвaєвa до нaйвaжливiших проблем дослiдження 

iнформaцiйної культури відносить тaкi: формувaння тезaурусу – системи 

iнформaцiйних понять, якi зaбезпечують зaгaльне економiчне тa спецiaльне 

орiєнтувaння особистостi в iнформaцiйному середовищi; умiння 

реалізовувати iнформaцiйну дiяльнiсть, тобто формувaти свої iнформaцiйнi 

потреби й зaпити, володiти стрaтегiями та aлгоритмaми оптимiзовaного 

iнформaцiйного пошуку iстини й aнaлiзу iнформaцiйних джерел, згортaти та 

розгортaти iнформaцiю, розпочинaти рiзномaнiтнi iнформaцiйнi контaкти; 
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пiдготовленiсть особистостi до використaння будь-яких (трaдицiйних i 

комп’ютерних) джерел iнформaцiї; розумне регулювaння iнформaцiйної 

поведiнки людини у свiтлi вироблених суспiльством морaльних і прaвових 

норм; реaлiзaцiя iндивiдуaльних особливостей особистостi в її iнформaцiйній 

дiяльності [92, с. 22]. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можемо констатувати, що у 

сучасних психолого-педагогічних дослідженнях приділяється досить велика 

увага проблемі формування інформаційної культури особистості: 

науковцями досліджено проблеми формування вмінь використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі, формування 

інформаційної культури студентів різних спеціальностей та освітньо-

кваліфікаційних рівнів, підготовки майбутніх учителів до використання в 

навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій тощо.  

Особливе місце у формуванні інформаційної культури суспільства 

займає формування інформаційної культури майбутніх фахівців, адже саме 

володіння інформацією дає змогу якнайкраще вирішувати покладені перед 

ними професійні завдання: вміти знаходити найновішу інформацію, володіти 

методами її збору, опрацювання тощо.  

Таким чином, на основі викладеного матеріалу робимо висновок, що 

формування інформаційної культури студентів є актуальною проблемою для 

педагогічної теорії і практики, що зумовлює необхідність удосконалення її 

теоретичних і методичних основ.  

 

 1.3.  Зарубіжний досвід інформатизації освіти та впровадження 

інформаційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців 

 

 Поширення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та їх 

використання у всіх сферах нашого життя стає звичайним явищем 

сьогодення. Важливість ІКТ визнана у всьому світі, тому країни зарубіжжя, 
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формуючи свої пріоритетні напрями перспективних планів розвитку 

політики взагалі і систем освіти зокрема, визначають одним із пріоритетів – 

розвиток, впровадження і використання ІКТ. Зважаючи на те, що Україна 

проходить процес інтегрування у Європейський Союз виникає необхідність 

враховувати ці основні тенденції при створенні перспективних планів 

розвитку української системи освіти. 

 Процес інтернаціоналізації вищої освіти, спільність тих викликів, з 

якими доводиться зіштовхуватись освітнім системам в різних країнах світу, 

створюють передумови і можливості для запозичення найбільш успішного 

зарубіжного досвіду освітньої політики з урахуванням національних 

особливостей і традицій розвитку освіти. Низка тих нововведень, які сьогодні 

отримують все більшого поширення, зобов’язані своїм існуванням 

конкретним національним освітнім системам [161, с. 134]. 

У сучасних умовах розвитку суспільства перед педагогічною 

спільнотою світу стоїть проблема підготовки фахівців, які здатні працювати 

в умовах швидкого розвитку інформаційних та комунікаційних технологій. 

Освітні реформи в усіх країнах світу тісно пов’язані з упровадженням 

інформаційних технологій у процеси навчання молодого покоління та 

професійної підготовки майбутніх фахівців. Більшість економічно 

розвинутих країн вважають стратегічним надання комп’ютеризованих 

робочих місць для ефективного забезпечення неперервної освіти різних груп 

населення, оснащення навчальних закладів усіх рівнів різноманітними 

технологічними засобами новітнього покоління з метою модернізації освітніх 

процесів, створення підґрунтя для набуття необхідних навичок та рівня 

професійної компетентності у напрямах професійної підготовки. 

Так, наприклад, США на сьогодні є одним із світових лідерів в 

інформатизації освіти, де надзвичайно поширеним є метод дистанційного 

навчання студентів. Вважається, що стрімкий розвиток дистанційної освіти в 

Сполучених Штатах завдячує своїм успіхом розвинутим системам зв’язку та 

телекомунікаційним мережам, високому рівню комп’ютеризації населення, 
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широкому доступу до мережі Інтернет, численним пільговим фінансовим 

програмам [119].  

Дистанційні методи навчання, що базуються на принципах 

індивідуального навчання із застосуванням міждисциплінарного підходу у 

фаховій підготовці, є настільки популярними в США і в багатьох країнах 

світу, що спонукали відкриття нових відділень і факультетів дистанційного 

навчання у відомих американських і західноєвропейських університетах, а 

також нових типів так званих віртуальних університетів і коледжів. 

Дистанційне навчання є формою заочного навчального процесу, але не 

обмежується лише листуванням зі студентами. Його головною метою є 

надання студенту можливості якісного спілкування з викладачем і 

навчальним закладом за допомогою новітніх інформаційних технологій і 

засобів комп’ютерної техніки. Під час навчання здійснюється жорсткий 

контроль з боку працівників закладу освіти за процесом засвоєння знань 

студентом [178, с. 118]. 

За даними дослідження Т. І. Коваль, у багатьох навчальних закладах 

США для викладачів і студентів організовано доступ до інформаційно-

навчального середовища, в якому вони можуть оперативно створювати, 

оновлювати дистанційні курси чи просто користуватися ними. При цьому 

ніякі знання програмування чи мови НТML не потрібні. Будь-які навчальні 

матеріали викладача (тексти лекцій, статті, тести, розклад занять, навчальні 

програми, списки, розсилки тощо) можуть бути розміщені в мережі з метою 

перегляду чи роздрукування їх студентами [99]. 

О. О. Романовський зазначає, що адміністрація навчальних закладів 

США ретельно контролює набуття знань студентами, їх якість, участь в 

аудиторній та позааудиторній (самостійній) роботі, успішність тощо. 

Оскільки система вищої освіти добре комп’ютеризована, контроль 

навчального процесу досить досконалий та миттєвий. Тестування та заняття 

за допомогою комп’ютерів займає: поточне 5-10 хвилин, проміжне (або 

рубіжне) – 15-20 хвилин. Крім того, щотижня студенти вдома виконують 



 

   

50 

 

письмові тести та завданням викладача – один раз на місяць по 30-50 хвилин, 

а в кінці семестру – фінальний (підсумковий) екзамен або залік з письмовим 

текстом [178, c. 107]. 

А. В. Глузман зазначає, що у системі вищої освіти США особлива увага 

приділяється підготовці фахівців до самостійного набуття знань, умінь та 

навичок. Самостійна робота студентів посідає чільне місце у структурі 

навчального процесу вищих навчальних закладів США. Студенти самостійно 

працюють у комп’ютерних лабораторіях, навчально-наукових центрах, 

бібліотеці, також у домашніх умовах на канікулах [46, c.57]. 

Бібліотеки американських університетів обладнані комп’ютерами, 

приєднаними до світової комп’ютерної мережі. Спілкування з викладачем 

відбувається як очно, так і за допомогою електронної пошти. Тому роль 

викладача в керівництві самостійною роботою студента змістилася: він стає 

не стільки джерелом інформації, скільки наставником, який впливає на 

розвиток особистісних якостей, формування світогляду та наукових інтересів 

студента [161, с. 140]. 

Використання інформаційних технологій дозволяє постачати навчальні 

матеріали додому, в бібліотеки, студентські містечка, інші факультети й 

коледжі. В освітньому просторі США 49% коледжів надають можливість 

навчатися вдома, постачаючи навчальні матеріали, 10% постачають 

навчальні матеріали в бібліотеки, 35% на інші факультети, 39% у студентські 

містечка, 18% на виробництво. 

Упровадження інформаційних технологій в США відбилося на 

можливості викладачів надавати навчальну інформацію, а студентів 

одержувати її. Університети надають послуги безкоштовного телефонного 

зв’язку, користування електронною поштою, спілкування он-лайн із 

інструктором з організації навчання і з викладачем.  

 В США комп’ютери як об’єкт вивчення пропонують ще з 1950 року. 

Однак могутній потенціал комп’ютерних технологій у реформі освіти і 

взаємопов’язані з ними можливості почали діяти тільки з 80-х років. Сучасне 
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використання комп’ютерів для формування інформаційної культури має 

кілька напрямів: за допомогою комп’ютера вивчають основи програмування, 

але загалом комп’ютер використовують як засіб навчання і виховання 

(М. Д. Роблієр, Р. Тейлор) [187, c. 40]. В цій країні загальновизнано три 

призначення комп’ютера в навчанні:  

1. Як засіб навчальної діяльності викладача з використанням 

програмних засобів навчального призначення. 

2. Як робочий інструмент (прикладом є текстовий редактор, який 

економить час і робить працю більш ефективною). 

3. Як об’єкт вивчення (за допомогою мов програмування дає 

можливість вивчити комп’ютер, що в свою чергу розвиває навички 

критичного мислення і здійснює підготовку до вирішення будь-яких 

життєвих проблем у майбутньому) [175].  

 Інформаційне суспільство в американській національній 

інфраструктурі інформатизації визначається як суспільство, в якому кращі 

школи, вчителі та курси стають доступними всім студентам незалежно від 

географічних умов, відстані, ресурсів і працездатності; 

 величезний потенціал мистецтва, літератури і науки стає доступним не 

тільки у великих організаціях, бібліотеках, музеях;  

 послуги охорони здоров’я і соціальні послуги стають доступними для 

кожної людини в інтерактивному режимі своєчасно і в необхідному місці;  

 у кожного є шанс жити в різних місцях без втрати можливості 

повноцінно працювати в офісі через електронні магістралі;  

 невеликі фірми можуть отримувати замовлення з усього світу 

електронним шляхом; кожний може дивитися останні фільми, звертатися в 

банк, магазин зі свого будинку; отримувати державну інформацію прямо або 

через місцеві бібліотеки, легко вступати в контакти з державними 

службовцями;  
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 державні, ділові структури можуть обмінюватися інформацією 

електронним шляхом, знижуючи обсяг паперової роботи і поліпшуючи якість 

послуг [30]. 

Для країн Європи характерним є орієнтування на концепцію освіти 

протягом життя та стрімкий розвиток системи дистанційного навчання, яка 

потребує вдосконалення засобів навчання та відповідної готовності з боку 

тих, хто навчається. Ті, хто має низький рівень навичок навчання, 

недостатній доступ до техніки, недостатні передумови чи недостатньо часу 

для навчання, зазвичай протидіють використанню техніки, залишають курс 

навчання чи намагаються безрадісно долати труднощі [233, c. 777]. 

 Політика країн ЄС в інформаційно-культурній сфері базується на таких 

принципах:  

 сприяння розширенню суспільного доступу до передових 

інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення локальних 

центрів доступу до них у бібліотеках, школах;  

 розширення переліку соціальних послуг, що надаються в електронній 

формі, та підвищення рівня їх доступності;  

 запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у державну 

систему освіти та перепідготовки кадрів і допомога з боку держави в 

адаптації громадян до нових можливостей;  

 проведення досліджень у сфері соціальних наслідків, викликаних 

поширенням інформаційно-комунікаційних технологій, у сфері можливостей 

адаптації всіх категорій громадян до нових умов життя;  

 виконання просвітницько-демонстраційних функцій і підвищення рівня 

ознайомлення суспільства з можливостями інформаційно-комунікаційних 

технологій, що запроваджуються (державні органи влади повинні бути 

лідерами з використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй 

щоденній діяльності, стимулюючи цим прискорення інформаційного 

розвитку всього суспільства; роль лідерів має сприяти накопиченню 
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критичної маси активних споживачів усередині державної адміністрації, 

усього державного сектору, а також за його межами);  

 сприяння процесу стандартизації технічних систем з метою 

забезпечення сумісності різноманітних мереж, а також мережевих послуг, що 

надаються;  

 контроль за розробленням відповідного законодавства та додержанням 

юридичних гарантій [121, с. 43]. 

 Країни члени Європейського Союзу проголосили пріоритетом на 

період до 2010 року приєднання всіх освітніх систем країн ЄС до 

Лісабонської декларації, яка проголошує загальну тенденцію інформатизації 

освіти у країнах Європи. На думку Європейського комісара з питань освіти і 

культури Європейської комісії Вів’єн Редінг «Одним з пріоритетів 

європейського співробітництва є використання мультимедійних та Інтернет 

технологій в рамках покращення якості освіти» [232]. 

 В. Редінг наголошує на необхідності оснащення якщо не всіх класів, то 

всіх шкіл найсучаснішими комп’ютерами та технологіями для того, щоб 

учителі могли використовувати дані технології для покращення методів 

роботи та для того, щоб учні могли розширити власні горизонти пізнання 

через використання мультимедійних засобів у т.з. необхідній критичній 

перспективі. 

 Нині стало нормою для країн ЄС кожного року здійснювати загальний 

моніторинг доступу школярів і педагогів до мультимедійних технологій та 

визначати їх компетентності в даній сфері. Такі дослідження здійснюються в 

рамках міжнародних досліджень PISA та PIRLS, які здійснюють емпіричні 

дослідження та збирають необхідні дані на міжнародному рівні. 

 Дані, що збираються щорічно в рамках міжнародних порівняльних 

досліджень, свідчать, що рівень загальної комп’ютеризації шкіл у країнах ЄС 

дуже різниться залежно від країни. Більше того, близько 60 % опитаних учнів 

із країн Євросоюзу стверджують, що вони ніколи не використовували 

існуюче обладнання в навчальному закладі [81]. 
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 Як стверджує В. Редінг, загальні освітні цілі тільки тоді будуть 

досягнуті, коли завдяки технологіям буде відчутно поліпшено якість 

викладання та навчання. Важливо відзначити й те, що переважно європейські 

вчителі набувають навичок роботи на комп’ютері не під час навчання в 

університеті, а вже пізніше, під час підвищення їх кваліфікації (протягом 

різноманітних навчальних та тренінгових програм) [108]. 

 За даними досліджень, що проводились в 2000-му році в країнах 

Євросоюзу, на один комп’ютер припадало від 5 до 20-ти 15-річних учнів. Ці 

дані свідчать, що рівень комп’ютеризації дуже різниться залежно від країни. 

Найбільший показник мають такі країни як Греція та Португалія. Найбільша 

кількість учнів на один комп’ютер припадає на Польщу [139]. 

 Тут, як і в Україні не всі навчальні приміщення оснащуються 

мультимедійними засобами, а створюються окремі комп’ютерні класи. Якщо 

ж розглянути дані, що свідчать про наявність домашнього комп’ютера, то 

найкращі показники припадають на скандинавські країни – 90% учнів мають 

вдома комп’ютери. Якщо ж розглядати рівень загального оснащення та 

доступу до мережі Інтернет, то в країнах ЄС є також великі розбіжності. 

Важливо відзначити, що рівень доступу до Інтернету є меншим у тих країнах, 

де меншим є рівень комп’ютеризації. Доступ до мультимедійних технологій 

удома пропорційно залежить від рівня доходу на одиницю населення. 

 Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) складають частину 

обов’язкової загальної навчальної програми більшості європейських країн. 

На рівні початкової освіти лише сім країн не включили ІКТ до обов’язкових 

навчальних програм (Італія, Болгарія, Чеська республіка, Латвія, Литва, 

Угорщина та Словаччина) [154]. 

 В інших країнах ІКТ включено до базового навчального плану, зміст 

ІКТ впроваджується згідно двох різних підходів: перший – ІКТ можуть 

викладатись як окремий предмет, другий – ІКТ можуть бути застосовані для 

викладання інших предметів. Особливо слід підкреслити другий підхід, який 

домінує у країнах Європи, і полягає в тому, що ІКТ використовують при 
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викладанні різноманітних навчальних предметів на рівні початкової 

школи [168]. 

  Іноді в одній країні поєднуються обидва види впровадження ІКТ. Так, 

наприклад, у Греції ІКТ є одним з обов’язкових предметів у денній 

початковій школі з жовтня 2002 р. У Франції також, починаючи з 2002 р., 

поступово почало впроваджуватись ІКТ у зміст обов’язкової освіти 

початкової школи, однак не як окремий предмет, а як засіб викладання інших 

навчальних дисциплін.  У Великій Британії використовуються обидва 

підходи, де інформаційні технології можуть викладатись як окремий 

предмет, так і бути інтегрованими через так звані крос-програмні комбінації. 

В Угорщині ж, наприклад, базовий план передбачає підготовку до життя в 

інформаційному суспільстві, однак ІКТ навчання не є обов’язковим. У 

Румунії ІКТ є предметом за вибором. Такі різні підходи відображають 

традиції та освітню політику різних країн у галузі впровадження як 

інформаційно-комунікаційних технологій, так і навчання. 

 У країнах ЄС спостерігається значна різниця у частоті використання 

комп’ютерів серед різних вікових груп учнів. Так, наприклад, учні 9–10 років 

стверджують, що вони не дуже часто користуються комп’ютерами під час 

перебування в школі, у той час, як 15-річні – навпаки – регулярно 

користуються комп’ютером та мережею Інтернет. Водночас спостерігається 

велика різниця в різних країнах. Так, наприклад, 15-річні учні Франції, 

Німеччини, Бельгії стверджують, що вони у своїй переважній кількості 

майже ніколи на використовують комп’ютер у школі. 

  Європейські дослідники констатують, що система освіти реагує на 

новітні вимоги. Так, британський вчений Дж. Ліч зазначає, що «у Німеччині, 

наприклад, медіаграмотність стала ключовою культурно-освітньою 

концепцією» [233, с. 791]. У Німеччині досить довго (впродовж 1960-1990-х 

років) педагоги розглядали медіа переважно як технічні засоби навчання, а 

не як предмет для загального вивчення у системі регулярної освіти. З 2001 

року кожна школа у Німеччині має доступ до Інтернету. За допомогою 
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загальнонаціональної програми «Нові медіа в освіті» були створені 

відповідні умови шкільної освіти, які піднесли Німеччину на провідну 

позицію в світі у плані технологічної оснащеності шкіл. І сьогодні на 

порядку денному постає питання, яким чином нові медіа мають стати 

частиною повсякденного освітнього життя [131]. 

 Науковці Болгарії у своїх дослідженнях (П. Азелов, П. Асенова, 

П. Бернев, П. Бєрнева, М. Драганов, Д. Добрев, С. Керпеджиєв, 

С. Попратилова) розглядають питання комп’ютерних технологій, методи і 

засоби інформаційної діяльності, математичного моделювання та підвищення 

інформаційної культури вчителя. 

Перша основна мета – надати знання про властивості інформації, про 

методи та засоби її збирання, опрацювання, збереження та розповсюдження, 

сюди ж включені знання про алгоритми та алгоритмічні структури. Для 

досягнення цієї мети комп’ютер загалом не обов’язковий. Однак, як 

зазначають науковці, після вивчення інформаційних процесів і 

функціональних особливостей комп’ютерів, з’являється необхідність у 

вивченні алгоритмів, що описують ці процеси, а, отже, і необхідність 

вивчення методів і мов програмування.  

Оволодіння основами програмування – друга мета навчання, але це не 

означає, що кожен студент має бути програмістом; мова йде про основи 

знань і умінь. На думку викладачів, у процесі складання програм знання 

стають глибшими та міцнішими, краще усвідомлюються алгоритмічні та 

інформаційні структури; формуються навички правильної, коректної 

постановки завдань, формалізації проблем; формуються знання про методи 

моделювання й уміння складати прості математичні моделі тощо [7, c. 39]. 

При оволодінні основами програмування і отриманні практичних 

навичок студент зможе використовувати комп’ютер при вивченні інших 

дисциплін, що дає йому впевненість у своїх силах, при цьому ліквідується 

психологічний бар’єр у роботі з комп’ютером. Зауважимо на тому, що 

психологічна готовність не виокремлюється. Обумовлюються питання 
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професійного навчання – використання комп’ютера для розв’язання задач 

обчислювального характеру, для моделювання процесів і явищ, автоматизації 

розв’язування деяких інженерних задач тощо. Для виконання більшості 

подібних дій існують готові пакети програм [7, с. 40]. 

 Формування умінь використовувати готове прикладне програмне 

забезпечення – третя основна ціль навчання інформатики у педагогічному 

ВНЗ. Окрім уміння працювати з готовими програмами, необхідні вміння 

правильно інтерпретувати отримані результати та використовувати їх на 

практиці. Досягнення цієї мети – дуже важлива вимога, тому що на практиці 

використання готових програм і робота з обчислювальними системами 

зустрічаються досить часто. Таким чином, деякі складові інформаційної 

культури, які було визначено вище за результатами аналізу наукового 

доробку вітчизняних науковців, уважаються необхідною складовою фахової 

підготовки і у Болгарії.  

 Деякі фахівці вважають, що для забезпечення достатнього рівня 

інформаційної культури вивчення інформатики достатньо обмежити суто 

споживацьким підходом [7, с. 39]. 

Асоціація бібліотек університетів Чехії (Association of Libraries of 

Czech Universities), пропонує власні стандарти інформаційної грамотності 

студента університету, які характеризуються такими навичками: 

1. Може розуміти професійні тексти, пов’язані з напрямом навчання, 

визначає ідеї та пише власні спеціальні тексти, використовуючи знання, 

добуті з джерел інформації, на які посилається з дотриманням авторських 

прав та відповідно до принципів створення бібліографічних посилань і 

цитування. 

2. Знає та використовує основні джерела інформації, пов’язані з 

напрямом навчання, може знайти релевантну інформацію, користуючись 

передовими методами пошуку, дотримується прав та моральних аспектів цієї 

діяльності та може упорядковувати й зберігати інформацію різних типів і 

форматів для подальшого використання у професійній діяльності. 
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3. Використовує джерела цифрової та технічної інформації, знаходить 

й обробляє цифрові та технічні дані й використовує їх у роботі. 

4. Досконало володіє рідною мовою та здатен використовувати її усно 

та письмово, знає та використовує професійну термінологію рідною та 

іноземною мовами, зокрема англійською, на рівні, достатньому для роботи з 

інформаційними джерелами та комунікації у професійному середовищі. 

5. Використовує загальнодоступні інформаційні та комунікаційні 

технології, необхідні для пошуку, обробки та подання інформації (різних 

типів і форматів), пов’язаної з напрямом навчання чи професійної 

діяльності. 

  6. Обізнаний з моральними та правовими аспектами використання 

інформації та роботи з нею відповідно до авторської етики й авторських 

прав [231].  

 Якщо говорити про частоту використання Інтернету, то найбільші 

показники спостерігаються у Данії, Австрії, Фінляндії, Швеції та 

Ісландії [232]. 

Реформа російської вищої школи спрямована на підвищення якості 

освіти, що є основним результатом діяльності вищого навчального закладу. 

Як зазначають дослідники, формування інформаційної культури в Росії 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття набуло розвитку передусім через 

практичну діяльність бібліотек, освітніх установ, що великою мірою 

здійснювалося стихійно, методом проб і помилок. Результати цієї діяльності 

закріплювалися у громадській свідомості і людській практиці через окремі 

правила, методи, засоби, відповідно до рівня розвитку сфери інформаційної 

діяльності [41, с. 79].  

П. І. Образцов зазначає, що процес інформатизації освіти, підтримуючи 

інтеграційні тенденції пізнання закономірностей розвитку предметних 

галузей і оточуючого середовища, актуалізує розробку підходів до 

використання потенціалу інформаційних технологій навчання для розвитку 

особистості студентів, підвищення рівня креативності їх мислення, 
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формування умінь розробляти стратегію пошуку рішення як навчальних, так 

і практичних завдань, прогнозувати результати реалізації прийнятих рішень 

на основі моделювання об’єктів, що вивчаються, явищ, процесів, 

взаємозв’язків між ними. Упровадження інформаційних технологій навчання 

в навчальний процес може стати основою для становлення принципово нової 

форми неперервної освіти, яка спирається на детальну самооцінку, що 

підтримується технологічними засобами і мотивує результатами самооцінки 

самоосвітньої активності людини [145, c. 5]. Російські вчені пропонують 

студентам різноманітні посібники, спрямовані на формування вмінь 

користування комп’ютерною технікою та ресурсами Інтернет та електронні 

інформаційні ресурси бібліографічного характеру, які спрямовані не лише на 

студентську аудиторію, а можуть бути використані фахівцями у професійнiй 

дiяльностi [126].  

У роботi В. Бурмакiної, М. Зелмана, I. Фалiна пропонується 

оригiнальна концепцiя «Б7», яка поєднує в собi етапи процесу розв’язання 

завдань, пов’язаних із переробкою iнформацiї. На думку дослiдникiв, цей 

процес має сiм етапiв (визначення, управління, доступ, iнтеграцiя, оцінка, 

створення, передавання) [ 29, c. 8].  

Отже, для сучасної вітчизняної педагогічної науки актуальним є 

вивчення тенденцій розвитку міжнародного освітнього простору, особливостей 

їх впливу на системи освіти окремих країн. Наукове осмислення 

використання зарубіжного педагогічного досвіду з досліджуваної проблеми 

сприяло визначенню стандартів інформаційної компетентності, педагогічних 

умов та організації процесу формування інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів. 

 

 Висновки до першого розділу 

 

Для розуміння поняття «інформаційна культура» з’ясовано сутність 

понять «культура» та «інформація». Враховуючи багатогранність поняття 
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«культура» у сучасній науці нараховується декілька сотень його трактувань. 

Узагальнивши наявні варіанти означень терміну «культура» і врахувавши, 

що вона складається з двох взаємопов’язаних компонентів – матеріальної і 

духовної, зроблено висновок: «культура» – це все, що людина створила 

власним розумом, а не отримала від природи; це історичний продукт, 

результат діяльності багатьох поколінь, кожне з яких використовувало 

матеріальні і духовні надбання своїх попередників, продовжувало розвивати 

науку, техніку, промисловість та змінювало суспільство, соціальні норми, 

форми індивідуальної поведінки відповідно до потреб соціального ладу.  

«Інформація» – це відомості про об’єкти і явища навколишнього 

середовища, їх параметри, властивості та стан, які передаються усним, 

писемним або іншим способом. Основні властивості інформації: 

достовірність, об’єктивність, цінність, повнота, актуальність, зрозумілість. 

Встановлено, що загальновизнаними компонентами культури 

особистості є політична, правова, моральна, естетична, етична, екологічна, 

комунікаційна, фізична, інформаційна.  

Інформаційна культура як поняття утворилось в інформаційному 

суспільстві, коли інформація стала головним стратегічним ресурсом і були 

створені нові технології для обробки і передачі даних. Сутність поняття 

«інформаційна культура» полягає в тому, що вона є частиною загальної 

культури і розглядається як ступінь досконалості людини, суспільства або 

визначеної його частини у всіх можливих видах робіт з інформацією: її 

одержанні, нагромадженні, кодуванні і обробці та створенні якісно нової 

інформації, передачі і практичного використання. Інформаційна культура є 

важливою характеристикою як окремого члена суспільства, так і суспільства 

в цілому. 

 У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях приділяється досить 

велика увага проблемі формування інформаційної культури особистості: 

науковцями досліджено проблеми формування вмінь використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі, формування 
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інформаційної культури студентів різних спеціальностей та освітньо-

кваліфікаційних рівнів, підготовки майбутніх учителів до використання в 

навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій тощо.  

 Особливе місце в формуванні інформаційної культури суспільства 

займає формування інформаційної культури студента, адже саме володіння 

інформацією дає змогу якнайкраще вирішувати покладені перед ним 

завдання: вміти знаходити найновішу інформацію, володіти методами її 

збору, опрацюванням тощо.  

Для нашого дослідження важливим є зарубіжний досвід 

інформатизації освіти, який базується на дистанційному навчанні, визначенні 

стандартів інформаційної компетентності та реалізації концепції освіти 

упродовж життя для обґрунтування педагогічних умов та організації 

процесу формування інформаційної культури студентів політехнічних 

коледжів.  

Узагальнюючи думки науковців щодо поняття «інформаційна 

культура», вважаємо, що інформаційна культура студентів політехнічних 

коледжів – це усвідомлення цінності набуття нових знань і умінь щодо 

використання інформаційно-комп’ютерних технологій; досконале володіння 

спеціальними програмними продуктами, які необхідні для вирішення 

професійних завдань, вміння застосовувати освітні ресурси мережі Інтернет; 

знання основних норм і правил поведінки у використанні комп’ютерних 

технологій та при здійсненні діяльності в мережі Інтернет 

 Результати досліджень за матеріалами розділу відображено в 

публікаціях автора [194, 195]. 
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РОЗДІЛ 2  

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

СТУДЕНТІВ У ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖАХ 

 

 На основі наукового аналізу педагогічної теорії і практики 

виокремлено структурні компоненти, визначено критерії, показники та рівні 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів. З’ясовано стан 

сформованості інформаційної культури студентів політехнічних коледжів за 

допомогою опитування, анкетування, тестування, спостереження. Визначено 

педагогічні умови формування інформаційної культури студентів, а саме: 

удосконалення змісту комп’ютерної дисципліни “Інформатика і комп’ютерна 

техніка”; організація самостійної аудиторної та позааудиторної роботи 

студентів політехнічних коледжів у процесі формування інформаційної 

культури. 

 

 2.1. Структура, критерії, показники та рівні інформаційної 

культури студентів 

 

 Інформаційна культура охоплює, не тільки формування комп’ютерної 

грамотності, оволодіння системою уявлень щодо інформатики, інваріантних 

способів діяльності та відповідного стилю мислення, а й сукупність 

інформаційного світобачення та системи знань і вмінь, що має забезпечувати 

цілеспрямоване самонавчання та соціалізацію особистості в інформаційному 

суспільстві. 

 На основі аналізу сутності інформаційної культури, який висвітлено у 

першому розділі дисертаційного дослідження, доцільно було виділити 

структурні компоненти інформаційної культури студента.  

 Структура (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) – 

це взаєморозміщення та певний взаємозв’язок складових частин цілого, 

внутрішня будова. Структура також може відноситися до устрою, організації 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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чого-небудь [207].  

 Ми пропонуємо своє бачення структури інформаційної культури 

студента, яка визначається в його інформаційній компетентності, 

інформаційній етиці, інформаційній поведінці (рис. 2.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Структура інформаційної культури студента 

  У педагогічній науковій літературі немає чітко визначеного поняття 

«інформаційна компетентність». Багато науковців цей термін тлумачать по-

різному. За цієї обставини інформаційну компетентність ми розуміємо як 

здатність студента представляти, обробляти і використовувати інформацію із 

застосуванням конкретних програмних продуктів.  Зазначимо, що для 

роботи з текстовою інформацією студенти політехнічних коледжів 

використовують програму текстового редактора Блокнот (Notepad), текстові 

процесори Word Pad, MS Word, видавничу систему MS Рublisher, систему 

оптичного розпізнавання тексту ABBY FineReader. Для оброблення 

табличної інформації використовуються програма MS Excel. Оброблення 

графічної інформації здійснюється за допомогою програм Paint, Adobe 

Photoshop, CorelDraw і т.ін. 

 У зв’язку з активним використанням Інтернет-технологій необхідні 

знання про інформаційну етику як складову інформаційної культури, яку 

студент повинен знати і дотримуватись під час роботи в мережі Інтернет.  

Комп’ютерна еволюція породжує велику кількість проблем і 

ІНФОРМАЦІЙНА 

КУЛЬТУРА 

СТУДЕНТА 
 

інформаційна 

етика 

інформаційна 

компетентність 
інформаційна 
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гуманітарного характеру, в тому числі принципово нові етичні питання. 

Користувачів мережевого простору, зокрема Інтернету, зваблюють нові 

спокуси, властиві будь-якому іншому людському співтовариству, часто з 

відтінком антисоціальної поведінки. Тому, з кожним роком дедалі 

загальнішими стають питання регулювання відносин, зростає розуміння 

того, що дотримання етичних норм є одним із способів співіснування у 

віртуальному світі [211]. 

Інформаційна етика – це саморегуляція студента на основі морально-

етичних норм і правил поведінки під час роботи з інформаційно-

комп’ютерними технологіями для комфортного співіснування у 

віртуальному світі: вміння вести інформаційно-комунікаційний діалог, 

мережний етикет, (правила етикету під час роботи в електронній пошті, при 

спілкуванні в чаті, при проведенні телеконференцій тощо). 

  Інформаційна поведінка це – спосіб дій, сукупність зусиль, що 

відображає активність студента щодо пізнання нової інформації, його уміння 

орієнтуватися в інформаційному просторі, ступінь його продуктивної, 

творчої діяльності щодо використання інформаційних ресурсів.  

 Однією з основних ознак інформаційної культури особистості є 

розуміння сутності інформації й інформаційних процесів, ролі 

інформаційних ресурсів у процесі пізнання навколишньої дійсності і 

продуктивної, творчої діяльності людини. Важливою ознакою інформаційної 

культури особистості є здатність людини передбачати наслідки власних дій, 

вміння підкоряти свої інтереси тим нормам поведінки, яких необхідно 

дотримуватися в інтересах суспільства [141, c. 35 ] 

 Для вільної орієнтації в інформаційному потоці студент повинен 

досягти певного рівня інформаційної культури як складової частини 

загальної культури. Вона є продуктом різноманітних творчих можливостей 

людини і виявляється в таких аспектах:  

 у конкретних навичках щодо використання технічних пристроїв (від 

персонального комп’ютера до сучасних гаджетів); 
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 у здатності і готовності використовувати у своїй діяльності 

інформаційні комп’ютерні технології, базовою складовою яких є численні 

програмні продукти; 

 в умінні обирати інформацію з різноманітних джерел: як із медіа, 

так і з електронних комунікацій, подавати її в зрозумілому вигляді і вміти її 

ефективно використовувати; 

 у володінні основами аналітичного оброблення інформації; 

 в умінні працювати з різноманітною інформацією; 

 у знанні особливостей інформаційних потоків у своїй професійній 

діяльності. 

 Результат формування інформаційної культури не може бути оцінений 

без визначення відповідних критеріїв і показників сформованості 

інформаційної культури студентів. Адже визначення основних критеріїв і 

показників дає нам змогу провести науково-дослідницький експеримент, 

спрямований на вдосконалення відповідної підготовки студентів. 

 Поняття критеріїв у літературі пов’язане з поняттям показників, серед 

яких автори розрізняють якісні, що фіксують наявність чи відсутність якої-

небудь властивості та кількісні, що фіксують міру виразності, розвитку 

властивості. У наукових працях і критерії, і показники розглядаються як 

інструмент, що забезпечує можливість перевірки теоретичних положень. 

 У довідниковій літературі критерії (від грецьк. kriterion – «засіб 

судження, мірило») розуміються як ознаки, на підставі яких дається оцінка 

якого-небудь явища, дії, ідеї [169, с. 163]. У педагогічній теорії під поняттям 

«критерій» розуміють об’єктивну ознаку, за допомогою якої здійснюється 

порівняльна оцінка досліджуваного явища, ступеня розвитку його в різних 

обстежених осіб або сукупність таких якостей явища, що відображають його 

істотні характеристики, і саме тому підлягають оцінці [116, с. 35]. 

 Критерії мають бути об’єктивними, включати найістотніші, 

найосновніші моменти досліджуваного явища, охоплювати його типові 

сторони; формулюватися ясно, коротко, точно; характеризувати саме те, що 
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хоче перевірити дослідник; відображати динаміку вимірюваної якості в 

просторі й часі; за можливості охоплювати основні види професійної 

діяльності; розкриватися через ряд показників, за ступенем прояву яких 

можна судити про більший чи менший ступінь виразності окремо взятого 

критерію [113, с. 65].  

 Критеріальний апарат, який використовується для визначення рівня 

сформованості інформаційної культури, включає як параметри, що можуть 

бути об’єктивно визначені, так і параметри, значення яких є результатом 

самооцінки суб’єктів дослідження.  

 Аналіз наукових праць показав, що критерії оцінювання сформованості 

інформаційної культури визначаються деякими авторами на основі 

конкретних компетенцій. 

 Науковець Т. Бабенко, у тлумаченні інформаційної культури майбутніх 

вчителів визначає такі основні критерії інформаційної культури: 

інформаційно-фахова компетенція, компетенція з ІКТ, інформаційно-

діяльнісна компетенція, професійно-інформаційна спрямованість, 

інформаційна активність, професійно-інформаційне самовизначення, 

психологічна готовність, професійно-інформаційна усталеність [8].

 Л. Філіппова виділяє якісно-дієвий, комунікативний, емоційний, 

рефлексивний компоненти інформаційної культури майбутнього 

економіста, кожен з яких взаємопов’язаний з іншим і, разом з тим, є 

самостійною характеристикою, що виконує свої функції (освітню, 

аксіологічну, концентруючу, розвиваючу, регулюючу, пізнавальну, 

дидактично-професійну, комунікативну, виховну, дослідно-творчу, 

нормативно-захисну) [211].  

 Формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів 

пов’язано із передачею досвіду людства про користування джерелами 

отримання знань, шляхи систематизації інформації, її аналізу, особливості 

використання інформації для вирішення прикладних завдань від суб’єктів 

(викладачів) до об’єктів (студентів). 
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 На основі виокремленої структури інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів можна виділити критерії, рівні сформованості 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів, зокрема таких 

як: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний. 

 Мотиваційно-ціннісний критерій визначає мотивацію студента щодо 

вивчення інформаційних технологій, які дуже швидко змінюються та 

розвиваються.  У процесі сприйняття теоретичного матеріалу у студентів 

політехнічних коледжів повинна бути чітко сформована мотивація щодо 

вивчення кожної теми навчальної дисципліни, оскільки мотиваційний 

критерій відіграє вирішальну роль у набутті практичних навичок 

закріплення теоретичного матеріалу. 

 Мотив у вивченні засобів інформаційних та комп’ютерних технологій 

зазвичай високий, оскільки оволодіння ними не лише полегшує виконання 

деяких традиційних видів діяльності таких як обробка текстів особисто 

студентом, пошук інформації, але є одним з основних чинників, які 

визначають конкурентоспроможність студента на ринку праці [10, с.183].  

Когнітивний критерій – наявність знань, умінь і навичок з фахових 

дисциплін, а також здатність їх використовувати на практиці; сформовані 

знання дозволяють застосовувати сучасні технології у професійній 

діяльності; отримані знання дозволяють розв’язувати завдання, а також 

досягати потрібного результату, знань професійної термінології. 

 Когнітивний критерій визначає рівень набутих умінь, знань та навичок 

у використанні інформаційних комп’ютерних технологій. Самі знання 

постійно примножуються і людина, природно, витрачає все більше часу на їх 

здобуття. Без широкого використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, ефективність використання яких залежить від 

рівня розвитку, освіченості, інформаційної культури людини, успішно 

здійснювати діяльність у більшості предметних галузей практично 

неможливо [18]. 

 Міцність засвоєння знань залежить не тільки від подальшої роботи з їх 
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закріплення, але і від первинного сприйняття матеріалу, а осмислене його 

сприйняття – не тільки від первинного з ним ознайомлення, але і від всієї 

подальшої роботи щодо закріплення набутих знань [179, c. 503]. 

 Якість знань характеризується такими поняттями як: 

повнота – кількість програмних знань про об’єкт вивчення;  

глибина – сукупність осмислених студентами зв’язків і відношень між 

знаннями;  

систематичність – осмислення складу певної сукупності знань в їх 

ієрархічних і послідовних зв’язках;  

системність – осмислення студентом місця знань в структурі наукової 

теорії; 

оперативність – вміння самостійно знаходити варіативні способи 

застосування знань у змінених умовах; 

конкретність – вміння розкласти знання на елементи [50, c. 374]. 

 Діяльнісний критерій визначає здатність вибирати для різних видів 

діяльності засоби інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних 

технологій щодо їх здійснення, вміння творчо підходити до вибору способів 

вирішення завдань. 

 Кожен критерій вимагає розроблення відповідних показників, на основі 

яких можна визначити рівень володіння інформаційною культурою студентів 

за допомогою певних психолого-педагогічних методів. 
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Таблиця 2.1 

Компоненти, критерії та показники інформаційної культури студентів  
 

Назва компонента 

 

Назва критерію 

 

Рівні та показники 

 

Методи 

 

 

Інформаційна 

компетентність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотиваційно-

ціннісний 

 

 

 

 

 

Когнітивний 

 

 

 

 

 

 

Діяльнісний 

 

 

 

Високий 

 висока внутрішня мотивація щодо використання комп’ютерних технологій;  

 усвідомлення цінності набуття нових знань і умінь щодо використання 

комп’ютерних технологій;  

 схильність до самореалізації та самовдосконалення у своїй майбутній 

професії;  

 прагнення до вивчення нових програмних продуктів з метою підвищення 

свого професіоналізму; 

 розуміння ролі і значення інформації в інформаційному суспільстві; 

 знання апаратного та програмного забезпечення комп’ютера;  

 вміння працювати в різних операційних системах;  

 знання і вміння застосовувати основні прикладні програми для обробки 

даних; 

 вміння застосовувати освітні ресурси мережі Інтернет для підвищення свого 

професійного рівня;  

 вміння творчо підходити до нових способів вирішення завдань. 

 

 

Бесіда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетування 

Тестування 

 

 

 

 

Спостереження 

 Мотиваційно- 

Ціннісний 

 

 

 

Когнітивний 

 

Середній 

 керування зовнішніми чинниками мотивації до навчання комп’ютерних 

дисциплін;  

 неповне усвідомлення цінностей набуття нових знань і умінь щодо 

використання комп’ютерних технологій;  

 частково сформовані знання про роль і значення інформації в професійній 
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Продовження таблиці 2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльнісний 

 

 

Мотиваційно-

ціннісний 

 

Когнітивний 

 

 

 

 

 

Діяльнісний 

 

 

діяльності;  

 поверхові знання з апаратного та програмного забезпечення комп’ютера;  

 вміння працювати з прикладними програмами переважно за зразком; 

 епізодичні прояви до застосування Інтернет-технології у своїй професійній 

діяльності; 

 творчий підхід по виконанню завдань практично не використовується. 

 

Низький 

 відсутність навчальної мотивації до використання  комп’ютерних 

технологій та прагнення до самореалізації; 

 відсутність усвідомлення цінностєй набуття нових знань і умінь щодо 

використання комп’ютерних технологій;  

 відсутність розуміння сутності інформації;  

 відсутність знань з галузі інформатики; 

 відсутні знання з апаратного та програмного забезпечення комп’ютера;  

 вміння працювати в прикладних програмах тільки за зразком; 

 несистематичне уявлення про можливість використання Інтернет- ресурсів; 

 відсутній творчий підхід до вирішення завдань. 

 

 

 

 

 

Інформаційна етика 

 

 

Мотиваційно-

ціннісний 

 

Когнітивний 

 

 

 

Діяльнісний 

 

 

Високий 

 висока внутрішня мотивація до пізнання основних норм і   правил при 

здійсненні діяльності в Інтернеті; 

 наявність знань про мораль і етику, її суть і зміст;  

 дотримання етичних норм ділового спілкування;  

 повне усвідомленням правової відповідальності за розміщення інформації в 

 Інтернеті; 

 висока міжособистісна взаємодія; 
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Продовження таблиці 2.1 
 

 

 

 

 

Мотиваційно-

ціннісний 

 

Когнітивний 

 

 

 

Діяльнісний 

 

 

Мотиваційно-

ціннісний 

 

Когнітивний 

 

 

Діяльнісний 

 

 

Середній 

 часткова мотивація до пізнання основних норм і правил спілкування в 

Інтернеті; 

 епізодичні знання про моральну та етику, її суть і зміст; 

 часткове дотримання етичних норм ділового спілкування і усвідомлення 

правової відповідальності за розміщення інформації в Інтернеті; 

 неповне розуміння та сприймання етичних норм поведінки відносно інших 

людей; 

 неповна міжособистісна взаємодія; 

 

Низький 

 відсутність мотивації до пізнання основних норм і правил спілкування в 

мережі Інтернет; 

 відсутність розуміння основних понять про мораль та етику, її суть і зміст;  

 відсутні норми ділового спілкування;  

 відсутні знання правової відповідальності за розміщення інформації в 

Інтернеті; 

 відсутність міжособистісної взаємодії. 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда 

 

Опитування 

Анкетування 

 

 

Спостереження 

 

 

 

Інформаційна 

поведінка 
 

 

Мотиваційно-

ціннісний 

 

Когнітивний 
 

Високий 

 висока внутрішня мотивація до самовдосконалення в віртуальному житті; 

 знанням основних правила спілкування в мережі Інтернет; 

 вмінням визначати ризикові ситуації під час діяльності в Інтернет-мережі; 

 вмінням аналізувати власну поведінку; 

 вмінням вести конструктивний діалог з віртуальним співрозмовником; 

 вмінням оцінювати вплив Інтернет-технолій на психіку і регламентувати 

час проведення в мережі; 
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Продовження таблиці 2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльнісний 

 

 

Мотиваційно-

ціннісний 

 

Когнітивний 

 

 

 

 

Діяльнісний 

 

 

Мотиваційно-

ціннісний 

 

Когнітивний 

 

 

Діяльнісний 

 

 

 знання основних правил безпеки при роботі з комп’ютером; 

 відсутність Інтернет-залежності; 

 дотримання здорового способу життя при роботі за комп’ютером. 

 

Середній 

 часткова мотивація до самовдосконалення в віртуальному житті; 

 фрагментарні знання правил спілкування в мережі Інтернет;  

 поверхові уміння вести конструктивний діалог з віртуальним 

співрозмовником; 

 часткові уміння регламентувати час проведення в мережі та аналізувати 

власну поведінку; 

 несистемне знання основних правил безпеки при роботі з комп’ютером; 

 наявність часткової Інтернет-залежності. 

 часткове дотримання здорового способу життя при роботі за комп’ютером. 

 

Низький 

 відсутність мотивації до самовдосконалення в віртуальному житті; 

 

 відсутність знань основних правил спілкування в мережі Інтернет;  

 невміння давати оцінку власним діям; 

 відсутність знань основних правил безпеки при роботі з комп’ютером; 

 наявність Інтернет-залежності; 

 відсутнє дотримання здорового способу життя при роботі за комп’ютером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда 

 

 

 

Анкетування 

 

 

 

 

Спостереження 
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 Під час формування інформаційної культури у студентів політехнічних 

коледжів доцільно кожний критерій розглядати за трьома рівнями: високий, 

середній і низький. 

 Високий рівень сформованості інформаційної компетентності 

характеризується: 

 високою внутрішньою мотивацією щодо використання 

комп’ютерних технологій;  

 усвідомленням цінності набуття нових знань і умінь щодо 

використання комп’ютерних технологій; 

 схильністю до самореалізації та самовдосконалення у своїй   

майбутній професії;  

 прагненням до вивчення нових програмних продуктів з метою 

підвищення свого професіоналізму; 

 розумінням ролі і значенням інформації в інформаційному 

суспільстві; 

 знанням апаратного та програмного забезпечення комп’ютера;  

 вмінням працювати в різних операційних системах;  

 знанням і вмінням застосовувати основні прикладні програми для 

обробки даних;  

 вмінням застосовувати освітні ресурси мережі Інтернет для 

підвищення свого професійного рівня;  

 вмінням творчо підходити до нових способів вирішення завдань.  

Високий рівень сформованості інформаційної етики характеризується: 

 високою внутрішньою мотивацією до пізнання основних норм і 

правил при здійсненні діяльності в Інтернеті; 

 наявністю знань про мораль і етику, її суть і зміст;  

 дотриманням етичних норм ділового спілкування;  

 повним усвідомленням правової відповідальності за розміщення 

інформації в Інтернеті; 
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 високою міжособистісною взаємодією. 

 Високий рівень сформованості інформаційної поведінки 

характеризується: 

 високою внутрішньою мотивацією до самовдосконаленню у 

віртуальному житті; 

 знанням основних правил спілкування в мережі Інтернет; 

 вмінням визначати ризикові ситуації під час діяльності в Інтернет-

мережі; 

 вмінням аналізувати власну поведінку; 

 вмінням вести конструктивний діалог з віртуальним 

співрозмовником; 

 вмінням оцінювати вплив Інтернет-технологій на психіку і 

регламентувати час проведення в мережі; 

 вмінням оцінювати вплив Інтернет-технологій на психіку і 

регламентувати час проведення в мережі; 

 знанням основних правил безпеки при роботі з комп’ютером; 

 відсутністю Інтернет-залежності; 

 дотриманням здорового способу життя при роботі за комп’ютером. 

 Середній рівень сформованості інформаційної компетентності 

характеризується: 

  керуванням зовнішніми чинниками мотивації до навчання 

комп’ютерних дисциплін;  

 неповним усвідомленням цінностей набуття нових знань і умінь щодо 

використання комп’ютерних технологій; 

 частково сформованими знаннями про роль і значення інформації в 

професійній діяльності; 

 поверховими знаннями з апаратного та програмного забезпечення 

комп’ютера;  
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 вмінням працювати з прикладними програмами переважно за 

зразком; 

 епізодичним проявом до застосування Інтернет-технології у своїй 

професійній діяльності; 

 творчий підхід до виконання завдань практично не 

використовується. 

 Середній рівень сформованості інформаційної етики характеризується: 

 частковою мотивацією до пізнання основних норм і правил 

спілкування в Інтернеті; 

 епізодичними знаннями про мораль та етику, її суть і зміст; 

 частковим дотриманням етичних норм ділового спілкування і 

усвідомленням правової відповідальності за розміщення інформації в 

Інтернеті; 

 неповним розумінням та сприйманням етичних норм поведінки 

відносно інших людей; 

 неповна міжособистісна взаємодія. 

 Середній рівень сформованості інформаційної поведінки 

характеризується: 

 частковою мотивацією до самовдосконалення у віртуальному житті; 

 фрагментарними знаннями правил спілкування в мережі Інтернет;  

 поверховими уміннями вести конструктивний діалог з віртуальним 

співрозмовником; 

 частковими уміннями регламентувати час проведення в мережі та 

аналізувати власну поведінку; 

 несистемним знанням основних правил безпеки при роботі з 

комп’ютером; 

 наявністю часткової Інтерне-залежності; 

 частковим дотриманням здорового способу життя при роботі за 

комп’ютером.  
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 Низький рівень сформованості інформаційної компетентності має 

такі показники: 

 відсутність навчальної мотивації до використання комп’ютерних 

технологій та прагнення до самореалізації; 

 відсутність розуміння сутності інформації;  

 відсутність знань з галузі інформатики; 

 відсутні знання з апаратного та програмного забезпечення 

комп’ютера;  

 вміння працювати в прикладних програмах тільки за зразком; 

 несистематичне уявлення про можливість використання Інтернет- 

ресурсів; 

 відсутній творчий підхід до вирішення завдань. 

 Низький рівень сформованості інформаційної етики має такі 

показники: 

 відсутність мотивації до пізнання основних норм і правил 

спілкування в мережі Інтернет; 

 відсутність розуміння основних понять про мораль та етику, її суть і 

зміст;  

 відсутність норм ділового спілкування; 

 відсутність знань правової відповідальності за розміщення 

інформації в Інтернеті; 

 відсутність міжособистністної взаємодії. 

Низький рівень сформованості інформаційної поведінки має такі 

показники:  

 відсутність мотивації до самовдосконалення в віртуальному житті; 

 відсутність знань основних правил спілкування в мережі Інтернет;  

 невміння давати оцінку власним діям; 

 відсутність знань основних правил безпеки при роботі з 

комп’ютером; 
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 наявність Інтернет-залежності; 

 відсутнє дотримання здорового способу життя при роботі за 

комп’ютером. 

Отже, на основі виокремлених структурних компонентів, визначених 

критеріїв, показників та рівнів експериментально перевірявся стан 

сформованості інформаційної культури студентів політехнічних коледжів.  

 

2.2. Стан сформованості інформаційної культури у студентів 

політехнічних коледжів 

 

  Залежно від напряму підготовки, студенти політехнічних коледжів 

вивчають різні програмні продукти, які спрямовані на підвищення рівня 

інформаційної культури в професійній сфері. 

 Формування інформаційної культури здійснюється в процесі вивчення 

програм пакету Microsoft Office: текстового редактора Microsoft Word, 

табличного процесора Microsoft Excel, векторного графічного редактора 

Microsoft Visio, програми для створення і проведення презентацій Power 

Point, системи управління базою даних Microsoft Access. Науково-дослідна 

робота студентів політехнічних коледжів базується на використанні засобів 

автоматизації з системою MathCAD та автоматизованого проектування 

AutoCAD. Альтернативною є мова програмування Turbo Pascal, середовище 

Visual Basic for Application, Delphi, Java Script, HTML, PHP, Visual C, CASE-

засоби, проектування та документування програмних засобів (UML, Power 

Designer, Platinum Erwin та ін.). 

 На основі навчальної програми для студентів вищих навчальних 

закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших 

спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти виокремлено 

основні теоретичні знання та практичні навички, якими повинні володіти 

студенти.  

 До основних із них належать: 
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 робота з файловою системою; 

 робота з документами у MS Word; 

 робота з табличним процесором MS Excel; 

 представлення інформації за допомогою MS Power Point [148]. 

 На першому курсі було проведено опитування студентів для 

визначення рівня знань базових тем з інформатики з метою подальшого 

формування інформаційної культури, яке реалізовуватиметься шляхом 

детального виявлення та коригування прогалин. 

 Так, на запитання, “Що таке розширення файлу?” 73% відповіли, що це 

літери, які показані після останньої крапки в імені файлу, 10% – що це назва 

документу, 8% – формат підтримки певної операційної системи, 9% – чіткої 

відповіді не дали. 

 Студентам, які виявились найкомпетентнішими у вищезазначеному 

питанні було поставлене таке питання: “До якого формату належать 

нижчепредставлені розширення файлів: .txt, .docx, .jpg, .png, .tif, .bmp, .zip, 

.rar, .htm, .html, .xls., .doc, .rtf.?” Лише 25% опитаних змогли чітко 

розподілити розширення файлів на текстові, табличні, графічні, файли 

архівів.  

 На питання “Як побачити приховані файли в Windows XP?” Лише 8 % 

дали правильну відповідь, яка полягає в тому, що необхідно у діалоговому 

вікні Властивості папки на вкладці Вигляд у списку Додаткові параметри 

обрати пункт Відображати приховані файли і папки. 

 Поставлені питання та отримані відповіді дали підстави констатувати 

недостатній рівень інформаційної компетентності щодо роботи з файлами. 

 Вивчаючи текстовий редактор MS Word студенти коледжу отримують 

необхідні знання та навички при роботі з документами:  

 форматування та редагування тексту;  

 введення математичних формул у текст документа; 

 побудова складних таблиць і здійснення простих розрахунків у 

таблиці; 
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 робота зі спеціальними символами, об’єктами; 

 створення стандартних документів (листів, резюме, записок) тощо. 

 Робота з документами у Word має на меті, окрім перерахованих 

навичок роботи з текстом, формувати у студентів вміння чіткого дотримання 

правил щодо розширення файлів. В операційній системі Windows для файлів 

з неформатованим текстом зазвичай використовується розширення .txt. 

Проте, текстовими файлами можуть бути файли з будь-яким іншим 

розширенням. 

 Важливість вивчення цього питання зумовлена, в першу чергу, 

отриманням великої кількості інформації з мережі Інтернет. Як наслідок, 

студенти дуже часто зустрічаються з проблемою вірусів, які потрапляють у 

комп’ютер і руйнують файли. Пояснення, як відобразити приховані файли, 

дає можливість студенту уникнути цієї проблеми. 

 Формування інформаційної компетентності на даному етапі 

здійснюється шляхом попереднього виявлення рівня знань з дисципліни 

“Інформатика” з подальшим їх коригуванням. При цьому, розрізнення типів 

файлів дає змогу проявити інформаційну компетентність, покращити якість 

документів, вміти коректно відкривати файли в різних форматах. 

 Результати анкетування у групах, де зі студентами було проведено 

вищезазначені види робіт, показали, що на початку другого курсу на 

запитання щодо можливості потрапляння вірусів, відразу вказали на розмір 

файлу як один із варіантів відповіді. 

  На запитання “Що відноситься до форматування комірок в Excel”? 53% 

вказали, що це вирівнювання вмісту комірок, встановлення формату числа в 

комірках, зміна напряму тексту, зміна шрифту, встановлення границь в 

комірках, 20% дали відповідь, що це обчислення в комірках, 15% – 

сортування даних, 12% не змогли визначитись. 

 На запитання “Де можна побачити опис формул при вирішенні задач?” 

лише 10% дали відповідь, що опис формул знаходиться в Майстрі функцій 

при виборі певних функцій, решта (90%) студентів не змогли дати 
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правильної відповіді. 

 А на запитання “Які є способи адресації комірок в Excel?” лише 9% 

дали правильну відповідь. Недостатній рівень знань зумовлений відсутністю 

належного рівня базової шкільної підготовки з інформатики. 

 Отже, низький рівень знань програми MS Excel виявлений на початку 

вивчення спеціальних дисциплін у професійній підготовці студентів 

політехнічних коледжів вимагає відповідної корекції в послідовності 

вивчення навчальних тем. 

 Базові поняття Excel формуються у студентів як в аудиторний, так і в 

позааудиторний час. Знання Excel є невід’ємною частиною у формуванні 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів, оскільки 

більшість рутинної роботи з оброблення статистичної інформації передбачає 

велику кількість розрахунків. Крім того, як зазначає А. М. Коломієць, 

отримання інформації в сучасних умовах стає необхідним ресурсом, без 

якого неможливо досягти навчальних і професійних цілей, задовольнити 

матеріальні та культурні потреби особистості. Завдяки новітнім технологіям 

змінюється роль, спосіб, швидкість та ефективність використання інформації 

в процесі навчання. Людині все більше потрібні знання, вміння і навички 

ефективної взаємодії з швидкозмінним інформаційним середовищем, уміння 

використовувати його можливості [103, c.149].  

Програми автоматизації обчислень дуже широко застосовуються в наш 

час, оскільки без обчислень не обійтись у багатьох сферах нашого життя. MS 

Excel надає широкий, спектр методів, що дозволяють зробити інформацію 

простою для сприйняття. 

Перевагою MS Excel є те, що програма вирішує практично будь-які 

задачі розрахункового характеру, допомагає оперувати більшими обсягами 

інформації, яка представлена у вигляді таблиць.  

Основні можливості електронних таблиць: 

 проведення однотипних складних розрахунків над великим набором 

даних; 
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 автоматизація підсумкових обчислень; 

 розв’язування завдань шляхом добору значень параметрів; 

 оброблення результатів експериментів (статистичний аналіз); 

 розв’язування задач оптимізації; 

 підготовка табличних документів; 

 побудова діаграм та графіків за даними таблиці; 

 створення і аналіз баз даних (списків); 

 друкування таблиць. 

 Застосування електронних таблиць спрощує роботу з даними та 

дозволяє отримувати результати без навичок програмування розрахунків і 

дозволяє зробити інформацію простою для сприйняття. 

 Так, невід’ємним програмним продуктом у студентів політехнічних 

коледжів для захисту курсових, дипломних проектів, а також при 

представленні доповідей на різних наукових конференціях є програма MS 

Power Point, яка дозволяє студенту наочно представити і подати інформацію 

з використанням сучасних мультимедійних засобів.  

Підготовка презентацій – це досить трудомісткий процес, в якому 

повинні бути продумані всі етапи його подання. Успіх презентаційного 

матеріалу багато в чому залежить не тільки від досконалого володіння 

програмним засобом, від чіткого розуміння мети презентацій, аудиторії 

слухачів, впевненості в матеріалі свого проекту, а й від культури подання 

слайдів презентації. 

Особливу увагу у процесі створення презентації необхідно приділити 

кольоровій гамі, яка використовується в презентації, враховуючи сумісність 

кольору фону і кольору тексту. Під час вибору кольору необхідно знати 

особливості кольорового поєднання. Фон повинен підкреслювати 

інформацію, а не перешкоджати її сприйманню. Для кращого сприймання 

матеріалу слід застосовувати спокійні тони. Кольори фону залежать від 

кольору об’єктів, які представлені в презентації. Необхідно уникати кольорів, 

які сприяють збудженню зору. Необхідно знати, що неправильний підбір 
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кольорів підвищує стомлюваність очей, тим самим зменшує ефективність 

сприйняття інформації.  

Не слід експериментувати з гарнітурою шрифту на слайді. Невмілий 

вибір шрифту може зіпсувати враження від презентації. Необхідно 

додержуватись певного стилю і розміру шрифту. Під час оформлення 

презентації краще використовувати шрифти Times New Roman або Аrial. Ці 

шрифти будуть виглядати найбільш вдалими. Застосовуючи розмір шрифту 

студент повинен враховувати розмір аудиторії, де буде проведено 

презентацію і проекційне обладнання, оскільки від цього залежить якість 

зображення інформації. Чим більше приміщення, тим більшими мають бути 

зображення.  

Особливу увагу необхідно приділити роботі над текстом. Перевірити 

текст на наявність граматичних і синтаксичних помилок. Треба пам’ятати, 

що перед комою та крапкою знак пробіл не ставиться. Інакше, це виглядає 

непрофесійно. Ліворуч і праворуч від країв слайду повинні залишатися 

чистими поля, шириною не менше 0,5 см. Також при поданні тексту 

необхідно уникати слайдів з слайдоментами. 

Досить обережно треба поставитись до анімаційних ефектів у 

презентації. Анімація для об’єкту повинна застосовуватися тоді, коли про 

нього йдеться. Також слайди можна супроводжувати звуковими ефектами. 

Але потрібно пам’ятати, що надмірне перевантаження звуком відволікає 

слухача від змісту презентації.  

 Отже, робота над презентацією розвиває у студента дослідницький 

характер, комунікативні здібності, творчий підхід до виконання завдання, 

вміння критично мислити, самостійно здобувати знання.  

 З метою визначення рівня інформаційної культури студентів було 

проведено анкетування, яке проводилось в Миколаївському політехнічному 

коледжі серед студентів спеціальностей 5.03050401 «Економіка 

підприємства», 5.05010310 «Розробка програмного забезпечення», 

5.05120103 «Монтаж і проектування суднових машин і механізмів», де було 
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виявлено рівень знань студентів щодо поняття «інформаційна культура», 

орієнтація щодо вибору програм у процесі виконанні завдань, вміння 

працювати в текстовому редакторі MS Word, в табличному процесорі MS 

Excel, з програмою для створення презентації MS Power Point (Додаток А). 

 Формування інформаційної культури у студентів політехнічних 

коледжів спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства» в процесі 

вивчення дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» базується на 

вміннях: використовувати комп’ютерну техніку та програмні засоби під час 

розв’язування професійних завдань; створювати документи за допомогою 

текстового редактора; виконувати обробку інформації з використанням 

електронних таблиць; організовувати на ПЕОМ бази даних з практики 

підприємств і виконувати їх оброблення; працювати в локальній мережі та 

отримувати необхідну інформацію за допомогою мережі Internet. 

 За результатами анкетування ми отримали такі відповіді з основних 

питань: 

 На запитання “Чи знайоме Вам таке поняття як “інформаційна 

культура”?, 38 % студентів дали відповідь “Так”, 25 % – дали відповідь “Не 

зовсім”, 35 % – відповіли “Ні”, 2 % – не змогли дати відповіді.  

 На запитання “Чи орієнтуєтесь Ви у виборі програмного продукту при 

виконанні того чи іншого завдання?”, 35 % дали відповідь “Так”, 45 % – 

відповіли “Ні”, 20 % – відповіли “Частково”.  

 На запитання про правила оформлення документації в текстовому 

редакторі”, 30 % дали відповідь “Так”, 20 % – відповіли “Частково”, 50 % – 

відповіли “Ні”.  

 На запитання про вміння працювати з табличним процесором 28 % 

відповіли “Так”, 17 % – відповіли “Частково”, 53 % – відповіли “Ні, 2 % – не 

визначились з відповіддю.  

 На запитання про вміння користуватися програмою для створення 

презентацій, 30 % дали відповідь “Так”, 20 % – відповіли “Частково”, 40 % – 

відповіли “Ні”. 
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 До основних професійних знань і вмінь студентів спеціальності 

5.05010310 «Розробка програмного забезпечення» під час вивчення 

дисципліни «Офісне програмне забезпечення» відносяться: вміння 

застосовувати програми MS Office у навчальному процесі; виконувати 

розрахунки для розв’язування прикладних задач; розміщувати в документах 

будь-які об’єкти; здійснювати аналіз даних, застосовувати програми пакету 

MS Office в своїй професійній діяльності. 

 Результати анкетування показали, що на запитання про поняття 

інформаційної культури 40% – відповіли “Так”, 45 % – відповіли “Ні”, 15 % 

відповіли “Частково”.  

 На запитання “Чи орієнтуєтесь Ви у виборі програмного продукту при 

виконанні того чи іншого завдання?”, 37 % – дали відповідь “Так”, 20 % – 

відповіли “Частково”, 43 % – відповіли “Ні”.  

 Також за результатами самооцінки вміння працювати в текстовому 

редакторі 32 % відповіли “Так”, 22 % – відповідь “Частково”, 44 % – “Ні”, 

2 % – не визначились з відповіддю. 

 На вміння обробляти інформацію за допомогою табличного процесора, 

27 % відповіли “Так”, 20 % – “Частково”, 51 % – відповіли “Ні”, 2 % – не 

визначились з відповіддю. 

 На запитання про вміння користуватися програмою для створення 

презентацій, 35 % дали відповідь “Так”, 25 % – відповіли “Частково”, 43 % – 

відповіли “Ні”. 

 Формування інформаційної культури студентів 5.05120103 «Монтаж і 

проектування суднових машин і механізмів» в процесі вивчення дисципліни 

«Основи інформаційних технологій і програмування» базується на вміннях: 

визначати найбільш ефективні форми використання комп’ютерної техніки; 

виконувати основні операції з файлами та папками в середовищі Windows; 

працювати з документами в текстовому редакторі MS Word; працювати з 

електронними таблицями, виконувати розрахунки згідно з поставленою 

задачею; проводити складні математичні розрахунки в системі MathCad; 
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розв’язувати задачі, використовуючи мову програмування Pascal. 

  Однак результати анкетування студентів цієї спеціальності показали, 

що на запитання “Чи знайоме Вам таке поняття як “інформаційна культура”? 

25 % відповіли “Так”, 20 % – відповіли “Частково”, 53 % – відповіли “Ні”, 

2 % – не визначились з відповіддю.  

 На запитання про вміння орієнтуватися в програмному продукті при 

вирішенні завдань, 25 % – дали відповіли “Так”, 60 % – відповіли “Ні”, 15 %  

– відповіли “Частково”.  

 Також дещо гірший показник у студентів спеціальності Монтаж і 

проектування суднових машин і механізмів”, порівняно з відповідями 

економістів і техніків-програмістів з використанням текстового редактора і 

табличного процесора.  

 На запитання про правила роботи в текстовому редакторі, 22 % 

відповіли “Так”, 50 % дали відповідь “Ні”, 28 % – відповіли “Частково”.  

 На запитання про вміння володіння табличним процесором 20 % 

відповіли “Так”, 17 % – відповіли “Частково”, 3 % – не визначились з 

відповіддю, 60 % дали відповідь “Ні”. 

 На запитання про вміння користуватися програмою для створення 

презентацій, 27 % дали відповідь “Так”, 23 % – відповіли “Частково”, 50 % – 

відповіли “Ні”. 

 Впровадження в освітній простір всесвітньої комп’ютерної мережі 

Інтернет, стає невід’ємною складовою навчального процесу. З широким 

розповсюдженням Інтернет-технологій, а саме пошукових машин, значно 

спростився доступ до вибору інформації. Студенту, який підключений до 

мережі, немає ніяких перешкод для отримання потрібної йому інформації. 

Мережа розкриває перед студентом широкі можливості як для знаходження 

наукової інформації, так і для спілкування, розваг, перегляду фільмів, 

знаходження друзів за спільними інтересами, тощо. Однак, надання вільного 

доступу до Інтернет ще не гарантує його ефективне використання.  

Для того, щоб пошук інформації у студентів політехнічних коледжів був 
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ефективним для вирішення завдань, потрібно вміти використовувати різні 

способи пошуку інформації, точно і правильно задавати ключові слова, за 

якими буде здійснюватись пошук, вміти коригувати запит, уникаючи зайвих 

слів при його формуванні, критично оцінювати знайдену інформацію. 

 Необхідно пам’ятати про загальновизнані етичні норми і правила 

поведінки, яких повинні дотримуватись студенти. Найбільш поширеною 

формою інформаційної етики є порушення авторських прав. Студенти 

політехнічного коледжу, а саме першокурсники, навіть не замислюються над 

тим, що використання інформації без посилання на електронний ресурс є 

порушенням авторських прав. Крім того більшість студентів шукають 

інформацію за наявністю у ній згадок у ключових словах і навіть не 

проаналізувавши матеріал, копіюють його у текст свого документа. 

Використання Інтернет-ресурсів у студентів політехнічних коледжів 

потребує відповідної інформаційної поведінки. У зв’язку з цим виникає 

необхідність пояснення норм інформаційної етики і правил інформаційної 

поведінки під час перебування в мережі Інтернет. 

 Треба враховувати той факт, що у віртуальному просторі люди не 

бачать один одного і суб’єкт спілкування оцінюється за вмінням культурно 

вести спілкування або листування. 

 Інтернет не підлягає цензурі та керується правилами нетикету, згідно з 

якими не рекомендується робити речей, що не схвалюються в цивілізованому 

суспільстві, – лаятися, ображати людей, розпалювати національну 

ворожнечу, зламувати паролі (коди доступу) тощо. Забороняється поширення 

реклами через групи новин. Користувач, що порушує нетикет, ризикує 

одержати багато непотрібної інформації, що може цілком позбавити його 

можливості роботи в мережі [153]. 

 Тому для визначення рівня знань щодо роботи з інформацією в мережі 

Інтернет та наявності певних правил поведінки при роботі в мережі нами 

була запропонована анкета (Додаток Б), де були виявлені знання студентів 

щодо використання Інтернет-технологій в навчанні, вміння знаходити та 
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працювати з необхідною інформацією. 

 Так, результати анкетування показали, що 98 % опитаних студентів 

спеціальностей 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.05010310, «Розробка 

програмного забезпечення», 5.05120103 «Монтаж і проектування суднових 

машин і механізмів» мають вдома комп’ютери, 85 % використовують засоби 

Інтернет-технологій в навчанні. 

 Переважна більшість студентів (97 %) цих спеціальностей починає 

пошук інформації з використанням мережі Інтернет. Лише 3 % починають 

пошук інформації з відвідування бібліотеки.  

 Стосовно швидкості знаходження необхідної інформації, 55 % 

респондентів вважають, що вміють швидко заходити інформацію. 20 % 

визнали, що не можуть швидко знаходити інформацію, решта (25 %) визнали, 

що не завжди вміють швидко знаходити інформацію.  

 Лише 38 % анкетованих студентів даних спеціальностей знають про 

використання спеціальних операторів при здійсненні пошуку інформації в 

Інтернет, 62 % не знають про використання спеціальних операторів. 

 Більше половини респондентів даних спеціальностей (55 %) зазначили, 

що соціальні мережі вони використовують найчастіше, 25 % використовують 

Е-mail, 20 % – електронні перекладачі. 

 40 % респондентів зазначили, що використовують мережу Інтернет 

для роботи, 30 % використовують мережу для розваг, 10 % – для 

спілкування, 20 % – для перегляду фільмів і прослуховування музики. 

 Близько 58 % анкетованих визначили, що не аналізують інформацію, 

яку черпають з мережі Інтернет, 17 % частково аналізують, 25 % – 

аналізують інформацію.  

45 % визначили, що використовують більше 7 джерел при виконанні 

завдань, 30 % – більше 5 джерел, 25 % зазначили більше 3.  

50 % студентів зазначили що вони не несуть відповідальності за 

розміщення інформації в Інтернеті, 35 % – частково, лише 10 % зазначили, 

що несуть відповідальність за інформацію, розмішену в Інтернеті, 5 % – не 
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замислювались. 

 45% знають основні правила поведінки в мережі Інтернет, 35% 

зазначили, що знають частково, решта (20 %) респондентів зазначили, що не 

знають основних правил поведінки в мережі Інтернет.  

 65 % анкетованих зазначили, що не роблять посилання на електронний 

ресурс, з якого черпають інформацію, 20 % визначили, що іноді роблять 

посилання, 15% зазначили, що роблять посилання на ресурс, з якого 

черпають інформацію. Також слід зазначити, що менше половини (45 %) 

опитаних знають, що використання електронного ресурсу без посилання є 

порушенням авторських прав. 

Отже, результати анкетування дають нам можливість констатувати, що 

сучасні студенти при виконанні завдань не використовують бібліотечні 

ресурси, а користуються переважно засобами Інтернет-технологій. Можуть 

швидко знаходити інформацію, але не знають про спеціальні оператори, які 

полегшують пошук інформації. Переважна більшість студентів не аналізує 

інформацію, яку черпає з мережі, не робить посилань на електронний ресурс 

і не знає про порушення авторських прав. Також сучасні студенти мають 

вдома комп’ютер, але здебільшого використовують його в розважальних 

цілях, не несуть відповідальність за інформацію, яку розміщують в мережі.  

 Необхідно відзначити той факт, що надмірне користування Інтернет-

ресурсами у більшості студентів не тільки не сприяє формуванню певних 

вмінь і навичок, а й має негативні наслідки, зокрема Інтернет-залежність. 

 Інтернет-залежність – це психологічний феномен, який полягає у тому, 

що у людини виникає нав’язливе бажання постійно перебувати у всесвітній 

мережі [156].  

 З метою виявлення Інтернет-залежності серед студентів політехнічних 

коледжів нами було проведене опитування, метою якого було визначити 

ступінь Інтернет-залежності у студентів зазначених спеціальностей. 

У ході проведеного опитування було виявлено, що 75 % опитаних не 

лімітують час проведення в Інтернеті. Також більшість студентів (60 %) 
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зазначають, що в них є потреба збільшити час перебування в мережі.  

 55 % зазначили, що перебувають в мережі більше 6 годин на добу, 

 30  % – більше 4 годин, 15 % – більше 3 годин на добу, 5 % зазначили, що 

перебувають у мережі приблизно до 2 годин. 

  70 % зазначили, що Вони відчувають дискомфорт, якщо їм не вдається 

підключитися до мережі. Також 65 % визнають, що без Інтернету життя стає 

порожнім, 55 % опитаних зазначили роздратованість, якщо хтось відриває їх 

від мережі, 65 % відчувають роздратованість, коли за технічних причин 

зникає Інтернет.  

 Більшість опитаних (65 %) зазначили, що в них спостерігався “синдром 

сухого ока” після довгого перебування за комп’ютером,  45 % зазначили, 

що вони відчувають біль у спині після довгого перебування за комп’ютером, 

55 % відчувають оніміння та біль в руці, у 35 % опитаних зникає сон після 

довгого перебування за комп’ютером. 

  Також з метою визначення Інтернет-залежності ми провели 

анкетування серед батьків (Додаток В), де на запропоновані запитання були 

отримані такі відповіді: 

 На запитання “Чи багато часу проводить Ваша дитина за 

комп’ютером?”, 70 % батьків відповіли “Так”, 30 % відповіли “Ні”. 

 На запитання “Чи помічаєте Ви, що Ваша дитина більше часу 

проводить за комп’ютерними іграми більше, ніж за виконанням домашнього 

завдання?”, 40 % “Так”, 50 % – “Ні”, 10 %  “Іноді”. 

 На запитання про надання переваги спілкуванню в соціальних мережах, 

ніж живому спілкуванню, 60 % батьків на відповіли “Так”, 40 % відповіли 

“Ні”. 

 На запитання “Чи визнаєте Ви, що у Вашої дитини відсутні інші 

захоплення крім мережі?” 55 % батьків відповіли “Так”, 45 % – дали 

відповідь “Ні”. 

 На запитання щодо роздратованості дитини, коли за технічних причин 

немає доступу до мережі 65 % відповіли Так”, 20 % – відповіли “Ні ”, 15 % – 
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“Іноді”. 

 На запитання “Чи помічаєте Ви за своєю дитиною агресивність, коли 

накладаєте обмеження на час проведення в мережі?” 45 % батьків відповіли 

Так”,   30 % – відповіли “Ні ”, 25 % –“Іноді”. 

 На запитання про час проведення за комп’ютером в пізній час 60 % 

відповіли “Так”, 30 % – відповіли “Рідко”, 10 % –“Іноді”. 

 На запитання “Чи пропускає Ваша дитина заняття в коледжі через 

довге перебування за комп’ютером?” 30 % відповіли “Так”, 60 % – відповіли 

“Рідко”, 10 % –“Іноді”. 

 На запитання “Чи помічаєте Ви роздратованість у своєї дитини, коли 

перериваєте її від занять за комп’ютером?” 65 % батьків відповіли “Так”, 

20 % – відповіли “Ні ”, 15 % –“Іноді”. 

 40 % батьків на запитання щодо погіршення стану здоров’я через довге 

перебування за комп’ютером відповіли “Так”, 60 % – відповіли “Ні ”. 

 Отже, за результатами опитування студентів та анкетування батьків 

щодо Інтернет-залежності можна зробити висновок, що студенти мають 

певний ступінь залежності від мережі і відчувають порушення стану 

здоров’я.  

 Таким чином, враховуючи те, що студенти політехнічних коледжів 

мають несистемні знання з використання комп’ютерних технологій і мають 

певний ступінь Інтернет-залежності необхідно визначити педагогічні умови 

формування інформаційної культури у студентів політехнічних коледжів, які 

сприятимуть підвищенню її рівня. 

 

 2.3. Педагогічні умови формування інформаційної культури 

студентів політехнічних коледжів 

 

 Процес формування інформаційної культури студентів політехнічних 

коледжів залежить від умов, які забезпечують його ефективність. У 

тлумачному словнику сучасної української мови «умова» трактується як 
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необхідна обставина, яка робить можливим здійснення, створення, утворення 

чого-небудь або сприяє чомусь [32]. У Філософському енциклопедичному 

словнику «умова» визначається, як філософська категорія, у якій 

відображаються універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки яким 

вона виникає та існує [210, с. 482]. 

 Науковець В. І. Андреєв вважає педагогічні умови обставинами 

процесу навчання, які є результатом цілеспрямованого відбору, 

конструювання й застосування елементів змісту, методів (прийомів), а також 

організаційних форм навчання для досягнення дидактичних цілей [3, c.124]. 

Зокрема, О. Б. Бережнова під умовами розуміє сутність педагогічних вимог, 

дотримання яких у процесі навчання дозволяє цілеспрямовано та суттєво 

змінити його результат [15].  

 До педагогічних умов формування інформаційної культури техніків-

програмістів О. Романишина віднесла: створення інформаційного 

середовища, використання інформаційних технологій з метою збору, 

обробки, зберігання та використання інформації; активізацію самостійної 

пізнавальної діяльності студентів; володіння технологіями створення 

програмних продуктів [177]. О. Значенко виділила та обґрунтувала 

педагогічні умови підвищення рівня інформаційної культури майбутніх 

учителів гуманітарних дисциплін, що полягають в особливостях організації 

єдиного освітнього середовища, встановленні науково-дослідних та 

організаційно-методичних взаємовідносин між викладачами університетів, 

учителями шкіл, студентами, молодими спеціалістами [79]. 

 Г. Вишинська при формуванні інформаційної культури майбутнього 

офіцера у ВВНЗ виділила такі педагогічні умови: визначення та 

диференціація завдань навчання інформатики, уточнення та структурування 

змісту навчальної програми з інформатики; обґрунтування етапності 

формування інформаційної культури офіцера, забезпечення 

міждисциплінарної взаємодії; індивідуалізація навчальної діяльності, 

модульна організація змісту навчального матеріалу, профільна конкретизація 
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загальнотеоретичних знань та інструментальних навичок [34]. 

 У межах нашого дослідження до педагогічних умов формування 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів ми відносимо: 

▪ удосконалення змісту навчальної дисципліни “Інформатика і 

комп’ютерна техніка” за рахунок розроблення експериментальної програми; 

▪ організація самостійної аудиторної роботи, яка здійснюється за 

допомогою як традиційних форм самостійної роботи (індивідуальної, 

групової, колективної), так і за допомогою інформаційно-навчального 

середовища Moodle; 

▪ організація позааудиторної роботи студентів з використанням 

інтерактивних та проектних методів навчання та застосуванням сучасних 

мультимедійних технологій (інтерактивна дошка (SMART Board)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Педагогічні умови формування інформаційної культури 

студентів політехнічних коледжів 

  

 2.3.1. Удосконалення змісту навчальної дисципліни «Інформатика і 

комп’ютерна техніка» 

 

 Для формування інформаційної культури студентів політехнічних 

коледжів важливо розуміти сутність, структуру, логіку функціонування і 

розвиток навчального процесу в політехнічних коледжах. Щоб зрозуміти 
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аудиторної роботи 
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сутність навчання необхідно виділити основні компоненти даного процесу. 

Ззовні навчальний процес являє собою спільну діяльність викладача та 

студента, під час якої викладач спрямовує, інформує і організовує, мотивує 

до діяльності студентів, коригує та оцінує її, а студент оволодіває змістом, 

видами діяльності, що відображені в навчальних програмах. 

 У межах завдань нашого дослідження розглянемо зміст окремої 

дисципліни циклу професійної підготовки майбутніх економістів 

«Інформатика і комп’ютерна техніка» (Додаток Г), метою якої є підготовка 

студентів до роботи на персональній ЕОМ у складі автоматизованого 

робочого місця робітника з використанням пакетів прикладних програм, 

формування знань, умінь і навичок використання засобів сучасних 

технологій; формування навичок роботи у локальній і глобальній 

комп’ютерних мережах. Загальний обсяг дисципліни складає 108 годин. 

 Лекційний курс передбачає викладання основних питань щодо роботи з 

інформацією, інформаційними системами, апаратного та програмного 

забезпечення комп’ютера, використання комп’ютерної мережі Інтернет, 

роботі в текстовому редакторі, в табличному процесорі, в системі управління 

базою даних, роботі з презентацією. 

 Лабораторні роботи з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна 

техніка» спрямовані на поглиблення знань теоретичного матеріалу завдяки 

його практичному застосуванню при роботі в операційній системі Windows, 

сервісним програмним забезпеченням, текстовим редактором MS Word, 

табличним процесором MS Excel, базою даних MS Access, програмою для 

створення електронних презентацій MS Power Point. 

 Самостійна робота передбачає діяльність студента на самостійне 

опрацювання матеріалу з метою оволодіння професійними 

компетентностями, що спрямовані на підготовку освіченого фахівця, який 

вміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та 

застосовувати їх у професійній діяльності. 
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Таблиця 2.2 

Орієнтовний тематичний план 

навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» 

 
Типова програма 

дисципліни “Інформатика і КТ”  

Експериментальна програма 

дисципліни “Інформатика і КТ” 
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1.Теоретичні основи 

інформації 

4 2 - 2 1.Теоретичні 

основи 

інформації 

6 2 2 2 

2. Структура 

інформаційної системи 

4 2 - 2 2. Структура 

інформаційної 

системи 

4 2 - 2 

3. Архітектура 

персонального 

комп’ютера 

4 2 - 2 3. Архітектура 

персонального 

комп’ютера 

4 2 - 2 

4. Організація 

програмного 

забезпечення 

комп’ютера 

4 2 - 2 6. Організація 

програмного 

забезпечення 

комп’ютера 

4 2 - 2 

5. Операційні системи 12 2 4 6 7. Операційні 

системи 

10 2 2 6 

6. Сервісне програмне 

забезпечення 

8 2 4 2 8. Сервісне 

програмне 

забезпечення 

6 2 2 2 

7. Прикладне програмне 

забезпечення 

4 2 - 2 9. Прикладне 

програмне 

забезпечення 

4 2 - 2 

8. Комп’ютерні мережі 

та Інтернет 

6 2 2 2 4. Технологія 

пошуку 

інформації в 

мережі Інтернет 

8 2 2 4 

     5. Етикет 

мережевого 

спілкування 

4 2 - 2 

9. Робота з текстовим 

редактором 

20 4 8 8 10. Робота з МS 

Word 

12 2 4 6 

10. Система управління 

базами даних 

14 4 4 6 11.Система 

управління 

базами даних 

12 4 4 4 
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Продовження таблиці 2.2 
11. Табличні процесори 20 6 6 8 12. Фінансові 

функції в MS 

Excel 

8 2 4 2 

     13. Статистичні 

функції в MS 

Excel 

8 2 4 2 

      14. 

Застосування 

надбудови 

Пошук рішення 

6 2 2 2 

12. Робота з 

електронним 

презентаціями 

8 4 2 2 15. Розробка 

бізнес-

презентації 

6 2 2 2 

     16. Публікація 

презентації в 

мережі Інтернет 

6 2 2 2 

 108 34 30 44  108 34 30 44 

  

Майбутні економісти у своїй практичній діяльності повинні 

розв’язувати низку завдань, до яких належать, зокрема, розрахунок 

матеріальних, фінансових і трудових витрат, необхідних для виробництва і 

реалізації продукції; визначення ефективності трудової та виробничої 

діяльності; ведення обліку усіх показників за результатами фінансово-

економічної діяльності організації чи підприємства; ведення періодичної 

звітності; здійснення фінансово-економічного аналізу діяльності 

підприємства, визначення фінансування потрібних оборотних і основних 

засобів тощо. Усе це потребує постійного виконання різних фінансово-

економічних розрахунків, пов’язаних із потоками грошей у різні періоди 

часу, оцінювання тих чи інших фінансових показників, знання їх економічної 

сутності і методики розрахунку.  

Ці проблеми можна розв’язати використанням фінансових функцій, що 

входять до складу табличного процесора MS Excel, за допомогою якого 

можна виконати багато аналітичних і прогнозних фінансових розрахунків. 

Тому, удосконалюючи зміст такої дисциплін як «Інформатика і комп’ютерна 

техніка», ми вважаємо за доцільне детальніше зупинитися на вивченні 

окремих тем.  

 Так, під час вивчення теми «Фінансові функції в MS Excel» студентам 
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пропонується ознайомитися з призначенням і використанням фінансових 

функцій, за допомогою яких вирішуються задачі планування фінансової 

діяльності, обчислення суми платежу за позикою, розв’язування задач для 

визначення прибутків, аналізу інвестицій.  

 Окремої уваги заслуговує вивчення фінансових функцій щодо 

амортизації витрат. Детальне вивчення вищезазначеної функції пояснюється 

тим, що з поняттям амортизації, її видами та методами нарахувань студенти 

знайомляться під час вивчення дисциплін професійної підготовки. Але 

оскільки амортизація нараховується рівномірним і прискореним методами, 

через складність аналітичних розрахунків більшість викладачів 

політехнічних коледжів надають перевагу рівномірному методу нарахування 

амортизації. В той же час знайомство студентів на заняттях з дисципліни 

«Інформатика і комп’ютерна техніка» з такими функціями як: АПЛ, АСЧ, 

ФУО, ДДОБ, ПУО дозволяє студентам політехнічних коледжів виконувати 

велику кількість розрахунків як за прискореним, так і за рівномірним 

методами нарахування амортизаційних витрат. 

 Оволодіння методами статистичного аналізу – невід’ємний елемент для 

підготовки майбутніх економістів. Знання про статистичну інформацію є 

основою процесу управління економікою. Саме статистичні дані дозволяють 

визначити обсяги валового внутрішнього продукту і національного доходу, 

виявити основні тенденції розвитку галузей економіки, оцінити рівень 

інфляції, проаналізувати стан фінансових і товарних ринків, досліджувати 

рівень життя населення та інші соціально-економічні явища і процеси.  

 Впровадження теми «Статистичні функції в MS Excel» пояснюється 

тим, що студенти політехнічних коледжів на заняттях з математики, 

економіки знайомляться з простими функціями, такими як середнє 

арифметичне, мода, медіана. Але для здійснення статистичного моделювання 

і регресійно-кореляційного аналізу цих функцій недостатньо. Тому доцільно 

буде в даному випадку скористатися програмою MS Excel, яка має вбудовані 

статистичними функції як: КОРРЕЛ, ДИСП, КВАДРОТКЛ, НАКЛОН, 
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КОВАР, КВПИРСОН, за допомогою яких студенти здійснюють 

прогнозування даних в таблиці. 

 Під час проведення констатувального експерименту було виявлено, що 

62% студентів політехнічних коледжів не знають про використання 

спеціальних операторів під час пошуку інформації в мережі Інтернет. Адже, 

для того, щоб знайти у великій кількості сайтів і веб-сторінок потрібну 

інформацію, необхідно вміти використовувати різні способи пошуку 

інформації, правильно формулювати запити й критично оцінювати знайдену 

інформацію.  

Тому, для коригування знань студентів з цієї проблеми, вбачаємо за 

доцільне додати до експериментальної програми тему «Технологія пошуку 

інформації в мережі Інтернет». Зазвичай, при здійсненні пошуку інформації в 

мережі Інтернет студенти застосовують простий пошук інформації. При 

вивченні даної теми, студенти політехнічних коледжів опановують навички 

розширеного пошуку за допомогою логічних операторів і синтаксичних 

виразів таких як: АND (оператор об’єднання слів), OR (оператор забезпечує 

пошук за будь-яким словом з групою слів), NОТ (оператор виключає яке-

небудь  ключове слово з результатів пошуку), NEAR (оператор вказує на якій 

відстані одне від одного можуть розташовуватися слова в документах), 

Логічні дужки (управляють порядком дій логічних операторів), Лапки 

(забезпечують дослівний   пошук виразу або словосполучення). 

Використання цих операторів при здійснені пошуку в мережі Інтернет 

допоможуть студентам прискорити пошук і отримати більш точну 

інформацію. 

 Бізнес-план для економістів – найбільш ефективний інструмент для 

ефективного управління та планування бізнесом. Презентація бізнес плану – 

це процес його оприлюднення. Метою презентації є ознайомлення 

зацікавлених осіб із сутністю підприємницького проекту, демонстрація в 

найдоступнішій формі сутності підприємницької ідеї, започаткування 



 

   

98 

 

активних партнерських відносин з потенційними контрагентами, 

інвесторами, кредиторами тощо [20].  

   Тому впровадження теми «Розробка бізнес-презентації» допоможе 

студентам політехнічних коледжів оволодіти навичками створення бізнес- 

презентації, технологією її складання та оформлення для ефективного 

представлення аудиторії. 

Отже, удосконалення змісту дисципліни «Інформатика і комп’ютерна 

техніка» сприяє поглибленню знань та умінь студентів використовувати різні 

способи пошуку інформації для виконання професійних завдань, правильно 

формулювати запити й критично оцінювати знайдену інформацію, 

досліджувати соціально-економічні явища і процеси, створювати бізнес-

презентації, технологію їх складання та оформлення тощо. 

 

2.3.2. Організація самостійної роботи при формуванні 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів 

 

 У процесі реформування освіти досить багато уваги приділяється 

вирішенню проблеми організації самостійної роботи студентів, яка 

допомагає майбутнім фахівцям в прийнятті самостійних рішень, виконанні 

самостійних дій, сприяє активній пізнавальній діяльності в подоланні 

навчальних труднощів. 

 Згідно з Положенням «Про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах», самостійна робота студента є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових 

навчальних завдань [158]. 

 Як вважає М. М. Солдатенко, вміння самостійно й творчо працювати є 

одним з головних критеріїв, які характеризують готовність спеціаліста до 

професійної діяльності в умовах неперервної освіти. Такі вміння не можуть 

з’явитися у студента без відповідної системи організації навчального процесу 

та його забезпечення (методичного, матеріально-технічного тощо), складу 
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викладачів, характеру стосунків у системі «викладач – студент», бажання та 

стимулів у навчанні тощо [191]. 

 Пізнавальна діяльність студентів у процесі виконання самостійної 

роботи характеризується високим рівнем самостійності та активності, є 

основою творчої діяльності суб’єкта. Доведено, що тільки ті знання, які 

студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, думці та дії, будуть 

насправді міцними. У процесі викладання навчального матеріалу 

засвоюється 15 % інформації, що сприймається органом слуху, 65 % – 

органами слуху і зору. Якщо ж навчальний матеріал опрацьований студентом 

власноручно, самостійно виконуються завдання від його постановки до 

аналізу результатів, то засвоюється не менше, ніж 90 % інформації. 

 Самостійна робота є однією з основних складових професійної 

підготовки студентів у вузі, спрямована на саморозвиток необхідних 

здібностей майбутнього випускника до більш складних, поліфункціональних 

видів діяльності та забезпечує формування мобільних, здатних до 

конкуренції, інноваційної та управлінської діяльності кваліфікованих 

кадрів [115].  

 За весь період навчання студент має навчитися вирішувати найбільш 

оптимальним шляхом поставлені цілі і задачі, правильно використовувати 

методи статистичної обробки даних, робити узагальнення і висновки, 

розвивати власну професійну діяльність і наполегливо займатися 

самоосвітою [110].  

 Інформаційну культуру у професійній підготовці студентів 

політехнічних коледжів можна розглядати, як вагому складову формування 

всебічно розвиненої особистості, при цьому інформаційну культуру 

вважають однією із граней загальнолюдської культури або інформаційною 

компонентою людської культури в цілому.  

 Однією з основних характеристик високого рівня інформаційної 

культури у студентів політехнічних коледжів є знання про інформаційне 

середовище, закони його функціонування, уміння орієнтуватися і працювати 
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з інформаційними потоками даних. 

 У формуванні інформаційної культури студентів політехнічних 

коледжів важливу роль відіграє набуття необхідних навичок для подальшої 

професійної роботи. Наприклад, при роботі в текстовому редакторі Word у 

студентів формуються навички, які також потім використовуються для 

обробки текстової інформації в інших програмах: вибору шрифту, його 

розміру, накреслення (жирний, курсив), видозмінення (підкреслений), 

вставка довільних символів, вирівнювання тексту, міжрядковий інтервал 

тощо.  

 Для студентів економічних спеціальностей дуже актуальним є вміння 

розв’язувати задачі методом кореляційно-регресійного аналізу, який дозволяє 

встановити ступінь залежності одних показників від інших. Прикладом таких 

задач може бути вивчення взаємозв’язку між реалізованою продукцією (y) та 

вартістю основних виробничих засобів (x). Для цього студент повинен 

володіти певними знаннями при роботі в табличному процесорі MS Excel, а 

саме: знати основні функції при розв’язуванні задач, працювати з 

формулами, вміти форматувати дані, будувати графіки та діаграми, 

встановлювати наявність щільності зв’язку між незалежними і залежними 

змінними, виявляти явища мультиколінеарності, гетероскедастичності і 

гомоскедастичності, автокореляції залишків. 

  Інформаційна культура у професійній підготовці студентів 

політехнічних коледжів виступає як інтегрована якісна характеристика 

особи. На перших порах вона є показником професійної культури, але в 

майбутньому стає визначальним чинником соціалізації кожної особи. 

  Сучасні інформаційні телекомунікаційні технології дають можливість 

поєднувати нові можливості презентації навчального матеріалу з 

ефективними системами управління та контролю за процесом навчання. Як 

зазначає С. О. Сисоєва, завдяки використанню електронних навчальних 

засобів “найбільш повно реалізуються діяльнісний підхід; учень виступає в 

процесі навчання у ролі активного партнера викладача і «комп’ютера»; більш 
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ефективно стимулюється і мотивується активність учнів в учінні; 

забезпечується індивідуалізація навчального процесу при збереженні його 

цілісності [184, c.157]. 

 Широке застосування комп’ютера у системі освіти в цілому відображає 

загальні закономірності розвитку інформаційного суспільства, які можна 

узагальнити як тенденції передавання різноманітних функцій засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій, тенденції до значного збільшення 

обсягу циркулюючої інформації у прогресивно зростаючому обсязі 

інформації, необхідної для прийняття оптимальних управлінських рішень, у 

збереженні інформації переважно на машинних носіях [187, c. 37-38].  

 Отримання інформації в сучасних умовах стає необхідним ресурсом, 

без якого неможливо досягти навчальних і професійних цілей, задовольнити 

матеріальні та культурні потреби особистості. Завдяки новітнім технологіям 

змінюється роль, спосіб, швидкість та ефективність використання інформації 

в процесі навчання. Людині все більше потрібні знання, вміння й навички 

ефективної взаємодії з швидкозмінним інформаційним середовищем, уміння 

використовувати його можливості [ 103, с. 149].  

 Майбутній фахівець, незалежно від своєї спеціалізації і характеру 

роботи, повинен мати фундаментальні знання, професійні вміння й навички, 

знаходити конструктивні рішення і мати творчий підхід в професійній галузі. 

Всі ці складові формуються в результаті самостійної роботи. 

 Як складне педагогічне явище, самостійна робота – це особлива форма 

навчальної діяльності, спрямована на формування самостійності студентів і 

засвоєння ними сукупності знань, вмінь, навичок, що здійснюється за умови 

запровадження відповідної системи організації всіх видів навчальних занять. 

  Для активізації самостійної роботи студентів при формуванні 

інформаційної культури важливе значення має процесуальна (навчальна) 

мотивація, яка виявляється в розумінні студентом корисності виконуваної 

роботи. Професійна підготовка молодших спеціалістів вищих ВНЗ I-II рівня 

акредитації передбачає психологічне налаштування студента на важливість 
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виконуваної роботи як у плані професійної підготовки, так і в плані 

розширення світогляду, ерудиції фахівця. Необхідно переконливо показати 

(довести), що результати самостійної роботи допоможуть йому краще 

зрозуміти лекційний матеріал, виконати лабораторні роботи. 

На сьогоднішній день у коледжах самостійна робота становить 60% 

навчального часу. Тому вміння студентів працювати самостійно – це великий 

шлях до успіху. З другого курсу у колежах починають викладатися 

спеціальні дисципліни, де студенту необхідно багато часу приділяти 

самостійній роботі. Але студенти старших курсів не готові працювати 

самостійно. Їм бракує знань і навичок щодо процесу організації самостійної 

роботи. Тому привчати студентів до самостійної роботи необхідно саме з 

першого курсу. Для цього необхідно правильно організувати самостійну 

діяльність студентів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.  

 Широке впровадження інформаційних технологій відіграє велику роль 

в фаховій підготовці студентів при формуванні інформаційної культури. 

 Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі організації 

самостійної роботи має низку переваг: 

 виконання завдання з використанням сучасних програмних 

продуктів;  

 індивідуалізація навчального процесу за змістом, обсягом і темпами 

засвоєння навчального матеріалу; 

 активізація пізнавальної діяльності; 

 посилення мотивації до навчання; 

 варіативність завдань з урахуванням потенційних можливостей та 

здібностей студентів. 

 Ми погоджуємося з думкою В. Кременя, який вважає, що інформаційні 

технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають 

можливості варіативності навчальної діяльності, але і дозволяють по-новому 

організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню 

систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої 
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діяльності [110]. 

 Таким чином, в самостійній роботі студентів, комп’ютер стає 

потужним інструментом, який може бути об’єктом вивчення, пізнання й 

засобом професійної діяльності студентів. З одного боку він стає 

“помічником” в засвоєнні практичних навичок, необхідних для виконання 

завдань; з іншого – він стає потужним засобом у підвищенні професійної 

діяльності, самостійному здобутті нових знань для подальшої професійної 

діяльності. 

 Інформаційні технології навчання дозволяють використовувати як 

основу для самостійної дослідницької роботи не лише друковану продукцію 

навчального чи дослідницького характеру, але й електронні видання, ресурси 

мережі Інтернет – електронні бази даних, каталоги і фонди бібліотек, архівів 

тощо [161].  

 П. І. Образцов зазначає, що використання сучасних інформаційних 

технологій в освіті дозволяє: 

 інтенсифікувати та індивідуалізувати навчальний процес; 

 значно активізувати пізнавальну діяльність студентів, підвищити 

їхню стимулюючу складову; 

 реалізувати в процесі самостійної роботи студентів з елементами 

дидактичного комплексу дружній інтерфейс і індивідуальний темп засвоєння 

навчального матеріалу; 

 систематизувати контроль засвоєння знань [145, с. 31].  

 Впровадження у навчальний процес інформаційно-освітнього 

середовища забезпечує формування відкритого освітнього простору, який, на 

думку В.Ю Бикова, «створює потенційні умови для суттєвого поліпшення 

інформаційно-ресурсного забезпечення для опанування змісту освіти в 

процесі навчання, розширення спектра навчальних засобів і педагогічних 

технологій, що можуть бути ефективно застосовані у навчально-виховному 

процесі» [19, с. 59]. 

За педагогічним словником С. Гончаренка, інформаційно-навчальне 
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середовище – це сукупність умов, які сприяють виникненню і розвитку 

процесів інформаційної взаємодії між учнями, викладачем та засобами 

інформаційних технологій, а також формують пізнавальну активність учня за 

умов наповнення компонентів середовища з предметним змістом певного 

навчального курсу [169, с. 220].  

 Підсумковий контроль знань з дисциплін інформаційно-комп’ютерного 

циклу передбачає перевірку знань, отриманих студентами як при проведенні 

аудиторних занять, так і опрацьованих самостійно в позааудиторний час. 

 Специфіка професійної підготовки студентів політехнічних коледжів 

полягає і в тому, що виконуючи індивідуальні завдання, студенти в рази 

поглиблюють рівень теоретичних знань та підвищують рівень своєї 

практичної підготовки. Крім того, студент не може мати високої оцінки за 

семестр з дисципліни інформаційно-комп’ютерного циклу, якщо він не має 

позитивних оцінок за індивідуальні завдання. 

 Зміст індивідуального завдання включає в себе науково-дослідну 

роботу із застосування ІКТ, завдання для перевірки теоретичних знань та 

самостійну навчальну діяльність.  

Організація самостійної роботи може бути здійснена за допомогою 

інформаційно-навчального середовища Moodle, яке включає в себе створені 

навчальні курси, що реалізовують організацію навчального процесу 

студентів політехнічних коледжів під час вивчення дисциплін інформаційно-

комп’ютерного циклу та сприяють формуванню у них інформаційної 

культури.  

  На базі платформи Moodle у викладачів є можливість створювати та 

редагувати структурні елементи курсу. Редагуючи власні створені курси 

навчальних дисциплін, викладач, виконуючи налаштування зовнішнього 

вигляду окремої лекції, може встановлювати мінімальну кількість балів щодо 

її проходження, вказувати максимальну кількість відповідей на запитання 

після лекції, використовувати меню коментарів, посилання на наступні 

елементи курсу. Меню доступності дає можливість встановлювати часові 
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обмеження щодо вивчення лекції (з якого та до якого часу буде відкрита 

лекція), вказати ліміт часу та останній термін надання відповідей на питання, 

що містяться в кінці кожної лекції. Також кожну лекцію можна захистити 

паролем, надавати можливість студентам проходити її повторно, давати 

відповіді повторно, редагувати максимальну кількість спроб надання 

відповідей. Зручність здійснення навчання на базі платформи Moodle  

полягає і в тому, що обмеження в часі дисциплінують студентів, а викладач 

має змогу відстежувати статистику одночасного проходження курсу великою 

кількості студентів.  

 Серед традиційних форм самостійної роботи виділяють індивідуальну, 

групову, колективну.  

 Індивідуальна форма організації самостійної роботи передбачає 

виконання завдань під керівництвом викладача з можливістю отримати 

методичну допомогу щодо виконання завдання. 

 Групова форма передбачає роботу студентів в групі, де учасники 

можуть працювати разом або індивідуально над поставленою проблемою, де 

збоку викладача здійснюється допомога студентам у вигляді плану 

виконання завдання, вказівки на спосіб розв’язання завдання тощо. 

 Колективна форма навчальної діяльності передбачає роботу учасників 

в малих групах, які об’єднанні спільною метою. Студентам груп 

пропонуються однакові за змістом завдання з певним рівнем проблемності, 

але кожний студент в групі самостійно знаходить розв’язання проблеми. 

Завдання викладача направити студента у правильне русло, де проводиться 

обговорення етапів розв’язання завдань, що спрямовують діяльність 

студентів на досягнення мети.  

  Індивідуальна самостійна робота сприяє більш якісному засвоєнню 

нових знань, де студент може оцінити результат своєї роботи (прогностична 

функція) і коригувати свою діяльність в цьому виді роботи (коригуюча 

функція). 

 Індивідуалізацію самостійної роботи визначають як систему 
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цілеспрямованих індивідуалізованих способів та прийомів її організації і 

управління, націлених на покращення її результативності [107, с. 10].  

 Найбільш складним в організації самостійної роботи студентів є 

адаптація вчорашнього школяра до системи навчання у вищій школі оскільки 

переважна більшість з них на недостатньому рівні володіє формами, 

засобами та методами самостійної пізнавальної діяльності [181]. 

 Самостійна робота у коледжі передбачає поетапне засвоєння нового 

матеріалу, його закріплення, застосування на практиці, повторення 

матеріалу. Крім знань, умінь і навичок майбутні фахівці повинні спиратися 

на власний досвід творчого  оцінювання  та розв’язання  поставлених 

завдань.  

 Знання студентів політехнічних коледжів передбачають уміння 

самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби 

загального та прикладного призначення, цілеспрямовано шукати й 

систематизувати відомості та інформаційні дані, використовувати електронні 

засоби обміну даними. Тому студентів необхідно привчати до самостійної 

роботи саме з першого курсу, для формування в них інформаційної культури 

з метою запобігання обтяжень у виконанні самостійної роботи на старших 

курсах. 

 Самостійна робота при виконанні завдання включає такі етапи: 

 Перший етап – теоретична готовність студента, яка виявляється в його 

інтелектуальній підготовленості, тобто у здатності застосувати свої знання 

для виконання завдання. 

 Другий етап – практична готовність студента, яка полягає у вмінні 

планувати самостійну роботу, використовуючи конспект лекцій, підручники, 

посібники, комп’ютерні технології, розумові операції (аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення, класифікацію тощо). 

 Третій етап – виконання самого завдання. Це найважливіший і 

найвідповідальніший етап самостійної роботи студента. Оскільки навчальне 

завдання найчастіше постає у навчально-пізнавальній формі, то в процесі 
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його виконання задіяні усі психологічні процеси, які забезпечують 

пізнавальну активність: відчуття, сприйняття, уява, пам’ять, мислення, увага 

та ін. На ефективність виконання завдання впливають такі особистісні якості 

студента, як цілеспрямованість, наполегливість, відповідальність, тощо. 

 Четвертий етап – аналіз виконаного завдання – є завершальним етапом 

самостійної роботи. Під час аналізу студент оцінює (шляхом самоконтролю, 

іноді взаємоконтролю) якість і час виконання завдання, ефективність 

використаних у процесі самостійної роботи методів і засобів. 

 Успішність діяльності майбутніх спеціалістів багато в чому 

визначається не лише набутими професійними знаннями, а й високим рівнем 

формування їхньої готовності до професійної комунікації в процесі фахової 

підготовки, рівнем сформованості інформаційної культури. 

 На думку Г. Хорошавіної рівень сформованості комунікативної 

культури лінійно залежить від наявності системи її формування у вищому 

навчальному технічному закладі. Вона зауважує, що вища освіта сьогодні є 

не лише багатофакторною та інваріантною, але й полірівневою, що 

передбачає можливості розвитку творчого потенціалу людини, поетапне 

вдосконалення її комунікативної діяльності, що є передумовою динаміки 

формування комунікативної культури майбутнього фахівця [217]. 

 Для формування умінь самостійної аудиторної роботи та її оцінювання, 

нами була розроблена система завдань, яка має чотири рівні складності, які 

студенти обирають для самостійного опрацювання в залежності від своїх 

здібностей. 

 Перший рівень складності пов’язаний з репродуктивним засвоєнням 

матеріалу. В його основі закладено завдання формування умінь і навичок за 

зразком. На даному рівні пропонується виконати завдання в MS Word щодо 

переміщення, відкривання документів, перехід до файлу за заданим шляхом, 

перевірки правопису документа, створення документа, згідно вказаних вимог 

(встановити в документі абзаци, поля, розташування тексту, змінити розмір 

шрифту). 
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 Другий рівень складності орієнтований на продуктивне виконання 

завдання. Самостійне виконання завдання цього рівня передбачає 

розв’язування більшої кількості запропонованих завдань в табличному 

процесорі MS Excel. Виконання завдання за допомогою табличного 

процесора MS Excel надає можливість кожному студенту за різний інтервал 

часу виконати поставлені задачі. Самостійні навички роботи в MS Excel 

сприяють кращому запам’ятовуванню алгоритму розв’язування задач 

професійного спрямування.  

 Наприклад, використання MS Excel в професійній підготовці майбутніх 

економістів дає змогу встановити зв’язки між економічними показниками, 

виявити ступінь залежності між ними, побудувати економетричну модель 

задачі. 

 Третій рівень складності самостійної аудиторної роботи орієнтований 

на аналітичну діяльність. Аналітична діяльність передбачає роботу зі 

статистичною інформацією. Студенти, перш ніж обробити її, повинні знати з 

яких достовірних джерел її отримати, яку саме інформацію їм потрібно 

використати в конкретній задачі та за допомогою яких саме функцій MS 

Excel її розв’язати. 

 Четвертий рівень складності мають завдання творчого характеру, під 

час виконання яких у студентів формується творче мислення щодо подання 

інформації. Цей рівень включає в себе креативний підхід до розв’язку 

поставлених задач. Студенти мають змогу показати різні підходи до 

вирішення одного і того ж завдання. В процесі цієї роботи вони аналізують, 

обробляють інформацію та надають прогноз щодо розвитку того чи іншого 

досліджуваного явища. Інформаційна компетентність на даному етапі 

виявляється в умінні доцільного застосування знань не лише з MS Excel, а з 

MS Word, MS Power Point. 

 Організація самостійної роботи може бути підвищена за рахунок 

використання глобальної мережі Інтернет. 

 Популярність використання Інтернет-технологій у навчанні зумовлена 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96
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насамперед дидактичними властивостями всесвітньої мережі: публікацією 

навчально-методичної інформації у гіпермедійному варіанті, педагогічним 

спілкуванням в реальному часі між суб’єктами та об’єктами навчального 

процесу, а також відкритим в часі і просторі дистанційним доступом до 

інформаційних ресурсів. 

 В освітньому Інтернет-просторі містяться такі компоненти, як 

формування баз даних і знань, їх наповнення відповідною інформацією із 

певної предметної галузі діяльності студентів. Уміння інтегрувати різні бази 

даних і знань характеризують здатність тих, хто навчається не лише 

використовувати їх, а й створювати нову інформацію. Відповідно до таких 

умінь зростає роль формування інформаційної культури студентів у процесі 

використання освітнього середовища Інтернету, що вимагає створення 

педагогічних умов її формування. 

 До педагогічних умов організації самостійної роботи в процесі 

аудиторної та позааудиторної роботи на основі освітньо-виховного 

середовища Інтернету відноситься провідна роль викладача, яка проявляється 

у відборі інформації для такого середовища згідно з педагогічними цілями, у 

створенні карти середовища, в проектуванні індивідуальних траєкторій 

навчання студентів, а також в їх ініціації та активності [96]. 

 Пошукова діяльність за допомогою глобальної мережі Internet є одним 

із шляхів підвищення рівня сформованості інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів. Оскільки правильна її організація впливає на 

розв’язання завдань пов’язаних із аналізом, пошуком інформації, 

узагальнення і представлення у вигляді, зрозумілому широкому колу 

споживачів. 

 При викладанні курсу «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Офісне 

програмне забезпечення», «Основи інформаційних технологій і 

програмування» має значення побудова лабораторних занять із залученням 

студентів до самостійної роботи з вивчення певної теми, що дозволить їм не 

тільки оволодіти навичками роботи на комп’ютері, а й використовувати ці 
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навички в подальшому при самостійному опануванні нового матеріалу в 

позааудиторній роботі. 

 Продемонструємо організацію аудиторної самостійної роботи на 

прикладі теми «Табличний процесор MS Excel. Робота з формулами та 

вбудованими функціями в табличному процесорі Excel». Студенту 

запропоновано ознайомитися з темою, яка вивчається в електронних 

конспектах лекцій і дати відповіді на такі запитання: 

1) Для чого призначені логічні функції? 

2) Яке призначення функції ЕСЛИ? 

3) Яке призначення функції И? 

4) Яке призначення функції ИЛИ? 

5) Яке призначення функції НЕ? 

6) Для чого призначені статистичні функції? 

7) Яке призначення функції СРЗНАЧ? 

8) Яке призначення функції СЧЁТЕСЛИ? 

9) Яке призначення функції СЧЁТЗ? 

10) Яке призначення функції СУММЕСЛИ? 

 Далі потрібно здійснити пошук додаткової літератури з теми, 

наприклад, у мережі Інтернет на сайті НБУ ім. Вернадського: 

www.nbuv.gov.ua в електронному каталозі та законспектувати основні 

розділи з теми, використовуючи текстовий редактор, де студент отримує 

практичні навички роботи з текстом (редагування тексту при введені, вставка 

спеціальних символів, робота зі стилями в документі, пошук і заміна тексту, 

перевірка правопису та ін.)  

 Звіт про виконану роботу для здійснення контролю студент зберігає в 

папці «Мої документи» під власним прізвищем. 

 У процесі виконання лабораторної роботи студенти спочатку 

використовують роботу за зразком: це знаходження суми (автосуми), 

середнього значення, максимуму, мінімуму тощо.  

 На наступному етапі студенти виконують індивідуальні завдання із 
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методичних рекомендацій для здійснення розрахунків (Додаток Д).  

Створити таблицю для визначення середнього бала та рівня навчальних 

досягнень кожного студента з кожної дисципліни. Підрахувати кількість 

середніх балів, що відповідають критеріям «Низький», «Середній», 

«Достатній», «Високий». Знайти, який бал зустрічається найчастіше з кожної 

дисципліни. Визначити місце в рейтингу кожного студента за середнім 

балом. Відформатувати таблицю за зразком. 

 На основі отриманих даних побудувати гістограму, яка відображає 

успішність кожного студента. 

 Контроль можна здійснювати за допомогою тестів з теми. Так, 

наприклад: 

EXCEL призначений для: 

а) роботи лише з числовою інформацією; 

б) складання бухгалтерських, інженерних, статистичних документів; 

в) лише побудови діаграм. 

2. Комірка в EXCEL це: 

а) прямокутна матриця; 

б) клітинка, що знаходиться на перетині рядка і стовпчика; 

в) програмний модуль; 

3. Вкажіть правильно записаний адрес комірки в EXCEL: 

   а) 1B23;   б) A:12;  в) D3. 

4. Вкажіть абсолютну адресу комірки: 

   а) @B3;   б) $A$12;  в) A:12. 

5. Заголовки рядків електронної таблиці позначаються: 

а) номерами; 

в) латинськими літерами; 

г) римськими числами; 

6. Запис діапазону комірок в EXCEL наступний: 

   а) A1-A2;   б) B3/H3;  в) A1:A14 а ін. 

 

 У практиці викладання дисциплін у навчальних закладах I-II рівня 

акредитації широкого розповсюдження набуває досвід застосування 

групових та колективних видів робіт, які надають можливість студенту 
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проявити особисті знання, вміння, навички, які сприяють підвищенню його 

інформаційної культури. 

 Наведемо приклад організації колективної роботи з дисципліни 

«Офісне програмне забезпечення» з теми «Робота з документом MS Word».  

Кожен із студентів отримує завдання підготувати повідомлення на тему: 

«Форматування та редагування тексту». Один студент шукає інформацію, яка 

стосується форматування символів, другий – форматування абзаців, третій – 

інформацію, яка стосується редагування тексту, четвертий – основні операції 

при роботі з текстом. Після чого відбувається обговорення завдання. На 

наступному етапі вони виконують індивідуальне завдання, яке базується на 

тій інформації, яку студенти виконали і обговорили в колективній роботі.  

 Отже, для студента допомога товариша іноді може бути кориснішою, 

ніж допомога викладача. Тому що викладач, відповідаючи на запитання 

студента, часто використовує наукову термінологію, яка не завжди зрозуміла 

студенту. При індивідуальній роботі студент не завжди звернеться за 

допомогою до викладача, навіть якщо допомога йому необхідна. Студент 

часто соромиться задати запитання викладачу, щоб не показати свою 

некомпетентність. Він знаходиться у так званому «бар’єрі» з викладачем. 

 Якщо студент працює в колективній роботі, то ті проблемні питання, 

які у нього з’являються можуть бути вирішенні шляхом обговорення 

студентів між собою без зайвої психологічної напруги, яка може відбутися 

при діалозі з викладачем. Тим самим колективна робота сприяє 

детальнішому вивченню програмного продукту, в якому він працює, 

підвищує самооцінку студента, виявляє лідерські якості, уміння слухати 

інших та висловлювати власні думки. 

 Метою самостійної позааудиторної роботи студентів є:  

 розвиток творчих здібностей та активізація їх розумової діяльності; 

формування в них потреби безперервного самостійного поповнення знань; 

закріплення, збагачення і поглиблення знань, набутих у процесі навчання і 

застосування їх на практиці;  
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 формування світогляду в них їх світоглядної культури; формування 

інтересів до різних галузей науки;  

 виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей і нахилів; 

формування інформаційної культури. 

 Самостійна позааудиторна робота здійснюється студентом при 

виконанні домашніх завдань або у процесі роботи над курсовими, 

дипломними роботами. 

 Використовуючи отримані знання з теми «MS Excel», можна виконати 

необхідні розрахунки даних із проблеми, що досліджується; 

продемонструвати відповідні діаграми, які побудовані в Excel за допомогою 

програми «Microsoft Power Point», що буде супроводжувати доповідь 

студента на захисті його науково-дослідної роботи, як електронна 

презентація. 

 Самостійна позааудиторна робота також може відбуватися на 

репродуктивному, продуктивному, аналітичному та творчому рівнях. 

 Наприклад, завданням репродуктивного рівня може бути підготовка 

рефератів, розроблення кросвордів, складання словника термінів з 

дисципліни. Виконуючи ці завдання у студентів розвивається пам’ять, увага, 

вміння упорядковувати та систематизувати інформацію, вміння працювати з 

інформаційними ресурсами. Набуваються навички при роботі з графічними 

об’єктами. 

 Завданням продуктивного рівня може бути підготовка доповідей та 

проведення власних досліджень, розв’язання задач на оптимізацію. 

Виконання цих завдань сприяють розширенню кругозору і наукової ерудиції 

майбутнього фахівця, розвивають вміння аналізувати, порівнювати 

інформацію. 

 На аналітичному рівні можуть розв’язуватись власні завдання, що 

сприяють вмінню студента узагальнювати, систематизувати інформацію, 

проводити аналогію власним діям. 

 Творчий рівень передбачає виконання завдань на запропоновану тему, 
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творчі звіти про виконання індивідуально-практичних завдань. Завдання 

цього рівня розвивають у студентів пам’ять, увагу, ерудованість, сприяють 

вмінню виділяти головне та другорядне, розвивають абстрактне мислення. 

Отже, організація самостійної аудиторної роботи студентів 

політехнічних коледжів здійснюється як за допомогою традиційних форм 

самостійної роботи (індивідуальної, групової, колективної), так і за 

допомогою інформаційно-навчального середовища Moodle, що дає 

можливість викладачу створювати та редагувати структурні елементи курсу 

навчальної дисципліни та відстежувати статистику одночасного 

проходження курсу великою кількістю студентів; використання Інтернет-

технологій з відкритим у часі і просторі дистанційним доступом до 

інформаційних ресурсів. 

 

2.3.3. Організація позааудиторної роботи студентів з 

використанням інтерактивних методів навчання та застосуванням 

сучасних мультимедійних технологій 

 

Зростання попиту на висококваліфікованих фахівців в сучасних умовах 

конкуренції на ринку праці потребує впровадження нових ефективних 

підходів до системи формування інформаційної культури. Реалізація 

внутрішнього потенціалу особистості студента, побудова внутрішніх і 

зовнішніх чинників формування інформаційної культури залежить від 

успішної організації позааудиторної роботи студентів, яка сприяє їхньому 

саморозвитку. 

Зростання вимог до професійної підготовки фахівців у сучасних умовах 

конкуренції на ринку праці потребує реалізації інноваційних підходів до 

системи формування професійної культури. Реалізація внутрішнього 

потенціалу особистості студента, побудова внутрішніх і зовнішніх факторів 

формування професійної культури залежить від успішної організації 

позааудиторної роботи студентів як процесу їх саморозвитку. 
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Позааудиторна робота – це спеціально організовані і цілеспрямовані 

позааудиторні заняття та система пізнавальних і виховних заходів, метою 

яких є поглиблення і розширення знань, одержаних в умовах навчального 

процесу, формування творчих здібностей, наукових інтересів, різноманітних 

умінь і навичок [155, с. 167].  

 Система позааудиторної роботи розглядається як сукупність виховних 

впливів, що забезпечують цілеспрямованість, систематичність, послідовність, 

сполучення педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю 

студентів. Основоположними принципами цієї системи є професійно-

педагогічна спрямованість навчально-виховного процесу, взаємозв'язок і 

взаємозумовленість навчання і виховання студентів; тісний зв'язок 

навчально-виховного процесу вищого навчального закладу з 

практикою  [147, с. 238].  

Традиційно визначають три головні відмінності позааудиторної 

діяльності як форми організації навчання від інших форм самостійної 

діяльності: по-перше, добровільність прийняття участі в ній студентів, по-

друге, проведення такої діяльності у вільний час, по-третє, масовість [77].  

 Позааудиторна робота із студентами у ВНЗ має низку суттєвих переваг 

порівняно з аудиторними, зокрема: не обмежена в часі, виключає 

авторитарне керівництво викладачів, студенти об’єднуються за інтересами, 

позитивно впливає на міжособистісні відносини учасників, сприяє їх 

самореалізації, спрямована на розширення і поглиблення професійних знань, 

організацію творчої діяльності тощо [122].  

 Як свідчить аналіз поглядів науковців, широко в позааудиторній 

виховній роботі використовуються як традиційні, так і інтерактивні методи 

навчання, у процесі яких студенти мають можливість обмінюватись думками, 

ідеями, пропозиціями, а викладач стає організатором спільної діяльності, 

ділової співпраці, творчого пошуку, створює атмосферу щирості, поваги.  

 Серед традиційних найбільш поширеними є лекція-бесіда (надає 

можливість встановлення безпосереднього контакту лектора зі слухачем); 
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лекція-диспут (протягом якої відбуваються не лише відповіді на окремі 

запитання теми, а й вільний обмін думками між лектором та аудиторією в 

інтервалах між логічними поділами лекційного матеріалу; проблемна лекція 

(відбувається розв’язання певних проблем, які формулює лектор у ході 

занять); лекція-вікторина (потребує постійного звернення до практичного (чи 

життєвого) досвіду слухачів; лекція-консультація (побудована на роз’ясненні 

найбільш складних або важливих запитань із теми, які безпосередньо 

ставлять слухачі лекторові; можливий вільний обмін думками); лекція-прес-

конференція (на яку запрошують фахівців, експертів, консультантів; 

застосовується для розгляду складних та широкоформатних тем, де рівень 

компетенції конкретного викладача вже недостатній; іноді цей вид занять 

носить назву «круглого столу») тощо [11, c. 52].  

 Формуванню інформаційної культури студентів політехнічних 

коледжів сприяє впровадження інтерактивних методів навчання. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності, яка має конкретну передбачувану мету – створити комфортні 

умови навчання, за яких кожен, хто навчається, відчуває свою успішність, 

інтелектуальну спроможність [160]. 

 І. Куришева під інтерактивними методами навчання розуміє “способи 

організації активної, продуктивної взаємодії учнів між собою, з учителем, з 

різними джерелами інформації, а також з комп’ютером у формі навчальних, 

ділових, рольових ігор, дискусій, виконанні проектів, аналізі конкретних 

ситуацій, за якої відбувається освоєння нового досвіду й одержання нових 

знань, надається можливість для самореалізації учнів” [ 117, с. 12].  

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 

процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх студентів; це 

співнавчання (колективне, групове навчання в співпраці) [221, с.5].  

 Інтерактивні методи сприяють інтенсифікації й оптимізації 

навчального процесу та дозволяють студентам:  

 зробити засвоєння знань більш доступним; 
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 навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, 

доводити свою точку зору, аргументувати й дискутувати; 

 навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку; 

 моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний 

соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації та переживати їх; 

 вчитись будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє 

місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, 

прагнути до діалогу; 

 аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння 

навчального матеріалу; 

 знаходити спільне розв’язання проблеми; 

 розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, 

виконання творчих робіт [105].  

 На думку Вахрушевої Т. Ю. “інтерактивне навчання має цілком 

конкретні та прогнозовані цілі, одна з яких – створення комфортних умов 

навчання, за яких той, хто навчається, відчуває свою успішність, 

інтелектуальну самостійність, що робить продуктивним сам процес 

навчання” [31, с. 67].  

 За умов інтерактивного навчання всі учасники взаємодіють між собою, 

обмінюються новою інформацією, спільно вирішують проблемні питання, 

моделюють педагогічні ситуації, оцінюють дії колег і власну поведінку. Воно 

ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок, умінь, створенню 

атмосфери співпраці та взаємодії [82, с. 7].   

Інтерактивне навчання є різновидом активного навчання. Як відомо, 

процес навчання в активній формі сприяє напруженій розумовій роботі 

суб’єкта навчання, стимулює самостійність, активність, розвиває творче 

мислення.  Дослідження сучасних науковців підтверджують, що людина 

може, читаючи очима, запам’ятати 10 % інформації, слухаючи – 20 %, 

обговорюючи – 75 %, навчаючи інших – 90 % [160]. Інтерактивна взаємодія 

характеризується високим показником інтенсивності спілкування учасників, 



 

   

118 

 

їх прямою комунікацією, зміною використаних прийомів та форм 

спілкування, що допомагає урізноманітнити сприйняття інформації, тим 

самим, покращуючи її засвоєння [160, с. 35-37].  

 У Миколаївському політехнічному коледжі організація позааудиторної 

роботи при викладанні дисциплін «Інформатика і КТ», «Офісне програмне 

забезпечення», «Основи інформаційних технологій і програмування» 

представлена системою різноманітних інтерактивних форм і методів 

навчання таких, як метод рольових ігор, метод дискусії, метод «мозкового 

штурму», метод проектів, метод кейсів тощо.  

 Проаналізуємо методи інтерактивного навчання. 

Рольова гра – групова форма навчання, у процесі якої використовується 

рольова структура ведення заняття, тобто набір ролей, які регламентують 

діяльність і поведінку студентів.  

Рольова гра є активним методом навчання, який має значні переваги: 

примусова активізація мислення та поведінки студентів (вимушена 

активність); високий ступінь залучення студентів до навчального процесу 

(активність студентів можна порівняти з активністю викладача); обов’язкова 

взаємодія студентів між собою; підвищений ступінь мотивації, емоційності 

та творчий характер занять; спрямованість на переважний розвиток 

професійних, інтелектуальних, поведінкових навичок та вмінь у стислий час 

[22, с. 205]  

Гра має велике значення для розвитку особистості. Успіх навчальної 

гри визначається можливостями учасників, а також віковими особливостями. 

Навчальна ділова гра має такі функції: 

1. Розвивальна – забезпечує під час навчальної діяльності розвиток 

творчого потенціалу учнів, їх самостійності в оволодінні методами 

отримання необхідних знань. 

2. Комунікабельна – реалізується через організацію спілкування, 

регулювання міжособистісних відносин, виникнення механізму 

саморегуляції поведінки. 
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3. Активізуюча – передбачає стимулювання пізнавальних процесів, 

інтересів, потреб. 

4. Інформаційна – проявляється у спрямованості змісту гри на 

соціальні, психологічні та методичні проблеми. 

5. Функцію інтеграції знань забезпечують міжпредметні зв’язки між 

курсами загальних об’єктів вивчення [160, с. 45-67].  

Організаційною одиницею рольової гри є ситуація, що «розігрується». 

Вона розгортається в процесі заняття як окремий сюжет. В основу такого 

сюжету може бути покладена навчальна або реальна життєва проблема, 

встановлюється необхідний і достатній набір ролей (учасників ситуації), які 

розподіляються між учасниками. Кожен студент, учасник гри, має виконати 

певну роль, дотримуючись рольових приписів від педагога-керівника заняття 

протягом усієї гри [94].  

 Ураховуючи те, що на сьогоднішній день практично кожний студент 

має певний ступінь Інтернет-залежності, яка небезпечна тим, що окрім 

психічних розладів, сприяє загрозі фізичному здоров’ю, що проявляється в 

таких симптомах, як: 

 ураження нервових стовбурів руки, пов’язане з тривалою 

перенапругою м’язів;  

 оніміння пальців руки, що тримає “мишку”;  

 сухість та різь в очах;  

 головні болі за типом мігрені;  

 болі в спині;  

 нерегулярне харчування, пропуск прийомів їжі;  

 зневага до особистої гігієни; 

 розлад сну, зміна режиму сну тощо. 

У зв’язку з цим в позааудиторний час для студентів коледжу 

застосовується рольова гра «Суд над комп’ютером», основними дієвими 

особами в даній грі є Обвинувач, Адвокат, Суддя, Лікар, Свідки. Основна 

мета заходу полягає у формуванні та поглибленні знань щодо впливу 
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комп’ютера на фізичне і психічне здоров’я людини. Після проведення даної 

гри здійснюється її обговорення. 

 Студенти, для яких комп’ютер є незамінним помічником у навчанні і в 

проведенні дозвілля повинні пам’ятати, що відстань від монітора до очей 

повинна складати не менше 70 сантиметрів. Сидіти необхідно на твердому 

стільці з високою спинкою. Положення тіла повинно відповідати напряму 

погляду, неправильна поза призводить до виникнення сколіозу (викривлення 

хребта). Висота клавіатури повинна бути встановлена таким чином, щоб 

кисті рук користувача розміщувались прямо. Треба уникати яскравого 

освітлення, не втомлювати очі різкою зміною потужності світлових 

потоків [162]. 

 Також не слід забувати, що через кожну годину праці необхідно робити 

перерву на 5 – 10 хв., а через 2 години – на 15 хв., під час яких доцільно 

виконувати комплекс вправ для зняття втоми.  

Ця рольова гра сприяє систематизації та поглибленню знань щодо 

правил роботи за комп’ютером, його впливу на здоров’я людини.  

  Метод «Дискусія» – форма колективного обговорення, мета якої – 

виявити істину через зіставлення різних поглядів, правильне розв’язання 

проблеми. Під час такого обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-

інтелектуальний поштовх пробуджує бажання активно мислити.  

 Дискусійний метод допомагає вирішувати такі завдання: навчання 

учасників аналізу реальних ситуацій, а також формування навичок відділення 

важливого від другорядного і формулювання проблеми; моделювання 

особливо складних ситуацій, коли навіть найбільш здібний студент не в змозі 

одноосібно охопити всі аспекти проблеми; демонстрація, яка характерна для 

більшості проблем, багатозначність можливих рішень [151].  

 Основна умова успішної, ефективної дискусії – це підбір її теми. 

Необхідно урахувати, що проблема, яка пропонується для дискусії, має бути  

насамперед актуальною і близькою студентам, щоб вплинути на їхні емоції;  

зрозумілою для студентів; дійсно спірною, тобто такою, для якої немає 
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однозначного рішення; збалансованою, тобто сторони суперечки повинні 

мати однакову кількість аргументів [190, с. 120].  

Досвід використання дискусії у навчанні дає змогу сформулювати деякі 

головні організаційно-педагогічні засади, які є спільними для будь-яких 

різновидів дискусії: 

 проведення дискусії необхідно починати з висування конкретного 

дискусійного питання (тобто такого, що не має однозначної відповіді і 

передбачає різні варіанти розв'язання, зокрема протилежні); 

 не слід висувати питання на кшталт: хто правий, а хто помиляється 

в тому чи іншому питанні; 

 у центрі уваги має бути ймовірний перебіг дискусії (Що було б 

можливим за того чи того збігу обставин? Що могло статися, якби..? Чи були 

інші можливості, способи, дії?); 

 усі вислови учнів мають стосуватися обговорюваної теми; 

 учитель має виправляти помилки і неточності, яких припускаються 

учні та спонукати учнів робити те саме; 

 усі твердження учнів мають супроводжуватись аргументацією, 

обґрунтуванням, для чого учитель ставить питання на зразок: “Які факти 

свідчать на користь твоєї думки?”, “Як ти міркував, щоб дійти такого 

висновку?”; 

 дискусія може вирішуватись як консенсусом (прийняттям 

узгодженого рішення), так і збереженням існуючих розбіжностей між її 

учасниками [160, c. 48].  

Оскільки на сьогоднішній день дуже гостро стоїть проблема впливу 

Інтернету на психіку молоді, тому актуальною для дискусії є тема: 

“Позитивний і негативний вплив Інтернет-технологій на розвиток 

особистості” (Додаток Д). При проведенні дискусії студенти поділяються на 

три групи.  

Перша група надає аудиторії факти, на користь Інтернету. Друга група 

відповідає на їх аргументи і доводить негативний вплив Інтернету на 
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свідомість людини. Учасники третьої групи повинні підбити підсумки та 

зробити висновки про позитивний вплив і мінімізувати негативний вплив 

Інтернету на психіку людини. 

  «Мозковий штурм» – це ефективний метод колективного обговорення, 

пошук рішень, що спонукає учасників проявляти свою уяву і творчість. 

Результат досягається шляхом вільного вираження думок усіх учнів і 

допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми. 

 Ведучим називається проблема, яку треба розв’язати, учасників 

запрошують узяти участь в обговоренні шляхом колективного обдумування –  

«мозкового штурму», який організовується за такими етапами: 

 1)   обрана проблема або проблемне питання записується на дошці чи 

папері, щоб під час роботи цей запис був перед очима; 

 2)   усі учасники «штурму», думаючи про проблему, висувають ідеї 

щодо її розв’язання. Ідеї можуть бути будь-якими, навіть фантастичними; 

 3)   усі ідеї, що пропонуються, записуються на дошці; 

 4)   коли присутні вважатимуть кількість поданих ідей достатньою, їх 

висування припиняється; 

 5)   ідеї групуються, аналізуються, розвиваються всією групою; 

 6)   вибирають ті ідеї, які, на думку учасників «мозкового штурму», 

допоможуть вирішенню поставленої проблеми. 

 Під час «мозкового штурму» учасники дотримуються таких правил: 

 намагаються зібрати якомога більше ідей щодо вирішення 

проблеми, розв’язання завдання; 

 не відкидають будь-яку ідею, навіть якщо вона здається 

фантастичною, нездійсненною або суперечить загальноприйнятій думці; 

 подають необмежену кількість ідей або розвивають ідеї інших 

учасників; 

 не обговорюють, не критикують висловлювання, твердження 

інших, не намагаються давати оцінку запропонованим ідеям на етапі їх 

висування [213]. 
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 Під час проведення «мозкового штурму» пропонується тема: «Правила 

мережного етикету». Заняття проводиться у вигляді круглого столу, де 

студенти розбиваються на групи в залежності від кількості присутніх. Тема 

обговорення здійснюється в два етапи. 

 На першому етапі обговорення кожен учасник групи висловлює будь-

які думки щодо запропонованої теми, не контролюючи їхнього ходу, не 

оцінюючи їх на правильність тощо. На другому етапі загальна маса ідей 

аналізується і обираються більш вдалі, які виносяться на подальше 

обговорення і способи їх реалізації. 

 Цей метод сприяє розвитку логічного мислення, виробленню навичок у 

спілкуванні, умінні аргументувати свої позиції, отриманні знань з правил 

поведінки в мережі Інтернет. 

 Метод проектів (від грец. «шлях дослідження») – це система навчання, 

гнучка модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу 

самореалізацію особистості, розвиток її інтелектуальних і фізичних 

можливостей, вольових якостей і творчих здібностей у процесі створення 

об’єктів і послуг, що володіють суб’єктивною чи об’єктивною 

новизною [225].  

Суть методу проектів розкриває один із провідних вчених – теоретиків, 

професор Є. С. Полат: «Метод проектів передбачає певну сукупність 

навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити певну проблему 

під час самостійних дій з обов’язковою презентацією результатів. Якщо 

говорити про метод проектів як педагогічну технологію, то вона передбачає 

сукупність дослідницьких проблемних методів, творчих за своєю 

діяльністю» [143]. Виокремимо цілі роботи над проектом: 

 навчити самостійному досягненню поставленої мети; 

 навчити передбачати міні-проблеми, які необхідно вирішити; 

 сформувати вміння працювати з інформацією, знаходити джерела, з 

яких її можна взяти; 
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 сформувати вміння проводити дослідження, передавати і 

презентувати здобуті знання і досвід; 

 сформувати навички спільної роботи і ділового спілкування в групі 

[59, с. 92].  

Проектна організація навчального процесу з використанням ІКТ 

дозволяє: 

 розвивати кожного студента як творчу особистість, здатну до 

практичної роботи; 

 залучати кожного студента до активного пізнавального процесу; 

 підвищити мотивацію до навчання, до спільної роботи в групі, 

співпраці, виявлення комунікативних вмінь; 

 грамотно працювати з інформацією, забезпечуючи вільний доступ до 

неї в навчальному закладі, наукових, культурних, інформаційних центрах 

усього світу [143].  

В умовах розвитку сучасного суспільства високі технології глибоко 

проникли в життя людини. Вони дуже швидко перетворилися на життєво 

важливий атрибут в нашій діяльності. Сучасна людина вже не може прожити 

без використання цих технологій у своєму житті. Однією із новітніх 

технологій у сучасному світі є гаджет.  

Сьогодні гаджет роглядається не тільки як телефон, смартфон, ноутбук, 

нетбук, планшет з певним програмним забезпеченням тощо. А й пристрій, 

який, призначений для полегшення і вдосконалення життя людини в різних 

сферах: науці, медицині, спорті і навіть в домогосподарстві.  

Сучасні гаджети стали невід’ємною частиною нашого життя. Тому 

студентам було запропоновано розробити проект на тему «Сучасні гаджети в 

нашому житті», де студенти повинні були зробити огляд нових технологій, 

виявити їх роль та призначення у повсякденному житті людини. 

В результаті виконання цього проекту студенти отримують необхідні 

знання з даної теми, розвивають уміння готувати доповіді з використанням 

мультимедійних презентацій, формують навички користування ресурсами 
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Інтернет для опрацювання інформації. 

Метод кейсів (англ. case method, кейс-метод, кейс-стаді, case-study, 

метод конкретних ситуацій) – це метод навчання, заснований на вирішенні 

конкретних проблемних ситуацій. 

 Аналіз ситуації передбачає застосування різноманітних видів 

аналітичної діяльності. Чим багатший арсенал аналітичних методів, 

вважають дослідники, тим успішніший процес використання кейс-методу 

[186, с. 30–32].  

Кожна з проблем (ситуацій), які розглядаються в кейсі, має відповідати 

чотирьом умовам.  

По-перше, кейси повинні бути правдивими, реалістичними, водночас, 

не обтяженими деталями; за тематикою повинні бути пов’язаними з 

матеріалом, що вивчається. Кейс має відповідати таким характеристикам 

якості: бути уміло розказаною історією, стосуватися важливої проблеми, 

описувати драматичну ситуацію з прийняттям критичного рішення, містити 

конкретні порівняння, надавати можливість для узагальнення висновку, мати 

головного героя; давати змогу оцінити ефективність уже прийнятих раніше 

рішень; бути оптимальним за розміром, містити оптимальний обсяг 

інформації. 

По-друге, ситуаційні вправи пропонують розгляд феноменів, з якими, 

як правило, стикаються працівники в конкретних умовах.  

По-третє, кейси загострюють інтерес студентів до питань, з якими ті 

стикаються, підкреслюють їх значення та необхідність вирішення. Кейси 

також пропонують шляхи реакції та удосконалюють майстерність студентів у 

вирішенні проблем. 

По-четверте, кейси удосконалюють практичні компетенції; 

спрямовують на пошук відповідних шляхів, можливих реакцій на 

різноманітні ситуації, використання специфічних інструментів і понять [190].  

Кейс-метод як форма навчання й активізації навчального процесу 

дозволяє формувати метакомпетентності та успішно вирішувати наступні 
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завдання: 

 оволодіти навичками та прийомами всебічного аналізу ситуації зі 

сфери професійної діяльності, що допомагає у вирішенні аналогічних 

проблем, які виникатимуть у реальній практичній діяльності; 

 формувати проблемно-розв’язувальні уміння, які виробляються в 

процесі моделювання власних дій у проблемній ситуації, що дає змогу 

студентам перевірити власні переконання, теоретичні знання та 

упередження; 

 оперативно приймати рішення – «тут і зараз»; 

 набути навичок вербалізації, тобто ясного і чіткого викладу власної 

точки зору в усній або письмовій формі; 

 виробляти вміння здійснювати презентацію, тобто переконливо 

обґрунтовувати і захищати свою точку зору; 

 відпрацьовувати навички конструктивного критичного оцінювання 

точки зору інших; 

 оволодіння практичним досвідом виносити користь із своїх 

помилок, а також із помилок оточуючих людей [152].  

Робота над кейсом має такий порядок: 

1. Ознайомлення студенів з конкретною ситуацією, що розглядається. 

2. Виділення основних проблем, які можуть вплинути на ситуацію. 

3. Пропозиція розв’язання ситуації в межах малої групи. 

4. Аналіз результатів ухвалення того чи іншого рішення. 

5. Публічний виступ із представленням та захистом запропонованого 

рішення. 

 Прикладом застосування кейсу в позааудиторний час є запропонована 

тема «Технологія пошуку інформації в мережі Інтернет». Проблема кейсу 

полягає у виборі пошукової системи, правильному підборі ключових слів, 

застосуванні спеціальних операторів при здійсненні пошуку інформації в 

мережі. 

 Даний кейс сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів з даної 
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проблеми, формує вміння виділяти проблему, сприяє розвитку 

винахідливості, що дозволить в майбутньому виважено діяти у реальній 

ситуації. 

 Отже, застосування інтерактивних методів в позааудиторний час 

сприяє формуванню позитивної взаємодії між учасниками навчального 

процесу, що підвищує якість засвоєння нових знань, активізує пізнавальну 

діяльність студенів, сприяє розвитку критичного мислення, розв’язанню 

складних питань на основі аналізу обставин та відповідної інформації, 

приймати обмірковані рішення, вмінню висловлювати свої думки.  

  Ефективність організації позааудиторної роботи залежить не тільки від 

вдало підібраних форм і методів інтерактивного навчання, а й використання 

сучасних мультимедійних технологій. 

 У загальноприйнятому визначенні «мультимедіа» – це спеціальна 

інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і програмних засобів 

забезпечує роботу з комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим 

супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й відео [138]. 

 Сьогодні сучасним мультимедійним засобом в навчальних закладах є 

інтерактивні дошки (SMART Board) – периферійний пристрій, комп’ютера, 

який виконує роль додаткового комп’ютерного монітора.  

 Сенсорні дошки мають такі особливості: 

– дошка покрита зносостійким поліефірним пластиком з матовою 

поверхнею і широким кутом розсіювання світла; 

– поверхня досить м’яка для того, щоб трохи прогинатися при 

натисканні; 

– дошки працюють протягом багатьох років, не втрачаючи якості і 

надійності; 

– основна загроза для поверхні – випадкове застосування фломастерів, 

після якого пластик буває важко відмити; 

– для роботи не обов’язково мати спеціальні маркери, можна 

користуватися пальцем або указкою [87, с. 8].  



 

   

128 

 

 Програмне забезпечення інтерактивної дошки дає можливість робити 

записи за допомогою цифрових фломастерів поверх виведених на екран 

зображень, спільно працювати над документами, управляти комп’ютером без 

використання самого комп’ютера (управління через інтерактивну дошку), 

обробляти інформацію під час її подання, створювати інформації 

безпосередньо на дошці, зберігати записи та друкувати інформацію з неї на 

принтер тощо. 

 Використання інтерактивної дошки надає нові можливості роботи зі 

студентами. Наприклад, при застосуванні інтерактивного методу «мозковий 

штурм», запропоновані студентами ідеї можна записати на інтерактивній 

дошці. Усі ідеї наносяться спеціальними маркерами і зберігаються в 

окремому файлі. За необхідності можна повернутися до цього файлу, внести 

зміни або доповнити його певною інформацію.  

 Також при демонстрації презентаційного матеріалу за допомогою 

спеціальних засобів інтерактивної дошки студент може вільно керувати 

показом свого матеріалу, пересувати потрібні об’єкти, створювати написи на 

презентації та робити позначки за допомогою спеціальних цифрових 

фломастерів для акцентування уваги на головній проблемі. Це надає 

можливість поліпшити представлення свого матеріалу аудиторії, оскільки 

воно відбувається у живій і захоплюючій формі, що сприяє взаємодії всіх 

учасників навчального процесу.  

 При застосуванні інтерактивної дошки у студентів спрацьовують різні 

види пам’яті: зорова, слухова і кінестетична, які є основними способами 

сприйняття і запам’ятовування навчального матеріалу. 

 Таким чином, працюючи біля дошки навіть студенти зі слабкою 

мотивацією до навчання залучаються в освітній процес, де велику роль 

відіграє ситуація успіху. А в результаті успішності підвищується мотивація 

до навчання. 

Отже, організація позааудиторної роботи студентів з використанням 

інтерактивних та проектних методів навчання, а також використанням 
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сучасних мультимедійних технологій (інтерактивні дошки (SMART Board)) 

стимулює у студентів розвиток мотивації до оволодіння інформаційною 

культурою, розуміння її ролі в життєдіяльності окремої людини та 

суспільства в цілому, формування та подальшого розвитку їхніх умінь, 

необхідних для пошуку, відбору необхідної інформації, а також для 

здійснення її подальшого аналізу, систематизації та узагальнення. 

 

 Висновки до другого розділу 

 

 На основі наукового аналізу педагогічної теорії і практики 

виокремлено структурні компоненти інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів, зокрема такі як: інформаційна компетентність, 

інформаційна етика, інформаційна поведінка. 

 Визначено основні критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

діяльнісний) показники та рівні, на основі яких можна виявити стан 

сформованості інформаційної культури студентів політехнічних коледжів.  

 Проведене дослідження щодо визначення стану сформованості 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів, які розглядалися 

в розрізі трьох її складових дає підстави констатувати, що студенти 

здебільшого мають несистемні знання та вміння працювати в різних 

операційних системах, недостатню мотивацію щодо застосування 

комп’ютерних технологій, набуття нових знань і умінь у їх використанні; 

деякі студенти вже мають певний ступінь Інтернет-залежності.  

З метою формування і розвитку інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів було визначено педагогічні умови:  

1. Удосконалення змісту комп’ютерної дисципліни “Інформатика і 

КТ”, а саме: була розроблена експериментальна програма цієї дисципліни, 

яка на відміну від типової включала теми, вивчення яких сприяє 

поглибленню знань та умінь студентів використовувати різні способи 

пошуку інформації, правильно формулювати запити й критично оцінювати 

знайдену інформацію, досліджувати соціально-економічні явища і процеси, 
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створювати бізнес-презентації, технологію їх складання та оформлення тощо; 

2. Організація самостійної аудиторної роботи, яка здійснюється як за 

допомогою традиційних форм самостійної роботи (індивідуальної, групової, 

колективної), так і за допомогою інформаційно-навчального середовища 

Moodle, що дає можливість викладачу створювати та редагувати структурні 

елементи курсу навчальної дисципліни та відстежувати статистику 

одночасного проходження курсу великою кількістю студентів; використання 

Інтернет-технологій з відкритим у часі і просторі дистанційним доступом до 

інформаційних ресурсів. 

Одним із показників рівня інформаційної культури у студентів 

політехнічних коледжів є самостійно-пошуковий етап роботи, що забезпечує 

формування у студентів умінь самостійної роботи над поставленими 

завданнями. Визначені основні етапи виконання самостійної роботи для 

самостійного опановування та раціонального використання програмних 

засобів загального та прикладного призначення. 

3. Організація позааудиторної роботи студентів з використанням 

інтерактивних та проектних методів навчання (метод рольових ігор, метод 

дискусії, метод “мозкового штурму”, метод кейсів, метод проектів тощо) та 

використанням сучасних мультимедійних технологій (інтерактивні дошки 

(SMART Board)) з метою стимулювання у студентів мотивації до оволодіння 

інформаційною культурою, розуміння її ролі в життєдіяльності окремої 

людини та суспільства в цілому, формування та подальшого розвитку їхніх 

умінь, необхідних для пошуку, відбору необхідної інформації, а також для 

здійснення її подальшого аналізу, систематизації та узагальнення. 

 Визначені основні інтерактивні методи навчання при формуванні 

інформаційної культури в позааудиторний час, сприяють розкриттю 

індивідуальних здібностей студента, які не завжди виявляються на 

аудиторному занятті. Різноманітність позааудиторної діяльності сприяє 

самореалізації студентів політехнічних коледжів, підвищенню їхнього 

самооцінювання, впевненості в собі, тобто позитивному сприйняттю себе. 
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Включення студентів у різні види позааудиторної роботи збагачує їх 

особистий досвід, знання про різноманітність людської діяльності, формує 

необхідні практичні вміння і навички. 

 Використання інтерактивних дошок у навчальному процесі завдяки 

широкому спектру різноманітних ресурсів налаштовує студентів на плідну 

колективну роботу, пожвавлює позакласні заходи, що сприяє підвищенню 

їхньої мотивації та успішності.  

 Результати дослідження за матеріалами розділу відображено в 

публікаціях автора [196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 

З ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ 

 

  У розділі описано організацію констатувального та формувального 

етапів експериментального дослідження, проаналізовано результати 

дослідно-експериментальної роботи. 

 

3.1. Організація дослідно-експериментальної роботи 

 

   Дослідно-експериментальна робота є одним із видів педагогічної практики, 

тому під час розроблення методики експерименту ми спиралися на структуру 

педагогічного процесу. Складовими педагогічного процесу є мета, завдання, 

учасники, зміст, методи та засоби навчання.  

  Основою експериментальної роботи було виконання поставлених 

завдань, які передбачали визначення етапів експериментального дослідження 

та визначення програми експерименту. Організація констатувального та 

формувального експериментів базувалася на розробленні критеріїв 

оцінювання рівня сформованості інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів, виявленні педагогічних умов для проведення 

експерименту, проведенні експериментального дослідження, перевірці та 

аналізі отриманих результатів. 

   У ході статистичного оброблення отриманих результатів 

експериментального дослідження та отримання відповідних висновків 

використовувались знання, які базувалися на теоретичних засадах 

педагогічного дослідження, висвітленого в працях П. М. Воловика [35], 

С. У. Гончаренка [49], Н. В. Кузьміної [112].  

  Під час проведення педагогічного експерименту здійснювалось 

автоматизоване оброблення результатів анкетування, що посилило рівень 

достовірності отриманих результатів, а використання відповідних 
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інформаційних технологій щодо підготовки, проведення та аналізу 

педагогічних умов формування інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів зумовило отримання відповідних висновків та 

рекомендацій. 

Формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів 

є складним процесом, який включає в себе науково-теоретичні, методичні та 

організаційні заходи.  

В основу дослідно-експериментальної роботи було покладено 

розроблення механізму організаційно-діагностичного супроводу та 

інструментарію для відстеження результатів педагогічного експерименту; 

визначення позитивних і негативних прогнозів експериментальної роботи. 

Дослідно-експериментальна робота здійснювалась в три етапи 

(підготовчий, констатувальний та формувальний) з практичним 

використанням відповідних методів (табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1  

Програма дослідно-експериментальної роботи 

№ 

з/п 

Педагогічний експеримент 

Етапи 

педагогічного 

експерименту 

Завдання експерименту Методи експерименту 

1 Підготовчий етап 

 

 

 

 аналіз актуальності формування 

інформаційної культури у 

студентів політехнічних 

коледжів; 

 визначення поняттєво-

категоріального апарату 

дослідження; 

 визначення експериментальних 

баз дослідження; 

 визначення кількості 

респондентів для участі в 

експерименті 

аналіз; спостереження 

(бесіда, анкетування); 

узагальнення 
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Продовження таблиці 3.1 
2 Констатувальний 

етап 

 

 

 

 

 

 

 

 визначення структури, критеріїв і 

показників оцінювання рівнів 

сформованості інформаційної 

культури у студентів 

політехнічних коледжів; 

 дослідження стану сформованості 

інформаційної культури у 

студентів політехнічних 

коледжів;  

 проведення діагностики рівнів 

сформованості інформаційної 

культури студентів політехнічних 

коледжів 

аналіз; порівняльний 

аналіз і синтез; 

педагогічне 

спостереження; 

опитування; інтерв’ю; 

анкетування; 

бесіди; тестування 

3 Формувальний етап 

 

 

 

 

 

 упровадження педагогічних умов 

формування інформаційної 

культури у студентів 

політехнічних коледжів і 

експериментальна перевірка їх 

результативності; 

 визначення рівнів сформованості 

інформаційної культури 

студентів політехнічних коледжів 

в ЕГ та КГ після упровадження 

педагогічних умов її формування; 

 порівняння рівнів сформованості 

інформаційної культури у 

студентів політехнічних коледжів 

після формувального 

експерименту в ЕГ та КГ; 

 узагальнення висновків і 

формулювання певних 

закономірностей 

методи математичної 

статистики; аналіз; 

тестування; бесіди; 

педагогічне 

спостереження; 

інтерв’ю; 

анкетування; 

тестування; графічне 

зображення 

результатів методики 

перевірки 

статистичних гіпотез; 

узагальнення 

 

На першому етапі - підготовчому ( 2010-2011 рр.) проаналізовано 

теоретичні засади формування інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів, науково-методичну літературу з проблем 

інформатизації освіти, визначено об’єкт, предмет дослідження; визначено 

мету та завдання дослідження; сплановано дослідницькі процедури; 

визначено поняттєво-категоріальний апарат дослідження, здійснено аналіз 

зарубіжного досвіду формування інформаційної культури студентів. 

 Завдання експерименту конкретизують мету дослідження, а саме: 

теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічних умов 

формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів. 
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Згідно із завданнями підготовчого етапу експерименту нами визначено 

бази дослідження: Миколаївський політехнічний коледж, Технолого-

економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету, 

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного 

університету, Одеський технічний коледж Одеської національної академії 

харчових технологій.  

Підготовчий етап дослідження базувався на використанні теоретичних 

методів, за допомогою яких здійснювався логічний й системний аналіз 

наукових джерел. А на етапі формувального експерименту відбувалося 

прогнозування педагогічних процесів.  

На другому етапі дослідження (2011-2014рр.) відбувався 

констатувальний експеримент. Для проведення констатувального етапу  

дослідження було здійснено вибірку респондентів: 467 студентів, що 

навчалися на різних спеціальностях у коледжах і 20 викладачів.  

У ході дослідно-експериментальної роботи використовувались методи 

емпіричного дослідження, а саме: педагогічний моніторинг, тестування, 

вивчення й узагальнення вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду, 

педагогічний експеримент. Використання цього методу здійснювалось з 

дотриманням загальних вимог – валідності, надійності та репрезентативності. 

Для забезпечення репрезентативності вибірки у кожної одиниці 

генеральної сукупності була однакова ймовірність потрапляння у вибірку. 

Слід зазначити, що студенти політехнічних коледжів, які є об’єктами 

дослідження, в процесі навчання освоюють знання, уміння і навички 

комп’ютерного спрямування, що регламентуються єдиною освітньо-

кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійними програмами.  

Отже, обсяг генеральної сукупності передбачав включення студентів 

політехнічних коледжів як таких, які після закінчення вищого навчального 

закладу І-ІІ рівнів акредитації володіють приблизно однаковим рівнем 

інформаційної культури. Крім того, добір студентів здійснювався з однорідної 

сукупності студентів другого курсу, які згідно плану вивчали дисциплін циклу 
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природничо-наукової та загальної підготовки, математичної та природничо-

наукової підготовки, професійної та практичної підготовки. 

Вищезазначені вимоги дали підстави не представляти всіх студентів 

політехнічних коледжів, а обрати кількість респондентів-студентів для 

вибіркової сукупності, що найточніше відповідатиме характеристикам 

генеральної. 

З метою об’єктивності дослідження процесу формування 

інформаційної культури у студентів політехнічних коледжів було обрано 

експертну комісію у складі десяти викладачів з Миколаївського 

національного університету ім. В. О. Сухомлинського та Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, які мали необхідну 

компетентність, досвід науково-педагогічної діяльності більше ніж 5 років та 

позитивно ставились до роботи в складі експертної групи.  

 Коефіцієнт взаємних рекомендацій обчислювався за формулою: 
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– індивідуальний рейтинг кандидата в експерти (кількість 

виборців); 

m – кількість кандидатів в експерти. 

 Рівень узгодженості кандидата в експерти визначався за допомогою 

коефіцієнта конкордації Кендала: 
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де  ic R
n

R
1

– середній ранг показника, 

iR – сумарний ранг. 

Оброблення статистичних даних показало, що коефіцієнт конкордації 

Кендала %79W , і цього виявилось достатнім для об’єктивності прийняття 

твердження про невипадкову узгодженість групи експертів. 

Варіант лабораторного експерименту дав можливість постійного 

контролю за впливом варіювання дії на ізольоване явище, адже експеримент 

проводився у строго визначених і контрольованих групах. Це стосувалося 

визначення певного набору компетентностей, який повинен входити до 

складу інформаційної культури студентів політехнічних коледжів, тобто 

враховувалися різні напрями підготовки студентів вищих навчальних 

політехнічних закладів І-ІІ рівнів акредитації.  

 Мета констатувального експерименту: дослідження стану 

сформованості інформаційної культури у студентів політехнічних коледжів, 

визначення стану обізнаності викладачів політехнічних коледжів з 

поняттєво-термінологічним апаратом інформаційного менеджменту в сфері 

політехнічної освіти. 

 Перший етап – пілотажне дослідження, яке висвітлено в п. 2.2., 

висвітлює стан сформованості інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів під час вивчення дисциплін вищезазначених циклів. 

Завдання I етапу констатувального експерименту: 

1. Проаналізувати філософську, педагогічну, психологічну, навчально-

методичну літературу; вивчити нормативно-правові і навчально-методичні 

матеріали. 

2.  Визначити структуру, критерії і показники рівнів сформованості 

інформаційної культури у студентів політехнічних коледжів. 

У ході першого етапу констатувального експерименту проведено аналіз 

навчальних планів і робочих програм із комп’ютерних дисциплін, аналіз 

посібників, методичних розробок та рекомендацій, Інтернет-ресурсів, 
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сформульовано висновок щодо необхідності упровадження в процес 

професійної підготовки студентів політехнічних коледжів педагогічних умов 

формування інформаційної культури. 

На першому етапі констатувального експерименту вивчалось явище 

інваріантних і варіантних компетентностей у студентів політехнічних 

коледжів. Під інваріантними компетентностями ми розуміємо рівень вмінь та 

знань студентів у роботі з інформацією та комп’ютерними технологіями, а 

під варіантними – вміння працювати з інформацією та інформаційними 

технологіями, визначеними особливостями професійної діяльності.  

Другий етап – спрямовано на встановлення рівня інформаційної 

культури у студентів політехнічних коледжів других курсів. 

Завдання II етапу констатувального експерименту: 

3.  Визначити чинники впливу на інформаційну компетентність 

студентів, чинники впливу на усвідомлену мотивацію особистості студента, 

рівень самостійності та креативності, рівень виявлення певного стилю 

мислення. 

4.  Провести діагностику рівнів сформованості інформаційної 

культури студентів політехнічних коледжів. 

  Другий етап констатувального експерименту полягав у встановленні 

залежності між векторами незалежних та залежної змінних. В результаті 

встановленої залежності та виключення з утвореної моделі явища 

мультиколінеарності змінних, аналітичним способом було визначено рівень 

впливу векторів незалежних змінних на рівень сформованості інформаційної 

культури у студентів політехнічних коледжів.   

 З метою визначення рівнів сформованості інформаційної культури у 

студентів перевірялись вміння і навички будь-якої діяльності, пов’язаної з 

інформацією, а також вміння і навички планування своєї майбутньої 

професійної діяльності, проектування і побудови інформаційних моделей.  

Для кожного випадку використовувались емпіричні методи 

дослідження. Для виявлення різних видів прояву інформаційної культури 
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проводився аналіз як завдань, що виконувались в аудиторний час, так і 

завдань, що передбачали самостійне виконання в позааудиторний час. 

На третьому етапі дослідження (2014-2016 рр.) відбувався 

формувальний експеримент. 

Мета формувального експерименту полягала у доведенні того, що при 

дотриманні комплексу визначених педагогічних умов можна досягти 

високого рівня сформованості інформаційної культури у студентів 

політехнічних коледжів. 

Формувальний експеримент відбувався в два етапи: 

Завдання I етапу формувального експерименту:  

1. Розробити педагогічні умови формування інформаційної 

культури у студентів політехнічних коледжів. 

2. Впровадити педагогічні умови формування інформаційної 

культури в процес професійної підготовки студентів політехнічних коледжів. 

Завдання II етапу формувального експерименту:  

1. Удосконалення змісту навчальної дисципліни «Інформатика і 

комп’ютерна техніка» 

2. Організація самостійної аудиторної роботи. 

3. Організація позааудиторної роботи студентів з використанням 

інтерактивних форм і методів навчання та застосуванням сучасних 

мультимедійних технологій. 

4. Перевірка ефективності змісту, інтерактивних та проектних методів 

формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів в 

процесі вивчення дисциплін циклу природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки, математичної та природничо-наукової 

підготовки, професійної та практичної підготовки. 

Статистично-математичні методи, що використовувались під час 

констатувального та формувального експериментів включали якісний і 

кількісний аналіз емпіричних матеріалів, математичне узагальнення 

отриманих результатів експерименту. 
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Так, в процесі вивчення теми «Табличний процесор Excel» дисципліни 

«Інформатика і комп’ютерна техніка» для студентів спеціальності 5.03050401 

«Економіка підприємства» за традиційною програмою студенти 

оволодівають інваріантними компетентностями у розрізі вивчення основних 

понять побудови таблиць, діаграм, графіків. Формуванню ж варіантних 

компетентностей студентам політехнічних коледжів приділяється відносно 

невелика кількість навчального часу. Так, відношення щодо формування 

інваріантних та варіантних компетентностей складають 4:1, що становить 80 

% матеріалу з набуття базових знань студентами з тем, що вивчаються та 20 

% становить навчальний матеріал, що сприяє розвитку варіантних 

компетентностей. 

 Для визначення рівня знань і вмінь застосовувалась критеріальна 

шкала, яка мала три рівня (високий, середній, низький). Оцінювання 

проводилось за п’ятибальною шкалою. 

Структура, критерії та показники сформованості інформаційної 

культури студентів політехнічних коледжів нами обґрунтовано в п. 2.1.  

За допомогою визначених критеріїв на другому етапі констатувального 

експерименту проводилася діагностика рівня сформованості рівнів 

інформаційної культури у студентів політехнічних коледжів.  

Засобами реалізації обраних методів опитування та анкетування були 

інформаційні системи і технології; якісний і кількісний аналіз здійснювався 

за допомогою табличного редактора Microsoft Excel; узагальнення, 

моделювання та прогнозування педагогічного явища базувалося на 

використанні прийомів кореляційного аналізу. 

Виявлення певного взаємозв’язку та залежності між чинниками, що 

безпосередньо впливають на загальний рівень сформованості інформаційної 

культури студентів політехнічних коледжів здійснювалося через визначення 

вектора залежних (тобто явища, що вивчаються) та вектора незалежних 

змінних (активні чинники, дію, яких можна виміряти). Вектор залежних 

змінних – рівень сформованості інформаційної культури у студентів 
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політехнічних коледжів. Вектори незалежних змінних – рівень знань 

студентів, уміння студентів аналізувати і оцінювати явища за допомогою 

інформаційних систем, наявність власної позиції відносно необхідності 

використання тієї чи іншої інформаційної технології. 

Виявлення особливостей формування інформаційної культури у 

студентів спеціальностей 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.05010310, 

«Розробка програмного забезпечення», 5.05120103 «Монтаж і проектування 

суднових машин і механізмів» під час вивчення дисциплін «Інформатика і 

комп’ютерна техніка», «Офісне програмне забезпечення», «Основи 

інформаційних технологій і програмування» відповідно. Цей метод 

відповідав вимогам системності, вибірковості та передбачуваності. 

Результати спостереження показали, що студенти готові до сприйняття  

спеціальної термінології, опрацювання та передачі інформаційних даних, 

застосування комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. 

Одним з елементів механізму організаційно-діагностичного супроводу  

педагогічного експерименту було тестування. Тестування відбувалося з 

чіткою фіксацією часу та визначеною кількістю питань. Метод тестування 

надав можливість не лише перевірити успішність студентів, а й став 

ключовим для визначення рівнів інформаційної культури. Тестування 

дозволило систематично самооцінювати проведену роботу з виявленням та 

розвитком змістового компоненту інформаційної культури студентів під час 

вивчення дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки, математичної та природничо-наукової підготовки, професійної та 

практичної підготовки. 

 На етапі констатувального експерименту часто застосовувались такі 

методи опитування як бесіди та анкетування. За допомогою усних 

цілеспрямованих бесід зі студентами було визначено основні труднощі у 

процесі формування інформаційної культури. 

 Основним методом збору даних на всіх етапах дослідження стало 

анкетування. Зокрема, анкета для визначення рівня володіння інформаційною 
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культурою засобами інформаційно-комп’ютерних технологій (Додаток Б), 

стала методом вивчення стану проблеми щодо знань апаратного 

забезпечення комп’ютера та вмінням володіти прикладним програмним 

забезпеченням, їх ставленні до самостійного здобуття знань з комп’ютерних 

технологій.  

 Анкета для визначення рівня сформованості у студентів знань та умінь 

щодо використання Інтернет-технологій (Додаток Б) допомогла визначити 

рівень володіння Інтернет-технологіями, виявити рівень знань щодо 

основних правил пошуку інформації, основних правил поведінки в мережі, 

вмінні аналізувати інформацію. 

 Для оцінювання рівня сформованості інформаційної культури у 

студентів політехнічних коледжів за мотиваційно-ціннісним критерієм 

визначався рівень використання інформаційних технологій у навчальному 

процесі.  У навчальному процесі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації студенти отримують офіційне оцінювання їхніх навчальних 

досягнень, які фіксуються в журналах обліку успішності академічних груп, 

відомостях обліку успішності залежно від форми контролю. Використання 

методу вивчення продуктів діяльності, а саме аналіз результатів тестів, 

лабораторних робіт, розрахунково-графічних робіт дав змогу з’ясувати 

значення якісного оцінювання навчальних досягнень студентів для 

визначення рівнів сформованості інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів під час вивчення дисциплін циклу природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки, математичної та природничо-

наукової підготовки, професійної та практичної підготовки. 

 Діагностичні зрізи знань студентів у вигляді індивідуальних завдань 

дали можливість у ході констатувального експерименту за когнітивним 

критерієм визначити рівень умінь використовувати у своїй діяльності 

спеціальних програмних продуктів та Інтернет-ресурсів. 

 Оцінювання рівня інформаційної культури у студентів політехнічних 

коледжів за діяльнісним критерієм здійснювалась на підставі аналізу 
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результатів виконання завдань на дослідження інформації щодо правдивості 

та об’єктивності з паралельним урахуванням рівня креативності. Для аналізу 

робіт творчого рівня було обрано завдання, що передбачало створення web-

сайтів, презентацій, публікації бази даних в Internet, використання case-

засобів для проектування програм, розроблення програмних додатків 

засобами Visual Basic для обробки даних електронних таблиць Excel. 

У процесі аудиторної роботи на заняттях з дисциплін «Інформатики і 

комп’ютерна техніка», «Офісне програмне забезпечення», «Основи 

інформаційних технологій і програмування» виявлялись відповідні 

теоретичні знання і практичні уміння організації самостійної роботи, 

створення інформаційного середовища, використання інформаційних 

технологій з метою збору, оброблення, зберігання та використання 

інформації. Одночасно проводились спостереження за контрольною та 

експериментальною групами в аудиторний і позааудиторний час.  

 Порівняльний аналіз рівнів сформованості інформаційної культури за 

мотиваційно-ціннісним, когнітивним і діяльнісним критеріями дав 

можливість довести ефективність проведеного експерименту. Крім того, 

застосування такого теоретичного методу як порівняння, сутність якого 

полягає у визначенні різниці та подібності, дало змогу порівняти рівні 

сформованості інформаційної культури у студентів контрольної та 

експериментальної груп згідно компонентів інформаційної культури після 

експериментального навчання; порівняти знання та вміння студентів 

контрольних і експериментальних груп за швидкістю засвоєння знань. 

Перевірка робочої гіпотези, яка сформульована на основі опрацьованих 

наукових та навчально-методичних джерел з проблеми, здійснювалась через 

визначення критерію Пірсона в ході констатувального та формувального 

етапів дослідно-експериментальної роботи. 

 На етапі констатувального експерименту встановлювався рівень 

узгодження даних спостереження з висунутою гіпотезою, яка полягала в 

тому, що підвищення рівня сформованості інформаційної культури у 



 

   

144 

 

студентів політехнічних коледжів можливе через впровадження в освітню 

діяльність певного комплексу різнорівневих завдань, визначалися відмінності 

між гіпотезою і результатами спостереження та формулювався висновок 

щодо прийняття нульової чи альтернативної гіпотези. Певні результати 

експериментального дослідження додатково досліджувались на встановлення 

певних закономірностей віднесення до групи випадкових, чи таких, які діють 

систематично.  

У ході виконання аналітичних розрахунків на даному етапі найчастіше 

перевіряють припущення про те, що знайдена за вибіркою величина незначно 

відрізняється від гіпотетичної (теоретично припустимої) або встановленої в 

генеральній сукупності. Для перевірки цього положення обґрунтовують 

гіпотезу про те, істинна різниця між фактичними і гіпотетичними 

показниками дорівнює нулю. У зв’язку з цим гіпотезу, що перевіряється, 

називають нульовою і позначають оН  [125, с. 187].  

Ймовірність помилки контролюється за допомогою встановленого 

певного рівня значущості, а саме: чим він нижчий, тим правильнішою 

буде оН . Зниження рівня значущості спричинює збільшення ймовірності 

появи помилок, тому в більшості випадків єдиним шляхом зменшення 

ймовірності появи помилок є збільшення обсягу вибірки. 

Нульова гіпотеза оН  перевірялася за допомогою  
2 – критерію згоди 

Пірсона. Суть застосування критерію згоди Пірсона полягає в тому, що дано 

деякий емпіричний розподіл. Висловлюється гіпотеза оН , що даному 

емпіричному розподілу відповідає теоретичний розподіл, припустимо f(x). 

У разі, коли гіпотеза оН  справедлива, тобто маємо розподіл f(x), то 

розходження між теоретичними й емпіричними частотами може 

зумовлюватися переважно випадковими причинами. За цих умов 

малоймовірно, щоб міра розходження 2  перевищує деяке певне число 2

0 , 

тобто практично достовірно, що 2  виявиться меншим за 2

0 . Число 2

0  
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називають допустимим значенням 2  або надійною границею. Його 

знаходять зі спеціальної таблиці залежно від заданого рівня значущості P і 

знайденого значення числа ступенів вільності. А за умови, що 2

0

2   , 

виявляється розходження між теоретичним і емпіричним розподілами і 

гіпотеза оН , яка полягає в тому, що має місце теоретичний розподіл f(x), 

відкидається. 

Отже, статистичні прийоми оброблення результатів дослідно-

експериментальної роботи дали можливість перейти від якісних 

характеристик до їх кількісного виразу, більш точно узагальнити та 

систематизувати результати педагогічного експерименту. Оброблення 

результатів за допомогою Microsoft Office Excel пакету прикладних програм 

Microsoft Office 2010 надала можливість використати у ході 

констатувального та формувального експериментів елементи кореляційно-

регресійного аналізу. 

В основу інтерпретації даних дослідження було покладено наукове 

обґрунтування одержаних результатів, встановлені закономірності та 

тенденції у формуванні інформаційної культури у студентів політехнічних 

коледжів, формулювання висновків на основі підтвердження гіпотез, 

визначення перспектив подальших наукових досліджень з проблеми 

формування інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів І-

ІІ рівнів акредитації під час вивчення дисциплін циклу природничо-наукової 

та загальноекономічної, математичної та природничо-наукової, професійної та 

практичної підготовки студентів, підготовці публікацій, посібників, 

навчально-методичних рекомендацій. 

 

 3.2. Аналіз результатів дослідно-експериментального дослідження 

 

Організацію дослідно-експериментальної роботи та її зміст 

представлено у підрозділах 2.2. та 3.1. Перевірка ефективності формування 

інформаційної культури у студентів політехнічних коледжів через зміст, 
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форми та методи здійснювалась на основі порівняльного аналізу результатів, 

отриманих на початковому етапі та в кінці дослідної роботи. 

Достовірність отриманих результатів у процесі педагогічного 

експерименту щодо формування інформаційної культури у студентів 

політехнічних коледжів перевірялась, враховуючи вимоги, сформульовані до 

проведення науково-педагогічних досліджень, в два етапи. Перший етап 

передбачав фіксацію вихідного стану студентів експериментальної та 

контрольної груп, що брали участь у експерименті за мотиваційно-ціннісним, 

когнітивним та діяльнісним критеріями, які впливають на рівень 

сформованості інформаційної культури студентів політехнічних коледжів. 

Другий етап складався зі спостереження за динамікою формування 

інформаційної культури у студентів експериментальної та контрольної груп 

під впливом контрольованої сукупності педагогічних умов. 

За результатами першого етапу констатувального експерименту було 

виявлено, що рівень сформованості інформаційної культури у студентів 

політехнічних коледжів є досить неоднорідним. У першу чергу це пов’язано з 

тим, що студенти перших курсів мають різний рівень комп’ютерної 

грамотності та шкільної підготовки. Разом з цим, у політехнічних коледжах 

було виявлено різний рівень готовності викладачів до інноваційної, дослідно-

експериментальної та інформаційної діяльності.  

Теоретичні висновки та опрацьовані результати констатувального 

експерименту було покладено в основу формувального етапу експерименту. 

Оскільки рівень неоднорідності знань у студентів Херсонського 

політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 

університету та Миколаївському політехнічному коледжі у відсотковому 

відношенні приблизно був на однаковому рівні, то формувальний 

експеримент було проведено в Миколаївському політехнічному коледжі.   

Формувальний експеримент проводився за попередньо складеним 

планом-програмою, що передбачав висунення гіпотези, визначення 

методики, переліку засобів для проведення дослідження та визначення 
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учасників експерименту.   

Способом формування вибіркової сукупності було обрано гніздовий 

метод, а за одиницю відбору взято академічну групу. 

 Академічні групи Миколаївського політехнічного коледжу 

спеціальності 5.05010310 «Розробка програмного забезпечення», кваліфікація 

відповідно до диплому – технік-програміст, спеціальності 5.03050401 

«Економіка підприємства», кваліфікація відповідно до диплому – молодший 

фахівець з економіки підприємства, спеціальності 5.05120103 «Монтаж і 

проектування суднових машин та механізмів», кваліфікація відповідно до 

диплому – механік судновий було визначено як експериментальні.  

Академічні групи Херсонського політехнічного коледжу Одеського 

національного політехнічного університету спеціальності 5.03050401 

«Економіка підприємства», кваліфікація відповідно до диплому – фахівець з 

економіки, спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на 

верстатах і автоматизованих лініях», кваліфікація відповідно до диплому – 

фахівець з інформаційних технологій (в машинобудуванні), спеціальності 

121 «Інженерія програмного забезпечення», кваліфікація відповідно до 

диплому – технік-програміст, спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», 

кваліфікація відповідно до диплому – технік-програміст – як контрольні. 

Для узагальнення оцінювання рівнів сформованості інформаційної 

культури у студентів політехнічних коледжів необхідно визначити обсяг 

вибірки з генеральної сукупності. Використовуючи формулу [175, c. 397]. 

10025,0 


N

N
n        (3.3) 

де n  – вибіркова сукупність, 

N – генеральна сукупність. 

Генеральна сукупність, заявлена та обгрунтована нами на першому 

етапі констатувального експерименту, становила 467 студентів коледжів. 

Використовуючи формулу 3.3 обчислюємо обсяг вибірки, яка у нашому 

випадку становить 216 студентів. Таким чином, для отримання статистично 



 

   

148 

 

достовірних даних з ймовірністю 95% найменший необхідний обсяг вибірки 

повинен бути не менше 216 студентів для контрольної та експериментальної 

груп. 

Отже, до формувального етапу дослідно-експериментальної роботи 

було залучено 218 студентів, з яких 106 студентів входили до 

експериментальної групи (ЕГ) та 112 студентів до контрольної групи (КГ). 

Групи були розподілені зі збереженням умов репрезентативності та 

однорідності вибірки. Такий розподіл студентів на ЕГ та КГ нами здійснено 

для діагностики рівня сформованості інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів до початку та наприкінці експерименту. 

Формування експериментальних та контрольних груп відбувалося на 

основі результатів анкетування студентів політехнічних коледжів, метою 

якого було визначення просторово-динамічних уявлень, умінь оперувати 

образами об’єктів і явищ, які є важливою характеристикою технічного 

мислення. Саме застосування нових інформаційних технологій навчання на 

етапах попереднього орієнтування в завданні і формування дії у 

матеріальному (матеріалізованому) вигляді є тією умовою, яка сприятиме 

формуванню знань про технології навчання спеціальних дисциплін, умінь 

технологічної реалізації визначених процесів, здібностей до свідомого 

постійного підвищення рівня своєї професійної компетентності. Результати 

анкетування подаються нами в п. 2.1. 

Метою формувального експерименту є доведення того, що формування 

інформаційної культури у студентів політехнічних коледжів покращує їхню 

успішність; формує чітку та логічно пов’язану систему знань інформаційних 

технологій, у тому числі комп’ютерних; сприяє розвитку умінь і навичок 

інформаційної діяльності та інформаційного спілкування на основі 

використання інформаційних і телекомунікаційних технологій, у тому числі 

комп’ютерних. Завдання дослідження визначались його метою.  

Експериментально-дослідна робота формувального етапу 

експерименту здійснювалась упродовж 2012-2015 рр. Відповідно до завдань, 
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що окреслені програмою дослідно-експериментальної роботи (п. 3.1, табл. 

3.1), визначено такі основні завдання формувального експерименту: 

 упровадження педагогічних умов формування інформаційної 

культури у студентів політехнічних коледжів і експериментальна перевірка їх 

результативності; 

 визначення рівнів сформованості інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів в ЕГ та КГ після упровадження педагогічних умов у 

процесі формуванні інформаційної культури студентів; 

 порівняння рівнів сформованості інформаційної культури у 

студентів політехнічних коледжів після формувального експерименту в ЕГ та 

КГ; 

 узагальнення висновків і формулювання певних закономірностей. 

У ході констатувального експерименту було розглянуто нульову 

гіпотезу H0:  формування інформаційної культури у студентів політехнічних 

коледжів відбувається на мотиваційно-ціннісному, когнітивному та 

діяльнісному рівнях.  

Альтернативна гіпотеза HА полягала в тому, що формування 

інформаційної культури у студентів політехнічних коледжів не потребує 

чіткого виокремлення рівнів сформованості. 

  Діагностичні вимірювання за визначеними нами структурою, 

критеріями і показниками здійснювалась у КГ та ЕГ за однаковими методами 

для порівняльного аналізу рівнів сформованості інформаційної культури у 

студентів політехнічних коледжів. 

Щодо застосування педагогічних умов в процесі формування 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів КГ та ЕГ, то вони 

різняться. Так на формувальному етапі педагогічного експерименту навчання 

студентів КГ здійснювалося за традиційною методикою викладання 

дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, а в 

навчальний процес ЕГ було впроваджено в зміст окремих дисциплін 

додаткові змістові модулі.  
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На першому етапі формувального експерименту було визначено  

комплекс всіх тих знань, умінь та навичок, спрямованих на задоволення 

інформаційних потреб, які виникають в ході навчальної, науково-

пізнавальної та інших видів діяльності студента політехнічного коледжу з 

високим рівнем інформаційної культури. У процесі організації були 

враховані всі зауваження та побажання експертної групи викладачів.  

При визначенні рівня інформаційної компетентності як одного із 

компонентів інформаційної культури студентів політехнічних коледжів за 

мотиваційно-ціннісним, когнітивним та діяльнісним критеріями для 

респондентів було запропоновано перелік відповідних питань, розподіл 

відповідей на які представлено в табл. 3.2.  

    Таблиця 3.2 

Кількісні показники розподілу студентів за рівнями інформаційної 

компетентності 

№  

з/п 

Питання, варіанти відповідей Кількість 

респондентів 

КГ ЕГ 

 

 

 

 

 

 

  

 

аб
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н
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%
 

аб
с.
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н
я
 

%
 

аб
с.

 з
н

ач
ен

н
я
 

%
 

1 Чи вважаєте Ви, що вивчення 

нових програмних продуктів є 

однією з головних компонентів 

підвищення свого 

професіоналізму? 

218 100 112 100 106 100 

а) Так 198 90,9 100 89,29 98 92,46 

б) Іноді 20 9,1 12 10,71 8 7,54 

в) Ні 0 0 0 0 0 0 

2 Чи слідкуєте Ви за 

інформаційними технологіями та 

інноваціями в галузі Вашої 

майбутньої професійної 

діяльності? 

218 100 112 100 106 100 
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Продовження таблиці 3.2 
а) Постійно читаю спеціальну 

літературу 

10 4,59 4 3,57 6 5,66 

б) Якщо мене щось цікавить, то я 

прочитаю про це 

177 81,19 87 77,68 90 84,91 

 

 
в) 

Мені вистачає почутого на 

заняттях в ВНЗ 

31 14,22 21 18,75 10 9,43 

 

 

3 

Чи вмієте Ви працювати більше 

ніж в одній операційній системі? 

218 100 112 100 106 100 

а) Так 29 13,3 10 8,93 19 17,92 

б) Потрібні постійні консультації 183 83,95 97 86,61 86 81,14 

в) Ні 6 2,75 5 4,46 1 0,94 

4 Чи усвідомлюєте Ви правову 

відповідальність за розміщення 

інформації в Інтернеті? 

218 100 112 100 106 100 

а) Так 207 94,95 105 93,75 102 96,23 

б) Ні  0 0 0 0 0 0 

в) Не думав про це 11 5,05 7 6,25 4 3,77 

5 Чи вдається Вам визначати 

ризикові ситуації під час 

діяльності в Інтернет-мережі? 

218 100 112 100 106 100 

а) Так, вдається 192 88,07 95  84,82 97 91,51 

б) Ні, не вдається 11 5,05 7 6,25 4 3,77 

в) Інколи 15 6,88  10 8,93 5 4,72 

 

 Аналізуючи відповіді студентів на питання №1 та №2 , можна зробити 

висновок щодо позитивного ставлення студентів до вивчення нових 

програмних продуктів як однієї з головних компонентів підвищення свого 

професіоналізму. Так 90,9% студентів експериментальної групи (ЕГ) та 

контрольної групи (КГ) охоче знайомляться з новими програмними 

продуктами, активно набувають нові знання і уміння у їх використанні; 9,1% 

студентів вважають, що вивчення нових програмних продуктів не відіграють 

важливої ролі у підвищенні професіоналізму.  

Зокрема, постійно слідкують за інформаційними технологіями та 

інноваціями в галузі своєї майбутньої професійної діяльності лише 4,59 % 

студентів, тоді коли 81,19% студентів цікавляться цим питанням лише за 

потреби; 14,22% студентів стверджують, що знань щодо інновацій в області 

інформаційних технологій їм вистачає з почутого на заняттях у ВНЗ. 

Відповіді на питання №3 дають можливість дійти висновку щодо рівня 
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знань апаратного та програмного забезпечення комп’ютера. Так лише 13,3% 

респондентів можуть працювати більше ніж в одній операційній системі, а в 

одній – 2,75% студентів; 83,95% студентів для роботи в декількох 

операційних системах потребують постійного консультування. 

 Розподіл відповідей на питання №4 та №5 є підставою для висновків 

щодо рівня вмінь застосовувати освітні ресурси мережі Інтернет для 

підвищення свого професійного рівня. При порівнянні даних анкетування 

студентів ЕГ та КГ можна зробити висновок, що студентам ЕГ (91,51%) 

краще вдається визначати ризикові ситуації під час діяльності в Інтернет-

мережі, ніж студентам КГ (84,82%). 

Рівень інформаційної етики визначають висока внутрішня мотивація до 

пізнання основних норм і правил при здійсненні діяльності в Інтернеті; 

наявність знань про моральну етику, її суть і зміст; дотримання етичних норм 

ділового спілкування; повне усвідомленням правової відповідальності за 

розміщення інформації в Інтернеті; розуміння та сприймання етичних норм 

поведінки відносно інших людей. Так 94,95% студентів усвідомлюють 

правову відповідальність за розміщення інформації в Інтернеті, а 5,05% 

студентів про це не думали. 

Викладання дисципліни циклу природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки і попередній аналіз освітньо-кваліфікаційної 

характеристики фахівців економічного спрямування 5.03050401 «Економіка 

підприємства» передбачає синтез попередньо вивчених економічних знань 

для рішення на основі комп’ютерних технологій сучасних важливих 

економічних задач, обумовлених виробничими функціями цих фахівців.  

Більшість коментарів одержаних у процесі анкетування майбутніх 

фахівців з економіки свідчать про зацікавленість студентів вивченням 

дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу, оскільки їх зміст дозволяє 

«підвищити рівень конкурентоспроможності на динамічному ринку праці», 

«на основі сучасних інформаційних систем і технологій впроваджувати 

раціональні форми організації виробництвом і праці», «розробляти 
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раціональні форми організації управління підприємством». 

Студенти спеціальності 5.05010310 «Розробка програмного 

забезпечення» у ході бліц-опитування прокоментували важливість вивчення 

своїх спеціальних дисциплін як «підготовку базису для оволодіння 

спеціальністю та розвитку умінь пошуку ефективних способів розв’язування 

задач з наступною їх програмною реалізацією», «набуття вмінь швидко 

адаптуватись і постійно вивчати щось нове, інакше через кілька років 

цінність фахівця може помітно знизитися», «набуття вмінь об’єктивно 

оцінювати можливості технологій та їх використання в кожному 

конкретному випадку». 93,5 % студентів зазначають, що без відповідного 

програмного забезпечення в сучасному світі неможливо уявити індустріальне 

виробництво, школи, університети, систему охорони здоров’я, фінансові і 

урядові заклади. 

  У коментарях студентів Миколаївського політехнічного коледжу 

спеціальності 5.05120103 «Монтаж і проектування суднових машин та 

механізмів» щодо зацікавленості вивчення дисципліни циклу математичної, 

природничо-наукової підготовки: «можливість набути практичні вміння 

розроблення нових технологій виготовлення деталей», «наочне зображення 

процесів складання та зварювання секцій, блоків і корпусів суден».  

Одержані дані анкетування та бліц-опитування дали можливість 

виокремити для кожного компонента рівні формування інформаційної 

культури у студентів політехнічних коледжів: високий, середній та низький. 

Результати формувального експерименту перевірялись через: 

 рівень оволодіння уявленнями про навчання і самонавчання як 

особливих видів інформаційних процесів; 

 ефективність педагогічних умов формування інформаційної культури 

студентів політехнічних коледжів; 

 взаємопов’язані та взаємозумовлені критерії: мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний,  діяльнісний. У нашому дослідженні ми ввели такі показники: 

  3 бали – якщо показник виявляється достатньо яскраво (високий 
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рівень); 

  2 бали – якщо показник виявляється (середній рівень); 

  1 бал – якщо показник виявляється в окремих випадках або не 

виявляється взагалі (низький рівень) [54]. 

  Оцінюючи рівень сформованості інформаційної складової професійної 

підготовки студентів політехнічних коледжів ІСП , які брали участь у 

педагогічному експерименті, використовувалась формула: 

3

ііі
і

ВСО
ІСП


 ,                          (3.4) 

де  іО – оцінювання рівня вмінь орієнтуватись в інформаційному середовищі; 

іС – оцінка рівня вмінь створювати якісно нову інформацію; 

іВ – оцінка рівня сформованості вмінь виявляти інформаційні взаємодії. 

Ця формула використовувалась в процесі дослідно-експериментальної 

роботи на етапах прийняття чи відхилення статистичних гіпотез.  

Рівні сформованості інформаційної компетентності за мотиваційно-

ціннісним критерієм визначались шляхом аналізу результатів виконаних 

завдань на вивчення нових програмних продуктів з метою підвищення 

професіоналізму, раціонального використання часу на пошук даних, 

визначення вмінь оцінювати знайдену інформацію за критеріями надійності, 

якості, повноти та інформативності. 

Результати оцінювання рівнів сформованості інформаційної 

компетентності, інформаційної етики та інформаційної поведінки за 

мотиваційно-ціннісним критерієм, як компонентів інформаційної культури 

до та після формувального експерименту представлені у табл. 3.3, де ЕГ1 – 

експериментальна група на констатувальному етапі експерименту, ЕГ2 – 

експериментальна група на формувальному етапі експерименту, КГ1 – 

контрольна група на констатувальному етапі експерименту, КГ2 – контрольна 

група на формувальному етапі експерименту. 
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Таблиця 3.3 

Результати оцінювання рівня сформованості інформаційної 

культури за мотиваційно-ціннісним критерієм до та після 

формувального експерименту (у %) 

Компоненти Рівні ЕГ1 ЕГ2 КГ1 КГ2 

Інформаційна 

компетентність  

   

Високий 23,18 56,16 31,19 32,04 

Середній 69,02 43,84 63,51 67,96 

Низький 7,8 0,00 5,3 0,00 

Інформаційна 

етика 

Високий 83,18 96,18 71,15 70,95 

Середній 13,02 3,82  24,55  29,05 

Низький 3,8 0,00 4,3 0,00 

Інформаційна 

поведінка 

Високий 88,17 97,12 81,14  83,03 

Середній 6,03 2,88 15,56  16,97 

Низький 5,8 0,00 3,3 0,00 

 

 

Наведені дані свідчать, що високий рівень сформованості 

інформаційної компетентності за мотиваційно-ціннісним критерієм на етапі 

констатувального експерименту мають 23,18 % ЕГ та 31,19 % у КГ, середній 

рівень відповідно у 69,02 % ЕГ та 63,51 % у КГ, з низьким рівнем 

інформаційної компетентності виявлено 7,8 % ЕГ та 5,3 % КГ. 

За результатами оброблення даних, представлених в табл.3.3, виявлено, 

що високий рівень сформованості інформаційної етики за мотиваційно-

ціннісним критерієм на етапі констатувального експерименту мають 83,18%  

ЕГ та 71,15 % у КГ , середній рівень відповідно у 13,02 % ЕГ та 24,55 % у КГ, 

з низьким рівнем інформаційної етики виявлено 3,8 % ЕГ та 4,3 % КГ. 

З табл. 3.3 також можна побачити, що високий рівень сформованості 

інформаційної поведінки за мотиваційно-ціннісним критерієм на етапі 

констатувального експерименту мають 88,17 % ЕГ та 81,14 % у КГ, середній 

рівень відповідно у 6,03 % ЕГ та 15,56 % у КГ, з низький рівень 

інформаційної поведінки у 5,8 % ЕГ та 3,3 % КГ. 

Наочно порівняльні дані зміни показників рівня сформованості 
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інформаційної компетентності за мотиваційно-ціннісним критерієм як однієї 

із складових інформаційної культури студентів ЕГ і КГ після проведення 

формувального етапу експерименту наведено на рис. 3.1 
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Рисунок 3.1- Порівняльні дані вияву рівня сформованості інформаційної 

компетентності за мотиваційно-ціннісним критерієм до та після 

формувального експерименту (у %) 

Як видно з діаграми, після формувального експерименту рівень 

сформованості інформаційної компетентності за мотиваційно-ціннісним 

критерієм змінився. Так, у експериментальній групі студентів з високим 

рівнем стало на 32,98 % більше (у контрольній групі на 0,85 %), з середнім 

рівнем на 25,18 % менше (у контрольній групі більше на 4,45 %), а студентів 

з початковим рівнем ні в експериментальній групі, ні в контрольній – не 

виявлено. 

Наочне зображення зміни рівня сформованості інформаційної етики ЕГ 

і КГ за мотиваційно-ціннісним критерієм після проведення формувального 

етапу експерименту наведено на рис. 3.2 
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Рисунок 3.2 – Порівняльні дані вияву рівня сформованості 

інформаційної етики за мотиваційно-ціннісним критерієм до та після 

формувального експерименту (у %) 

З рис. 3.2 видно, що після формувального експерименту відбулися 

зміни у виявленні рівнів сформованості інформаційної етики за мотиваційно-
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ціннісним критерієм. Так, у експериментальній групі студентів з високим 

рівнем стало на 13% більше (у контрольній групі менше на 0,2 %), з середнім 

рівнем на 9,2 % менше (у контрольній групі більше на 4,5 %), студентів з 

початковим рівнем ні в експериментальній групі, ні в контрольній – не 

виявлено. 

Графічне представлення зміни рівня сформованості інформаційної 

поведінки ЕГ і КГ за мотиваційно-ціннісним критерієм після проведення 

формувального етапу експерименту наведено на рис. 3.3 
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Рисунок 3.3 – Порівняльні дані вияву рівня сформованості 

інформаційної поведінки за мотиваційно-ціннісним критерієм до та після 

формувального експерименту (у %) 

 

Після формувального експерименту, як свідчать дані рис.3.3, кількість 

студентів з високим рівнем сформованості інформаційної поведінки за 

мотиваційно-ціннісним критерієм збільшилась на 8,95% (у контрольній групі 

на 1,89%), з середнім рівнем зменшилась на 3,15% (у контрольній групі 

збільшилось на 1,41%), студентів з низьким рівнем ні в експериментальній 

групі, ні в контрольній – не виявлено. 

Рівні сформованості інформаційної компетентності студентів 

політехнічних коледжів за когнітивним критерієм визначались шляхом 

аналізу результатів виконання практичних завдань на перевірку знань 

апаратного та програмного забезпечення комп’ютера, знань та вмінь 

застосування основних прикладних програм для обробки даних, вмінь 

застосовувати освітні ресурси мережі Інтернет у своїй діяльності. 
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На цьому етапі дослідження нами використовувався під час проміжної  

діагностики спеціально складений з 12 питань тест, який був спрямований на 

визначення рівня засвоєння студентами навичок визначення інформаційних 

потреб, пошуку та аналізу знайденої інформації. 

Рівні сформованості інформаційної етики за когнітивним критерієм 

визначались шляхом виявлення у студентів рівня дотримання етичних норм 

ділового спілкування, ступенем усвідомлення правової відповідальності за 

розміщення інформації в мережі Інтернет. 

Когнітивний критерій інформаційної поведінки як основної складової 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів визначався 

шляхом порівняльного аналізу результатів виконаних завдань на перевірку 

знань основних правил спілкування в мережі Інтернет, виявлення вмінь 

визначати ризикові ситуації під час діяльності в мережі Інтернет. 

Результати оцінювання рівнів сформованості інформаційної 

компетентності, інформаційної етики та інформаційної поведінки за 

когнітивним критерієм, як компонентів інформаційної культури до та після 

формувального експерименту представлені у табл. 3.4.    

             

          Таблиця 3.4 

Результати оцінювання рівня сформованості інформаційної 

культури за когнітивним критерієм до та після формувального 

експерименту (у %) 

Компоненти Рівні ЕГ1 ЕГ2 КГ1 КГ2 

Інформаційна 

компетентність  

Високий 31,19 52,19 42,16 43,12 

Середній 63,51 47,81 51,94 56,88 

Низький 5,3 0,00 5,9 0,00 

Інформаційна 

етика 

   

Високий 89,17 98,16 80,46 80,87 

Середній 8,23 1,84 15,74  19,13 

   Низький 2,6 0,00 3,8 0,00 
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Продовження таблиці 3.4 

Інформаційна 

поведінка 

Високий 85,19 93,13 82,34 81,36 

Середній 9,91 6,87 14,76 18,64 

Низький 4,9 0,00 2,9 0,00 

 

Як видно з табл. 3.4, на етапі констатувального експерименту 31,19% 

студентів ЕГ та 42,16 % студентів КГ мали високий рівень сформованості 

інформаційної компетентності за когнітивним критерієм, відповідно середній 

рівень виявлено у 63,51 % ЕГ та 51,94 % КГ та низький у 5,3 % ЕГ і 5,9 % КГ. 

  Розподіл рівнів сформованості інформаційної етики за когнітивним 

критерієм, представлений в табл. 3.4., свідчить, що високий рівень на етапі 

констатувального експерименту мають 89,17 % ЕГ та 80,46 % у КГ, середній 

рівень відповідно у 8,23 % ЕГ та 15,74 % у КГ, з низьким рівнем 

інформаційної компетентності виявлено 2,6 % ЕГ та 3,8 % КГ. 

Дані табл. 3.4 свідчать, що на етапі констатувального експерименту 

високий рівень сформованості інформаційної поведінки за когнітивним 

критерієм був виявлений у 85,19 % ЕГ та 82,34 % КГ, середній рівень 

відповідно у 9,91 % ЕГ та 14,76 % КГ та низький рівень у 4,9 % ЕГ і 2,9% КГ. 

Після формувального експерименту, як видно з табл. 3.4., студентів ЕГ 

та КГ з низьким рівнем сформованості інформаційної компетентності, 

інформаційної етики та інформаційної поведінки за когнітивним критерієм 

не виявлено. Після проведення експерименту в ЕГ переважає високий рівень 

інформаційної компетентності, а в КГ – середній рівень (рис. 3.4) 
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Рисунок 3.4 – Порівняльні дані вияву рівня сформованості 

інформаційної компетентності за когнітивним критерієм до та після 

формувального експерименту (у %) 
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Результати формувального експерименту щодо рівня сформованості 

інформаційної етики за когнітивним критерієм свідчать про суттєве 

збільшення кількості студентів з високим рівнем у експериментальній групі 

(рис. 3.5).  Середнє значення загального показника когнітивного критерію: на 

високому рівні: ЕГ – 98,16 % (КГ – 80,87 %), на середньому рівні: ЕГ – 

1,84 % (КГ –19,13 %), на низькому рівні: ЕГ – 0 % (КГ – 0 %). 
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Рисунок 3.5 – Порівняльні дані вияву рівня сформованості інформаційної  

етики за когнітивним критерієм до та після формувального експерименту 

(у %) 

Рівні сформованості інформаційної поведінки за когнітивним 

критерієм такі: високий рівень: ЕГ- 93,13% (КГ – 81,36%), середній рівень: 

ЕГ- 6,87% (КГ –18,64%), низький рівень ні у студентів ЕГ ні у студентів КГ 

не виявлений (рис.3.6)  
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Рисунок 3.6 – Порівняльні дані вияву рівня сформованості 

інформаційної поведінки за когнітивним критерієм до та після 

формувального експерименту (у %) 

 

Досягнення таких результатів здійснювалось через реалізацію 

проектних методів під час вивчення дисципліни «Основи інформаційних 
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технологій і програмування». В основі обґрунтування технології закладена 

теорія С. Ящука, який визначає проектну діяльність як спосіб організації 

пізнавально-трудової діяльності студентів з метою вирішення проблем, 

пов’язаних із проектуванням, створенням і виготовленням реального об’єкта 

(продукту праці) [230, с. 9].  

Так, у процесі вивчення теми «Апаратне та програмне забезпечення 

персональних комп’ютерів» студенти виконують завдання, що передбачають 

виявлення у них знань основних правил спілкування в мережі Інтернет, 

вміння визначати ризикові ситуації під час діяльності в Інтернет-мережі. 

Одержані результати свідчать про те, що проведення цілеспрямованої 

роботи зі студентами експериментальних груп під час вивчення циклу 

природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, математичної, 

природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки 

сприяє значному підвищенню рівня сформованості інформаційної поведінки 

за когнітивним критерієм та, як наслідок, підвищує мотиваційну складову 

формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів. 

Рівні сформованості інформаційної компетентності, інформаційної 

етики та інформаційної поведінки як основних компонентів інформаційної 

культури за діяльнісним критерієм у студентів політехнічних коледжів 

визначались в процесі аналізу результатів виконання завдань в аудиторний та 

позааудиторний час. 

Діяльнісний рівень передбачав виконання індивідуальних завдань, над 

якими студенти працювали протягом вивчення математичної, природничо-

наукової підготовки. Завдання були спрямовані на визначення найбільш 

ефективних форм використання комп’ютерної техніки; здійснення  складних 

математичних розрахунків у системі MathCad; розв’язування задач, 

використовуючи мову програмування Pascal.  

Результати оцінювання рівня сформованості інформаційної культури за  

діяльнісним критерієм до та після формувального експерименту представлені 

в табл. 3.5. 
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           Таблиця 3.5 

Результати оцінювання рівня сформованості інформаційної 

культури за  діяльнісним критерієм до та після формувального 

експерименту (у %) 

Компоненти Рівні ЕГ1 ЕГ2 КГ1 КГ2 

Інформаційна 

компетентність  

Високий 23,18 39,21 19,17 19,19 

Середній 64,52 53,71 64,93 67,67 

Низький 12,3 7,08 15,9 13,14 

Інформаційна 

етика 

Високий 45,13 54,89 39,19 40,23 

Середній 47,42 42,02 52,68 52,65 

Низький 7,45 3,09 8,13 7,12 

Інформаційна 

поведінка 

Високий 48,34 56,25 44,25 43,17 

Середній 45,84 41,63 49,56 52,75 

Низький 5,82 2,12 6,19 4,08 

 

Так, на високому рівні інформаційна компетентність за діяльнісним 

критерієм розвинена у 39,21 % студентів у ЕГ (на констатувальному етапі – у 

23,18 %) та 19,19 % у студентів КГ (на констатувальному етапі – у 19,17 %); 

середній рівень за даним критерієм виявлено у 53,71 % студентів ЕГ (на 

констатувальному етапі – у 64,52 %) та 67,67 % у студентів КГ (на 

констатувальному етапі – у 64,93%); на низькому рівні цей показник 

зменшився на 3,7% у студентів ЕГ та на 2,76 % – у КГ. 

Аналізуючи показники рівня сформованості інформаційної етики за 

діяльнісним критерієм у студентів політехнічних коледжів, ми дійшли 

висновку, що вони змінилися і в ЕГ, і в КГ порівняно з констатувальним 

етапом. Високий рівень виявлено у 54,89 % ЕГ (на констатувальному етапі – 

у 45,13 %) та 40,23 % у студентів КГ (на констатувальному етапі – у 39,19 %); 

середній рівень становить у 42,02 % ЕГ та 52,65 % у студентів КГ (на 

констатувальному етапі – у 52,68 %); на низькому рівні цей показник 

зменшився у ЕГ на 4,36 % та у КГ відповідно на 1,01 %. Отже, у ЕГ, де 

проводилась цілеспрямована робота щодо формування інформаційної 
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культури, показники сформованості рівня інформаційної етики значно вищі, 

ніж у КГ. 

За результатами бесід з респондентами було виявлено, що серед 

суб’єктивних чинників зниження рівня інформаційної поведінки за 

діяльнісним критерієм є недостатній рівень вмінь творчо підходити до нових 

способів вирішення індивідуальних завдань, середній рівень вмінь оцінювати 

вплив Інтернет-технологій на психіку людини, нераціональне використання 

часу на пошук інформації в Інтернет-мережі. Високий рівень інформаційної 

поведінки за діяльнісним критерієм виявлено у 56,25 % ЕГ (на 

констатувальному етапі – у 48,34 %) та 43,17 % у студентів КГ (на 

констатувальному етапі – у 44,25 %); середній рівень становить у 41,63 % ЕГ 

та 52,75 % у студентів КГ; на низькому рівні цей показник зменшився у ЕГ 

на 3,7 % та у КГ відповідно на 2,11 %.  

Щодо оцінювання рівня своїх знань і вмінь у процесі дослідно-

пошукової роботи, то в експериментальній групі ці показники значно вищі 

від показників контрольної групи. Як видно з таблиці 3.5, студенти 

експериментальної групи на високому та середньому рівнях демонструють 

рівень інформаційної поведінки за діяльнісним критерієм, що свідчить про 

доцільність цілеспрямованої роботи щодо формування інформаційної 

культури у студентів політехнічних коледжів. 

Ми вважаємо, що в експериментальній групі, на відміну від 

контрольної, у процесі вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного 

циклу студенти краще справлялися з індивідуальними завданнями, 

показуючи креативний підхід до їх вирішення, а тому раціональніше та 

ефективніше справлялися з індивідуальними творчими проектами, 

створеними презентаціями, розробленими комп’ютерними програмами. 

  Наочно з рис. 3.7 видно, що серед рівнів сформованості інформаційної 

компетентності за діяльнісним критерієм як в ЕГ, так і в КГ переважає 

середній рівень (рис.3.7). 
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Рисунок 3.7 – Порівняльні дані вияву рівня сформованості 

інформаційної компетентності за діяльнісним критерієм до та після 

формувального експерименту (у %) 

 

Ми вважаємо, що такі показники зумовлені рядом суб’єктивних 

чинників, зокрема таких, як: недостатній рівень технічного забезпечення 

вищого навчального закладу, невелика кількість виконуваних мікропроектів, 

які можуть виконуватися шляхом налаштування існуючого та проведення 

розроблення нового програмного забезпечення. Адже діяльнісний критерій 

включає в себе правильно розроблену, налаштовану працююча система з 

організованою підтримкою, яка в подальшому мінімізує ризики щодо 

порушення свого функціонування. 

Як видно з табл. 3.5, після формувального експерименту студентів з 

низьким рівнем інформаційної етики у експериментальній групі стало значно 

менше, в ЕГ – 3,09% (під час констатувального експерименту – 7,45%), в КГ 

– 7,12% (під час констатувального експерименту – 8,13%).  

Підвищенню рівня інформаційної етики сприяло детальне вивчення 

етичного кодексу – IEEE-CS/ACM Software Engineering Code of Ethics and 

Professional Practices (Кодекс етики і професійної практики програмної 

інженерії).  Правила поведінки з цього кодексу засновані на 

загальнолюдських етичних нормах. На сьогодні цей кодекс є керівництвом з 

етики і професійної поведінки для техніків-програмістів та інженерів 

програмного забезпечення. 

  З рис. 3.8 видно, що в експериментальній групі після формувального 

експерименту кількість студентів з високим рівнем інформаційної етики за 
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діяльнісним критерієм збільшилась.  
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Рисунок 3.8 – Порівняльні дані вияву рівня сформованості 

інформаційної етики за діяльнісним критерієм до та після формувального 

експерименту (у %) 

 

Наочно порівняльні дані вияву рівня сформованості інформаційної 

поведінки за діяльнісним критерієм під час констатувального та 

формувального етапів дослідно-експериментальної роботи наведено на рис. 

3.8. 
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Рисунок 3.9 – Порівняльні дані вияву рівня сформованості 

інформаційної поведінки за діяльнісним критерієм до та після 

формувального експерименту (у %) 

 

Слід зазначити, що як в ЕГ, так і в КГ під час дослідно-

експериментальної роботи у студентів політехнічних коледжів переважали 

середній та високий рівні інформаційної поведінки за діяльнісним критерієм. 

Суттєвому збільшенню кількості студентів ЕГ (на 7,91%) з високим рівнем 
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інформаційної культури після формувального експерименту сприяло 

впровадження педагогічних умов у навчально-виходний процес та здійснення 

його як в аудиторний, так і в позааудиторний час.  

  Так, підвищенню рівня інформаційної поведінки сприяли виконання 

завдань, метою яких було формування у студентів вміння розробляти 

алгоритми і записувати їх у різних формах, виділяти й описувати об’єкти 

завдання та їх взаємозв’язки, читати і розуміти готові алгоритми, записувати 

програмний код, розуміти семантику основних структур управління в 

програмному коді, ефективно використовувати інтегроване програмне 

середовище в ході розв’язування задач, володіти термінологією.  

  Високий рівень сформованості інформаційної культури за діяльнісним 

критерієм забезпечується відповідним рівнем знань і умінь, отриманих у ході 

вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, а саме: в 

процесі вивчення такого питання сфери інформаційних технологій, як аналіз 

алгоритмів і робота зі складними структурами даних, вивчення основ 

моделювання комп’ютерної анімації.  

За результатами діагностики рівня сформованості інформаційної 

культури студентів політехнічних коледжів за діяльнісним критерієм було 

встановлено, що оскільки більшість дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки за своєю сутністю ґрунтується на абстракціях і 

математиці, це викликає труднощі у студентів молодших курсів. При 

вивченні програмування перед студентом постає завдання розглянути 

реальний об’єкт або перебіг процесу (наприклад, перехід людини через 

дорогу) і описати алгоритм. У зв’язку з цим одним з основних засобів 

формування інформаційної культури є використання мультимедіа в 

навчальному процесі, включаючи анімацію, звук і відео, за допомогою яких 

вивчаються, наприклад, структури управління ходом розв’язування. 

Під час вивчення дисципліни циклу природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки для студентів спеціальності 5.03050401 

«Економіка підприємства» було запропоновано після вивчення програмних 
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продуктів «1С:Підприємство» та «Фінанси без проблем» завдання 

реалізувати приклади ведення бухгалтерії за допомогою вищезазначених 

пакетів та порівняти ефективність використання різних бухгалтерських 

продуктів. Це завдання мало на меті закріплення, систематизацію та 

узагальнення набутих знань та навичок. Завдання такого змісту сприяють 

розвитку мислення, виробляють творчий підхід до отриманої інформації.  

Слід зазначити, що завдання творчого характеру, зокрема презентація 

власних способів ведення бухгалтерії на основі спеціального програмного 

забезпечення, перевірялись обраною експертною комісією. Роботи 

оцінювались за п’ятибальною шкалою (від 1 до 5 балів). У студентів 

Миколаївського політехнічного коледжу була можливість креативно підійти 

до презентації власної роботи та представити її для оцінювання. Експертна 

комісія оцінювала роботу за такими критеріями: вичерпність матеріалу, 

вміння опрацьовувати статистичну інформацію, вміння використовувати 

Інтернет-ресурси для передачі звітної бухгалтерської документації, 

створення власної фірми, створення бази даних щодо співробітників фірми та 

контрагентів, формування звітної документації. За допомогою даних 

критеріїв була можливість визначити рівень інформаційної культури 

студентів, адже інформаційна компетентність включає в себе творчий підхід 

до нових способів вирішення поставлених завдань, а інформаційна етика 

передбачає усвідомлення правової відповідальності за надання неправдивої 

інформації, що є дуже суттєвим в діяльності майбутніх фахівців 

економічного спрямування. 

Підготовлені студентські роботи під певним індивідуальним номером 

(який зазначався нами) надсилались на електронну адресу кожному члену 

експертної комісії для оцінки. Також експертам пропонувалось, крім оцінки 

роботи за вищезазначеними критеріями, висловити особисті побажання щодо 

формату проведення даного виду роботи. В результаті врахування коментарів 

та побажань експертів, у ході формувального експерименту було  проведено 

круглий стіл, в якому брали участь студенти не лише Миколаївського 
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політехнічного коледжу, а й були запрошені студенти Технолого-

економічного коледжу Миколаївського національного аграрного 

університету.  

Констатація даних результатів ЕГ та КГ дала можливість визнати 

педагогічні умови формування інформаційної культури у студентів 

політехнічних коледжів дієвими. Об’єктивність висновків обґрунтовується 

перевіркою істинності нульової гіпотези H0 за розрахованими показниками 

критерію 
2 . У нашому дослідженні: H0 – стверджує відсутність значних 

відмінностей у рівні сформованості інформаційної культури студентів 

експериментальної та контрольної груп. Альтернативна їй гіпотеза HА 

полягає в тому, що значні відмінності у рівні сформованості інформаційної 

культури студентів експериментальної та контрольної груп наявні. Для 

визначення достовірності отриманих результатів дослідження, однією з 

необхідних умов є визначення фактичного значення критерію 2

ф  та 

порівняння його значення з критичним значенням 2

кр . Обчислимо 2

ф  за 

формулою: 
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де:  

 NK , – межі вибірок, 

 ii nk ,  – кількість елементів, що відносяться до і-го рівня, 

 Р – кількість рівнів. 

Розрахунки 2

ф  для ЕГ та КГ до початку експерименту представлені в 

табл. 3.6, причому значення для ЕГ та КГ за обсягом вибірки було взяте як 

середнє значення за трьома компонентами інформаційної культури: 

інформаційною компетентністю, інформаційною етикою та інформаційною 

поведінкою. 
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           Таблиця 3.6 

Розрахунки 2

ф  для ЕГ та КГ до початку експерименту 

Рівні 
ЕГ= ik   КГ= in  

K

ik

 
N

in

 

ii

ii

nk

N

n

K

k



 2)(

 

Низький 7 8 0,06604 0,07144 0,0000193 

Середній  39 52 0,36792 0,46428 0,0000102 

Високий 60 52 0,56604 0,46428 0,0000924 

Всього 106=К 112=N 1 1 0,0001219 

 

Виконавши відповідні підстановки у (3.5) отримаємо 45,12 ф . 

Порівняємо отриманий показник з табличним значенням 2

кр  для трьох рівнів, 

за рівня значущості 05,0  маємо 2

кр =7,82. Отже, оскільки
22

крф   , то H0 

можна прийняти, та стверджувати про відсутність значних відмінностей у 

рівні сформованості інформаційної культури студентів експериментальної та 

контрольної груп до проведення формувального експерименту.  

Аналогічні розрахунки з використанням даних після проведення 

формувального етапу експерименту представлені в табл.3.7 

Таблиця 3.7 

Розрахунки 2

ф  для ЕГ та КГ після формувального етапу 

експерименту 

Рівні 
ЕГ= ik   КГ= in  

K

ik

 
N

in

 

ii

ii

nk

N

n

K

k



 2)(

 

Низький 2 4 0,01887 0,03571 0,000473 

Середній  27 53 0,25472 0,47321 0,000419 

Високий 77 55 0,72641 0,49108 0,000108 

Всього 106=К 112=N 1 1 0,001 

Виконавши відповідні підстановки у (3.5) отримаємо 62,122 ф . 
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Порівняємо отриманий показник з табличним значенням 2

кр  для трьох рівнів, 

за рівня значущості 05,0  маємо 2

кр =7,82. Отже, оскільки
22

крф   , то HА 

можна прийняти та стверджувати про наявність відмінностей у рівнях 

сформованості інформаційної культури студентів експериментальної та 

контрольної груп після проведення формувального експерименту. Згідно зі 

статистичними підрахунками в рівнях інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів зміни є статистично значущими, тобто вірогідними. 

Загалом, шляхом впровадження педагогічних умов, спрямованих на 

формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів під 

час вивчення дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки досягли: високого рівня – 77 студентів (72,66%); середнього 

рівня – 27 студентів (25, 47%); низького рівня – 2 студенти (1,87%). 

 

Висновки до розділу 3 

 

На констатувальному етапі експерименту за допомогою діагностичного 

інструментарію оцінювання рівнів сформованості інформаційної культури у 

студентів політехнічних коледжів за мотиваційно-ціннісним критерієм було 

встановлено, що домінуючими є середній рівень інформаційної 

компетентності (69,02 %), за когнітивним критерієм відповідно він становить 

63,51 %. Такі результати засвідчують необхідність підвищення рівня 

сформованості інформаційної культури та впровадження педагогічних умов 

формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів.  

На основі аналізу даних, отриманих у результаті теоретичного пошуку 

та дослідно-експериментальної роботи, виокремлено загальні закономірності 

формування інформаційної культури у студентів політехнічних коледжів. 

Аналіз результатів формувального етапу дослідно-експериментальної 

роботи засвідчив позитивну динаміку показників сформованості 

інформаційної культури студентів, які значно підвищилися у студентів 
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експериментальної групи. Так приріст показника високого рівня 

інформаційної компетентності за когнітивним критерієм становить 21 %, 

інформаційної етики відповідно 8,99 % (у контрольній групі ці показники 

становлять 0,96 % та 0,41 %).  

Цей результат був отриманий за рахунок впровадження в навчальний 

процес експериментальної групи педагогічних умов формування 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів, які відображають 

послідовне формування і розвиток інформаційної компетентності, 

інформаційної етики та інформаційної поведінки як основних компонентів 

інформаційної культури. 

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи засвідчує 

ефективність впровадження педагогічних умов при формуванні 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів та дає підставу 

стверджувати, що мета дослідження досягнута, завдання наукового пошуку 

виконані, гіпотеза дослідження підтверджена. 

Основні результати дослідження, викладені у розділі, отримали 

висвітлення у публікації автора [205]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Відповідно до мети і завдань дисертаційного дослідження з 

формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів було 

сформульовано такі висновки: 

1. Розуміння змісту поняття «інформаційна культура» потребувало 

з’ясування сутності понять «культура» та «інформація» на основі аналізу 

філософської, психолого-педагогічної та науково-методичної літератури. 

Узагальнивши наявні варіанти означень терміну «культура» і врахувавши, 

що вона складається з двох взаємопов’язаних компонентів – матеріальної і 

духовної, зроблено висновок: «культура» – це все, що людина створила 

власним розумом, а не отримала від природи; це історичний продукт, 

результат діяльності багатьох поколінь, кожне з яких використовувало 

матеріальні і духовні надбання своїх попередників, продовжувало розвивати 

науку, техніку, промисловість та змінювало суспільство, соціальні норми, 

форми індивідуальної поведінки відповідно до потреб соціального ладу.  

Інформація – це відомості про об’єкти і явища навколишнього 

середовища, їх параметри, властивості та стан, які передаються усно, писемно 

та з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій. Основні 

властивості інформації: достовірність, об’єктивність, цінність, повнота, 

актуальність, зрозумілість.  

Встановлено, що загальновизнаними компонентами культури 

особистості є політична, правова, моральна, естетична, етична, екологічна, 

комунікаційна, фізична, інформаційна. Інформаційна культура як поняття 

утворилось в інформаційному суспільстві, коли інформація стала головним 

стратегічним ресурсом і були створені нові технології для оброблення і 

передачі інформації. Сутність поняття «інформаційна культура» полягає в 

тому, що вона є частиною загальної культури і розглядається як рівень 

досконалості людини, суспільства або визначеної його частини у всіх 

можливих видах робіт з інформацією: її одержанні, нагромадженні, 

кодуванні і обробленні та створенні на її базі якісно нової інформації, її 
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передачі і практичного використання. Особливе місце у формуванні 

інформаційної культури суспільства займає формування інформаційної 

культури майбутніх фахівців, адже саме володіння інформацією дає змогу 

кваліфіковано вирішувати покладені перед ними професійні завдання: вміти 

знаходити найновішу інформацію, володіти методами її збору, опрацювання 

тощо. У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях приділяється досить 

велика увага проблемі формування інформаційної культури особистості: 

зокрема науковцями досліджено проблеми формування вмінь 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології в навчальному 

процесі, формування інформаційної культури студентів різних 

спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів, підготовки майбутніх 

учителів до використання в навчальному процесі інформаційно-

комунікаційних технологій тощо. Вивчення наукових праць дало можливість 

сформулювати авторське визначення поняття «інформаційна культура 

студентів політехнічних коледжів», яке в дисертаційному дослідженні 

розглядається як усвідомлення цінності набуття нових знань і умінь у 

використанні комп’ютерних технологій; досконале володіння спеціальними 

програмними продуктами, які необхідні для вирішення певних завдань, 

вміння застосовувати освітні ресурси мережі Інтернет; знання та дотримання 

основних норм і правил поведінки у використанні комп’ютерних технологій 

та в процесі здійснення діяльності в мережі Інтернет. 

Для нашого дослідження важливим є зарубіжний досвід інформатизації 

освіти, який базується на дистанційному навчанні, визначенні стандартів 

інформаційної компетентності та реалізації концепції освіти упродовж життя 

для обґрунтування педагогічних умов та організації процесу формування 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів.  

2. Охарактеризовано структурні компоненти інформаційної культури 

студентів політехнічних коледжів: інформаційна компетентність, яка 

передбачає здатність студента представляти, обробляти і використовувати 

інформацію із застосуванням конкретних програмних продуктів, високий 
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рівень внутрішньої мотивації щодо використання комп’ютерних технологій; 

інформаційна етика, що базується на високому рівні дотримання морально-

етичних норм ділового спілкування і правової відповідальності щодо 

розміщення інформації в мережі Інтернет (мережний етикет); норми і 

правила поведінки особистості під час використання інформаційно-

телекомунікаційних технологій; інформаційна поведінка як спосіб дій, 

сукупність зусиль, що реалізуються для отримання та використання нових 

знань, їх розповсюдження у суспільстві. 

Визначені основні критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

діяльнісний) та показники, на основі яких можна виявити стан сформованості 

інформаційної культури студентів політехнічних коледжів. Мотиваційно-

ціннісний критерій визначається такими показниками як: внутрішня 

мотивація щодо використання комп’ютерних технологій; набуття нових 

знань і умінь у їх використанні; прагнення до самореалізації та 

самовдосконалення у своїй майбутній професії; спонукання до вивчення 

нових програмних продуктів з метою підвищення свого професіоналізму; 

розуміння ролі і значення інформації в інформаційному суспільстві. 

Когнітивний критерій – знання апаратного та програмного забезпечення 

комп’ютера, вміння працювати в різних операційних системах; знання і 

вміння застосовувати основні прикладні програми для обробки даних; вміння 

застосовувати освітні ресурси мережі Інтернет для підвищення 

інформаційної компетентності. Діяльнісний критерій – здатність вибирати 

для різних видів діяльності засоби інформаційних, комп’ютерних та 

телекомунікаційних технологій щодо їх здійснення, вміння творчо підходити 

до вибору способів вирішення нових завдань. 

3. На основі визначеної структури, критеріїв та показників встановлено 

і охарактеризовано рівні сформованості інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів (високий, середній, низький).  

У ході дослідно-експериментальної роботи на етапі констатувального 

експерименту студенти політехнічних коледжів продемонстрували 
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недостатній рівень сформованості інформаційної культури. Так, наприклад, 

за мотиваційно-ціннісним критерієм було встановлено, що домінуючими є 

середній рівень інформаційної етики  13,02%, за когнітивним критерієм він 

становить 8,23%, за діяльнісним він становить 47,42%. Крім того, виявлено, 

що надмірне користування Інтернет-ресурсами у більшості студентів не 

тільки не сприяє формуванню певних вмінь і навичок, а й має негативні 

наслідки, зокрема, певний ступінь Інтернет-залежності. Такі результати 

засвідчують необхідність цілеспрямованого педагогічного впливу на 

підвищення рівня сформованості інформаційної культури.  

4. З метою формування і розвитку інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів було визначено педагогічні умови:  

 удосконалення змісту комп’ютерної дисципліни «Інформатика і 

комп’ютерна техніка», а саме: була розроблена експериментальна програма 

цієї дисципліни, яка на відміну від типової включала такі теми: «Технологія 

пошуку інформації в мережі Інтернет», «Етикет мережевого спілкування», 

«Фінансові функції в MS Excel», «Статистичні функції в MS Excel», 

«Застосування надбудови Пошук рішення», «Розробка бізнес-презентації», 

«Публікація презентації в мережі Інтернет», що сприяє поглибленню знань та 

умінь студентів використовувати різні способи пошуку інформації, 

правильно формулювати запити й критично оцінювати знайдену інформацію, 

досліджувати соціально-економічні явища і процеси, створювати бізнес-

презентації, технологію їх складання та оформлення тощо; 

 організація самостійної аудиторної роботи, яка здійснюється за 

допомогою як традиційних форм самостійної роботи (індивідуальної, 

групової, колективної), так і за допомогою інформаційно-навчального 

середовища Moodle, що дає можливість викладачу створювати та редагувати 

структурні елементи курсу навчальної дисципліни та відстежувати 

статистику одночасного проходження курсу великою кількістю студентів; 

використання Інтернет-технологій з відкритим у часі і просторі дистанційним 

доступом до інформаційних ресурсів; 
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 організація позааудиторної роботи студентів з використанням 

інтерактивних та проектних методів навчання (метод рольових ігор, метод 

дискусії, метод «мозкового штурму», метод кейсів, метод проектів тощо) та 

використанням сучасних мультимедійних технологій (інтерактивна дошка 

(SMART Board)) з метою стимулювання у студентів мотивації до оволодіння 

інформаційною культурою, розуміння її ролі в життєдіяльності окремої 

людини та суспільства в цілому, формування та подальшого розвитку їхніх 

умінь, необхідних для пошуку, відбору необхідної інформації, а також для 

здійснення її подальшого аналізу, систематизації та узагальнення. 

5. Аналіз результатів формувального етапу дослідно-

експериментальної роботи засвідчив позитивну динаміку показників 

сформованості інформаційної культури студентів, які значно підвищилися у 

студентів експериментальної групи. Так приріст показника високого рівня 

інформаційної компетентності за мотиваційно-ціннісним критерієм 

становить 32,98%, (у контрольній групі цей показник 0,85%). За когнітивним 

критерієм рівень інформаційної компетентності становить 21%, 

інформаційної етики 8,99% (у контрольній групі ці показники становлять 

0,96% та 0,41%). Приріст показника високого рівня інформаційної 

компетентності за діяльнісним критерієм становить 16,03%, інформаційної 

етики 9,76% (у контрольній групі ці показники становлять 0,02 та 1,04%).  

Позитивний результат експериментальної роботи уможливив розробку 

методичних матеріалів з формування інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів. 

Однак проведене дослідження не вичерпує можливостей вирішення 

проблеми формування інформаційної культури студентів політехнічних 

коледжів. Подальшого дослідження потребують такі її аспекти: особливості 

відбору змісту і технологій формування інформаційної культури студентів 

політехнічних коледжів, створення науково-методичного забезпечення з 

організації самостійної роботи студентів, порівняльний аналіз систем 

формування інформаційної культури студентів у зарубіжних країнах тощо. 
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Додаток А 

 

Анкета  

для визначення рівня інформаційної компетентності студентів  

політехнічних коледжів 

 

1. Чи знайоме Вам таке поняття як “інформаційна культура”? 

Так       Ні                Не зовсім 

2. Чи знаєте Ви апаратне забезпечення комп’ютера (принцип компонування 

персональних комп’ютерів, пристрої введення, пристрої виведення, 

допоміжні пристрої комп’ютера)? 

3. Так      Ні     Не зовсім 

4. Чи знаєте Ви програмне забезпечення комп’ютера (операційні системи, 

прикладне програмне забезпечення, утілити, інструментальні програми)? 

   Так              Ні     Не зовсім 

 

4. Чи орієнтуєтесь Ви у виборі програмного продукту при виконанні того чи 

іншого завдання? 

  Так          Ні      Частково 

5. Чи вмієте Ви працювати з текстовим редактором при оформленні 

документації (вміти редагувати текст, вставляти спеціальні символи, 

роботи пошук і заміну тексту, застосовувати стилі форматування, 

працювати з графічними об’єктами, будувати таблиці та виконувати 

обчислення в таблицях, здійснювати злиття документів)? 

Так      Ні     Частково 

6. Чи вмієте ви працювати з табличним процесором (здійснювати введення, 

редагування та опрацювання даних, використовувати вбудовані формули 

при здійсненні розрахунків, використовувати абсолютні та відносні 

адресації, форматувати комірки, створювати діаграми та графіки)? 

Так       Ні     Частково 

 

7. Чи вмієте Ви користуватися програмою для створення презентацій? 
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     Так     Ні        Не зовсім 

 

8. Чи вмієте Ви користуватися програмами графічних редакторів?  

Так                 Ні             Не зовсім 

 

9. Чи використовуєте Ви засоби Інтернет-технологій у своєму навчанні? 

Так      Ні  

 

10. Чи вважаєте Ви за потрібне самостійно здобувати знання з комп’ютерних 

технологій для використання їх у вашому навчанні? 

Так      Ні   
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Додаток Б 

 

Анкета для визначення рівня сформованості знань та умінь студентів 

використання Інтернет-технологій 

 

 

1. Чи є у Вас вдома комп’ютер/ноутбук? 

Так             Ні 

                          

2. Чи використовуєте ви засоби Інтернет-технологій у навчанні? 

Так             Ні             Іноді   

3. Пошук інформації Ви починаєте з: 

Бібліотеки            Інтернет            Власна відповідь 

      

4. Чи вмієте Ви швидко знаходити інформацію: 

Так                 Ні          Не завжди 

 

5. Чи знаєте Ви про наявність основних операторів у ключових словах при 

здійсненні пошуку інформації в мережі Інтернет? 

Так          Ні            Не зовсім 

 

6. Якими пошуковими системами Ви користуєтесь найчастіше? 

Google            Yandex               Мeta          Власна відповідь 

 

 7. Які Інтернет-ресурси Ви використовуєте найчастіше? 

Соціальні мережі  

Е-mail 

Ілектронні перекладачі 

Електронні бібліотеки 

Власна відповідь 

 

8. Чи можете Ви назвати 5 сайтів, які найчастіше використовуєте у навчанні 

Так            Ні                Не можу відповісти 
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9. Чи зберігаєте ви інформацію, яку зайшли у мережі? 

Так, я зберігаю всю інформацію 

Я зберігаю тільки ту інформацію, яка мені потрібна 

10. Чи аналізуєте Ви інформацію, яку черпаєте з мережі Інтернет? 

Так            Ні                  Частково 

 

     

11. Скільки джерел інформації ви використовуєте при виконанні завдань? 

Більше 3          Більше 5           Більше 7 

 

12. Чи несете Ви відповідальність за розміщення інформації в Інтернет? 

Так             Ні              Частково  

 

13. Чи знаєте Ви основні правила поведінки в мережі Інтернет? 

Так                Ні             Частково  

  

 14. Чи робите Ви посилання на електронний ресурс, з якого черпаєте 

інформацію? 

Так               Ні                Іноді 

  

 

15. Чи знаєте Ви, що використання електронного ресурсу без посилання, є 

порушенням авторських прав? 

Так            Ні 
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Додаток В 

Анкета для батьків для визначення Інтернт-залежності студентів 

 

1. Чи багато часу проводить Ваша дитина за комп’ютером? 

 Так     Ні 

2. Чи помічаєте Ви, що Ваша дитина більше часу проводить за 

комп’ютерними іграми більше, ніж за виконанням домашнього завдання? 

 Так                 Ні             Іноді     

3. Ваша дитина віддає перевагу спілкуванню в соціальних мережах, ніж 

живому спілкуванню? 

 Так     Ні   

4. Чи визнаєте Ви, що у Вашої дитини відсутні інші захоплення крім мережі? 

 Так     Ні 

5. Чи помічаєте Ви, що коли за технічних причин немає доступу до 

Інтернету, Ваша дитина почуває себе роздратованою?      

 Так               Ні    Іноді    

6. Чи помічаєте Ви за своєю дитиною агресивність, коли Ви накладаєте 

обмеження на час проведення в мережі? 

 Так              Ні          Іноді     

7. Часто ваша дитина просиджує біля комп’ютера в пізній час?   

 Часто      Рідко          Іноді    

8. Чи пропускає Ваша дитина заняття в коледжі через довге перебування за 

комп’ютером? 

  Так         Ні        Іноді 

9. Чи помічаєте Ви роздратованість у своєї дитини, коли перериваєте її від 

занять за комп’ютером? 

 Так         Ні           Іноді    

10. Чи помічаєте Ви погіршення стану здоров’я дитини через довге 

перебування за комп’ютером? 

 Так     Ні    
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ДОДАТОК Г 

 

Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»  

(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Циклова комісія   програмування____________________________________ 

(назва циклової комісії) 

  Відділення       економічне________________________________________ 
(назва відділення) 

 

 

«Затверджую» 

Заступник директора з навчальної роботи 

____________________О. С. Зайковський 

“___”__________________________20__ р 

 

 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

“ІНФОРМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА ” 

(назва навчальної дисципліни) 

спеціальність  

5.03050401 «Економіка підприємства» 

  (код і назва спеціальності) 

 

спеціалізація  

0305 «Економіка і підприємство» 

 (назва спеціалізації) 

 

напрям підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства» 

             (код і назва напряму підготовки) 

освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст 

 

 

2014 рік 
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Робоча програма 

 

«ІНФОРМАТИКА І КОМПЮТЕРНА ТЕХНІКА» для студентів 

(назва навчальної дисципліни) 

                

    спеціальності  5.03050401 «Економіка підприємства» 

    напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 

 

 

  

Укладач:  

Степаненко А. І.___________________________________________________ 

 

 

Робочу програму розглянуто на засіданні предметної (циклової) комісії  

програмування_____________________________________________________ 

 

Протокол від "___" ____________ 20__ року № ___ 

 

Голова предметної (циклової) комісії  ______________  Плоткіна О. Г.  
                                    ( підпис)       (прізвище та ініціали) 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів -3 Напрям підготовки 

6.030504 «Економіка 

підприємства» 

  (код і назва) 

Галузь знань 

0305 «Економіка і 

підприємство» 

 (шифр і назва)  

 

Спеціальність  

5.03050401 «Економіка 

підприємства» 

  (код і назва)  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

Нормативна 

(за вибором) 

 Курс  

2-й -й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

 108  

4-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 44 

34 год год 

Практичні, семінарські 

год год 

Лабораторні 

30 год год 

Самостійна робота 

44 год год 

Індивідуальні завдання: 

год 

Вид контролю: залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Мета. Сформувати знання, вміння і навички, необхідні для 

раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при 

розвязуванні задач, повязаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням. 

 Завдання. Формування у студентів знань, вмінь та навичок для 

ефективного використання засобів сучасних інформаційних технологій у 
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своїй майбутній професійній діяльності. 

    У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

 теоретичні основи інформації та структуру інформаційної системи; 

 загальні принципи побудови сучасної компютерної техніки; 

 використання системного та прикладного програмного забезпечення в 

інформаційних системах; 

 системи оброблення економічної інформації; 

 прикладне програмне забезпечення: текстові редактори, табличні 

процесори, 

системи керування базами даних, засоби комунікацій; 

 основні служби глобальної мережі Інтернет. 

 уміти:  

 розвязувати за допомогою компютера задачі, повязані з майбутньою 

професією; 

 використовувати компютерну техніку та програмні засоби під час 

розвязування професійних завдань;  

 виконувати оброблення інформації з використанням електронних 

таблиць; 

 створювати документи за допомогою текстового редактора;  

 виконувати оброблення інформації з використанням електронних 

таблиць;  

 організовувати на ПЕОМ бази даних з практики підприємств і 

виконувати їх оброблення;  

 організовувати роботу в універсальній операційній системі Windows; 

 працювати в локальній мережі та отримувати необхідну інформацію за 

допомогою мережі Internet. 
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3. Розподіл годин 

 

Вид занять 

 

 

Всього годин 

 

Лекції 34 

Лабораторні роботи 30 

Самостійна робота 44  

Всього 108 

4.Тематичний план 

 

 

 

Назва модулю, теми 

Кількість годин 

 зокрема 

в
сь

о
го

 

л
ек

ц
ії

 

 л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

р
о
б

о
ти

 

са
м

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інформатики 

1.1. Теоретичні основи інформації 6 2  2 

1.2. Структура інформаційної системи 4 2  2 

1.3. Архітектура персонального комп’ютера 4 2  2 

Всього 12 6  6 

Змістовий модуль 2. Програмне забезпечення сучасного ПК 

2.1. Організація програмного забезпечення комп’ютера 4 2  2 

2.2. Операційні системи 10 2 2 6 

2.3. Сервісне програмне забезпечення 6 2 2 2 

2.4. Прикладне програмне забезпечення 4 2  2 

Всього 24 8 4 12 

Змістовий модуль 3. Комп’ютерна мережа INTERNET 

3.1.Технологія пошуку інформації в мережі Інтернет 8 2 2 4 

3.2. Етикет мережевого спілкування 4 2  2 

Всього 12 4 2 6 

Змістовий модуль 4. Офісні програмні пакети 

4.1. Робота з текстовим редактором 12 2 4 6 

4.2. Система управління базами даних 12 4 4 4 

4.3. Фінансові функції в MS Excel 8 2 4 2 

4.4. Статистичні функції в MS Excel 8 2 4 2 
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4.5. Застосування надбудови Пошук рішення в MS Excel 6 2 2 2 

5.1. Розробка бізнес-презентацій 8 2 4 2 

5.2. Публікація презентації в мережі Інтернет 6 2 2 2 

Всього 60 16 24 20 

Разом з дисципліни 108 34 30 44 

 

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАТИКИ 

 

ЛЕКЦІЯ 1. Теоретичні основи інформації. Поняття інформації, її види 

та властивості. Поняття інформаційної технології. Носії інформації. 

Cтруктурні одиниці економічної інформації. Поняття класифікації та 

кодування інформації. 

ЛЕКЦІЯ 2. Структура інформаційної системи. Інформаційні системи. 

Класифікація АІС. Типова структура та склад інформаційних систем.  

ЛЕКЦІЯ 3. Архітектура персонального комп’ютера. Склад апаратної 

частини ПК: процесор та його складові, внутрішня память компютерів, 

зовнішня пам’ять комп’ютерів, пристрій введення-виведення інформації. 

Поняття про програмне забезпечення комп’ютерів: системне, прикладне, 

програмне. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СУЧАСНОГО ПК 

ЛЕКЦІЯ 4. Організація програмного забезпечення комп’ютера. 

Класифікація програмного забезпечення. Cистемне програмне забезпечення. 

Прикладне програмне забезпечення.  

ЛЕКЦІЯ 5. Операційні системи. Поняття, призначення, класифікація 

та склад ОС. Операційна система Windows. Технологія роботи з папками, 

файлами та ярликами на робочому столі у вікні “Комп’ютер”. Відновлення 

папок, файлів та ярликів за допомогою Корзини. Робота зі стандартними 

програмами: текстовий редактор Word Pad, графічний редактор Paint, робота 

з ієрархічною структурою дисків, з папками та файлами за допомогою 

програми “Провідник”. 



 

   

215 

 

ЛЕКЦІЯ 6. Сервісне програмне забезпечення. Виконання програм 

перевірки диска SkanDisc. Поняття втрачених кластерів. Програма 

дефрагментації диска Defrag. Програма архівації. Необхідність архівації 

документів. Програма архівації WinRar WinZip. Програми боротьби з 

компютерними вірусами.  

ЛЕКЦІЯ 7. Прикладне програмне забезпечення. Прикладне 

програмне забезпечення: призначення, класифікація. Особливості та 

можливості прикладних програмних засобів. Сфера застосування та 

використання. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА INTERNET 

ЛЕКЦІЯ 8. Технологія пошуку інформації в мережі Інтернет. 

Пошукові покажчики. Ключові слова. Види пошуку інформації. Простий 

пошук.  Розширений пошук . Контекстний пошук. Спеціальний пошук. 

ЛЕКЦІЯ 9. Етикет мережевого спілкування. Поняття мережевого 

етикету. Основні правила мережевого спілкування.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ОФІСНІ ПРОГРАМНІ ПАКЕТИ 

ЛЕКЦІЯ 10. Робота з текстовим редактором. Призначення текстових 

редакторів. Cтворення, відкриття та збереження документу. Особливості 

набору тексту у програмі MS Word. Редагування та форматування текстів. 

Створення таблиць в документі MS Word. Робота з графічними об’єктами у 

програмі MS Word. 

ЛЕКЦІЯ 11. Система управління базами даних. Бази даних, їх 

класифікація, системи управління базами даних. Характеристика бази даних 

MS Access. Етапи створення бази даних. Типи і властивості полів. Звязування 

таблиць. Створення запитів, форм та звітів. 

ЛЕКЦІЯ 12. Фінансові функції в MS Excel. Призначення фінансових 

функцій. Функції для здійснення амортизаційних нарахувань. 

ЛЕКЦІЯ 13. Статистичні функції в MS Excel. Призначення 

статистичних функцій. Функції для здійснення статистичного аналізу. 
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ЛЕКЦІЯ 14. Застосування надбудови Пошук рішення в MS Excel. 

Призначення надбудови. Основні компоненти вікна. Вирішення основних 

завдань за допомогою надбудови “Пошук рішення”. 

ЛЕКЦІЯ 15. Розробка бізнес-презентацій. Призначення бізнес-

презентацій презентації. Етапи створення бізнес-презентацій. Способи 

створення презентації різними способами. Вставка різних об’єктів в 

презентацію. 

ЛЕКЦІЯ 16. Публікація презентації в мережі Інтернет. 

Налаштування презентації. Форматування слайдів. Використання ефектів 

анімації. 

6. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 
№ 

п/п 

Назва теми  Кількість 

годин 

1 Робота в середовищі Windows 2 

2 Робота з програмами перевірки диска, дефрагментація даних 2 

3 Пошук інформації в мережі Internet 2 

4 Робота з документами в MS Word 2 

5 Робота з таблицями в MS Word 2 

6 Створення бази даних в MS Access 2 

7 Створення запитів в базі даних Access 2 

8 Використання функцій ПЛТ, ПРПЛТ, ОБЩПЛАТ, ОСПЛТ, 

ОБЩДОХОД в MS Excel 

2 

9 Використання функцій АПЛ, АСЧ, ФУО, ДДОБ, ПУО MS 

Excel 

2 

10 Використання функцій КОРРЕЛ, ДИСП, КВАДРОТКЛ в MS 

Excel 

2 

11 Використання функцій НАКЛОН, КОВАР, КВПИРСОН в MS 

Excel 

2 

12 Застосування засобу “Пошук рішення” в MS Excel 2 

13 Створення бізнес-презентацій в MS Power Point 2 

14 Вставка графічних обєктів та гіперпосилань до слайдів в MS 

Power Point 

2 

15 Публікація в презентації в мережі 2 

 Всього 30 
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7. ТЕМИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ 

 
№ 

п/п 

Назва теми та її зміст Кількість годин 

1 Дані, кодування повідомлень 2 

2 Функціональний підхід до структури АІС 2 

3 Техніка безпеки під час роботи за комп’ютером 2 

4 Інструментальні програмні системи 2 

5 Файли та їх імена. Розширення файлів 6 

6 Антивірусні програми 2 

7 Сфера застосування та використання прикладного ПЗ 2 

8 Технологія пошуку інформації в мережі Інтернет 4 

9 Основні правила мережевого спілкування 2 

10 Фінансові функції для аналізу інвестицій в бізнес 2 

11 Злиття кількох документів в MS Word 6 

 Створення перехресних запитів в MS Access 4 

13 Статистичні функції для виконання спеціальних 

обчислень 

2 

14 Виконання розрахунків за допомогою надбудови 

“Пошук рішення” 

2 

15 Показ презентації в різних режимах 2 

16 Публікація презентації в мережі 2 

 ВСЬОГО 44 

 

 

8. Методичне забезпечення 

 

 Навчальний процес з дисципліни передбачає використання наступних 

методів навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійне опрацювання 

матеріалу. На лабораторних роботах використовуються методичні вказівки 

до лабораторних робіт, інтерактивний режим, нові комп’ютерні технології 

навчання. 

 Засоби діагностики – програмований контроль, консультації, 

виконання завдань з комп’ютерного практикуму. Методи контролю - залік. 

 Навчальна література: конспект лекцій, науково-технічна література, 

підручники та навчальні посібники. 
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9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

 

1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник за 

ред. О. І. Пушкаря, К.: В идавничий центр «Академія», 2001 – 693 с. 

2. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : підручник 

/ В. А. Баженов, П. П. Лізунов та ін. 4-те вид. – К. : Каравела, 2012. – 496   

с. 

3. Тхір І. Л., Галушка В. П., Юзьків А. В. Посібник користувача ПК. – Друге 

видання. – Тернопіль: СМП «Астон», 2002.–718с.– С.507–529. 

4. Ярмуш О. В., Редько М. М.. Інформатика і компютерна техніка: Навч. 

посібник. – К.: Вища освіта, 2006.–359с .– С.197-220. 

 

 

Допоміжна 

 

1. Глушков С. В., Сурядний О. С. Персональний компютер. – Харків: 

Фоліо, 2007. – 509с.  

2. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навчальний посібник 

[для студентів вищих навч. закладів] / Л.М. Дибкова. – [вид. 2-е, 

переробл., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 416 с. 

3. Информатика для юристов и экономистов : учебник для вузов / С.В. 

Симонович и др. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с. 

4. Руденко В.Д. Практичний курс інформатики. ст. 132-162,  Редько М.М. 

Інформатика та компютерна техніка. Вінниця. – 2007. ст. 305-370. 

 

10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ (РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ) 

 

http://6201.org.ua/load/29 

http://uadocs.exdat.com/docs/index-9183.html 

http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/18 

http://www.twirpx.com/file/211257/ 

http://kafinfo.org.ua/korysni-posylannya 

 

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ 

 

1. Що входить до складу апаратного забезпечення комп’ютера? 

2. Опишіть мінімальний набір пристроїв для функціонування комп’ютера. 

3. Що таке програмне забезпечення комп’ютера?  

4. Поняття операційної системи. Версії операційної системи. 

http://6201.org.ua/load/29
http://uadocs.exdat.com/docs/index-9183.html
http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/18
http://www.twirpx.com/file/211257/
http://kafinfo.org.ua/korysni-posylannya
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5. Текстовий редактор MS WORD. Загальні відомості про текстовий 

редактор MS WORD. 

6. Створення, редагування, форматування і друкування текстових 

документів. Нумерація сторінок і колонтитули. 

7. Як увести текст документа символи, відсутні на клавіатурі? 

8. Як здійснити пошук та заміну фрагментів тексту? 

9. Способи створення таблиць. Як відсортувати рядки таблиці? 

10. Введення і редагування тексту. Робота з фрагментами тексту. 

11. Форматування шрифтів, абзаців і сторінок. Вирівнювання тексту. 

Створення таблиць. Перевірка правопису. Пошук і заміна тексту. 

12. Дайте означення стилю. Як створити, модифікувати та застосувати 

стиль? 

13. Які завдання найкраще вирішувати за допомогою табличного процесора? 

14.  Основні фінансові функції в MS Excel. Їх призначення. 

15.  Основні статистичні функції в MS Excel. Їх призначення. 

16.  Створення, відкриття і збереження файлів книг. Введення і редагування 

даних. Виділення і редагування діапазонів клітинок. 

17. Робота з листами книги: перейменування листів, розподіл вікна, 

закріплення заголовків колонок і рядків, захист листів і книг. 

18. Побудова діаграм в MS Excel. 

19. Використання формул для обчислень в Excel. 

20. Які основні принципи роботи з базами даних в Excel? 

21. Як використати форму даних для введення даних? 

22. Як здійснюється сортування інформації в базі даних Excel ? 

23. Як працює Майстер діаграм? 

24. Які об’єкти входять у склад файлу бази даних Microsoft Access? 

25. Бази даних. Системи управління базами даних. MS Access. 

26. Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та 

інформаційно-пошукові системи. 

27. Призначення та функції систем управління базами даних.  
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28. Які операції виконуються з базами даних в таблицях? 

29. Що таке фільтр? Які властивості розширювального фільтра? 

30. Яка потреба в застосування форми? Які розділи існують у формі і для 

чого вони призначені? 

31. Що таке запити і як вони створюються? 

32. Які є типи зв’язку між таблицями? Для чого вони потрібні? 

33. Що таке презентація бізнес-презентація? З якою метою її застосовують? 

34. Які режими роботи з презентацією передбачені у PowerPoint? 

35. Якими способами можна вставити до презентації графічні об’єкти? 

36. Якими засобами задаються способи переходу одного слайда на інший? 

37. Як експериментально задати час промальовування слайда? 

38. Як задати налаштування для показу презентації? 
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Додаток Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненко Анастасія Ігорівна 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  

СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ 

 

 

 

 

 

Методичні матеріали 
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Вступ 

 Сучасний період розвитку суспільства характеризується інтенсивним 

зростанням комп’ютерних технологій, які впроваджуються практично у всі 

сфери діяльності людини, створюючи глобальне інформаційне середовище. 

Швидке зростання комп’ютерних технологій зумовлює потребу у 

висококваліфікованих фахівцях, здатних швидко і ефективно реагувати на 

зміни в сучасному світовому просторі. Тому актуальним є формування 

інформаційної культури студентів, яка є одним із показників 

професіоналізму для сучасної людини, і насамперед для майбутніх фахівців, 

які увійшли в новий технологічний прорив, і які повинні вміти добре 

орієнтуватися в ньому.  

  Інформаційна культура студентів політехнічних коледжів – це 

усвідомлення цінності набуття нових знань і умінь у використанні 

комп’ютерних технологій; досконале володіння спеціальними програмними 

продуктами, які необхідні для вирішення певних задач; вміння застосовувати 

освітні ресурси мережі Інтернет; знання і дотримання основних норм і 

правил поведінки у використанні комп’ютерних технологій і засобів 

комп’ютерної техніки та при здійсненні діяльності в мережі Інтернет. 

 Для вільної орієнтації в інформаційному потоці сучасний студент 

повинен володіти інформаційною культурою як однією зі складових 

загальної культури, що виявляється у таких аспектах: 

▪ у здатності і готовності використовувати у своїй діяльності 

комп’ютерні інформаційні технології, базовою складовою яких є численні 

програмні продукти; 

▪ в умінні знаходити необхідну інформацію з різноманітних джерел; 

▪ у володінні основами аналітичної обробки інформації; 

▪ в умінні застосовувати освітні ресурси мережі Інтернет для підвищення 

свого професійного рівня; 
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▪ в усвідомленні морально-етичних норм спілкування при здійсненні 

діяльності в мережі Інтернет;  

▪ у наявності знань і дотриманні основних правил використання 

комп’ютерних технологій і засобів комп’ютерної техніки для безпеки 

життєдіяльності. 

 Процес формування інформаційної культури студентів політехнічних 

коледжів залежить від умов, які забезпечують його ефективність. Педагогічні 

умови – обставини процесу навчання, які є результатом цілеспрямованого 

відбору, конструювання й застосування елементів змісту, методів (прийомів), 

а також організаційних форм навчання для досягнення дидактичних цілей 

[1, c.124]. До педагогічних умов формування інформаційної культури 

студентів політехнічних коледжів можна віднести: 

▪ удосконалення змісту навчальної дисципліни «Інформатика і 

комп’ютерна техніка» за рахунок розробки експериментальної програми; 

▪ організацію самостійної аудиторної роботи, яка здійснюється за 

допомогою як традиційних форм самостійної роботи (індивідуальної, 

групової, колективної) так і за допомогою інформаційно-навчального 

середовища Moodle; 

▪ організацію позааудиторної роботи студентів з використанням 

інтерактивних та проектних методів навчання і застосуванням сучасних 

мультимедійних технологій (інтерактивна дошка (SMART Board)). 

 

Удосконалення змісту дисципліни  

«Інформатика і комп’ютерна техніка» 

 

 Мета навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» 

полягає в підготовці студентів до роботи на персональній ЕОМ у складі 

автоматизованого робочого місця робітника з використанням пакетів 

прикладних програм, формування знань, умінь і навичок використання 

засобів сучасних технологій; формування навичок роботи у локальній і 
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глобальній комп’ютерних мережах. Загальний обсяг дисципліни складає 108 

годин. 

 Лекційний курс передбачає викладання основних питань щодо роботи 

з інформацією, інформаційними системами, апаратного та програмного 

забезпечення комп’ютера, використання комп’ютерної мережі Інтернет, 

роботі в текстовому редакторі, в табличному процесорі, в системі управління 

базою даних, роботі з презентацією. 

 Лабораторні роботи з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна 

техніка» спрямовані на поглиблення знань теоретичного матеріалу завдяки 

його практичному застосуванню при роботі в операційній системі Windows, 

сервісним програмним забезпеченням, текстовим редактором MS Word, 

табличним процесором MS Excel, базою даних MS Access, програмою для 

створення електронних презентацій MS Power Point. 

 Самостійна робота передбачає діяльність студента на самостійне 

опрацювання матеріалу з метою оволодіння професійними 

компетентностями, що спрямовані на підготовку освіченого фахівця, який 

вміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та 

застосовувати їх у професійній діяльності. 

 В таблиці 1 наведено орієнтовний тематичний план змісту навчальної 

дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка», яка включає в себе типову 

і удосконалену програму, спрямовану на покращення ефективності засвоєння 

навчального матеріалу. 

 Під час вивчення теми “Фінансові функції в MS Excel” студентам 

пропонується ознайомитися з призначенням і використанням фінансових 

функцій, за допомогою яких вирішуються задачі планування фінансової 

діяльності, обчислення суми платежу за позикою, розв’язування задач для 

визначення прибутків, аналізу інвестицій. Окремої уваги заслуговує 

вивчення фінансових функцій щодо амортизації витрат. Детальне вивчення 

вищезазначеної функції пояснюється тим, що з поняттям амортизації, її 

видами та методами нарахувань студенти знайомляться під час вивчення 
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дисциплін професійної підготовки. Але оскільки амортизація нараховується 

рівномірним і прискореним методами, через складність аналітичних 

розрахунків більшість викладачів політехнічних коледжів надають перевагу 

рівномірному методу нарахування амортизації. В той же час знайомство 

студентів на заняттях з дисципліни “Інформатика і комп’ютерна техніка” з 

такими функціями як: АПЛ, АСЧ, ФУО, ДДОБ, ПУО дозволяє студентам 

політехнічних коледжів виконувати велику кількість розрахунків як за 

прискореним, так і за рівномірним методами нарахування амортизаційних 

витрат. 

 Впровадження теми “Статистичні функції в MS Excel” пояснюється 

тим, що студенти політехнічних коледжів на заняттях з математики, 

економіки знайомляться з простими функціями, такими як середнє 

арифметичне, мода, медіана. Але для здійснення статистичного моделювання 

і регресійно-кореляційного аналізу цих функцій недостатньо. Тому доцільно 

буде в даному випадку скористатися програмою MS Excel, яка має вбудовані 

статистичними функції як: КОРРЕЛ, ДИСП, КВАДРОТКЛ, НАКЛОН, 

КОВАР, КВПИРСОН, за допомогою яких студенти здійснюють 

прогнозування даних в таблиці. 

Таблиця 1 

Орієнтовний тематичний план 

навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» 

 
Типова програма 

дисципліни «Інформатика і КТ» 

Удосконалена програма 

дисципліни «Інформатика і КТ» 

 

 

В
сь

о
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Л
ек
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ії

 

Л
аб

о
р
ат
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р
н
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Л
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о
р
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о
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о
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С
ам

о
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. 
р
о
б

о
та

 

1.Теоретичні основи 

інформації 

4 2 - 2 1.Теоретичні 

основи 

інформації 

6 2 2 2 
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2. Структура 

інформаційної системи 

4 2 - 2 2. Структура 

інформаційної 

системи 

4 2 - 2 

3. Архітектура 

персонального 

комп’ютера 

4 2 - 2 3. Архітектура 

персонального 

комп’ютера 

4 2 - 2 

4. Організація 

програмного 

забезпечення 

комп’ютера 

4 2 - 2 6. Організація 

програмного 

забезпечення 

комп’ютера 

4 2 - 2 

5. Операційні системи 12 2 4 6 7. Операційні 

системи 

10 2 2 6 

6. Сервісне програмне 

забезпечення 

8 2 4 2 8. Сервісне 

програмне 

забезпечення 

6 2 2 2 

7. Прикладне програмне 

забезпечення 

4 2 - 2 9. Прикладне 

програмне 

забезпечення 

4 2 - 2 

8. Комп’ютерні мережі 

та Інтернет 

6 2 2 2 4. Технологія 

пошуку 

інформації в 

мережі Інтернет 

8 2 2 4 

     5. Етикет 

мережевого 

спілкування 

4 2 - 2 

9. Робота з текстовим 

редактором 

20 4 8 8 10. Робота з МS 

Word 

12 2 4 6 

10. Система управління 

базами даних 

14 4 4 6 11.Система 

управління 

базами даних 

12 4 4 4 

11. Табличні процесори 20 6 6 8 12. Фінансові 

функції в MS 

Excel 

8 2 4 2 

     13. Статистичні 

функції в MS 

Excel 

8 2 4 2 

      14. 

Застосування 

надбудови 

Пошук рішення 

6 2 2 2 

12. Робота з 

електронним 

презентаціями 

8 4 2 2 15. Розробка 

бізнес-

презентації 

6 2 2 2 

     16. Публікація 

презентації в 

мережі Інтернет 

6 2 2 2 

 108 34 30 44  108 34 30 44 

  

 Інтернет для сучасного студента – це нескінченне джерело інформації. 

Адже, для того, щоб знайти у великій кількості сайтів і веб-сторінок потрібну 



 

   

227 

 

інформацію, необхідно вміти використовувати різні способи пошуку 

інформації, правильно формулювати запити й критично оцінювати знайдену 

інформацію. Тому, для коригування знань студентів з цієї проблеми, 

вбачаємо за доцільне впровадити тему “Технологія пошуку інформації в 

мережі Інтернет”. Зазвичай, при здійсненні пошуку інформації в мережі 

Інтернет студенти застосовують простий пошук інформації. При вивченні 

даної теми, студенти політехнічних коледжів опановують навички 

розширеного пошуку за допомогою логічних операторів і синтаксичних 

виразів таких як: АND (оператор об’єднання слів), OR (оператор забезпечує 

пошук за будь-яким словом з групою слів), NОТ (оператор виключає яке-

небудь  ключове слово з результатів пошуку), NEAR (оператор вказує на якій 

відстані одне від одного можуть розташовуватися слова в документах), 

Логічні дужки (управляють порядком дій логічних операторів), Лапки 

(забезпечують дослівний   пошук виразу або словосполучення). 

Використання цих операторів при здійснені пошуку в мережі Інтернет 

допоможуть студентам прискорити пошук і отримати більш точну 

інформацію. 

 Презентація бізнес плану – це процес його оприлюднення. Метою 

презентації є ознайомлення зацікавлених осіб із сутністю підприємницького 

проекту, демонстрація в найдоступнішій формі сутності підприємницької 

ідеї, започаткування активних партнерських відносин з потенційними 

контрагентами, інвесторами, кредиторами тощо. Впровадження теми 

“Розробка бізнес-презентації” допоможе студентам політехнічних коледжів 

оволодіти навичками створення бізнес-презентацій, технологією її складання 

та оформлення для ефективного представлення аудиторії. 

 

Організація самостійної роботи при формуванні інформаційної 

культури студентів політехнічних коледжів 

  Самостійна робота є однією з основних складових професійної 

підготовки студентів у вузі, спрямована на саморозвиток необхідних 
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здібностей майбутнього випускника до більш складних, поліфункціональних 

видів діяльності та забезпечує формування мобільних, здатних до 

конкуренції, інноваційної та управлінської діяльності кваліфікованих 

кадрів  [4].  

 Самостійна робота у коледжі передбачає поетапне засвоєння нового 

матеріалу, його закріплення, застосування на практиці, повторення 

матеріалу. Крім знань, умінь і навичок майбутні фахівці повинні спиратися 

на власний досвід творчого оцінювання та розв’язання поставлених завдань.  

 Знання студентів політехнічних коледжів передбачають уміння 

самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби 

загального та прикладного призначення, цілеспрямовано шукати й 

систематизувати відомості та інформаційні дані, використовувати електронні 

засоби обміну даними. Тому студентів необхідно привчати до самостійної 

роботи саме з першого курсу, для формування в них інформаційної культури 

з метою запобігання обтяжень у виконанні самостійної роботи на старших 

курсах. 

 При викладанні комп’ютерних дисциплін має значення побудова 

лабораторних занять із залученням студентів до самостійної роботи з 

вивчення певної теми, що дозволить їм не тільки оволодіти навичками 

роботи на комп’ютері, а й використовувати ці навички в подальшому при 

самостійному опануванні нового матеріалу. 

 Наведемо приклад організації лабораторної роботи на тему: 

«Табличний процесор MS Excel. Робота з формулами та вбудованими 

функціями в табличному процесорі Excel». 

 Мета роботи: навчити студентів використовувати логічні та 

статистичні функції при розв’язку завдань MS Excel.  

 Хід роботи 

Завдання 1 

Створити таблицю для визначення середнього бала та рівня навчальних 

досягнень кожного студента з кожної дисципліни. Підрахувати кількість 
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середніх балів, що відповідають критеріям “Низький”, “Середній”, 

“Достатній”, “Високий”. Знайти, який бал зустрічається найчастіше з кожної 

дисципліни. Визначити місце в рейтингу кожного студента за середнім 

балом. Відформатувати таблицю за зразком. 

Примітка. Для визначення середнього бала використана статистична 

функція СРЗНАЧ; для визначення рівня навчальних досягнень застосована 

логічна функція ЕСЛИ, яка використовує наступні умови: 

• Середній бал менший 3 – “Низький”; 

• Середній бал більший 3 але менший 4 – “Середній”; 

• Середній бал більший 4 але менший 4,5 – “Достатній”; 

• Середній бал більший 4,5 – “Високий”. 

Для підрахування кількості середніх балів, що відповідають певним 

критеріям, використовується статистична функція СЧЁТЕСЛИ.  

Для знаходження балу, який найчастіше зустрічається, 

використовується функція МОДА. 

Для визначення місця в рейтингу кожного студента за середнім балом, 

використовується функція РАНГ. 

Завершена таблиця повинна мати такий вигляд: 
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Завдання 2. На основі отриманих даних побудувати гістограму, яка 

відображає успішність кожного студента. 

 Завдання 3. В текстовому редакторі MS Word виконати звіт з 

лабораторної роботи. 

ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ 

1. EXCEL призначений для: 

 

г) роботи лише з числовою інформацією; 

д) складання бухгалтерських, інженерних, статистичних документів; 

е) лише побудови діаграм. 

2. Комірка в EXCEL це: 

 

г) прямокутна матриця; 

д) клітинка, що знаходиться на перетині рядка і стовпчика; 

е) програмний модуль; 

 

3. Вкажіть правильно записаний адрес комірки в EXCEL: 

 

   а) 1B23;   б) A:12;  в) D3. 

 

4. Вкажіть абсолютну адресу комірки: 

 

   а) @B3;   б) $A$12;  в) A:12. 

 

5. Заголовки рядків електронної таблиці позначаються: 

 

а) номерами; 

в) латинськими літерами; 

г) римськими числами; 

 

6. Запис діапазону комірок в EXCEL наступний: 

 

   а) A1-A2;   б) B3/H3;  в) A1:A14. 

 

7. Електронна таблиця значень займає 5 рядків та 6 стовпців. Діапазон усіх 

комірок буде позначатись: 

 

а) А1:А4; 

б) A1:Е5; 

в) A1:А5; 

г) А1:F5. 
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8. До логічних функцій EXCEL належать: 

 

а) СРЗНАЧ; 

б) ИЛИ; 

в) ЕСЛИ. 

  

9. До статистичних функцій EXCEL належать: 

 

а) И; 

б) НЕ; 

в) СЧЁТЕСЛИ. 

 

10. Якщо після введення числа у комірку на екрані з`являється #####, це 

означає, що? 

 

а) замість числа набрано текст; 

б) комірка неправильно відформатована; 

в) при відображенні на екрані число не вміщується в комірці; 

г) перед числом немає знаку “-”. 

 

11. До форматування комірки відноситься: 

 

а) формат чисел; 

б) засіб вирівнювання; 

в) яскравість зображення. 

12. За допомогою якої кнопки миші виділяються несуміжні діапазони даних 

при побудові діаграми? 

а) за допомогою лівої кнопки миші, утримуючи клавішу Ctrl; 

б) за допомогою лівої кнопки миші, утримуючи клавішу Shift; 

в) за допомогою лівої кнопки миші, утримуючи клавішу Alt. 

 

13. Для копіювання формули з однієї комірки в сусідню в EXCEL потрібно: 

 

a) навести мишею курсор на нижній правий кут комірки (курсор 

перетвориться на знак “+”) і протягнути; 

б) навести мишею курсор на верхню межу комірки і протягнути, одночасно 

натискаючи клавішу Shift; 

в) навести мишею курсор на верхній лівий кут комірки і протягнути, 

одночасно натискаючи клавішу Сtrl. 
 

14. Операндами в EXCEL можуть бути: 

 

а) числа;  

б) текст; 
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в) функції; 

г) діаграми. 

 

15. Майстер функцій виконується для: 

а) виклику всіх функцій системи; 

б) створення складних функцій; 

в) для редагування формул; 

г) для виклику тільки математичних функцій; 

д) для виклику тільки статистичних функцій. 

 

16. Вкажіть, які бувають типи діаграм в EXCEL: 

 

а) лінійчата; 

б) віртуальна; 

в) графік; 

г) таємна; 

д) гістограма. 

 

Формування інформаційної культури студентів з використанням 

інтерактивних методів навчання  

 

  Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності, яка має конкретну передбачувану мету – створити комфортні 

умови навчання, за яких кожен, хто навчається, відчуває свою успішність, 

інтелектуальну спроможність [6].  

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 

процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії усіх учасників 

навчального процесу. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, 

групове, навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, 

рівнозначними суб’єктами навчання. 

 Види інтерактивних методів навчання: метод рольових ігор, метод 

дискусії, метод “мозкового штурму”, метод проектів, метод кейсів тощо. 

Рольова гра – групова форма навчання, у процесі якої 

використовується рольова структура ведення заняття, тобто набір ролей, які 

регламентують діяльність і поведінку студентів.  
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Організаційною одиницею рольової гри є ситуація, що «розігрується». 

Вона розгортається в процесі заняття як окремий сюжет. В основу такого 

сюжету може бути покладена навчальна або реальна життєва проблема, 

встановлюється необхідний і достатній набір ролей (учасників ситуації), які 

розподіляються між учасниками. Кожен студент, учасник гри, має виконати 

певну роль, дотримуючись рольових приписів від педагога-керівника заняття 

протягом усієї гри [3].  

Так, наприклад, в позааудиторний час для студентів коледжу можна 

використати рольову гру “Суд над комп’ютером”. Основними дієвими 

особами в даній грі є Обвинувач, Адвокат, Суддя, Лікар, Свідки. Основна 

мета заходу полягає у формуванні та поглибленні знань щодо впливу 

комп’ютера на фізичне і психічне здоров’я людини. Після проведення даної 

гри здійснюється її обговорення. 

 Студенти, для яких комп’ютер є незамінним помічником у навчанні і в 

проведенні дозвілля повинні пам’ятати, що відстань від монітора до очей 

повинна складати не менше 70 сантиметрів. Сидіти необхідно на твердому 

стільці з високою спинкою. Положення тіла повинно відповідати напряму 

погляду, неправильна поза призводить до виникнення сколіозу (викривлення 

хребта). Висота клавіатури повинна бути встановлена таким чином, щоб 

кисті рук користувача розміщувались прямо. Треба уникати яскравого 

освітлення, не втомлювати очі різкою зміною потужності світлових потоків.  

 Також не слід забувати, що через кожну годину праці необхідно робити 

перерву на 5 – 10 хв., а через 2 години – на 15 хв., під час яких доцільно 

виконувати комплекс вправ для зняття втоми.  

Ця рольова гра сприяє систематизації та поглибленню знань щодо 

правил роботи за комп’ютером, його впливу на здоров’я людини.  

 Метод “Дискусія” – форма колективного обговорення, мета якої – 

виявити істину через зіставлення різних поглядів, правильне розв’язання 

проблеми. Під час такого обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-

інтелектуальний поштовх пробуджує бажання активно мислити.  
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 Дискусійний метод допомагає вирішувати такі завдання: навчання 

учасників аналізу реальних ситуацій, а також формування навичок відділення 

важливого від другорядного і формулювання проблеми; моделювання 

особливо складних ситуацій, коли навіть найбільш здібний студент не в змозі 

одноосібно охопити всі аспекти проблеми; демонстрація, яка характерна для 

більшості проблем, багатозначність можливих рішень [5].  

Оскільки на сьогоднішній день мережа Інтернет стала невід’ємною 

складовою в освітньому просторі студента, дуже гостро стоїть проблема 

впливу Інтернету на психіку молоді. У зв’язку з цим актуальною для дискусії 

є тема “Позитивний і негативний вплив Інтернет-технологій на 

розвиток особистості”. 

 Мета дискусії: допомогти студентам осмислити роль комп’ютера і 

мережі Інтернет в житті людини і суспільства, виявити його позитивні та 

негативні сторони. 

 Мета заняття:  

 1. Методична: удосконалення методики проведення позааудиторного 

заходу.  

 2. Дидактична:  

 ознайомити студентів з позитивним та негативним впливом Інтернета на 

людину;  

 засвоїти правила роботи за комп’ютером; 

 розвивати уміння студентів готувати доповіді з використанням 

мультимедійних презентацій. 

 3. Виховна:   

 розвивати інтерес у студентів до сучасних технологій;  

- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку технічних 

умінь у процесі навчання; 

 розвивати уміння, гідно вести суперечку;  

 вміння висловлювати свою точку зору. 

 Вид заняття: позааудиторний захід з елементами пошукової роботи. 
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 Міждисциплінарні зв’язки: «Інформатика», «Біологія», «Фізика», 

«Інформатика та КТ», «БЖД». 

 Методичне забезпечення та візуальний супровід: методична 

розробка заходу, слайдові презентація, відеоролики, матеріали пошукової 

роботи. 

 Структура заняття 

 I. Організаційний момент 

- привітання студентів; 

- перевірка готовності аудиторії до проведення заходу. 

 II. Оголошення теми, мети заняття 

 Викладач оголошує нову тему позааудиторного заходу.  

 III. Мотивація заняття 

 Слово викладача 

 Сучасний період розвитку суспільства характеризується інтенсивною 

розробкою комп’ютерних технологій, які реалізуються у всіх галузях 

діяльності людини, створюючи глобальний інформаційний простір нашого 

світу. Одним з найперспективніших напрямів розвитку системи освіти є 

широке використання сучасних телекомунікаційних, інформаційних та 

комп’ютерних технологій, в першу чергу – технологій глобальної мережі 

Інтернет. 

 Інтернет відображає функціонування різних галузей суспільства та 

забезпечує інформаційний сервіз спілкування, дозвілля та інших видів 

професійної діяльності особистості.  Інтернет як засіб розвитку 

особистості істотно сприяє її самореалізації і розширює соціальні 

можливості. Користувачі мережі не тільки споживають інформацію, але й 

постійно наповнюють її різними інформаційними ресурсами. 

 Питання впливу Інтернет-технологій на формування молоді сьогодні є 

надзвичайно актуальним, скільки ці сучасні засоби зумовлюють 

інформаційні відносини в суспільстві, диктують нові умови взаємодії 

особистості зі світом.Тому, сьогодні ми поговоримо про місце Інтернету у 
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нашому житті, обговоримо аргументи і факти, що говорять на користь 

Інтернету і проти. 

Наскільки Інтернет-технології є безпечними для людини? Спробуємо 

зробити висновок: чого більше – позитивних чи негативних факторів впливу 

Інтернет-технології на людину? З’ясуємо, які обов’язкові заходи треба 

вживати аби не зашкодити своєму здоров’ю на майбутнє. 

 IV. Організація проведення дискусії 

 Викладач пояснює правила, за якими буде проводитись дискусія. 

Перша група надає аудиторії факти, які говорять за користь Інтернету. Друга 

група відповідає на їх аргументи і доводить негативний вплив Інтернету на 

свідомість людини. Учасники третьої групи повинні підбити підсумки 

дискусії та зробити висновки про позитивний вплив Інтернет-технологій на 

людину і мінімізувати негативний вплив Інтернет-технологій на людину. 

 IV. Підготовка груп до виступів 

 Для того щоб спланувати стратегію своїх виступів за показниками, 

зазначеними в таблиці (таблиця 2) та обговорити необхідні тези, командам 

надається 10 хвилин. 

Таблиця 2 

Переваги та недоліки використання Інтернет-технологій 

Показники Переваги Недоліки 

Отримання інформації Обробка великої кількості  Неможливість перевірки 

деяких ресурсів з мережі 

Інтернет 

Економія часу Отримання інформації з 

мінімальними витратами 

часу та енергії 

Відсутність живого 

спілкування з викладачем 

Зручність при вивченні 

навчального матеріалу 

Дозволяє 

змінювати темп, час, місце 

навчання 

Відсутність раціонального 

планування часу 

Вплив на здоров’я Ведучи незбалансований 

спосіб життя, можна 

отримати ті ж самі 

захворювання 

Постійна робота за 

комп’ютером викликає 

негативний вплив на 

здоров’я (погіршення зору, 

захворювання кістей рук, 

захворювання опорно-

рухового апарату та ін.) 
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 V. Виступи команд 

 Надається слово команді, яка готувала матеріал «За користь Інтернету» 

за показниками таблиці.  Після цього відповідає друга команда, яка 

готувала матеріал «Негативний вплив Інтернету».  Викладач слідкує за 

тим, щоб студенти не порушували правила ведення дискусії.  

 VI. Виступ третьої команди  

 Інтернет має як позитивні так і негативні сторони. Однією з позитивних 

сторін є те, що Інтернет є самою великою бібліотекою у світі. Тут можна 

знайти інформацію на будь-які теми, починаючи з погоди і останніх новин і 

закінчуючи науковими роботами і найважливішими відкриттями.  

 Другою позитивною стороною Інтернету є чат, який є зручним 

способом спілкування, де можна одночасно спілкуватися з багатьма людьми, 

знайомитися та дізнаватися багато цікавого.  

 Також дуже зручною і корисною, особливо для зайнятих і ділових 

людей, є Інтернет-пошта. Вона дозволяє нам пересилати і отримувати листи з 

різних кінців світу за лічені секунди, тоді як звичайною поштою це може 

зайняти тиждень або навіть більше. До того ж вона майже безкоштовна і не 

потребує багато часу.  

 Ще однією позитивною стороною Інтернету є реклама і магазини. Тут 

ти можеш знайти будь-яку продукцію, що тебе цікавить, подивитися ціну, 

магазини, де продається цей товар та іншу інформацію, і за бажанням 

придбати тощо. 

 Але є і інша сторона Інтернету – Інтернет-залежність – це розлад у 

психіці, що супроводжується великою кількістю поведінкових проблем і в 

загальному полягає в нездатності людини вчасно вийти з мережі, а також в 

постійній присутності нав’язливого бажання туди увійти. Психологи б’ють 

на сполох і порівнюють феномен Інтернет-залежності не інакше як з 

пристрастю до алкоголю і наркотиків. Приводи для занепокоєння дійсно є. 

Проведені дослідження на тему Інтернет-залежності показують, що при 

тривалому і неконтрольованому знаходженні в мережі відбуваються зміни в 
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стані свідомості і у функціонуванні головного мозку. Поступово це 

призводить до втрати здатності навчатися і глибоко мислити. 

 Занурюючись з головою в мережу всесвітньої павутини, людина 

поступово втрачає навички реального спілкування, що призводить до якоїсь 

асоціальності. Навіщо зустрічатися з друзями, коли можна поговорити з 

ними по Skype, навіщо з кимсь домовлятися в живу або телефонувати, якщо 

можна просто відправити лист по e-mail, навіщо шукати і купувати товар в 

звичайних магазинах, коли можна придбати що завгодно, не виходячи з дому 

тощо. 

 Однак все в наших руках! Ось кілька способів для «профілактики» 

Інтернет-залежності:  

 По-перше, проблему необхідно визнати. Багато психологів сходяться 

на думці, що визнання проблеми – це 50% її вирішення.  

 По-друге, треба повірити в свої сили. Намагатися без необхідності не 

заходити в Мережу.  

 Проводити більше часу в офлайні, зустрічатися, спілкуватися з 

друзями, займатися спортом чи хобі. 

 VII. Підсумки 

 Слово викладача 

Протягом заняття нам вдалося поглянути на глобальну комп’ютерну 

мережу Internet з різних сторін. Виявлені як позитивні, так і негативні її 

сторони.  

Узагальнюючи все вищенаведене, можна зробити висновок, що Internet 

є дуже важливим джерелом інформації, користуватися яким поза сумнівом 

треба, проте при цьому не слід забувати про ті проблеми, які несе в собі 

глобальна мережа і відноситься до неї з часткою розумного скептицизму. 

Інформаційні ресурси 

 1. Адамова І. З., Уграк М. І. Використання інтернет-технологій у 

навчальному процесі / Проблеми освіти та методика викладання у вищій 

школі – Випуск (53), Чернивці, 2014.  
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 2. Все про здоровий спосіб життя. – http://healthy.pp.ua/scho-take-

internet-zalezhnist-nebezpeka-symptomy-metody-borotby/. 

 «Мозковий штурм» – це ефективний метод колективного обговорення, 

пошук рішень, що спонукає учасників проявляти свою уяву і творчість. 

Результат досягається шляхом вільного вираження думок усіх учнів і 

допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми.  

Ілюструючи проведення «мозкового штурму», пропонуємо тему 

“Правила мережного етикету”. Заняття проводиться у вигляді круглого 

столу, де студенти розбиваються на групи в залежності від кількості 

присутніх. Тема обговорення здійснюється в два етапи. 

 На першому етапі обговорення кожен учасник групи висловлює будь-

які думки щодо запропонованої теми, не контролюючи їхнього ходу, не 

оцінюючи їх на правильність тощо. На другому етапі загальна маса ідей 

аналізується і обираються більш вдалі, які виносяться на подальше 

обговорення і способи їх реалізації. 

 Цей метод сприяє розвитку логічного мислення, виробленню навичок у 

спілкуванні, умінні аргументувати свої позиції, отриманні знань з правил 

поведінки в мережі Інтернет. 

Метод проектів (від грец. “шлях дослідження”) – це система 

навчання, гнучка модель організації навчального процесу, орієнтована на 

творчу самореалізацію особистості, розвиток її інтелектуальних і фізичних 

можливостей, вольових якостей і творчих здібностей у процесі створення 

об’єктів і послуг, що володіють суб’єктивною чи об’єктивною новизною [8]. 

У сучасному суспільстві високі технології глибоко проникли в життя 

кожної людини. Вони дуже швидко перетворилися на життєво важливий 

атрибут в нашій діяльності. Сучасна людина вже не може прожити без 

використання цих технологій у своєму житті. Однією із новітніх технологій у 

сучасному світі є гаджет.  

Сьогодні гаджет роглядається не тільки як телефон, смартфон, ноутбук, 

нетбук, планшет з певним програмним забезпеченням тощо. А й пристрій, 

http://healthy.pp.ua/scho-take-internet-zalezhnist-nebezpeka-symptomy-metody-borotby/
http://healthy.pp.ua/scho-take-internet-zalezhnist-nebezpeka-symptomy-metody-borotby/


 

   

240 

 

який, призначений для полегшення і вдосконалення життя людини в різних 

сферах: науці, медицині, спорті і навіть в домогосподарстві.  

Сучасні гаджети стали невід’ємною частиною нашого життя. Тому 

студентам було запропоновано розробити проект на тему “Сучасні гаджети 

в нашому житті”, де студенти повинні були зробити огляд нових 

технологій, виявити їх роль та призначення у повсякденному житті людини. 

В результаті виконання цього проекту студенти отримують необхідні знання 

з даної теми, розвивають уміння готувати доповіді з використанням 

мультимедійних презентацій, формують навички користування ресурсами 

Інтернет для опрацювання інформації. 

Метод кейсів (англ. case method, кейс-метод, кейс-стаді, case-study, 

метод конкретних ситуацій) – це метод навчання, заснований на вирішенні 

конкретних проблемних ситуацій. Робота над кейсом має такий порядок: 

• ознайомлення студентів з конкретною ситуацією, що розглядається;. 

• виділення основних проблем, які можуть вплинути на ситуацію; 

• пропозиція розв’язання ситуації в межах малої групи; 

• аналіз результатів ухвалення того чи іншого рішення; 

• публічний виступ із представленням та захистом запропонованого 

рішення. 

 Проблема кейсу полягає у виборі пошукової системи, правильному 

підборі ключових слів, застосуванні спеціальних операторів при здійсненні 

пошуку інформації в мережі. Даний кейс сприяє активізації пізнавальної 

діяльності студентів з даної проблеми, формує вміння виділяти проблему, 

сприяє розвитку винахідливості, що дозволить в майбутньому виважено 

діяти у реальній ситуації. 

 У процесі роботи в Інтернеті студенти навчаються організовувати 

пошук інформації, необхідної для вирішення завдань із багатьох джерел 

(незалежно від місця їх розташування), працювати з відібраною інформацією, 

структурувати її, систематизувати, узагальнювати і представляти у вигляді, 

зрозумілому іншим [2]. У зв’язку з цим актуальною є тема «Пошук 
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інформації в мережі Інтернет». 

Тема заняття: «Пошук інформації в мережі Інтернет». 

Мета заняття:  

розглянути: 

• пошукові системи мережі Інтернет; 

• правила пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет; 

• сформувати вміння пошуку необхідної інформації (текст, графіка) в 

мережі Інтернет. 

Розвивати пізнавальний інтерес при роботі в мережі Інтернет; 

Виховувати інформаційну культуру студентів. 

Тип заняття: комбінований. 

Обладнання: комп’ютерна зала, мережа Інтернет. 

Структура заняття 

I. Організаційний етап. 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

III. Вивчення нового матеріалу. 

IV. Лабораторна робота. 

V. Домашнє завдання. 

Хід заняття 

І. Організаційний етап. 

Вступне слово 

Викладач – Добрий день. Сідайте, будь ласка.  

(Відмічаю присутніх) 

Сьогодні на занятті ми будемо вивчати тему «Пошук інформації в 

Інтернеті» і закріпимо свої знання виконанням лабораторної роботи. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Слово викладача 

Сьогодні, коли Інтернет став однією з основні джерела інформації, 

пошук у Мережі здобуває дедалі більшу практичну цінність. Але з швидким 

збільшенням обсягу доступних даних дедалі більше ускладнюється і сама 
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процедура пошуку. Сьогодні я вам покажу, що існує багато серверів пошуку і 

необхідних операторів, за допомогою яких можна знайти необхідну 

інформацію.  

ІII. Вивчення нового матеріалу 

Пояснення викладача з елементами демонстрування презентації 

Слово викладача: Для пошуку інформації в Інтернет розроблені 

спеціальні інформаційно-пошукові системи. Пошукові системи мають 

звичайний адресу і відображаються у вигляді Web-сторінки, що містить 

спеціальні засоби для організації пошуку (рядок для пошуку, тематичний 

каталог, посилання). Для виклику пошукової системи досить ввести її адресу 

в адресний рядок браузера. 

До таких серверів належать, наприклад,  

Google; 

 

 Yahoo; 

 

Rambler; 

 

Bigmir; 

 

 Yandex. 

 
 

 Для пошуку інформації з використанням пошукової системи 

користувачу потрібно виконати наступні дії: 

1. Сформулювати ключові слова або словосполучення, за якими 

здійснюватиметься пошук. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjK89ix_OXTAhUFlSwKHRMSBdcQFgg2MAc&url=https%3A%2F%2Fwww.yandex.com%2F&usg=AFQjCNFFH7-6lVGdC7jhYggPP4phKlheHg
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2. Увести ключові слова або словосполучення в поле для введення 

пошукового запиту на сторінці пошукової системи. 

3. Вибрати кнопку Пошук або натиснути клавішу Enter. 

4. Переглянути описи посилань з отриманого списку. 

5. Якщо знайдено посилання, що відповідає темі, то використати його для 

відкриття відповідної веб-сторінки, інакше – уточнити ключові слова або 

словосполучення та повторити пошук у цій або іншій пошуковій системі. 

Отримавши пошуковий запит, серверна програма знаходить сторінки, 

що містить ключові слова, впорядковує їх список за певними ознаками і 

передає його користувачеві у вигляді веб-сторінки. Проте, здебільшого, саме 

ресурси, що розміщені на початку списку, найбільш точно відповідають 

запиту. 

 Для спрощення завдання формування складних запитів 

використовують спеціальні форми, за допомогою яких виконується 

розширений пошук. Для більш швидкого й успішного пошуку в пошукових 

системах разом із ключовими словами використовуються різні логічні 

оператори. Завдяки цьому можна сконструювати запит так, що будуть 

знайдені не тільки сайти на тему, яка вас цікавить, а й конкретні сторінки й 

навіть окремі документи. Правила складання складних запитів в одній 

пошуковій системі можуть відрізнятися від таких в іншій, але в кожному разі 

будуть використовуватися такі основні логічні оператори й синтаксичні 

вирази (таблиця 3).         Таблиця 3 

Логічні оператори й синтаксичні вирази 

 
Назва  Функція  Приклад використання 

І (АND) Поєднує два або більше слів так, щоб 

вони всі були присутні в шуканому 

документі (часто замість І 

використовують & або +)                 

За запитом Червона І Шапочка 

будуть знайдені документи, що 

містять і те, й інше слово 

АБО (OR)  Забезпечує пошук за кожним зі слів 

групи 

 

За запитом освіта АБО          

навчання будуть знайдені 

документи, що містять слово освіта 

або слово навчання 

 

Логічні Управляє порядком проходження За запитом Ломоносов АБО 
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дужки логічних операторів (Михайло І Васильович) будуть 

знайдені документи, що містять 

слово Ломоносов або 

словосполучення Михайло 

Васильович 

НЕ (NОТ) Виключає яке-небудь  ключове слово 

з результатів пошуку                        

За запитом Ссавці НЕ хижаки 

будуть знайдені документи, що 

містять слово ссавці і не містять 

слово хижаки 

БЛИЗЬКО 

(NEAR) 

Дозволяє вказати, на якій відстані 

одне від одного можуть     

розташовуватися слова в документі 

За запитом музика NEAR скачати 

безкоштовно будуть видані 

документи, у яких ці  слова 

перебувають недалеко одне від 

одного, тобто між ними не повинно 

бути більше десяти слів 

Лапки Забезпечують дослівний   пошук 

виразу або словосполучення 

За запитом «відношення долара до 

євро» будуть видані документи, у 

яких дослівно міститься ця фраза 

  

Практичні рекомендації при складанні запиту для пошукової системи 

 Формулюючи проблему для пошукової системи, дотримуйтеся таких 

правил. Це дозволить вам заощадити час і підвищити релевантність відповіді.  

 Точніше робіть запити. Необхідно, щоб ключові слова в завиті 

найбільш точно й повно визначали інформацію, яка вам необхідна. Порядок 

слів у запиті не має значення.  

 Не робіть пошук за одним словом. Використання кількох ключових 

слів дозволяє конкретизувати пошук, підвищити повноту й точність пошуку 

й урешті-решт заощадити час і гроші.   

 Використовуйте синоніми. Якщо перелік знайдених сторінок занадто 

малий або не містить сторінок із необхідною інформацією, спробуйте 

змінити ключові слова в запиті, доберіть до них синоніми. Наприклад, 

замість слів «курсовий проект» можна написати  «курсова робота». 

 При побудові запитів ураховуйте можливість написання  того 

самого терміна латиницею або кирилицею. Наприклад: modem (модем),  

web(веб), fax (факс). При записі кирилицею деякі терміни можуть, мати різні 

варіанти написання. Наприклад: броузер або браузер. 

 Визначте можливе місцезнаходження необхідної 
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інформації. Реферати або твори краще шукати на спеціалізованих сайтах, а 

літературні твори – в електронних бібліотеках. Але можна скористатися й 

універсальними пошуковими ресурсами Інтернету. При пошуку інформації з 

певного регіону (погода, робота, нерухомість, товари, послуги тощо) 

звертайтеся до місцевих порталів.     

 Перевіряйте орфографію. Якщо в результаті пошуку не було знайдено 

жодної сторінки або їх занадто мало, то, можливо, була зроблена 

орфографічна помилка в написанні слів запиту. 

 Не пишіть великими літерами. Для підвищення ефективності пошуку 

заголовні літери в запиті рекомендується використовувати тільки у власних 

іменах. Наприклад: «місто Харків», «телепередача Кулінарний двобій».  

 Не використовуйте в запитах «стоп-слова» – прийменники, 

сполучники, частки, слова завдовжки менш ніж 4 літери. Вважається, що 

«стоп-слова» не мають значеннєвого навантаження й уповільнюють пошук. 

Тому вони просто не враховуються пошуковими системами під час обробки 

запиту. Наприклад, при запиті «ми в Італії» будуть знайдені документи, у які 

входить слово «Італії» [7].  

IV. Лабораторна робота 

На диску D створюємо документ під назвою «Лабораторна робота 

№ 3». Кожне завдання з лабораторної роботи зберігаємо в цей документ 

(робимо скріншоти).  

Тема лабораторної роботи: «Пошук інформації в мережі Інтернет». 

Мета:  

• навчитись виконувати пошук потрібної інформації в мережі Internet, 

використовуючи правила та стратегії ефективного пошуку; 

• розвивати практичні навички по використанню різних пошукових 

систем а також вміння правильно зберігати знайдену інформацію на 

комп’ютері. 
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Хід роботи 

1. Завантаж браузер Mozilla Firefox. Здійсніть пошук інформації за 

ключовими словами «інформатика підручник коледж». Запишіть кількість 

знайдених сайтів та адреси перших двох сайтів у списку результатів пошуку. 

2. На сервері Rambler проведи повторний пошук за попередніми 

ключовими словами. Запишіть кількість знайдених сайтів та адреси перших 

двох. 

3. Проведи такий самий пошук на сервері Bigmir. Запиши кількість 

знайдених сайтів та адреси перших двох. 

4. На сервері Yahoo проведи пошук розкладу внутрішніх авіарейсів 

України із аеропорту «Бориспіль». Збережи його у власну папку. Вкажи 

адресу знайденого сайту. 

5. На сервері Bigmir проведи пошук біографії Ади Лавлейс. Збережи 

знайдену сторінку у власній папці. Запиши адресу знайденого сайту. 

6. Знайди з допомогою Google визначення поняття «сервер». Збережи 

у власній папці 2-3 сторінки, що містять необхідне визначення, та запиши 

їхні адреси. Закрий браузер. 

Питання для самоперевірки 

 

1. Призначення і можливості пошукових систем.  

2. Назви і адреси українських і міжнародних пошукових систем.  

3. Як знайти веб-сторінку за допомогою пошукової системи і каталогу веб-

ресурсів?  

4. Як скласти запит в пошуковій системі? Правила складання запитів. 

5. Як підвищити ефективність пошуку? 

VI. Домашнє завдання. Виконати звіт з лабораторної роботи. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

1. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : метод. посіб. / 

[уклад. : О. Пометун, Л. Пироженко]. – Київ : АПН України , 2002. – 136 с. 
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2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы 

повышения квалификации пед. кадров / [Е. С. Полат, М. Ю. Бухарина] ; 

под ред. Е. С. Полат. – М. : Академия, 2001. – 272 с. 

3. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / [упоряд.: О. 

Сидоренко, В. Чуба]. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2001. – 256 с. 

4. Форми організації дискусії: «дерево рішень», «мозковий штурм», дискусія 

в стилі телевізійного ток-шоу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://studopedia.org/7-106567.html 

Висновок 

Удосконалення змісту дисципліни “Інформатика і комп’ютерна 

техніка” сприяє поглибленню знань та умінь студентів використовувати різні 

способи пошуку інформації для виконання професійних завдань, правильно 

формулювати запити й критично оцінювати знайдену інформацію, 

досліджувати соціально-економічні явища і процеси, створювати бізнес-

презентації, технологію їх складання та оформлення тощо. 

 Самостійної роботи студентів політехнічних коледжів здійснюється як 

за допомогою традиційних форм самостійної роботи (індивідуальної, 

групової, колективної), так і за допомогою інформаційно-навчального 

середовища Moodle, що дає можливість викладачу створювати та редагувати 

структурні елементи курсу навчальної дисципліни та відстежувати 

статистику одночасного проходження курсу великою кількістю студентів; 

використання Інтернет-технологій з відкритим у часі і просторі дистанційним 

доступом до інформаційних ресурсів. 

 Інтерактивні методів навчання стимулюють у студентів розвиток 

мотивації до оволодіння інформаційною культурою, розуміння її ролі в 

життєдіяльності окремої людини та суспільства в цілому, сприяють 

формують нових знань і умінь, необхідних для пошуку, відбору необхідної 

інформації, а також для здійснення її подальшого аналізу, систематизації та 

узагальнення. 

http://studopedia.org/7-106567.html
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Список використаних джерел 
 

1. Андреев В. И. Педагогика : учебный курс для творческого саморазвития / 

В. И. Андреев. – 2-е изд.– Казань: Центр инновационных технологий, 
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