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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі формування інформаційно-цифрової компетентності
майбутніх учителів в освітньому середовищі педагогічного університету. Метою статті є обґрунтування необхідності створення якісного інформаційно-освітнього середовища у педагогічних університетах, яке сприяє
формуванню інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів. Для досягнення поставленої мети
було використано комплекс методів: аналіз та узагальнення науково-педагогічних джерел, державних документів, результатів; моделювання та синтез отриманих даних. У статті представлено вітчизняну нормативну
базу, що детермінує інформатизацію та цифровізацію освітнього процесу у закладах вищої освіти. Розкрито
суть понять «освітнє середовище», «інформаційно-освітнє середовище» та складові компоненти освітнього
середовища педагогічного вишу. Представлено авторську позицію щодо вимог до якісного освітнього середовища педагогічного університету. Окреслено перспективи подальших досліджень.
Ключові слова: інформаційно-цифрова компетентність, дистанційне навчання, здобувач, інформаційноосвітнє середовище, заклад вищої педагогічної освіти.
Вступ. Індикатором розвитку інформаційноцифрового суспільства є рівень цифрової грамотності, що відіграє вагому роль для сучасної людини.
Оскільки цифрові технології впевнено зайшли у всі
сфери життєдіяльності, зокрема і в сферу освіти,
перед закладами вищої педагогічної освіти стоїть
завдання у підготовці висококваліфікованого професіонала та компетентного спеціаліста. Випускник педагогічного університету має бути здатним до самостійного вирішення освітніх та професійних завдань
з використанням інформаційно-цифрових технологій
та вміти ефективно їх застосовувати. Вимогою сьогодення до сучасного фахівця є орієнтація у спектрі
сучасних інноваційних технологій, ідей, напрямів,
підходів, що реалізуються у сфері освіти.
Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів педагогічного університету є наразі затребуваною проблемою, вирішення
якої залежить від організації якісного освітнього середовища, спроможного забезпечити можливості для
задоволення освітніх потреб та розвитку здобувачів
вищої освіти.
У свою чергу оволодіння інформаційно-цифровою компетентністю значно розширює можливості
кожної людини, а також сприяє зручному життю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемі формування інформаційно-цифрової ком© Cобченко Т. М., Ткачова Н. О., Ткачов А. С.

петентності майбутніх учителів присвячено праці
багатьох науковців. Зокрема в авторських статтях
розкрито проблему використання цифрових технологій, диджитал-сервісів та організацію самостійної
роботи майбутніх педагогів на основі їх використання, також досліджено питання формування цифрової компетентності майбутніх педагогів в Україні та
КНР [9; 13].
У наукових доробках І. Харченко, І. Шишенко,
О. Цюняк, Ю. Драгнєва розглянуто та проаналізовано інформаційно-освітнє середовище закладу вищої
освіти як своєрідне підґрунтя для формування інформаційно-цифрової культури та як чинник професійного становлення майбутніх фахівців [2; 11; 12].
Моделювання освітнього середовища закладу
вищої освіти вивчала М. Братко [1], роль інформаційного освітнього середовища досліджено у працях
Н. Кононец [3].
Протягом останніх років кількість наукових публікацій, присвячених окремим напрямам окресленої
загальної проблеми, значно зростає, проте питання
формування інформаційно-цифрової компетентності
майбутніх учителів засобами освітнього середовища
педагогічного університету є частково вирішеним.
Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності створення якісного інформаційно-освітнього
середовища у педагогічних університетах, яке спри-
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яє формуванню інформаційно-цифрової компетент- активність, яка спрямована на науково-дослідницьку,
ності майбутніх учителів.
творчу, практичну діяльність тощо [2; 3];
Для досягнення поставленої мети було вико‒ багатосуб'єктне та багатопредметне утворенристано комплекс методів: аналіз та узагальнення ня, що цілеспрямовано і стихійно впливає на профенауково-педагогічних джерел, державних докумен- сійно-особистісний розвиток майбутнього фахівця,
тів, результатів; моделювання та синтез отриманих забезпечуючи його готовність до професійної діяльданих.
ності та/або продовження навчання, успішного викоВиклад основного матеріалу. У зв’язку з ви- нання соціальних ролей та самореалізації у процесі
мушеними обставинами, які пов’язані з пандемією життєдіяльності [1, с.69].
коронавірусу COVID-19 з березня 2020 року, пізніше
Доцільно зазначити, що ми у науковому досліз введенням воєнного стану через російсько-україн- дженні розглядаємо інформаційне освітнє середовиську війну з лютого 2022 року, більшість вітчизняних ще, як інформаційно-організаційну сферу з можлизакладів вищої освіти перешли на змішану та дис- вістю широкого використанням сучасних мультитанційну форму навчання з широким використанням медійних засобів пошуку інформації, розвитку дисрізноманітних сервісів, платформ, та онлайн-ресур- танційного навчання тощо; як середовище, у якому
сів. Так, через модифікацію освітнього процесу, оче- наявні інформаційні, комунікативні технології, інвидним є той факт, що дистанційний та змішаний формаційно-освітній контент, високопрофесійний
формат навчання стали провідними формами здо- викладацький склад, що є необхідним для якісного
бування освіти у вишах та надання освітніх послуг забезпечення освітнього процесу у дистанційній та
перейшло в електронний формат.
змішаній формі.
Слід зазначити, що в Україні у сфері інформатиНа думку науковців, інформаційне освітнє сезації та цифровізації впродовж зазначеного вище пе- редовище містить такі компоненти: інформаційноріоду, було розроблено низку відповідних законопро- змістовий (нормативні документи, проєкти, освітні
ектів, положень, рекомендацій зокрема таких, як от:
програми, що регламентують освітню діяльність та
- Рекомендації щодо впровадження змішаного взаємодію всіх учасників), організаційно-діяльнісний
навчання у закладах фахової передвищої та вищої (методи, форми, технології, способи взаємодії учасосвіти (2020) [8];
ників), просторово-предметний (матеріально-тех- Рамка цифрової компетентності для громадян нічна інфраструктура: аудиторний фонд, наявність
України (2021) [7];
обладнання для мережі Інтернет, бібліотечні, зокре- Концепція розвитку цифрових компетентностей ма електронні ресурси тощо) [2; 11].
(2021) та затверджено план заходів з її реалізації [5];
Авторська позиція полягає в тому, що якісне ін- Концептуально-референтна Рамка цифрової формаційно-освітнє середовище педагогічного унікомпетентності педагогічних й науково-педагогічних верситету, що спрямоване на задоволення освітніх
працівників (проєкт 2021) [4];
потреб, особистісного розвитку кожного здобувача
- Типова програма підвищення кваліфікації пе- вищої освіти, формування компетентностей майбутдагогічних працівників із розвитку цифрової компе- ніх фахівців, зокрема, інформаційно-цифрової комтентності (2021) [10].
петентності, має відповідати таким вимогам, як от:
- Концепція цифрової трансформації освіти і на– високий рівень професійності, педагогічної
уки на період до 2026 року (проєкт 2021) [6].
майстерності, загальної культури науково-педагогічМіністр освіти і науки України С. Шкарлет ного колективу;
слушно зазначив «...сьогоднішня система освіти і
– високий рівень цифрової грамотності науковонауки має зазнати докорінних цифрових змін і від- педагогічного колективу (уміння створити навчальповідати світовим тенденціям цифрового розвитку ний контент, здійснення контролю за допомогою
для успішної реалізації кожною людиною свого по- цифрових технологій, забезпечення співпраці, комутенціалу...», що доводить затребуваність проблеми нікацій, організація зворотного зв’язку тощо);
формування інформаційно-цифрової компетентності
– наявність платформи дистанційної освіти у запрацівників освіти та визначення стратегічних цілей кладі вищої освіти (наприклад, Moodle);
Концепції цифрової трансформації освіти і науки на
– широке використання сучасних інформаційперіод до 2026 року:
них технологій (банки даних; навчальні електронні
1. Цифрове освітнє середовище є доступним та посібники, підручники, довідники, словники та дисучасним.
дактичний матеріал; мультимедійні ресурси; онлайн2. Працівники сфери освіти володіють цифро- ресурси, цифрові сервіси та освітні інструменти;
вими компетентностями.
програми, що здійснюють автоматизацію контролю
3. Зміст освіти в галузі КТ відповідає сучасним знань здобувачів тощо);
вимогам.
– дотримання правил етикету та захист в локаль4. Послуги та процеси у сфері освіти і науки є них та глобальних мережах, як забезпечення інфорпрозорими, зручними та ефективними.
маційної безпеки.
5. Дані у сфері освіти є доступними та достоВисновки та перспективи подальших дослівірними [6].
джень. Отже, створення якісного освітнього середТак, однією з визначених стратегічних цілей є овища у педагогічних університетах сприяє формустворення сучасного та доступного освітнього серед- ванню інформаційно-цифрової компетентності майовища.
бутніх педагогів, що є запитом сучасного цифрового
Як визначено в науковій літературі, освітнє се- суспільства. Перспективами подальших досліджень
редовище слід розглядати як от:
вбачаємо у проведенні дослідження щодо вивчення
‒ модель соціокультурного простору, де від- проблеми формування інформаційно-цифрової комбувається становлення особистості, реалізовується петентності майбутніх педагогів в освітньому середтворчий потенціал, творче самовиявлення, соціальна овищі закладів вищої освіти у КНР.
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FORMATION OF INFORMATION AND DIGITAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS IN THE
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES
Abstract. The article is devoted to the topical problem of forming the information and digital competence of
future teachers in the educational environment of a pedagogical university. The purpose of the article is to justify
the need to create a high-quality informational and educational environment in pedagogical universities, which
contributes to the formation of informational and digital competence of future teachers. To achieve the set goal,
a set of methods was used: analysis and generalization of scientiﬁc and pedagogical sources, state documents,
results; modeling and synthesis of the obtained data. The article presents the domestic regulatory framework that
determines the informatization and digitization of the educational process in institutions of higher education:
Recommendations for the implementation of mixed education in institutions of professional pre-higher and higher
education (2020); Digital competence framework for citizens of Ukraine (2021); The concept of development of
digital competences (2021) and the plan of measures for its implementation was approved; Conceptual and reference
Framework of digital competence of pedagogical and research-pedagogical workers (project 2021); A typical
program of professional development of pedagogical workers on the development of digital competence (2021); The
concept of digital transformation of education and science for the period until 2026 (project 2021). The essence of
the concepts «educational environment», «information-educational environment» and the constituent components of
the educational environment of a pedagogical university are revealed: information-content, organizational-activity,
spatial-subject. The author’s position on the requirements for a high-quality educational environment of a pedagogical
university is presented: a high level of professionalism, pedagogical skill, general culture and digital literacy of the
scientiﬁc and pedagogical staﬀ; availability of a distance education platform in a higher education institution; wide
use of modern information technologies; compliance with the rules of etiquette and protection in local and global
networks, as information security.
Key words: information and digital competence, distance learning, getter, informational and educational
environment, institution of higher pedagogical education.

148

