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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ 
ОСВІТИ
У статті розглянуто сучасні погляди на проблему інформатизації освіти. Зокрема, висвітлено питання теоре-
тичних основ інформатизації вищої педагогічної освіти. Розкрито значення інформації як явища суспільного 
й навчального. Визначено потребу в створенні інформаційного середовища у ВНЗ. Подано сучасне бачення 
ролі інформаційних технологій у професійному становленні майбутнього вчителя географії під час навчання.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассмотрено современные взгляды на проблему информатизации образования. В частности, осве-
щены вопросы теоретических основ информатизации высшего образования. Раскрыто значение информа-
ции как явления общественного и учебного. Исследовано необходимость в создании информационной среды 
в ВУЗах. Подаются современные взгляды на роль информационных технологий в профессиональном станов-
лении будущего учителя географии во время учебы.
Ключевые слова: информатизация образования, будущий учитель географии, информация.

Ilona Makarevich
INFORMATION THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN EDUCATION
The modern views on the problem of education informatization system were described in the article. In particular, 
the theoretical foundations of higher pedagogical education informatization were explained. The importance 
of information as a social and educational phenomenon had been showed. The need to organize information 
environment in the Universities was identified. The author explains modern vision of information technology’s role  
in the professional formation of the future teacher of geography during studies in the article.
The use of information in the educational process should lay the foundations of philosophical, psychological, social 
and pedagogical training of future teachers of geography. In addition to educational and extracurricular social 
activities of students-geographers information should provide incentives in their training.  A. Krasnov described 
the importance of information in each individual type of activity, effective information exchange provided by the for-
mation of a number of information skills; evaluation of the usefulness and validity of the information received; 
selection of relevant personal information, finding the necessary information, including the methods of processing; 
communication and language skills (perception and transmission); information-psychological self-defense; 
persistently high level of information needs; development and improvement of an individual and effective ways to pre-
serve and assimilate information; mental hygiene information (ecology) — information self-regulation and selection 
process according to their relevance and usefulness; ethics governing the access to other people’s information.
Keywords: informatization of education, future teacher of geography, information.
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Вступ. Сьогодні спостерігаються актив-
ні зміни в інформаційній, науково-технічній, 
політичній, економічній, соціальній, культур-
ній та інших сферах життєдіяльності суспіль-
ства, яке ввійшло в епоху «суспільства гло-
бальної компетентності». Передбачається, що 
в наступні три роки буде створено інформації 
більше, ніж за попередні сорок тисяч років 
із-за якісної зміни її ролі у житті людини і ро-
звитку нових комунікаційних технологій, які 
відкривають нові можливості для спілкування, 
доступу до інформації та освіти. Ознаками ін-
формаційного суспільства виділено інформа-
ційну економіку, високий рівень інформацій-
них потреб усіх членів суспільства і фактичне 
їх задоволення основною масою населення, ви-
соку інформаційну культуру та вільний доступ 
кожного члена суспільства до інформації, що 
обмежений лише інформаційною безпекою 
особистості, соціальних груп та усього суспіль-
ства [1]. Наявність виділених ознак дозволить 
кожній особистості бути повноправним членом 
інформаційного суспільства на правах кон-
курентоспроможності, успішності і безпеки. 
І все це можливо, на думку більшості науков-
ців, на умовах становлення нової парадигми 
в освіті, оволодіння способами неперервного 
набуття нових знань і вмінь самостійного на-
вчання кожним членом суспільства; засвоєн-
ня навичок роботи з будь-якою інформацією, 
доповнення традиційного принципу форму-
вання професійних знань, умінь і навичок 
принципом формування інформаційної ком-
петентності.

Вихідні передумови. Інформатизація 
освіти — «в широкому розумінні — комплекс 
соціально-педагогічних перетворень, пов’я-
заних з насиченням освітніх систем інформа-
ційною продукцією, засобами й технологією, 
у вузькому — впровадження в заклади системи 
освіти інформаційних засобів, що ґрунтуються 
на мікропроцесорній техніці, а також інфор-
маційній продукції і педагогічних технологій, 
які базуються на цих засобах. Інформатизація 
освіти — частина процесу інформатизації сус- 
пільства, теоретичною основою якого виступає 
інформатика — система знань, яка стосується 
вироблення, переробки, зберігання, пошуку й 
поширення інформації в найрізноманітніших 
її аспектах у природі, суспільстві, техносфері» 
[3, с. 149]. Саме ця теза С. Гончаренка вказує 
на потребу у вирішенні проблеми посилення 
інформатизації освіти, перш за все — професій-
ної підготовки майбутніх учителів географії.

Метою статті є подання модернізації 
освіти відповідно до нових умов інформатизо-
ваного суспільства як одного із пріоритетних 
завдань світового співтовариства, розв’язання 
якого забезпечить можливість ефективного 
використання інтелектуальних ресурсів для 
стійкого розвитку цивілізації. Все це сприяє 
зміні вимог до рівня професіоналізму і ком-
петентності майбутніх учителів географії, що 
потребує удосконалення процесу їх професій-
ної підготовки.

Виклад основного матеріалу. У Законі 
України «Про вищу освіту», що ухвалений 
парламентом 1 липня 2014 року (№ 1556-VII), 
у розділі XI «Наукова, науково-технічна та 
інноваційна діяльність у вищих навчальних     
закладах» сформульовано основні положення 
здійснення інформатизації в освіті [5]. «Суть 
інформатизації вищої освіти полягає у ство-
ренні для педагогів і студентів сприятливих 
умов для вільного доступу до культурної, на-
вчальної і наукової інформації» [11, с. 29], а ге-
нералізація інформації розглядається як вмін-
ня цілеспрямовано працювати з інформацією 
(пошук, обробка, використання й передача) з 
використанням комп’ютерних технологій та 
сучасних технічних засобів. Тобто, одне з чіль-
них місць займає проблема інформаційного 
забезпечення освіти, зокрема педагогічної, 
яка є досить актуальною та вимагає вирішен-
ня цілої низки завдань. Це, зокрема, пошук 
нового змісту, методів, форм навчання й умов 
реалізації цих змін під час підготовки майбут-
ніх учителів географії, з відповідним рівнем 
професійної компетентності. Це сприятиме 
мотивації вчителя на навчання учнів викори-
станню інформації з різних джерел, форму-
ванню в них умінь самостійно відшуковувати 
й інтерпретувати географічну інформацію, 
проводити індивідуальну роботу, здійснюва-
ти порівняльний часово-просторовий аналіз, 
вільно використовувати інформаційні техно-
логії, креативно мислити, розвивати допит-
ливість та ініціативу у збиранні різнорідних 
географічних даних. Саме це і зумовлює по-
требу в поглибленні професійної підготовки 
майбутніх учителів географії у контексті фор-
мування інформаційної компетентності й ви-
користанні навчальних інформаційних техно-
логій. Для цього, на нашу думку, необхідним є 
створення інформаційного середовища ВНЗ, 
покращення стану технічного забезпечення 
навчально-виховного процесу (комп’ютерна 
база, вільність доступу до Інтернету тощо); 
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підвищення рівня професійної підготовки 
науково-педагогічних працівників, відповід-
ність змісту фахових дисциплін, програм 
практик меті й завданням формування інфор-
маційної компетентності майбутніх учителів 
географії. Щодо поглиблення інформаційної 
підготовки викладачів ВНЗ ми враховуємо 
позицію, висловлену у методичних рекомен-
даціях ЮНЕСКО «Інформаційні та комуніка-
ційні технології у підготовці викладачів», де 
зазначено, що «Інформаційні та комуніка-
ційні технології надають у розпорядження 
суспільства потужні засоби для перетворення 
існуючої класно-урочної моделі освіти, у якій 
провідна роль належить викладачеві й основ-
ною є робота з текстами, у багате, орієнтоване 
на учня інтерактивне середовище для роботи 
зі знаннями» [6, с. 19]; «студенти мають по-
стійно відчувати доцільність і необхідність за-
стосування інформаційних і комунікаційних 
технологій у практиці свого навчання, а також 
бути впевненими у тому, що їхні викладачі 
уміють пояснити можливості ІКТ й ефективно 
застосовувати їх на практиці» [там же, с. 41].

Безумовно, реалізація процесу формуван-
ня інформаційної компетентності майбут-
ніх учителів географії зумовлюється рівнем 
спеціальної підготовки науково-педагогічних 
працівників, які здійснюють управління про-
цесом професійної підготовки студентів, зок-
рема оволодіння викладачами технологією її 
формування на основі єдиного методологіч-
ного підходу, який передбачає засвоєння особ- 
ливостей інформаційної діяльності, знання 
основних законів функціонування професій-
но важливої інформації, вмінь її ефективно-
го пошуку, оволодіння прийомами обробки 
інформації, аналізу й синтезу та роботи з ін-
формаційними технологіями. Головною умо-
вою для виконання цих завдань є створення 
відповідної спрямованості навчального про-
цесу у ВНЗ, належне навчально-методичне 
забезпечення, проведення інформаційних 
тренінгів, семінарів, науково-практичних 
конференцій для викладачів.

Таким чином, аналіз наукових досліджень 
дозволяє констатувати, що з одного боку, 
необхідність і актуальність формування ін-
формаційної компетентності майбутніх учи-
телів географії сумніву не викликає, з іншо-
го — існує певна розбіжність в окресленні її 
змісту. Теоретичне визначення змісту дано-
го поняття інтерпретується сутністю базової 
категорії «інформація». Щодо інформації, 

то вона стала об’єктом широких досліджень 
лише з середини ХХ ст. [8]. Однією з перших 
була спроба Г. Воробйова розкрити питання 
природи інформації, інформаційних потоків. 
Автор розкрив вимоги до інформації, вказу-
ючи на змінність характеру використання 
інформації та необхідність додержання пев-
них етичних норм інформаційної поведінки 
[2]. У словнику української мови інформа-
цію подано як: 1) відомості про навколишній 
світ і процеси, що в ньому відбуваються, що 
передаються людьми усним, письмовим чи 
іншим способом; 2) повідомлення про стан 
справ, про стан будь-чого [4]. С. Гончаренко 
визначає інформацію як «одне з загальних 
понять науки; в широкому розумінні — нові 
відомості про навколишній світ, одержувані 
в результаті взаємодії з ним. Останнім часом 
широко використовується в усіх галузях нау-
ки, зокрема філософії, психології, педагогіці, 
соціології, лінгвістиці. У педагогіці і психоло-
гії — зміст будь-якого повідомлення, дані про 
щось, які розглядаються в аспекті передачі їх 
у часі й просторі» [3, с. 150]. «Інформація, одна 
з основних універсальних властивостей пред-
метів, явищ, процесів об’єктивної дійсності, 
людини й створених нею керуючих ЕОМ, що 
полягає в здатності сприймати внутрішній 
стан і впливи навколишнього середовища й 
зберігати певний час результати, перетворю-
вати отримані відомості й передавати резуль-
тати обробки (перетворення) іншим предме-
там, явищам, процесам, машинам, людям» 
[4, с. 15 ]. Це підтверджується думкою науков-
ців, які визначають інформаційне забезпе-
чення людської діяльності як досягнуті рівні 
організації інформаційних процесів, ступінь 
задоволеності людей у спілкуванні, рівень 
ефективності створення, збирання, зберіган-
ня, опрацювання, передавання, подання та 
використання інформації [9].

Отже, застосовуючи інформацію в освіт-
ньому процесі, в її основу варто закладати 
філософське, психологічне, соціально-пе-
дагогічне обґрунтування поставленої мети 
професійної підготовки майбутніх учителів 
географії. Крім того, інформатизація по-
винна охоплювати крім навчально-вихов-
ної позанавчальну та громадську діяльність 
студентів-географів, передбачати систему 
стимулів інформаційної діяльності в їх про-
фесійній підготовці. О. Краснова окреслила 
значення інформації в життєдіяльності кож-
ної особистості: ефективний інформаційний 
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обмін, що забезпечується сформованістю 
ряду інформаційних умінь: оцінки корис- 
ності й істинності одержуваної інформації; 
добору особистісно значимої інформації, по-
шуку необхідної інформації, у тому числі про 
методи її переробки; комунікативних і мов-
них умінь (сприйняття і передачі); інформа-
ційно-психологічного самозахисту; постійно 
високий рівень інформаційної потреби; ви-
роблення й удосконалення індивідуально-е-
фективних способів збереження і засвоєння 
інформації; інформаційна психогігієна (еко-
логія) — саморегуляція та відбір інформацій-
них процесів відповідно до їх актуальності і 
корисності; інформаційна моральність, що 
регулює питання доступу до чужої інформа-
ції, використання інформації для корисливих 
цілей чи цілей тиску на особистість, обмежен-
ня доступу інших до корисної інформації [7].

Узагальнюючи результати наукового 
аналізу цієї категорії, сприйматимемо її як 

відображення дійсності, що є неоднорідною, 
виступає предметом взаємодії між людьми, 
здобувається у процесі діяльності, сприяючи 
особистісному розвитку кожного члена сус- 
пільства. Її конкретне тлумачення залежить 
від предмета вивчення конкретної науки або 
мети дослідження.

Висновки. Погоджуючись з думкою ба-
гатьох науковців, інформатизацію сучасної 
освіти вважатимемо одним із пріоритетних 
напрямків її реформування. Перспективним 
вектором наукових досліджень є визначення 
організаційно-педагогічних умов формуван-
ня інформаційної компетентності майбутніх 
учителів географії у процесі їх професійної 
підготовки.

Рецензент: кандидат географічних наук, 
доцент О. І. Ситник
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