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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛА-
ДАЧА 

Постановка проблеми. Перехід до інформаційного суспільства, інтег-
рація української освіти до загальноєвропейської та світової системи освіти, 
розширення масштабів взаємодії між людьми, пізнання світу, одержання інфо-
рмації зумовили необхідність підготовки кваліфікованого і компетентного ви-
кладача. 

Вчені визначають латинське походження поняття «компетентність» (від 
«competentes», «competentis», що означає «відповідний», «здатний»). 

Компетентний – той, хто має знання в тій чи іншій галузі. 

Компетентність – володіння відповідною компетенцією, сукупність 
особистісних якостей викладача, зумовлених досвідом його діяльності в пев-
ній соціальній і особистісно-значимій сфері 4, с. 115. 

Нині вельми актуальним є питання формування інформаційно-
комунікативної компетентності викладача, як складової професійної компете-
нтності. 

Аналіз попередніх досліджень свідчить, що проблемі формування ко-
мунікативної компетентності присвячені дослідження вчених: І. Зязюна, 
І. Ісаєва, О. Ломакіна, В. Нестерова, І. Підласого, В. Сластьоніна, В. Ягупова 
та ін. 
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Формування інформаційної компетентності, визначення цього поняття 
вченими на сучасному етапі розвитку педагогіки дається неоднозначно 
(В. Акуленко, В. Биков, М. Дзугоєва, О. Зайцева, А. Семенов, О. Спірін, 
Н. Таїрова, О. Толстих та ін.). 

Особливого значення набуває нині формування саме професійної ком-
петентності викладачів та її складової «інформаційно-комунікативної» компе-
тентності у зв’язку з реалізацією Закону України «Про основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», відповідно до якого 
здійснюється модернізація професійної підготовки фахівців різних спеціаль-
ностей, підготовка яких здійснюється на основі використання інформаційно-
комунікаційних технологій і засобів навчання. 

Мета статті полягає в характеристиці та розгляді підходів до форму-
вання інформаційно-комунікативної компетентності викладача. 

Виклад основного матеріалу. Будь-яка діяльність викладача пов’язана 
з передачею і обміном інформацією, носить інформаційний характер. Сама ін-
формація передається за допомогою засобів комунікації. Отже, говорячи про 
педагогічний процес як функціонуючу систему, необхідно виділити інформа-
ційно-комунікативну компетентність (ІКК), що поєднує в собі всі ключові 
компетентності. Інформаційно-комунікативна компетентність особистості ви-
ступає як здатність встановлювати контакти з людьми, передавати, приймати, 
зберігати і обробляти інформацію. 

Інформаційно-комунікативна компетентність особистості характеризу-
ється її адаптивністю, вільним володінням вербальними і невербальними засо-
бами спілкування, відношенням до пізнавальної діяльності, природного і соці-
ального світу, до самого себе. Таким чином, оновлення змісту професійної 
освіти пов’язане з педагогічною проблемою – формуванням інформаційно-
комунікативної компетентності. 



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

154

Для розкриття змісту поняття «Інформаційно-комунікативна компетент-
ність» необхідно розглянути її складові. Компетентність трактується як рівень 
навченості, достатньої для самоосвіти і самостійного розв’язання тих проблем, 
що виникають під час пізнавальних проблем і визначення своєї позиції, воло-
діння сумою знань, умінь і навичок, що визначають сформованість будь-якої 
діяльності. Компетентність важлива не лише з точки зору ґрунтовності знань, а 
й уміння оптимально, ефективно і самостійно реагувати на нестандартні ситуа-
ції, що виникають в процесі діяльності. 

Безперечний інтерес становить визначення змісту понять «інформація» 
і «комунікація» як педагогічних категорій. Інформація походить від латинсь-
кого слова і означає «роз’яснення», «виклад». У сучасному розумінні інфор-
мацію слід трактувати як повідомлення змісту, збереження, переробку і пере-
дачу відомостей.  

С. Гончаренко наводить наступне визначення: 

Інформація (від лат. information – пояснення, викладання) – одне з зага-
льних понять науки; в широкому розумінні – нові відомості про навколишній 
світ, одержувані в результаті взаємодії з ним 3, с. 150. 

Сама передача інформації пов’язана з комунікацією. Інформаційна ко-
мунікація включає обмін повідомленнями, почуттями, установками та під час 
спільної діяльності. 

У педагогіці та психології інформація – це засіб будь-якого повідом-
лення, дані про щось, які розглядаються в аспекті передачі їх у часі й просторі. 
Наведемо відповідно визначення інформаційної компетентності. На думку С. 
Трішиної, інформаційна компетентність – це інтеграційна якість особистості, 
що є результатом віддзеркалення процесів відбору, засвоєння, переробки, тра-



ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ 
СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 
 

155

нсформації і генерування інформації в особливий тип предметно-специфічних 
знань, дозволяє виробляти, приймати, прогнозувати і реалізувати оптимальні 
рішення в різних сферах діяльності 5. 

З філософських позицій інформаційно-комунікативна компетентність 
має розглядатися як володіння науковим знанням про закономірності процесу 
обробки і перетворення інформації, її передачі і розподілу. Потреба інформації 
в педагогічній системі виступає як показник активності процесу навчання. Ре-
гулярність потоку інформації, її системний аналіз створюють умови для більш 
ефективного процесу управління педагогічним процесом [2]. 

Інформаційний зв’язок, інформаційна взаємодія, комунікація пов’язані з 
обміном інформацією, що дозволяє учасникам педагогічного процесу успішно 
виконувати свої функції, управляти процесами, що виникають. 

Саме інформаційне поле характеризується інтенсивністю циркулюючої 
інформації, системним характером, спрямованістю інформації, способом її ви-
робництва і метою інформації, що створюється. 

Отже, інформація – змістовна сторона педагогічного процесу. У той са-
мий час педагогічний процес носить комунікативний характер. Комунікація, 
як правило, розглядається в декількох значеннях: обмін інформацією в людсь-
кому спілкуванні; реалізація інтелектуально-пізнавальних здібностей суб’єкта 
(умінь описувати і пояснювати об’єкти дійсності і емпіричний базис науки, при-
чинно-наслідкові зв’язки між ними) [1]. 

Ключовою проблемою комунікації є механізм, що переводить індивіду-
альний процес передавання і сприйняття інформації в соціально значущий 
процес персональної і масової дії. Цей механізм закладений у мовленнєвій дія-
льності людей – саме в ній реалізуються соціально обумовлені норми і правила 
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спілкування. 

Яким би не було за своїм конкретним змістом мовне повідомлення, во-
но має одну з трьох логічних форм: термін, висловлювання, секвенцію. Різні за 
своєю структурою мовні повідомлення виконують різні пізнавальні функції. 
Наприклад, опис у пізнавальному процесі пов’язаний із здатністю впізнавати, 
запам’ятовувати, зіставляти, ідентифікувати, порівнювати окремі об’єкти і фа-
кти як знання про них. 

Висловлювання є основною формою вираження концептуального знан-
ня і використовуються в реалізації пояснювальної і передбачуваної пізнаваль-
ної функції. В реальному пізнавальному процесі пояснення пов’язане з проце-
дурами обґрунтування, аргументації, доведення і зводиться до виявлення при-
чин, умов, припущень, суб’єктивних або об’єктивних передумов. Пояснюва-
льна функція пов’язана з умінням міркувати, розглядати і обговорювати опи-
сані факти, критично оцінювати різні ситуації. 

Пророцтво і прогноз пов’язані з процедурами одержання нових знань, 
утворенням пропозицій про майбутні події на основі заздалегідь відомих 
знань. Прогностична функція в пізнавальному процесі відповідальна за вміння 
робити самостійні висновки, передбачати і виступати вищим ступенем у роз-
витку наукового знання. Отже, в основі суті поняття «інформаційно-
комунікативна компетентність» в педагогічній діяльності лежить взає-
мозв’язок інформаційного простору і комунікативної сфери. 

Отже, інформаційно-комунікативна компетентність включає: 

− цілісне світобачення і науковий світогляд, що засновані на розумін-
ні поєднання основних інформаційних законів у природи і суспільстві, можли-
вості їх формального, математичного опису; 
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− сукупність загальноосвітніх і професійних знань і вмінь, соціальних 
і етичних норм поведінки людей в інформаційному оточенні; 

− уявлення про інформаційні об’єкти та їх перетворення в людській 
діяльності, в тому числі за допомогою засобів інформаційних технологій, тех-
нічних і програмних засобів, що реалізують ці технології. 

Компонентами інформаційно-комунікативної компетентності особисто-
сті є: 

а) оптимальність інформаційно-комунікативною діяльності;  

б) володіння методами інформаційно-комунікативної діяльності;  

в) наявність критичного мислення. 

У компоненті «оптимальність інформаційно-комунікативної діяльності» 
мають місце переважно вміння і навички визначення зусиль, засобів і часу для 
досягнення поставленних цілей тими, хто навчається, володіє оптимальною 
діяльністю, повинен мати добре сформовані знання та вміння про основні ін-
формаційні процеси, вміти виділяти головне і розуміти суть матеріалу, що ви-
вчається, використовувати природні і штучні мови для представлення інфор-
мації, володіти прийомами пошуку інформації, застосовувати типові засоби 
опису об’єктів і процесів для побудови інформаційних моделей з природничих 
і гуманітарних дисциплін, вибирати найбільш раціональний в цих умовах ме-
тод вирішення завдань. 

Володіння методами інформаційно-комунікативної діяльності припус-
кає сформованість умінь застосовувати вивчений матеріал на практиці, вико-
нувати операції з побудови алгоритмів діяльності, аналізувати послідовність, 
паралельні, недетерміновані та ймовірні математичні процеси. Уміти реалізо-
вувати багаторівневий підхід, користуватися методами розбиття завдань на 
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підзавдання і складання загального результату, проектування, організовувати 
індивідуальну і колективну діяльність. 

Наявність критичного мислення дозволяє відповідно до власних потреб 
або поставленого завдання безпосередньо сприймати, оцінювати рівень інфо-
рмативності, цінності, правдоподібності інформаційного об’єкту, висувати і 
перевіряти гіпотези, здійснювати і коригувати плани. 

Розглянемо значення характеристик освітнього середовища, що складає 
основу формування інформаційно-комунікативної компетентності особистості. 
Цю проблему ми розглядаємо з позицій ціннісно-діяльнісного підходу, оскіль-
ки саме він дозволяє виявити умови формування інформаційно-комунікативної 
компетентності особистості, сукупність можливостей для навчання тих, хто 
навчається, для прояву і розвитку їхніх здібностей [6]. У педагогіці відомо, що 
передавання та сприйняття інформації здійснюються на основі установки, орі-
єнтації в пізнавальних цінностях, значущих мотивів і ролей, що виконуються в 
навчальному процесі. Звідси й необхідність з’ясування специфіки ціннісного 
компоненту. 

Цінність інформації, що вводиться в навчальний процес, визначається 
декількома показниками:  

1) статусно-рольовим відношенням відправника і одержувача інформа-
ції (особа, група, соціум, суспільство);  

2) спрямованістю інформації (цільової установки);  

3) способами і каналами передавання та сприйняття інформації;  
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4) значущістю інформації для розвитку творчого потенціалу, доступніс-
тю її осмислення, виходячи з підготовленості тих, хто навчається. 

На підставі цього ціннісний підхід до інформації встановлює залежність 
між інформацією, наступником інформації, метою і засобами передачі інфор-
мації (комунікації). Освітня цінність комунікації полягає у виконуваній інфор-
маційній функції. За допомогою інформації відбувається орієнтація особистос-
ті в соціокультурному середовищі. На основі її сприйняття і осмислення прий-
маються рішення. Ефективність рішень, що приймаються, залежить від діалогу 
суб’єктів і їхньої взаємодії. Тому можна стверджувати, що комунікація висту-
пає як інструментальна цінність в педагогічному процесі. 

Для педагогіки важливу роль має міжособистісна комунікація, що є ос-
новою особистісно орієнтованого навчання. Міжособистісна комунікація 
включає мовну взаємодію, на базі якої здійснюється набуття особистістю соці-
ального досвіду. Ефективність міжособистісних комунікацій залежить від цін-
ності комунікативної установки, актуальності взаємодії, адекватності сприй-
няття смислової й оцінної інформації, наявність інформаційно-комунікативних 
потреб, розуміння іншою людиною, емпатії до суб’єкта в процесі спілкування. 
Отже, комунікативність - умова розвитку особистості, пізнання навколишньо-
го світу. 

Висновок. З метою реалізації інформаційно-комунікативної компетен-
тності викладача необхідно сприяти: 

− збагаченню знаннями, вміннями з галузі ІКТ та інформатики; 
− розвитку комунікативних, інтелектуальних здібностей; 
− здійсненню інтерактивного діалогу в єдиному інформаційному прос-

торові. 
З цією метою необхідно формувати інформаційно-комунікативну ком-

петентність як складову професійної компетентності викладача в умовах єди-
ного інформаційного освітнього простору. 
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Л. І. Дідух 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИ-

КЛАДАЧА 
У статті розглянута характеристика змісту інформаційно-

комунікативної компетентності викладача як складової його професійної ком-
петентності, а також складові компоненти інформаційно-комунікативної ком-
петентності. 
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Л. И. Дидух 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В статье рассмотрена характеристика содержания информационно-
коммуникационной компетентности преподавателя как составляющей его 
профессиональной компетентности, а также составляющие компоненты 
информационно-коммуникативной компетентности. 

L. I. Dyduh 
INFORMATION AND COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE 

TEACHER 
The characteristic of contents of informative-communicative competence of 

a teacher as a constituent part of his professional competence and also communica-
tive competence have been considered in the article. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПЕРЕРОБНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

В АГРАРНОМУ КОЛЕДЖІ 
 
Постановка проблеми. Розвиток аграрної вищої школи в сучасному 

суспільстві передбачає впровадження в педагогічний процес нових концепцій, 
технологій навчання та виховання, використання результатів науково-
педагогічних досліджень. Наявні засоби управління навчальною діяльністю 
студентів показують, що вони здебільшого відображають дію об’єктивного та 
суб’єктивного чинників і спрямовані на зниження дії відповідних суперечнос-
тей. Слід відзначити, що нині в навчально-виховному процесі аграрних коле-
джів недостатньо враховується дія особистісного та людського чинників, а та-
кож процесів інтеграції, диференціації та глобалізації. Майже не створюються 
умови рефлексії результатів власної діяльності студентів – майбутніх молод-
ших спеціалістів переробної харчової промисловості, а також прийняття рі-
шень у процесі розв’язання еколого орієнтованих навчальних ситуацій. 

Інноваційні технології – це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів ор-
ганізації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до 
одержання результатів. Система ґрунтується на внутрішніх умовах навчання. Тому «педаго-
гічні технології» пов’язані з ідеями та досвідом психології, соціології, системного аналізу то-
що.  


