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У статті розглядаються шляхи і засоби формування інформаційної 

культури у студенів педагогічного коледжу в процесі викладання фахових 

дисциплін. Формування інформаційної культури є однією з головних задач 

сучасного суспільства, оскільки: 

- вона визначає соціально необхідний рівень інформованості 

індивіда, відповідний рівню розвитку суспільства; 

- вона формує систему ціннісних орієнтацій, яка виявляється у 

відборі циркулюючої інформації, її оцінці, критичному осмисленні; 



- інформаційно-культурне середовище сприяє засвоєнню індивідом 

знань і цінностей у формі переважаючих в дану епоху стереотипів; 

- безпосереднім помічником в становленні і вихованні інформаційної 

культури особи сьогодні виступають нові інформаційні технології, 

володіння якими стає складовою частиною інформаційного суспільства і 

сприяє якнайповнішому розкриттю особи в усіх видах її діяльності. 

Ключові слова: інформаційна культура, формування інформаційної 

культури, процеси інформатизації, технократична культура. 

The article deals with ways and means of shaping information culture of students of the 

pedagogical college in teaching professional disciplines.  Formation of information 

culture is one of the main problems of modern society, because: 

-  it defines the necessary social awareness of the individual, the appropriate 

level of society; 

- it creates the system of values, which becomes apparent in the selection of 

information, its evaluation, critical thinking; 

- information and cultural environment promotes the absorption of knowledge 

and values by the person  in the form prevailing in this era stereotypes;  

- the direct assistant to the formation and education of information culture of the 

person today is connected with new information techniques, mastering of which is the 

part of the information society and promotes the complete possible development of 

the  personality in all aspects of his activities.  

Keywords: information culture, formation of information culture, processes of 

information, technocratic culture. 

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується великою 

потужністю інформаційних і комунікаційних технологій, що є, по суті, 



глобальною інформаційною революцією, яка за своїм масштабом і 

наслідками у багато разів перевищує промислову революцію XIX століття 

і науково-технічну середини XX сторіччя, така думка з цього питання 

багатьох учених (Р.Ф.Абдєєв [1], Г.Г.Воробйов [2], В.А.Мінкіна [3], 

Н.В.Морзе[4]). 

Процеси інформатизації, що охопили всі сфери життєдіяльності сучасного 

суспільства (економіку, культуру, освіту, науку), стали причиною загострення 

багатьох протиріч. Оскільки сьогодні освіта входить до числа глобальних 

проблем людства і «саме від розвитку освіти в майбутньому залежить доля 

цивілізації» [5], виявлення цих протиріч і їх розв’язання стає завданням 

величезної важливості. 

До числа найбільш значущих суперечностей, пов'язаних з процесами 

інформатизації і мають місце у сфері професійної освіти, відносяться 

суперечності між зростаючими потоками інформації і можливостями індивіда 

до їх сприйняття, обробки, засвоєння, передачі та використання в професійній 

діяльності; між усвідомленням необхідності безперервної освіти в умовах 

переходу до інформаційного суспільства та нестійкою мотиваційною основою і 

невисоким рівнем знань, умінь і навичок до здійснення даного виду діяльності; 

між традиційною гуманітарною культурою, пов'язаною з людиною і його 

духовністю, і технократичною культурою, що розглядає індивідів як елемент 

сучасних технологій; між відносно високим рівнем володіння 

фундаментальними знаннями за фахом і рівнем культури їх використання. 

Проведене дослідження показало, що вирішення всіх зазначених 

суперечностей можливе в рамках формування інформаційної культури фахівця 

в процесі підготовки, яка набуває величезну значимість. 

У ході дослідження вирішувалися такі завдання: 



1. Узагальнення і конкретизація основних закономірностей генезису 

поняття «інформаційна культура» на основі аналізу наукової літератури з 

проблеми дослідження показали, що складність визначення даного феномена 

полягає в подвійності його природи. Поняття «інформаційна культура» 

базується на двох універсаліях: «інформація» і «культура». Цей факт став 

причиною того, що дослідження даного явища проводиться в рамках багатьох 

наук. 

Проаналізувавши різні наукові підходи до розгляду даного поняття, ми 

прийшли до висновку, що інформаційна культура - це явище особливої якісної 

складності, обумовлене не тільки розвитком науково-технічного прогресу, 

електронних засобів обробки, зберігання і передачі соціальної інформації, але і 

представляє собою складну діяльнісну інфраструктуру, що пронизує всі сфери 

людської життєдіяльності протягом усіх історичних епох і всі стадії розвитку 

індивіда як соціальної істоти і особистості. 

2. Аналіз знань, умінь і навичок, необхідних для виконання всіх видів 

діяльності студента інформатики, на основі кваліфікаційних характеристик за 

напрямами підготовки бакалавр курсу спеціальностей «Інформатика» і 

«Початкове навчання». 

У результаті проведеного аналізу ми прийшли до наступного висновку: 

важливе місце у всіх видах діяльності (викладацько-методичної, організаційно-

управлінської, науково-дослідної та проектно-конструкторської) студента 

цікавлять знання, вміння та навички, необхідні для ефективної роботи з 

інформацією і структура його світоглядних, етичних та естетичних орієнтацій, 

ментальні здібності і сформована стійка відповідальність за створення, 

розповсюдження і використання інформації. 

3. Формування вищевказаних якостей, знань, умінь і навичок 

інформаційної культури майбутнього фахівця вимагає посилення ролі та 

значення інформаційно-гуманітарної підготовки, так як саме гуманітарні 

знання є основою виховання духовності студента, дозволяють актуалізувати і 

демонструвати гуманітарні та морально-етичні аспекти професійної діяльності, 



сприяють прийняттю адміністративних рішень з урахуванням раціональних, 

естетичних і морально-етичних аспектів. 

4. На підставі отриманих науково - обґрунтованих висновків була 

розроблена модель процесу формування інформаційної культури у студентів 

спеціальних дисциплін. Дана модель визначила мету, завдання, психолого-

педагогічні умови формування інформаційної культури, її зміст, методи, форми 

і засоби, а також критерії оцінки результатів діяльності вихователів і 

вихованців. Вона стала теоретичною основою для організації дослідно-

експериментальної роботи зі студентами 1 та 2 курсів спеціальностей 

«Інформатика» і «Початкове навчання» Стахановського педагогічного коледжу 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (рис.1). 

 

Рис. 1. Моделі процесу формування ІК студента  

 

5. Відповідно до розробленої моделі і на підставі програмно-цільового 

підходу до формування інформаційної культури фахівця були виявлені 

наступні психолого-педагогічні умови ефективності даного процесу: 

- створення інформаційно-орієнтованого середовища шляхом 

впровадження в навчальний процес коледжу спецкурсу інформаційно-



культурологічної спрямованості, розробка гуманітарних підстав професії і 

кожної окремої дисципліни, що вивчається у ВНЗ, і використання Інтернету. 

- діагностика рівня сформованості інформаційної культури студентів з 

урахуванням їх індивідуальних, психологічних особливостей та галузевої 

спеціалізації; 

- визначення інтегративних критеріїв сформованості інформаційної 

культури, що дозволяє диференціювати студентів на рівневі групи (низький, 

середній, високий рівні) і шести груп функціональних показників 

(інформаційна активність, інформаційний стиль мислення, готовність до 

інформаційного спілкування, технологічна готовність, емоційна активність і 

світоглядна активність), характеризують сформованість кожного окремого 

компонента інформаційної культури. 

6. Реалізація запропонованої нами системи дидактичних умов у ході 

педагогічного експерименту дозволила вирішити такі завдання:  

- сформувати у студентів професійні якості, що характеризують основні 

рівні розвитку інформаційної культури; 

- сформувати у студентів переконання в необхідності володіння високою 

інформаційною культурою для успішної професійної діяльності; 

- сформувати у студентів прагнення до саморозвитку та 

самовдосконалення особистої інформаційної культури. 

У результаті дослідно-експериментальної роботи вдалося значно 

підвищити загальний рівень інформаційної культури студентів 2 курсу 

спеціальностей «Інформатика» і «Початкове навчання», які взяли участь у 

формуючому експерименті (50 осіб). Позитивні зміни відзначені в усіх рівневих 

групах. Порівняльні дані по факультетах до і після дослідно-експериментальної 

роботи (у відсотках) є наступні: 

Інформатика: високий - 9,8 і 16,2; середній - 26,5 і 42,3; низький - 63,7 і 

41,5. 

Початкове навчання: високий - 9,8 і 15,2; середній - 25,9 і 42,1; низький - 

64,3 і 42,7. 



Результати педагогічного експерименту показали, що найзначніші зміни 

відзначені на світоглядному та соціальному рівнях інформаційної культури за 

рахунок збільшення обсягу інформаційних знань студентів і формування у них 

інформаційного тезаурусу і на технологічному рівні внаслідок подальшого 

розвитку у студентів умінь ефективно здійснювати цілеспрямований пошук, 

обробку, зберігання, передачу та використання інформації у навчально-

професійної діяльності. Формування інформаційної культури - це єдиний, 

цілісний і взаємозалежний процес, а отже, розвиток цих компонентів 

інформаційної культури зробило позитивний вплив на формування інших її 

компонентів: психологічного, етичного та емоційно-естетичного. Це знайшло 

своє вираження у формуванні інформаційного стилю мислення, що 

проявляється в умінні вирішувати навчально-професійні завдання з 

урахуванням раціональних, морально-етичних та естетичних аспектів, в умінні 

прогнозувати наслідки прийнятих рішень, в активізації готовності до 

інформаційного спілкування на основі загальноприйнятих етичних норм і 

правил поведінки в інфосередовищі, в усвідомленні необхідності використання 

різних інформаційних джерел, що сприяють розвитку сфери вищих почуттів і 

естетичного смаку, а також прагненню до пізнання й самовдосконалення. 
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