
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

„ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

 

КЛЄБА АННА ІВАНІВНА 

 

УДК 378.011.3-051:373.2:[001.895+005.32](043.5)  

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  

МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

01 Освіта / педагогіка 
 

 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

  __________________ А. І. Клєба 

 

Науковий керівник Роганова Марина Вікторівна, доктор педагогічних 

наук, професор 

 

 

 

 

Слов’янськ – 2018 



2 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Клєба  А. І. Формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти (015 професійна освіта). – Державний вищий навчальний заклад 

„Донбаський державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2018.  

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів.  

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, 

сформульовано об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, 

розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, наведено відомості 

про апробацію та впровадження одержаних результатів.  

У першому розділі „Теоретичні аспекти формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів” здійснено аналіз досліджуваної проблеми 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів, розглянуто специфіку підготовки 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до впровадження 

інформаційно-комунікативних технологій у професійній діяльності. 

На підставі вивчення наукової, філософської, соціальної, психолого-

педагогічної літератури здійснено структурно-компонентний аналіз 

досліджуваного поняття; охарактеризовано можливості освітнього процесу 

вищого освітнього закладу  як засобу формування інформаційно-

комунікативної культури. 

У дослідженні інформаційно-комунікативна культура майбутніх 

вихователів визначено як інтегративну професійну якість особистості 

педагога, якою репрезентується сукупність усвідомлених потреб і мотивів, 



3 
 

що зумовлюють професійну спрямованість і ставлення до інформаційно-

комунікативної діяльності як системи знань, методів роботи з інформацією 

та високої якості комунікативної взаємодії, чим визначається професійна 

готовність та культурний рівень майбутнього вихователя. 

Зазначено, що формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів обумовлено змінами 

соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства,  

пов’язані з явищами інформатизації та масової комунікації. 

З’ясовано, що за безперервного збільшення обсягів інформації 

необхідно скоріше глибше й повніше її опрацьовувати. Для цього 

в майбутніх вихователів варто формувати ціннісне ставлення до інформації 

та інформаційної діяльності, якою визначається процес динамічної взаємодії 

між студентами та джерелом інформації, спрямований на досягнення 

професійної мети шляхом виконання  інформаційних процесів.   

Визначено структуру інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, у якій виокремлено  

мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, саморегуляційний компоненти. 

Визначено критерії та показники рівнів сформованості інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів, а саме: спонукальний (наявність позитивної мотивації до майбутньої 

інформаційно-комунікативної діяльності вихователя закладу дошкільної 

освіти; усвідомлення цінності інформації та комунікації; виявляння інтересу, 

потреби та прагнення до подолання труднощів; наявність потреби 

у професійній самореалізації та педагогічному вдосконаленні; свідоме 

прагнення до досягнення успіху); пізнавальний (наявність системи 

теоретичних знань і практичних умінь, основи знань щодо реалізації 

й контролю організації інформаційно-комунікативної діяльності) 

технологічний (наявність спрямованості на формування інформаційно-

комунікативних знань, умінь і навичок; уміння впроваджувати новітні 

інформаційно-комунікаційні технології в практиці закладів дошкільної 

освіти); рефлексивний (наявність рефлексивних умінь для сформованості 
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інформаційно-комунікативної культури; наявність умінь самооцінки ознак 

інформаційно-комунікативної культури у власній поведінці; 

цілеспрямованість у досягненні бажаного результату, що стимулює 

до самовдосконалення).  

Розроблено систему оцінювання сформованості інформаційно-

комунікативної культури та проведено діагностування вхідного рівня 

за визначеними критеріями, показниками та рівнями (високий, середній, 

низький), розкрито їх змістове наповнення. Реальний рівень сформованості 

інформаційно-комунікативної культури студентів експериментальної та 

контрольної груп, який визначено педагогічною діагностикою, є показником 

того, що у студентів недостатній рівень означеної сформованості. 

У другому розділі „Обґрунтування, розробка та реалізація 

технології формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів” науково 

обґрунтована, розроблена й реалізована  технологія формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів.   

Тееоретична модель технології формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів складається з чотирьох блоків: цільового, який представлено метою 

та завданнями; теоретико-методологічного, що містить наукові підходи та 

принципи функціонування цілісної системи формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів; організаційно-змістового, складниками якого є зміст, форми, 

методи, засоби, педагогічні умови та етапи дослідження й критеріально-

результативного, до складу якого ввійшли компоненти, критерії, показники, 

рівні сформованості інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів та передбачуваний результат – підвищення рівня сформованості 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 
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Метою педагогічної технології є сприяння формуванню інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів. Ми посилалися на основні положення системного, 

компетентнісного, контекстного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого, 

герменевтичного, культурологічного та інтегрованого підходів; описали 

й проаналізували складові принципів: системності й послідовності, 

проблемності, самостійності й активності, індивідуалізації й диференціації 

навчання, наповненості, відкритості освітнього середовища, 

комунікативності, зворотного зв’язку, комунікації; інтерактивності. 

Установлено, що ефективним організаційно-методичним інструментарієм 

реалізації впровадженої технології стали форми й методи роботи (співбесіди, 

практичні та семінарські заняття, проблемні лекції, психолого-педагогічні 

тренінги, ділові та рольові ігри, дискусії, диспути, студентські творчі 

проекти, метод портфоліо, майстер-класи тощо).  

Розкрито основні питання організації та проведення педагогічного 

експерименту, зроблено порівняння результатів констатувального 

та формувального етапів про рівні сформованості інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів.   

Мета контрольного етапу експериментальної роботи полягала 

в перевірці ефективності технології  формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів.  

На підставі результатів аналізу динаміки рівнів сформованості 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів за всіма визначеними критеріями та показниками 

свідчимо про те, що кількість студентів експериментальної групи з високим 

рівнем сформованості зазначеної культури збільшилася на 31,7 %, тоді як 

зміни контрольної групи були менш помітними – 11,5 %; кількість студентів 

експериментальної групи з низьким рівнем зменшилась на 41,1 % 

у порівнянні з 14,4 % контрольної групи.  
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Проаналізувавши результати наукового дослідження, дійшли  

теоретичних і практичних висновків про ефективність запропонованої 

педагогічної технології, упровадження якої сприяло формуванню 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

Ключові слова: майбутні вихователі, культура, інформація, 

інформаційна культура, комунікативна культура, інформаційно-

комунікативна діяльність, інформаційно-комунікативна культура майбутніх 

вихователів, педагогічна технологія. 
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ABSTRACT 

Klіeba A. I. Formation of informational communicative culture of 

future teachers of preschool education. – Qualification scientific work printed as 

manuscript. 

The dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Science 

(Philosophy Doctor), 13.00.04 „Theory and Methods of Vocational Training” 
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(015 Professional education). – State higher Educational Establishment „Donbas 

State Pedagogical University”, Sloviansk, 2018.   

The thesis is the theoretical experimental investigation of the problem of the 

formation of information communicative culture of future teachers of preschool 

institutions.  

In the Introduction the urgency and expediency of the chosen theme 

are grounded; the object, subject, purpose, tasks, methods of research 

are formulated, scientific novelty and practical significance of the work are 

revealed, the information about the approbation and application of the obtained 

results is given.  

In the first part „Theoretical aspects of formation of information 

communicative culture of future teachers of preschool institutions” 

the analysis of the investigated problem of the formation of information 

communicative culture of future teachers of preschool institutions has been made, 

the specificity of training of future preschool teachers as to the application 

of information communicative technologies in professional activities has been 

examined. Based on the study of scientific, philosophical, social, psychological 

pedagogical literature, the structurally component analysis of the investigated 

concept has been performed; the possibilities of the educational process of a higher 

educational institution as a way of forming information communicative culture 

have been characterized. 

In the research information, communicative culture of future preschool 

teachers has been determined as the integrative professional quality of the 

personality of the teacher with the help of which the range of conscious needs and 

motives that stipulates professional orientation and attitude to information 

communicative activity as the system of knowledge, methods of work with 

information and high quality of communicative interaction that the professional 

readiness and cultural level of a future preschool teacher has been defined. 

It is indicated that the formation of information communicative culture 

of the future educators of preschool educational institutions is caused by changes 
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in social economic, political and cultural life of the society connected with 

the phenomenon of information and mass communication. 

It has been found out that as the continuous increase for information 

it is necessary to process it rather deeper, quicker and more complete. For that, 

the value attitude to information and information activity should be formed among 

future preschool teachers. It determines the process of dynamic interaction between 

students and information sources directed on the achievement of professional aim 

with the help implementation of information processes.  

The structure of informative communicative culture of future teachers 

of preschool educational institutions, where motivational, cognitive, actionable, 

self-regulatory components are singled out, has been determined. The criteria and 

indices of levels of formation of future preschool teachers information 

communicative culture such as stimulating (the availability of positive motivation 

to the future information communicative understanding of the value of information 

and communication; detection of interest, neds and desire to overcome 

the difficulties, presence of the need of professional self-realization and 

pedagogical perfection; conscious effort to the progress); cognitive (the process of 

the system of theoretical knowledge and practical abilities, the base of the 

knowledge as to the realization and control of realization of information 

communicative activities); technological (the presence of the orientation on the 

formation of information and communication skills and abilities; the ability 

to introduce new information and communication technologies in the practical 

activities of preschool educational institutions); reflexive (the presence of reflexive 

skills to form information communicative culture; having the ability to self- esteem 

the signs of the information and communication culture in the own behaviour; 

purposefulness in achieving results you need that stimulates self- improvement) 

are defined.     

The system of assessing the formation of information and communication 

culture and realization to diagnose the entering level by criteria, indicators 

and levels (high, average, low), disclose their content. The real level of the 

formation of the information communicative culture of students in the 
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experimental and control groups, which is determined by pedagogical diagnosis, 

is the indicator of the fact that the students have an insufficient level of this 

formation. 

In the second part „Substantiation, development and implementation 

of technology of the formation of information communicative culture of future 

teachers of preschool educational institutions”, the technology of the formation 

of information communicative culture of future teachers of preschool educational 

institutions is scientifically grounded, developed and realized. 

The theoretical model of the technology of the formation of information 

communicative culture of future preschool educators consists of four blocks, such 

as purposeful one, which is presented with a purpose and tasks; theoretical 

methodological one, which contains scientific approaches and principles 

of operation of the complete formation system of future preschool teachers culture 

in information and communication; organizationally meaningful one, 

the components of which are content, forms, methods, means, pedagogical 

conditions and stages of the research and criterial effective one, the structure 

of which includes components, criteria, indicators, levels of formation 

of information communicative culture of future preschool teachers and predictable 

result, the increase of the level of the formation of information communicative 

culture of future teachers in preschool educational institutions. 

The purpose of the pedagogical technology is the assistance in the formation 

of information communicative culture of future teachers of preschool educational 

institutions. We referred to the main provisions of the systems, competence, 

contextual, activity, personality-oriented, hermeneutic, culturological 

and integrated approaches; described and analysed the components of the 

principles: systematic and sequence, tasks, self-dependence and activity, 

individualization and differentiation of the educational process, fillability and 

openness of educational space, communicative, feedback, communication, 

interactivity. It was found out that the effective organisational methodical means 

of realization of the introduced technologies became such forms and methods 

of work as interlocutions, practical and seminar lessons, problem lectures, 
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psychological pedagogical trainings, business and role-playing games, discussion 

dispute, students creative projects, portfolio method, master classes and so on. 

The main issue of organization and implementation of the pedagogical 

experiment are revealed, the comparison of the results of the recording 

and forming stages about the levels of the formation of information communicative 

culture of future teachers of preschool educational institutions is made.  

The purpose of the pilot stage of the experimental work was to verify 

the effectiveness of the technology of forming the information communicative 

culture of future preschool educators. 

Based on the results of the analysis of the dynamics of the level of formation 

of future preschool educators information communicative culture by all determined 

criteria and indicators, we testify that the number of students in the experimental 

group with the high level of formation of the mentioned culture increased 

by 31,7 %, while changes in the control group were less noticeable, only 11,5 %. 

The number of students in the experimental group with low level decreased 

by 41,1 % comparing with 14,4 % in the control group. 

After analysing the results of the scientific research, we came to theoretical 

and practical conclusions about the effectiveness of the proposed teaching 

technology the application of which has contributed to the formation of 

information communicative culture of future preschool educators. 

Key words: culture, information culture, communicative culture, information 

and communication activity, information and communicative culture of future 

preschool teachers, pedagogical technology, pedagogical institution of higher 

education. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Соціально-економічними 

перетвореннями в суспільстві актуалізувалися культуротворчі функції вищої 

педагогічної освіти, що зі зміною освітніх парадигм і впровадженням 

інноваційних педагогічних технологій, орієнтованих на варіативність, 

індивідуально-творчі форми й методи підготовки фахівців, стала інститутом 

відтворення та трансляції культури. Це викликає необхідність суттєвих змін 

у пріоритетах освітньої політики, оновлення її змісту введенням 

інформаційно-комунікаційних компонентів, створенням інформаційно-

технологічного забезпечення освітнього процесу.  

Ці зміни мають бути спрямовані насамперед на формування 

інформаційно-комунікативної культури, необхідного соціального 

й педагогічного досвіду особистості майбутнього спеціаліста, 

що обумовлюють якість його підготовки, а отже, і відповідність системи 

вищої педагогічної освіти вимогам сучасного інформаційного суспільства. 

Інформаційно-комунікативна культура є базовим уявленням людини 

про інформаційно-комунікаційні процеси в навколишньому світі, суспільстві; 

джерелом тієї чи іншої інформації; системою юридичних і морально-етичних 

норм, чим визначається значущість ціннісної орієнтації в інформаційному 

середовищі. Тож переходом до нової інформаційно-комунікативної 

цивілізації об’єктивуються знання як особистісно-значущий освітній продукт 

і до майбутніх педагогів висуваються вимоги щодо уміння запроваджувати 

методи інфокомунікації, що є потужним засобом міжособистісної 

професійно-педагогічної взаємодії. 

Однак на підставі аналізу поточного стану системи освіти виявили 

тенденцію щодо зниження як загальної культури особистості, так і 

спроможності студентів до пошуку, обробки й аналізу значного обсягу 

професійно-значущої інформації, переведення її в особистісне знання, 

неспроможності передачі таких знань у повному обсязі в професійній 

діяльності. Тож одним із основних завдань сучасної модернізації вищої 
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педагогічної освіти, пов’язаної з її комплексною інформатизацією, стає 

формування інформаційно-комунікативної культури випускників 

педагогічного вишу як визначальної умови розвитку й існування особистості 

в інформаційному суспільстві, як цілісної готовності до успішної адаптації 

людини у світі інформації та комунікацій. Шляхи розв’язання цієї проблеми 

окреслені в таких нормативно-правових документах як-от: Закон України 

„Про основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007–2015 

роки”, Указ Президента України „Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні”, Наказ МОНУ „Правила 

використання комп’ютерних програм у навчальних закладах”, 

Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції 

Державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних 

технологій „Сто відсотків” на період до 2015 року”.  

У законах України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про дошкільну 

освіту”, „Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року” важливим завданням вищої педагогічної освіти визначено 

підвищення рівня загальної культури, професійної компетентності 

спеціалістів педагогічних вишів, спроможних забезпечувати високий рівень 

підготовки фахівців. Розв’язання цієї проблеми неможливе без формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх педагогів, якою 

визначається якість освітнього процесу, забезпечується впровадження 

інноваційних освітніх технологій та якісна професійну діяльність вихователя, 

педагога, викладача вищої школи. 

Наукові дослідження, у яких окреслені тенденції змін професійної 

сфери педагога завдяки процесам інформатизації, визначено потенційні 

можливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

у діяльності сучасних освітніх закладів, були проведені вітчизняними 

(В. Андрущенко, Г. Балл, Н. Балик, В. Беспалько, В. Биков, В. Гершунський, 

С. Гончаренко, Р. Гуревич, М. Жалдак, М. Кадемія, Ю. Машбиць, Н. Морзе, 

І. Роберт,  С. Сисоєва, О. Співаковський та ін.) та зарубіжними науковцями 



23 
 

(А. Тофлер (A. Tofler), І. Браун (I. Broun), Дж. Брунер (J. Bruner), С. Паперт 

(S. Papert), Д. Белшоу (D. Belshaw), Б. Гірш (B. Hirsh), Г. Крибер та Р. Мартін 

(G. Creeber&R. Martin), Л. Манович (L. Manovich), Дж. Стоммел 

(J. Stommel)).  

Питанню професійної підготовки  майбутнього педагога приділяли 

увагу науковці А. Алексюк, Ш. Амонашвілі, Г. Балл, І. Бех, О. Безлюдний, 

Н. Бібік, В. Болотов, А. Вербицький, А. Грітченко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, 

Н. Кічук, В. Коваль, О. Комар, В. Кузь, З. Курлянд, С. Мартиненко, 

М. Мартинюк, О. Овчарук, О. Онопрієнко, Д. Пащенко, 

І. Підласий, О. Пєхота, О. Савченко, В. Сластьонін, С. Совгіра, С. Ткачук, 

А. Трофименко, В. Химинець та ін.; удосконаленню підготовки майбутнiх 

педагогів у сферi інфopмаційних та комунікаційних технологій пpисвячені 

дослідження С. Атонасян, А. Кравцової, М. Лебедєвої, А. Могильова, 

Е. Ракітіна, А. Темербекової та ін.; властивості діяльності та спілкування 

в системі „викладач-учень” із упровадженням інформаційно-комунікаційних 

технологій розглядали А. Брушлинський, Т. Габай, Ю. Машбиць та ін.  

Сучасні підходи до професійної підготовки майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти висвітлено в дослідженнях Т. Алексєєнко, 

О. Бігич, І. Богданової, А. Богуш, С. Болтівець, В. Борової, В. Береки, 

Г. Бєлєнької, Н. Бесараб, К. Волинець, Н. Гавриш, Н. Грами, Н. Денисенко, 

І. Дичківської, Т. Жаровцевої, Л. Зданевич, Д. Ізаренкова, О. Карпової, 

І. Княжевої, О. Кононко, К. Крутій, С. Курінної, І. Мардарової, 

В. Нестеренко, Г. Підкурганної, Т. Поніманської, І. Рогальської-Яблонської, 

М. Роганової, С. Семчук, Р. Стьоркіної, Т. Танько, Р. Хмелюк, Т. Хромцевої, 

Г. Цвєткової, О. Чекан та інших. 

Нині відзначається якісне оновлення змісту дошкільної освіти, 

якою закладається адаптивна інформаційна та комунікаційна основа 

для природного входження дитини в інформаційно-комунікаційне 

суспільство. Це насамперед, у зв’язку з глобальною інформатизацією 

дошкільної освіти актуалізується питання підготовки майбутніх вихователів 

дітей дошкільного віку, які досконало володітимуть сучасними 
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інформаційно-комунікаційними технологіями, новими способами вилучення 

знань із професійно орієнтованої інформації й забезпечення ефективної 

передачі як на технічному рівні, так і на рівні учасників комунікації. Отже, 

актуалізується питання формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів як необхідної умови їхньої орієнтації в сучасному 

інформаційно-комунікаційному суспільстві задля якісної організації 

освітньо-виховного процесу в закладі дошкільної освіти.  

Так, у філософії проблема інформаційно-комунікативної культури 

пов’язана з дослідженням закономірностей прояву інформаційних процесів 

у сфері культури, із осмисленням цінності людини, її неповторності 

як суб’єкта спілкування (К. Абульханова-Славська, В. Розанов, В. Соловйов, 

С. Франк); із усвідомленням особистістю своєї цілісності шляхом 

самореалізації в суспільно творчій діяльності (Г. Батищев, М. Бахтін, 

М. Бердяєв, І. Кант). Психологічний механізм формування культури, 

детермінанти розвитку особистості відображено в працях В. Біблера, 

Л. Виготського, Е. Гуссерля, М. Кагана, Л. Когана, О. Леонтьєва, 

М. Мамардашвілі, А. Петровського, С. Рубінштейна та ін.  

У низці педагогічних досліджень здійснено аналіз теоретичних основ 

комунікативної культури (А. Богуш, Н. Волкова, О. Гаврилюк, К. Галацин, 

М. Заброцький, І. Зязюн, Л. Руденко, В. Садова та ін.); розкрито сутність 

та структуру, а також закономірності й механізми функціонування 

комунікативної культури (Г. Андреєва, В. Кан-Калик, Я. Коломінський, 

О. Леонтьєв, Б. Ломов, С. Мойран, Ю. Пассов, Б. Паригін та ін.); аналіз 

комунікативних умінь і навичок (І. Добрянський, В. Кан-Калик, Ю. Пассов, 

Т. Яковлєва та ін.), розвиток  комунікативних компетентностей (О. Волченко, 

Т. Колодько, С. Ніколаєва, Т. Симоненко, Г. Хорошавіна та ін.), 

комунікативні здібності студентів (І. Архипова, О. Овчинникова, 

К. Платонов, О. Солдатченко та ін.). 

Проблему формування інформаційно-комунікативної культури та її 

складових у майбутніх фахівців розглянуто в публікаціях Д. Коваленка, 

І. Коляди, Є. Кравченко, Ю. Матвєєвої, С. Семчук та ін. Зокрема, проблему 
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формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх педагогів 

дошкільної освіти розкрито в низці дисертаційних робіт: формуванню 

інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів присвячено праці С. Дяченко, Т. Котик, 

І. Таран та ін.; упровадженню комп’ютерних технологій у закладах 

дошкільної освіти – Ю. Горвіц, С. Дяченко, О. Зворигіна, Н. Кирста, 

Н. Лисенко, Т. Марковська, В. Могільова, В. Моторін, С. Новосьолова, 

С. Пейперт, Г. Пєтку та ін.; застосування засобів інформаційно-

комунікаційних технологій у сучасній дошкільній освіті як одного 

з найважливіших чинників підвищення рівня ефективності процесу навчання 

відзначались у дослідженнях Н. Аль-Хаманді, В. Борової, Т. Марковської, 

С. Семчук, І. Тимофєєвої, О. Чекан, Г. Шматченко та інших. 

Проте проблема формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів не віднайшла 

достатнього висвітлення в наукових працях, незважаючи на її значущість для 

теорії та практики професійної освіти. 

Отже, актуальність нашого дослідження визначається низкою 

суперечностей, зокрема:  

− на суспільно-політичному рівні: між розвитком глобалізаційних 

процесів, виникненням потреби в нових формах інформаційно-культурної 

взаємодії та необхідністю підвищення рівня ефективності інформаційно-

комунікативної діяльності сучасного вихователя закладу дошкільної освіти;  

− на соціально-педагогічному рівні: між посиленням вимог до якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти 

та недостатньою розробленістю теорії формування інформаційно-

комунікативної культури; 

− на теоретико-методологічному рівні: між необхідністю практичного 

розв’язання проблеми формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів та недостатнім науково-методичним забезпеченням 

цього процесу.  

Зважаючи на актуальність і практичну значущість окресленої 
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проблеми, обрано тему наукового дослідження: „Формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів”.  

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

Дисертація є складником комплексного дослідження кафедри 

педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Державного 

вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний 

університет” „Інноваційні технології в технологічній освіті” (державний 

реєстраційний номер 0115U003307). Тему наукового дослідження 

затверджено рішенням Ученої ради Державного вищого навчального закладу 

„Донбаський державний педагогічний університет” (протокол № 4 від 

26 грудня 2014 року) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол № 1 від 27 січня 2015 року). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

вихователів у закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – технологія формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів у процесі професійної підготовки. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати, розробити 

та експериментально перевірити технологію формування інформаційно-

комунікативної культури  майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів у процесі професійної підготовки. 

Завдання дослідження:  

1. На підставі аналізу наукової філософської, культурологічної 

та психолого-педагогічної літератури розкрити теоретичні аспекти проблеми 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів. 

2. Визначити зміст та структурні компоненти інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів. 

3. Дослідити стан сформованості інформаційно-комунікативної 
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культури майбутніх вихователів за визначеними критеріями та показниками. 

4. Розробити та науково обґрунтувати технологію формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

5. Упровадити технологію формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів та експериментально перевірити 

її ефективність. 

Відповідно до визначених завдань застосовано комплекс таких методів 

дослідження: теоретичні – аналіз (системно-комплексний, категоріальний, 

критеріальний, порівняльний) філософської, психолого-педагогічної, 

культурологічної, науково-технічної літератури з метою розкриття сутності 

категорії інформаційно-комунікативна культура майбутніх вихователів, 

основних її компонентів, критеріїв; узагальнення педагогічного досвіду 

з питань підготовки майбутніх вихователів до інформаційно-комунікативної 

діяльності; проектування й моделювання для визначення логіки дослідження 

та розробки моделі технології формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів; емпіричні – анкетування, бесіди, 

тестування, експертне оцінювання, спостереження, самооцінка, 

стандартизовані методики, педагогічний експеримент (констатувальний, 

формувальний, контрольний), порівняння експериментальних даних із метою 

перевірки ефективності розробленої технології формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів; статистично-математичні – реєстрація, аналіз та змістова 

інтерпретація результатів дослідження; статистична обробка одержаних 

результатів і забезпечення їх вірогідності.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

− уперше науково обґрунтовано й розроблено технологію формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, що характеризується системно-функціональною 

єдністю блоків (цільового; теоретико-методологічного; організаційно-

змістового та критеріально-результативного), поетапною реалізацією 
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процесу розвитку взаємопов’язаних компонентів інформаційно-

комунікативної культури як цілісного інтегративного професійно значущого 

утворення у структурі особистості майбутнього педагога, що ґрунтується 

на інформаційно-комунікаційній парадигмі як провідного принципу 

підготовки майбутніх вихователів до роботи за умов комплексної 

інформатизації освіти; забезпеченням сформованості високого рівня їх 

готовності до ефективної професійно-педагогічної комунікації; 

застосуванням сучасних інформаційно-комунікативних технологій 

у професійній діяльності, орієнтованої на реалізацію основних освітніх 

завдань сучасного закладу дошкільної освіти; 

− уточнено суть понять „культура”, „інформаційна культура”, 

„комунікативна культура”, „інформатизація”, „комунікація”, „професійно-

педагогічна культура майбутніх вихователів”; критерії, показники та рівні 

сформованості інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів; 

− подальшого розвитку набули зміст і методи формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти; методи, засоби та форми моніторингу якості професійної 

інформаційно-комунікативної підготовки майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти.  

Практичне значення отриманих результатів полягає 

в експериментальній апробації технології формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів; розробці методико-діагностичного пакету оцінювання рівнів 

сформованості інформаційно-комунікативної культури; упровадженні 

елективного курсу „Формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутнього вихователя”.  

Матеріалами дослідження можуть послуговуватися викладачі 

та студенти при вивченні педагогічних дисциплін, при написанні навчальних 

програм, розробці та коригуванні навчальних планів, у системі 

позааудиторної роботи зі студентами, а також при проведенні лекцій, 
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практичних занять, семінарів, педагогічної практики в закладах дошкільної 

освіти з метою якісної підготовки майбутніх вихователів до професійної 

діяльності в інформаційно-комунікаційному середовищі.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Харківського 

коледжу Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія” Харківської обласної ради (довідка № 01-12/312/а від 

21.03.2017 р.), Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія” Харківської обласної ради (довідка № 01–13/390 від 12.04.2017 р.), 

Красноградського коледжу Комунального закладу „Харківська гуманітарно-

педагогічна академія” Харківської обласної ради (довідка № 102 

від 13.04.2017 р.), Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (довідка № 1915 від 15.05.2017 р.) та ДВНЗ „Донбаський 

державний педагогічний університет” (довідка № 68-18-314/1 

від 24.04.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача в праці, 

написаній у співавторстві [1], полягає в узагальненні поглядів науковців 

щодо розуміння сутності інформаційної компетентності, визначено 

педагогічні аспекти формування інформаційної компетентності майбутніх 

педагогів; у роботі [12] розглянуто проблему активності й пізнавальної 

самостійності студентів у процесі навчання, інтересу до знань на сучасному 

етапі розвитку педагогічної освіти. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дослідження обговорювалися на науково-практичних і науково-методичних 

конференціях різного рівня: Міжнародних – „Нові інформаційні технології 

в освіті для всіх: моделі та інфраструктура” (Київ, 2012), „Актуальные 

вопросы развития экономики и профессионального образования в 

современном обществе” (Елабуга, 2015), „Управління якістю підготовки 

фахівців” (Одеса, 2015), „Проблеми та перспективи розвитку освіти” (Київ, 

2015), „Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на 

сучасному етапі” (Київ, 2015), „Pedagogika. Problemy, osiągnięcia, 

innowacyjność, praktyki, teoria” (Варшава, 2015), „Pedagogika. Realizacja badań 
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i projektów” (Варшава, 2015), „Сучасна педагогіка: теорія, методика, 

практика” (Хмельницький, 2015), „Сучасні тенденції розвитку освіти і науки 

в інтердисциплінарному контексті” (Дрогобич, 2015), „Science and 

civilization” (Шеффілд, 2016), „Педагогіка і психологія: сучасні методики та 

інновації, досвід практичного застосування” (Миколаїв, 2016), „Научная 

весна – 2016” (Киев, 2016); Всеукраїнських – „Формування професійної 

культури майбутніх педагогів в умовах модернізації освіти” (Харків, 2012), 

„Актуальні питання методики навчання як чинника підвищення якості 

професійної підготовки фахівців у вищій школі” (Харків, 2015), „Наука 

ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку” (Бердянськ, 2017). 

Основні результати дисертаційної роботи обговорювалися 

на засіданнях кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної 

освіти Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний 

педагогічний університет” (2015 – 2018 рр.).  

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 25 наукових 

працях (2 у співавторстві), з них – 9 статей у провідних наукових фахових 

виданнях України, зокрема – 1 видання, що включено до наукометричної 

бази Index Copernicus; 1 – у зарубіжному науковому виданні, 15 – тези 

у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел (326 найменувань, із них – 7 англійською мовою), 15 додатків 

на 52 сторінках. Робота містить 18 таблиць, 12 рисунків. Загальний обсяг 

роботи становить 261 сторінку, із них 159 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 

ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

1.1. Формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів як психолого-педагогічна проблема 

 

На сучасному етапі реформування вищої освіти радикальні зміни, що 

відбуваються в суспільстві, пов’язані з процесами глобальної інформатизації 

та масової комунікації. Це потребує створення нових педагогічних умов 

та пошуку новітніх методик викладання різних дисциплін, за допомогою 

яких забезпечувалася б підготовка висококваліфікованих вихователів.  

З розвитком інформаційно-комунікативного суспільства підвищується  

потреба у вихователях, які володіють новими способами вилучення 

із професійно орієнтованої інформації знань та забезпечення їх ефективної 

передачі як на технічному рівні, так і на рівні комунікації. Тож із переходом 

до нової інформаційно-комунікативної цивілізації посилюються вимоги щодо 

володіння майбутніми вихователями навичками інфокомунікації, 

що є потужним засобом міжособистісної професійно-педагогічної взаємодії. 

При цьому вони повинні володіти високим рівнем культури, 

що формуватиметься в процесі систематичної й неперервної якісної освіти. 

Відповідно до тенденцій, заданих Болонським процесом, на сьогодні 

оновлені українські освітні стандарти  стали модульними, орієнтованими 

на вибір освітніх програм самими студентами відповідно до їхніх 

професійних здібностей та інтересів [42; 73; 323; 326]. 

Сучасні науковці (О. Авраменко [3], І. Булах [34], В. Зінченко [82], 

В. Котяк [152], О. Ляшенко [172],  В. Кремінь [206], І. Прокопенко [241], 

Р. Яковлєва [193] та інші) стверджують, що якісна освіта є необхідною 

умовою забезпечення сталого розвитку суспільства, гуманізації суспільно-
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економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості, 

є фактором соціальної стабільності в Україні. 

Для другої половини ХХ століття властиве прискорення науково-

технічного прогресу й посилення його впливу на всі сфери життя 

суспільства. У зв’язку з глобальною інформатизацією суспільства у системах 

науки, культури, освіти все більше уваги приділяється новим інформаційним 

технологіям, а гуманітарні основи інформатизації, сконцентровані 

на інформаційно-комунікативній культурі особистості й суспільства, 

залишаються осторонь. Збільшення інформаційних ресурсів призвів до 

протиріч між виробництвом та застосуванням інформації. Інформаційний 

надлишок перетворився на дефіцит потрібної інформації.  

Підходи до проблеми інформаційно-комунікативної культури стали 

здійснюватись уже в 70–80 роки ХХ століття, причому в різних галузях 

науки: філософії та культурології, інформатиці та семіотиці, психології та 

педагогіці, мистецтвознавстві та соціології.  

Термін „інформаційне суспільство” характеризує суспільство, у якому 

кожен міг би створювати інформацію й знання, мати до них доступ, 

користуватися й обмінюватися ними для того, щоб дати … можливість 

повною мірою реалізувати свій потенціал” [78, с. 5]. 

В. Кириленко зазначає, що  „інформаційне суспільство” характеризує 

суспільство, у якому функціонує інформація високої якості, а також є всі 

необхідні засоби для її зберігання, розподілу й застосування. Інформація 

легко та швидко поширюється на вимогу зацікавлених людей, організацій 

і подається їм у звичній для них формі. Вартість користування 

інформаційними послугами настільки не висока, що вони стали доступними 

кожній людині. В інформаційному суспільстві люди мають можливість 

отримувати доступ до надійних джерел інформації. Процес комп’ютеризації 

позбавляє їх рутинної роботи, дозволяє забезпечити високий рівень 

автоматизації обробки інформації в освіті, виробництві, в соціальній сфері” 

[105, с. 13]. 
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Інформаційно-комунікативна культура, як частина загальної культури, 

як містке та складне поняття, потребує окремого розгляду вхідних до неї 

понять. 

Поняття „інформація” широковживане. Воно походить від  латинського 

„informatio”, що в перекладі означає роз’яснення, виклад.  

В Українському педагогічному словнику термін „інформація” 

визначається як одне з загальних понять науки; у широкому розумінні – нові 

відомості про навколишній світ, одержувані в результаті взаємодії з ним [57]. 

 У словнику зазначається, що термін «інформація» останнім часом 

широко вживається в усіх галузях науки, зокрема у філософії, психології, 

педагогіці, соціології, лінгвістиці. Спроби поцінувати не тільки кількісну, 

а й якісну сторону інформації впливали на розвиток семантичної 

та прагматичної інформації. Основою прагматичних концепцій 

є вимірювання кількості ціннісної інформації, а семантичною оцінкою 

відбивається сенс, зміст повідомлень. Також інформація може існувати 

у вигляді текстів, малюнків, світлин, відео, сигналів, радіохвиль, імпульсів, 

жестів і міміки, запаху та смаку тощо. 

Американський дослідник Р. Тейлор визначив типи застосування 

інформації:  

− інформація висвітлюється (створюється контекст або щоб краще 

зрозуміти ситуацію);  

− інформація потрібна для розуміння проблеми (інформація 

застосовується більш вибірково, ніж у висвітленні, щоб уточнити аспекти 

проблеми); 

− інструментальна (застосовується для створення алгоритму); 

− фактична (застосовується для представлення фактів, явищ, 

дійсності); 

− констатувальна (застосовується для перевірки даних); 

− проектувальна (застосовується для передбачення майбутніх дій);  

− мотиваційна (застосовується для спрямування певних дій); 
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− особистісна або політична (застосовується для повноцінного 

функціонування в соціумі) [324].  

Розвиток новітніх комп’ютерних технологій в освіті, інформатизація, 

розвиток нових засобів зв’язку, опрацювання інформації – усе це надало  

терміну „інформація” надзвичайно великого значення. Із нашого погляду, 

інформація має бути об’єктивною, достовірною, повною й актуальною. 

І. Мочалов та В. Онопрієнко визначають інформатизацію як зміну 

системних якостей галузі освіти, із метою посилення її чутливості 

до інновацій, надання можливостей активного цілеспрямованого 

застосування світових інформаційних потоків, нових можливостей впливати 

на освітню, наукову, професійну траєкторію, а з ними й на історичну 

траєкторію країни [195, c. 16–17]. 

Є. Семенюк перевагу надає більш технологічним аспектам 

інформатизації й уважає, що це процес створення, розвитку й загального 

застосування інформаційних засобів і технологій, чим забезпечується 

досягнення й підтримка рівня інформованості всіх членів суспільства, 

необхідного й достатнього для кардинального поліпшення якості праці 

й умов життя в суспільстві [259].  

За сучасних умов невід’ємною складовою інформатизації суспільства 

є інформатизація освіти, що є комплексом заходів щодо перетворення 

педагогічних процесів за допомогою інформаційної продукції, засобів, 

технологій. Теоретична основа інформатизації освіти – це, насамперед, 

інформатика.  Сьогодні освіта стоїть нарівні з глобальними проблемами 

людства – розвитку земної цивілізації, екології, енергетики, кібернетики,  

харчування тощо.  

Для інформатизації освіти необхідна відповідна професійна підготовка 

майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти на сучасному рівні 

інформаційного суспільства. Тож, основною метою інформатизації освіти 

є підготовка вихователів, які б володіли необхідними навичками 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, тобто могли 
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б запроваджувати інформаційні методи й технології навчання у своїй 

майбутній професійній діяльності. 

Інформатизація освіти в контексті постіндустріального суспільства 

перебуває в колі досліджень вітчизняних, сучасних і зарубіжних науковців, 

серед них: О. Буйницька [32], Р. Гуревич [63]; С. Дяченко [72], С. Литвинова 

[168], Ю. Машбиць [207], Л. Петухова [217], О. Подзигун [223], Р. Барт [320], 

Т. Вамос [322], Г. Міллер [321] та інші. Дослідники наголошують, 

що здійснення підготовки майбутніх фахівців неможливе без упровадження 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Вироблені в цих 

дослідженнях положення й висновки мають важливе значення для 

формування й удосконалення вмінь і навичок роботи з інформацією, 

послуговування нею для навчання, саморозвитку,  самовдосконалення 

й самореалізації, важливо сформувати в майбутніх фахівців уявлення про 

діалогічність, варіативність, відкритість знань, виробляти потребу 

в неперервній освіті.  

Іншим напрямом упровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у вищій освіті є мережа Інтернет, що сприяє об’єднанню 

користувачів у кіберкомунікативні співтовариства завдяки своїм унікальним 

можливостям — анонімний характер електронної комунікації дає можливість 

долати расові, вікові, статеві та фізичні перешкоди, виникає якісно новий 

спосіб асинхронних комунікацій, скасовується обмеження тимчасових поясів 

і розпорядку дня. Електронній комунікації властивий „ефект 

запам’ятовування” завдяки можливості запису та збереження повідомлень. 

На цих базових тезах побудовано розгорнуту схему додаткових 

можливостей: сприяння взаєморозумінню, толерантності та готовності 

сприйняти чужі погляди й розходження, виробленню загальних цінностей 

[292]. 

Із погляду Т. Гостевич, інформатизація освіти − це не тільки 

збільшення комп’ютерів в освітніх закладах та розширення доступу 

до мережі Інтернет, а й розробка нових освітніх технологій, які 

сприяютимуть підвищенню рівня якості освіти шляхом фундаменталізації, 
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застосовуючи різні підходи з запровадженням інформаційного 

інструментарію [59, c. 195].  

Нині дуже необхідне забезпечення освітньої педагогічної системи 

кваліфікованими кадрами, і вимоги, що висуваються до неї відбиваються на 

якісних характеристиках сучасного вихователя. 

Інформатизація дошкільної освіти – це комплексний, багатоплановий, 

ресурсомісткий процес, обумовлений вимогою сучасного суспільства, 

що розвивається й потребує готовності його членів до праці в десятки разів 

більш продуктивної та творчої [182, c. 29].  

У низці нормативних документів України обумовлена необхідність 

формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніми 

педагогами й упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, 

а саме:  Закон „Про вищу освіту” [235]; Проект Концепції розвитку освіти 

до 2025 року, концептуальні засади реформування освіти „Нова українська 

школа” [239]; Закон України „Про інформацію” [237].  У Законі України 

„Про Національну програму інформатизації” йдеться про те, що всі процеси 

інформатизації необхідно спрямовувати на створення умов для задоволення 

інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі 

розвитку, розробки, упровадження інформаційних систем, мереж, ресурсів та 

інформаційних технологій, створених на основі застосування сучасної 

обчислювальної техніки [ 238, c. 1–9];  

Відповідно до Закону України „Про дошкільну освіту” вихователь 

закладу  дошкільної освіти – це особа з високими моральними якостями, яка 

має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність 

та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої є показником 

спроможності виконувати професійні обов’язки [235]. 

Для визначення поняття „інформаційно-комунікативна культура”, 

необхідно з’ясувати ключові поняття феномена: „культура”, „культура 

особистості”, „інформаційна культура” та „комунікативна культура”,  

що для нашого дослідження є ключовими.  
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Різноманіттям ознак культури передбачається велика кількість 

як до вивчення самого феномена культури, так і процесу її формування. 

Звернімося до поняття „культура”, що було введено у філософський 

обіг у ХVІІІ столітті, і зауважимо, що єдиного загальновизначеного 

пояснення слова „культура” не існує.  

Особливого значення для дослідження інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів набувають праці вчених, у яких 

досліджувалася проблема культури у філософському та соціологічному 

напрямках, науковці досліджують педагогіку культури (С. Гессен, І. Зязюн), 

філософію культури  (М. Каган, В. Межуєв). 

С. Гессен уважає, що „культура є метою існування сучасної людини, 

а самозбереження – це тільки необхідна передумова культури” [55, с. 26]. 

М. Каган упевнений, що зв’язок людини та культури позначається обопільно: 

„людина творить культуру й культура творить людину” [94].  

А. Арнольдов відзначає, що „культура – це система, що історично 

розвивається, створених людиною матеріальних і духовних цінностей, 

соціокультурних норм, способів організації поведінки та спілкування, 

а також обумовлений способом матеріального виробництва процес розвитку 

сутнісних сил людини, її самореалізації, процес її творчої діяльності, 

соціально значущої за своєю суттю та спрямованої на освоєння та зміну 

світу, у якому живе людина” [7, с. 13]. 

За В. Межуєвим, у філософському відкритті культури полягає  

відкриття особливого виду буття – не божого чи природного, а саме 

людського, що володіє відносно незалежністю та свободою по відношенню 

до перших двох [188, с. 44–45]. 

Н підставі аналізу термінологічних словників дійшли висновку про 

різноманітність поглядів на поняття культури, її роль у розвитку особистості 

(таблиця 1.1): 
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Таблиця 1.1 

Тлумачення поняття „культура” 

№ Словник Тлумачення 

 

1.  Великий тлумачний 

словник сучасної 

української мови 

Це сукупність матеріальних і духовних 

цінностей, створених людством протягом 

його історії;  освіченість, вихованість; рівень, 

2.  (В. Бусел[38])  ступінь досконалості якої-небудь 

галузі господарської або розумової 

діяльності; розведення, вирощування якої-

небудь рослини або тварини. 

3.  Український 

педагогічний словник 

(С. Гончаренко [57]) 

Це сфера духовного життя суспільства, що 

охоплює насамперед систему виховання, 

освіти, духовної творчості (особливо 

мистецької), а також установи й організації, 

що забезпечують їх функціонування (школи, 

вузи, клуби, музеї…). Водночас під К. 

 розуміють рівень освіченості, вихованості 

людей, а також рівень володіння якоюсь 

галуззю знань або діяльності  

4.  Педагогічний 

енциклопедичний 

словник  

(Б. Бім-Бад [211]) 

Автор розуміє й тлумачить культуру „як 

певний рівень розвитку суспільства, творчих 

сил та здібностей людини, які виражені 

в типах і формах організації життєдіяльності 

людей, в їх взаємовідносинах, а також 

у створюваних ними матеріальних 

та духовних цінностях”  

5.  Соціолого-

педагогічний словник 

[275, с. 123] 

 

Культура характеризується як „особливості 

поведінки, свідомості й діяльності людей 

у конкретних сферах громадського буття” 

6.  Філософський 

енциклопедичний 

словник 

[293] 

„Культура – (лат. сulturа) обробка, виховання, 

освіта, розвиток, шанування, специфічний 

спосіб організації та розвитку людської 

життєдіяльності, що представлений 

в результатах матеріальної та духовної праці; 

в системі соціальних норм та закладів; 

у духовних цінностях; у сукупності ставлення 

людей до природи, між собою та до самого 

себе”  

 

Слід зазначити, що ґенеза поняття „культура” ще здавна стосувалася  

характеристики внутрішнього, глибокого світу особистості.  
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Виокремлюють два основних носії культури – суспільство 

й особистість. У контексті нашого дослідження нас цікавить культура в 

особистісному аспекті. 

Саме культура є мірилом розвитку особистості, оскільки в ній  

віддзеркалюється не тільки обсяг засвоєних цінностей людської діяльності, 

а й сам спосіб, у який людина залучається до таких цінностей [305]. 

У педагогічному енциклопедичному словнику культура особистості 

як складова загальнолюдської культури, розглядається як якісна 

характеристика особистості, що потребує формування й розвитку, прямо 

пропорційній завзятості особистості в праці, наполегливості в освіті 

та постійності в самовдосконаленні, що дає можливість особистості жити 

в гармонії з загальнолюдською культурою [211].  

Особистість є не тільки суб’єктом, а й об’єктом культури. Це означає, 

що чинною на кожному історичному етапі культурою розвивається людина 

як об’єкт культури. При цьому, розвиваючись, людина творить „культуру” 

та привносить у неї д9. 

Найбільш продуктивно завдяки культурі особистість розвивається 

в індивідуальній діяльності, як способу людської діяльності, що сприяє 

саморозвитку та самовдосконаленню людини, розгортанню й реалізації 

її сутнісних сил і здібностей [52;  61; 258; 309]. Людина як суб’єкт діяльності 

планує, організовує, спрямовує та корегує її. Згідно з принципом єдності 

пізнання та діяльності [250], саме „діяльністю формується сама людина 

як особистість та її культура” [81, с. 79].   

Культура за своїм змістом та особливостями виникнення пов’язана 

зі способом організації й розвитку людської життєдіяльності, людською 

працею та взаємодією між людьми; землеробством; рівнем освіченості, 

вихованості, а також рівнем володіння якоюсь галуззю знань.  

Культура в освіті – це змістова складова, джерело знань про природу, 

суспільство, способи діяльності, емоційно-вольового й ціннісного ставлення 

людини до тих, хто поряд, до праці, спілкування тощо [150]. 
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Отже, культурою в широкому сенсі охоплюються як матеріальні, так і 

духовні засоби життєдіяльності особистості, створені самою особистістю. 

Інформаційна культура особистості, за визначенням Н. Гендіної, – 

це одна зі складових загальної культури людини; сукупність інформаційного 

світогляду й системи знань і вмінь, якими забезпечується цілеспрямована 

самостійна інформаційна діяльність по оптимальному задоволенню 

індивідуальних інформаційних потреб із упровадженням як традиційних, так 

й інформаційно-комунікаційних технологій [54].   

За О. Матвійчик, інформаційна культура – це сукупність знань, умінь 

і навичок, якими забезпечується оптимальне здійснення індивідуальної 

інформаційної діяльності, спрямованої на задоволення як професійних, 

так і непрофесійних потреб; критеріями інформаційної культури вважає таке 

вміння адекватно формулювати свою потребу в інформації, уміння 

ефективно здійснювати пошук необхідної інформації, уміння адекватно 

відбирати й оцінювати інформацію, наявність комп’ютерної грамотності 

[185]. 

Інформаційну культуру О. Кух визначає як рівень умінь 

цілеспрямованої роботи з інформацією, упровадження нових інформаційних 

технологій для роботи з нею; а також сформованість системи наукових знань 

і морально-етичних норм роботи з інформацією [161].  

В. Кириленко вважає, що складовою інформаційної культури 

є комп’ютерна грамотність – уміння читати, писати, малювати, віднаходити 

інформацію та працювати з програмами на персональному комп’ютері [104], 

але вперше було вжито термін „інформаційна грамотність” 1977 року 

у США [85].  

Поняття „грамотність” в українській мові означає навички досконало 

читати й писати, однак не в повні відображає різнобічні та складні знання 

й уміння, пов’язані з застосуванням інформації. Інформаційна грамотність 

є основою, початковим ступенем формування інформаційної культури, нею 

охоплюється сукупність знань, умінь, навичок студентів, завдяки чому вони 

можуть ефективно віднаходити, пооціновувати, застосовувати інформацію 



41 
 

для успішного послуговування нею в різноманітних видах 

діяльності [53,c. 80]. 

Проаналізувавши наукові дослідження ми визначили основні напрями 

інформаційної культури:  

− формування інформаційної культури особистості (М. Близнюк [25], 

І. Коляда [144], О. Шиман [312]);  

− роль інформаційної культури в розвитку суспільства 

(В. Гурковський [64], Н. Дзюба [68];  

− місце інформаційної культури в загальній культурі особистості 

(М. Вохришева [48], В. Пикало [218]);  

− інформаційна культура в освітньому процесі вищої школи 

(В. Биков [22], М. Жалдак [76], А. Коломієць [142], Н. Морзе [194]. 

Поняття „комунікативна культура” також широко вживається 

в категоріальному апараті всіх дисциплін, якими так чи інакше 

розглядаються проблеми спілкування: педагогіці, загальній і соціальній 

психології, філософії, мовознавстві.  

Філософський зміст поняття „комунікативна культура” полягає 

у специфічному виявленні соціальної культури, що характеризується 

„людським виміром” суспільних і міжсуб’єктних відносин і спрямований 

на взаємозбагачення індивідів засобами інформаційного обміну, 

взаємотрансляції знань, поширення позитивного досвіду спільної 

життєдіяльності [256]. 

За В. Садовою, комунікативна культура – це „динамічне особистісне 

утворення, у якому концентрується мистецтво мовлення та слухання, 

об'єктивного сприйняття та правильного розуміння школяра, сприяє  

побудові  гуманних  взаємин  і  досягненню  ефективної взаємодії на основі 

спільних інтересів” [255].  

Справедливо зауважують науковці Т. Єрмекова та К. Абішев, 

які визначають комунікативну культуру складовою професійної культури 

особистості, якою охоплюється, зокрема професійна мовленнєва культура 

та професійна культура мислення. Мовлення є найбільш універсальним 
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засобом комунікації, а передача інформації за допомогою мови 

найефективніша [74]. Мовленнєва культура на сьогодні вважається 

невід’ємною частиною загальнокультурної, інформаційної, професійної, 

комунікативної культури. 

Л. Руденко у своєму дослідженні розглядає комунікативну культуру 

як систему особистісних якостей викладача, якою охоплюються такі 

компоненти: творче мислення, культура жестів і пластики рухів у ситуації 

спілкування, культура сприйняття комунікативних дій партнера по 

спілкуванню, культура емоцій, культура комунікативних умінь; як компонент 

педагогічної культури, як особистісний компонент професійної майстерності, 

як умова успіху педагогічного процесу та комфортності педагога в його 

професійній діяльності [251]. 

В. Кан-Калик підкреслює, що комунікативна культура педагога 

виражається в умінні налагоджувати гуманістичні, особистісно орієнтовані 

взаємини з учнями й колегами та передбачати наявність у нього: орієнтації 

на визнання позитивних якостей іншого; здатність до емпатії, розуміння 

та врахування емоційного стану іншої людини; уміння підтримувати 

позитивний зворотний зв’язок іншому, мотивування тих, хто навчається, 

на діяльність і досягнення висот у ній; конкретних комунікативних умінь; 

поваги до самого себе, знання власних сильних сторін, уміння реалізовувати 

їх у власній діяльності; спроможності здійснювати педагогічну підтримку 

організації спільної діяльності та міжособистісного спілкування; мовленнєвої 

культури [98]. 

Комунікативна культура – це здатність до узгодження й співвіднесення 

власних дій із іншими, прийняття та сприйнятливості іншого, добору 

аргументів, розуміння й шанобливого ставлення до думок інших, чим 

забезпечується регулювання взаємин у досягненні спільної мети діяльності; 

а також готовністю до тактовної комунікативної взаємодії й рефлексії 

в комунікативній діяльності [249, c. 12–13]. Воднораз комунікативною 

культурою виражається потреба в іншому, уміння приймати позицію 

партнера, розширення меж комунікативної діяльності, висуваються змістові 
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засади взаєморозуміння людей у суспільстві, міру й еталони форм 

спілкування й поведінки. 

О. Гаврилюк наголошує, що комунікативна культура є необхідною 

умовою формування сучасної особистості, засобом самореалізації 

й досягнення успіху, самоствердження та способом досягнення мети 

в міжособистісних взаєминах [49].   

На підставі аналізу наукових джерел, ми переконалися, що більшість 

сучасних науковців уважають, що основою комунікативної культури 

є спілкування: його роль у становленні особистості, механізми та функції, 

мотиви, соціальні настанови, особливості психічних процесів при 

комунікації, сприйняття й  порозуміння людьми один одного, проблеми 

комунікативної культури та комунікативної компетентності тощо 

(Т. Чмут [307; 308]; О. Смолинська [274]; Л. Орбан-Лембрик [203]; 

В. Малахов [179]; Л. Ситниченко [268];  В. Сергеєва [261] та інші). 

Науковець О. Гаврилюк у науковому дослідженні довела, що лише 

незначна частина майбутніх фахівців досягає високого рівня культури 

спілкування за умов спонтанного розвитку цього складного особистісного 

утворення. У більшості студентів не розвинена комунікативна культура, вони  

схильні переважно до репродуктивної діяльності, у майбутніх педагогів 

обмежені знання про феномен комунікативної культури, вони безініціативні, 

не спостерігається прагнення до самовдосконалення. І це негативно впливає 

на особисті досягнення в професійній діяльності [49].   

Культура спілкування майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів визначається сформованістю своєрідних умінь і навичок, як-от: 

ввічливістю, тактовністю, повагою, доброзичливістю, терпимістю; 

додержання певних правил вербального й невербального спілкування, 

етичних норм мовленнєвого етикету, що є одним із показників взаємин 

майбутніх вихователів у процесі спілкування.   

С. Максименко виокремлює у спілкуванні такі основні функції: 

комунікативну, інтерактивну та перцептивну [177, с. 80]. Перша функція – 

комунікативна – нею охоплюються всі процеси, що можуть бути описані як 
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передача-прийом інформації. Ці два моменти комунікативної  взаємодії між 

людьми нерозривні в усіх царинах життя суспільства, у різних видах 

діяльності: передачею інформації припускається, що її хтось отримує. 

Особливості її визначаються характером функціональних зв’язків між 

людьми, що складаються у спільній діяльності й міжособистісними 

стосунками. 

Культура поведінки, культура спілкування, культура мовлення, тобто 

все, що пов’язане з поняттям  „культура”, сьогодні є досить актуальним. 

Культура мовлення кожної дитини має вирішальне значення 

для подальшого її розвитку, вона  народжується з готовим апаратом 

мовлення, який розвивається в умовах життя. Прoцес рoзвитку мовлення 

й оволодіння дитиною мовою відбувається з певними віковими 

закономірностями. Оволодіння культурою мовлення й мовленнєвого 

cпілкування розпoчинається ще в дoшкільному віці й залежить від родини, де 

панує любов і взаємоповага, від вихователів дошкільних навчальних 

закладів. Культурою мовлення охоплюється спосіб життя, основні права 

людини, системи людських цінностей, традиції, вірування. Cаме завдяки 

культурі мовлення формується мисляча людина, людина-творець, людина, 

спроможна аналізувати себе і cвоє оточення. 

Контакти між особистостями не обмежуються лише потребами 

в передачі інформації. У мовленнєвому процесі передбачається певний вплив 

на інших людей, на зміну їхньої поведінки та спільної діяльності. У такий 

спосіб позначається інтерактивна функція спілкування. 

Мова – це феномен, у якому відтворені всі тонкощі сприйняття 

навколишнього світу, зафіксовано ставлення до всіх форм культури, 

акумульовані знаряддя розвитку мислення та творення духовної культури. 

Єдність культури й мови є головною передумовою освоєння навколишнього 

світу, здійснення комунікативної діяльності та соціального розвитку країни, 

духовності громадян та їхньої національної свідомості. 

Із погляду М. Пентилюк, підвищення рівня як загальної культури, так 

і культури мовлення, мислення, формування мовної особистості, яка вільно 
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володіє мовою, у якої високий рівень комунікативної компетентності 

незалежності суджень у поєднанні з повагою до поглядів інших людей, 

почуття самоповаги, здатність орієнтуватись у світі духовних цінностей, 

уміння приймати рішення й нести відповідальність за свої дії й учинки [213, 

с. 55]. 

У педагогічній літературі значна увага приділяється комунікативній 

культурі, що розглядається так:  

-  вивчення особливостей педагогічного спілкування та педагогічної 

діяльності у взаємозв’язку з особистісними якостями педагога-вихователя 

(О. Корніяка [147], Р. Павелків [210]  та інші); 

-  культура педагогічного спілкування (Н. Голярдик [56], 

Ю. Кудінов [154]та інші); 

- технологія педагогічного спілкування (О. Мальнєва [180], 

Л. Савенкова [253] та інші); 

- специфіка міжособистісного спілкування (Л. Кайдалова [95], 

І. Бех [19] та інші); 

- культура мовленнєвого спілкування (В. Борова [30], 

Ю. Ткаченко [288] та інші);   

- невербальне спілкування (Ф. Бацевич [17], Т. Чмут [307] та інші); 

- формування комунікативних умінь і навичок у вихователя 

(А. Богуш [26],  І. Луценко [171] та інші). 

Близькі за змістом поняттями „спілкування” та „комунікація” 

відображається процес взаємодії суб’єктів соціальної спільноти [195].  

Д. Трагер та Е. Холл у праці „Культура як комунікація” започаткували 

механізм взаємодії, що допомагає людству жити та спілкуватись 

у суспільстві, зберігаючи його єдність і цінність у взаємодії з іншими 

спільнотами [325]. 

Г. Маклюен 1967 року висунув теорію, згідно з якою усі засоби 

передачі інформації, усі засоби спілкування та комунікації є вирішальним 

фактором розвитку суспільства [176]. 
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О. Пішак уважає, що відмінність спілкування й комунікації в тому, що 

комунікація – це інформаційний зв’язок суб’єкта з об’єктом, у процесі якого 

відбувається передача повідомлення від одного до іншого. Мета 

ж спілкування як зв’язку двох суб’єктів – це спільне вироблення 

результативної інформації [222]. 

Комунікація (від лат. сommunіco – робити спільним: ділитися, наділяти, 

обмінюватися, радитися, повідомляти, спілкуватися, приєднувати, зв’язувати, 

з’єднувати, брати участь) – це процес і стан взаємодії людини з внутрішнім 

і зовнішнім світом, на основі чого „Я” усвідомлює себе, відкриває 

та актуалізує свою онтологічну, аксіологічну основу через відзнайдення 

й визначення себе в „іншому”. „Іншим” може бути „Я”, „Ти”, „Воно”, „Ми”. 

„Інші” об’єктивуються в людях, природі, суспільстві, культурі, космосі, 

божестві, тексті, комп’ютері тощо [46].  

Для освітньої парадигми комунікація між учасниками освітнього 

процесу є визначальним фактором, а інформаційний потік „стає предметом 

суб’єктно-об’єктних інформаційних взаємодій, і, тим самим – інструментом 

виховання, освіти й навчання, засобом соціалізації” [194]. 

В інформаційній та комунікативній діяльності як функціональних 

складових професійно-педагогічної діяльності, визначається ефективність 

освітнього процесу. Критерієм ефективності є відповідність рівня освітнього 

процесу новим вимогам, що висуваються до системи освіти у зв’язку 

з переходом до інформаційно-комунікативного суспільства. Тож поняття 

інформаційно-комунікативна культура, що є синтезом  інформаційної 

та комунікативної взаємодії трансформується у зв’язку з переходом 

до особистісно орієнтованих моделей навчання, набуваючи нового змісту. 

Учені-педагоги стали визначати її не тільки як сукупність інформаційно-

комунікативних компетенцій, а і світоглядних, аксіологічних та інших 

складових, що відображають смислову й мотиваційну сферу особистості. 

Саме тому інформаційно-комунікативна культура визнається як уявлення 

людини про інформаційно-комунікаційні процеси в навколишньому світі, 

у засобах масової інформації, джерелах тієї чи іншої інформації, системі 
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юридичних і морально-етичних норм, значущості ціннісної орієнтації 

в інфосередовищі. Сучасний студент педагогічного вишу, вивчаючи 

й засвоюючи необхідні для його майбутньої професійної діяльності 

інформаційно-комунікативні технології, здобуває знання не тільки про нові 

засоби й інструменти діяльності, а й, що особливо важливо, про нове 

особистісне усвідомлення й бачення світу. 

За логікою нашого дослідження необхідно проаналізувати в науково-

педагогічній літературі суміжні поняття, як-от: „професійна культура”, 

„діяльність”, „професійно-педагогічна діяльність”, „професійна діяльність 

майбутніх вихователів”, адже інформаційно-комунікативна культура 

є складовою професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти, 

показником його педагогічної майстерності. 

У науковій літературі є чимало визначень поняття „професійна 

культура”. Професійна культура – це „найважливіша якість особистості, 

що позначається в спроможності знаходити задоволення в процесі 

праці” [233]. 

В. Сластьонін визначає професійну культуру як „ступінь оволодіння 

членами професіональної групи прийомами та способами рішення 

професійних завдань” [271, c. 31]. 

Науковці В. Кравцов, М. Михайличенко та  В. Радул уважають, 

що професійна культура – це складне утворення в цілісній структурі 

особистості, яким характеризується вся сукупність відносин у педагогічній 

діяльності, та відповідний розвиток індивідуальних професійно значущих 

здібностей, розумових, психологічних і фізичних якостей, мотиваційної 

сфери, якими забезпечується висока якість і позитивне ставлення до 

професійної діяльності [245, с. 85]. 

У процесі вирішення педагогічних завдань позначається рівень 

професійно-педагогічної культури. У дослідженнях В. Гриньової [60], 

З. Курлянд [284], С. Одарюк [203], П. Щербаня [314] педагогічна культура 

розглядається як особлива частина загальної культури особистості з високим 

рівнем теоретико-методологічної, методичної, практичної підготовки 
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та позначається в системі професіональних якостей і специфіці професійно-

педагогічної діяльності.  

Професійно-педагогічна культура розглядалася вітчизняними 

та зарубіжними педагогами (М. Бердяєв, О. Герцен, М. Ломоносов, 

В. Сухомлинський, К. Ушинський, Я. Коменський та ін.) й сучасними 

дослідниками ( І. Ісаєв [86], Н. Мазур [174], О. Синчишина [264] та іншими). 

Поняття „діяльність” розглядають такі науковці: Л. Виготський, 

А. Деркач, Г. Костюк, Н. Кузьміна, С. Рубінштейн, Н. Тализіна, 

М. Ярошевський та інші. 

За Г. Костюком, діяльність –це „найголовніша форма виявлення 

активного ставлення людини до навколишньої дійсності” [151, с. 190].  

Професійну діяльність розглядають науковці І. Бех, Б. Гершунський, 

С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Смирнов, Т. Сущенко й зазначають, 

що професійна діяльність існує у формі дій із реалізацією професійних знань, 

умінь та навичок, за допомогою яких результати професійної діяльності 

перетворюються в реальну практику. Педагогічна діяльність розглядається 

в педагогічній літературі як процес передачі культурних навичок, 

що відбувається в освітньому процесі, то можна говорити про специфічне 

професійне відбиття загальнолюдської культури особистості в педагогічну 

діяльність. 

Не лишилася і поза увагою вчених проблема підготовки майбутніх 

вихователів до професійно-педагогічної діяльності. Цій проблемі присвячені 

праці вчених Л. Артемової [8], В. Береки [13], Г. Бєлєнької [21], 

А. Богуш [26], В. Борової [31], Т. Жаровцевої [77], В. Нестеренко [199], 

Т. Поніманської [227], І. Попової [232], М. Роганової [246], Т. Танько [282], 

Г. Цвєткової [302]. У їхніх працях відзначається, що професійно-педагогічна 

підготовка майбутніх вихователів є цілісною динамічною педагогічною 

системою організаційних і педагогічних заходів, завдяки яким забезпечується 

формування в особистості професійної спрямованості, системи знань, 

навичок, умінь і професійної готовності, у якій структура, зміст, методика 
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реалізації спрямована на оволодіння студентами майбутньою професійною 

діяльністю, їхнє особистісне вдосконалення.  

Професійно-педагогічна культура майбутніх вихователів – це 

„особливий різновид педагогічної культури суспільства, у якому 

сконцентровано досвід суспільної практики організації навчання й виховання 

молодого покоління в закладах освіти. За своїм походженням, ознаками 

та властивостями професійно-педагогічна культура складається з досвіду 

спеціально організованої суспільством практики навчання й виховання, що 

здійснюється за цілями та способами, адаптованими до потреб певного 

суспільства, його ідеалів, цінностей і реальних можливостей” [35, с. 32]. 

Одним із найважливіших завдань реформування освіти, визначеним 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2013–2021 рр., 

є формування освіченої, творчої особистості. Висуваються нові вимоги 

до підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, які 

повинні вміти варіативно вибудовувати й моделювати педагогічно активного 

суб’єкта діяльності, володіти загальнолюдською культурою, самостійно 

приймати рішення її вдосконалення, аналізувати результати, розвивати 

рефлексію, досконало володіти мовою [99, с. 33]. 

Вихователь – це єдиний фахівець-педагог у дошкільному закладі 

освіти, який володіє знаннями й методиками проведення всього спектра 

занять у дошкільній установі.   

За С. Курінною, особливості розвитку та формування готовності 

майбутнього вихователя закладів дошкільної освіти до професійної 

діяльності є досить актуальною проблемою, оскільки до жодної іншої 

професії не висувається таких вимог до людини, як до професії педагога, 

учителя, вихователя. Ми розглядаємо культуру людей, які покликані 

виконувати педагогічну працю, складовими якої є педагогічна та виховна 

діяльність, педагогічна взаємодія та й безпосередньо особистість вихователя 

як суб’єкт діяльності та взаємодії на професійному рівні. Саме від його 

професіоналізму залежить інтелектуальне, духовне, соціальне, емоційне 
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формування гармонійно розвиненої особистості з високими моральними 

якостями, її здібностями, уподобаннями та інтересами [159].  

Розглядаючи специфіку професійної діяльності майбутніх вихователів, 

ми спираємося на погляди Т. Лісовської, яка зазначає: „діяльність 

вихователів дошкільних навчальних закладів – особливий вид професійної 

діяльності, змістом якої передбачається необхідність мати глибокі 

педагогічні знання, гарні організаторські здібності, володіти вміннями творчо 

здійснювати виховний процес із урахуванням психології дитячого колективу, 

соціальних, сімейних умов, в яких росте й виховується підростаюче 

покоління” [170, c. 101].  

Ю. Косенко [149, c. 18] розглядає систему професійної підготовки 

майбутніх вихователів як специфічну галузь педагогічної освіти, що 

цілковито на неї орієнтована, у головних вимірах структурно її повторює й 

розвивається в напрямах еволюції останньої. Здійснюючи ретроспективний 

аналіз становлення й розвитку системи професійної підготовки кадрів 

дошкільної освіти в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття, 

ми виходимо з того, що: 

– система професійної підготовки педагогічних кадрів дошкільної 

освіти в державі (дошкільна галузь педагогічної освіти) і педагогічна 

система як педагогічний процес у професійному освітньому закладі – 

поняття не тотожні; 

– система підготовки педагогічних кадрів для дошкільних навчальних 

закладів функціонує в масштабах держави, а педагогічна система як 

упорядкована педагогічною технологією цілеспрямована організація 

навчання й виховання майбутніх спеціалістів (педагогічний процес) 

здійснюється в конкретному навчальному закладі; 

– функціонування системи професійної підготовки педагогів 

дошкільної освіти як підсистеми педагогічної освіти обумовлено 

станом розвитку суспільства й у всі часи визначалось політикою 

держави в галузі освіти [148, c. 18–19].  
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Виходячи із того, що основна функція вихователя – передача знань 

засобами інформаційної взаємодії, то проблема інформаційно-

комунікативної культури, що спонукає до пошуку нових форм, засобів та 

умов формування загальної культури, що відбивається в професійній 

культурі майбутнього спеціаліста й умінні майбутнього вихователя 

налагоджувати оптимальні взаємини з дітьми, досить важлива. 

Зокрема, науковцями С. Дяченко [72], Н. Сороко [275], О. Чекан [306] 

надається увага вивченню окремих напрямів готовності майбутніх фахівців 

дошкільної освіти до формування основ комп’ютерної грамотності в дітей 

дошкільного віку; майбутні вихователі повинні вміти працювати 

за комп’ютером і формувати в себе вміння розробляти власні електронні 

продукти, оскільки саме вони демонструють бачення стосовно виховання 

дітей і допомагають самовдосконалюватися.  

Суттю професійно-педагогічної підготовки майбутніх вихователів 

є система змістово-педагогічних та організаційно-методичних заходів, 

спрямованих на забезпечення готовності до педагогічної діяльності [306, 

c. 17] і наявність у системі провідного елемента – інформаційного 

середовища, у якому забезпечується активне впровадження інформаційних 

технологій у навчальному процесі [69, c. 406]. 

Погоджуємося  з І. Поповою, яка вважає, що проблема готовності 

майбутніх вихователів до роботи з дошкільниками пов’язана з проблемою 

готовності до професійно-педагогічної діяльності загалом [232, с. 105], 

розвитком глобалізаційних процесів, виникненням потреби в нових формах 

міжкультурної взаємодії й необхідністю підвищення рівня ефективності 

діяльності сучасного вихователя дошкільних навчальних закладів, 

посиленими вимогами до якості професійної освіти майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів, спроможних ефективно навчати 

міжкультурної комунікації, необхідністю розробки відповідного 

технологічного апарату для ефективного формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів.   



52 
 

Підходи до розв’язання проблеми інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх фахівців освітньої галузі розглянуто Д. Коваленком 

[136], І. Колядою [144], Е. Кравченком [153], С. Семчук [260].  

Проблема формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів є однією із основних проблем сучасної освіти, 

оскільки:  

− по-перше, нею визначається рівень інформованості особистості, що 

відповідає рівню розвитку суспільства; 

− по-друге, нею формується система ціннісних орієнтацій, що 

позначається у відборі циркулювальної інформації, її 

пооціновуванні, критичному осмисленні; 

− по-третє, інформаційно-культурне середовище сприяє засвоєнню 

особистістю знань і цінностей у формі переважних  у конкретну 

епоху стереотипів;   

− по-четверте, на сьогодні інформаційні технології – безпосередній 

помічник, упровадження яких стає складовою частиною 

інформаційного суспільства й освіти та сприяє найбільш повному 

розкриттю особистості в професійній діяльності; 

− по-п’яте,  єдністю загальнокультурного та професійного 

вдосконалення особистості вихователя зумовлений пошук нових 

форм, засобів та умов формування загальної культури особистості, 

що відбивається у професійній культурі майбутнього фахівця й у її 

функціональному компоненті – інформаційно-комунікативній 

культурі. 

Процес становлення інформаційно-комунікативної культури 

О. Попадич розуміє як цілеспрямований систематичний процес реалізації 

взаємопов’язаних та взаємозумовлених фундаментальної та професійної 

складових, необхідних для створення організованого, цілеспрямованого 

й умисного педагогічного впливу на формування особистості фахівця [231]. 

Д. Коваленко, досліджуючи проблему інформаційно-комунікативної 

культури молоді в системі вищої освіти, уточнює поняття „інформаційно-
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комунікативна культура” як частину загальної культури людини, 

що формується під впливом інформаційно-комунікативних технологій, являє 

собою сукупність теоретичних знань і практичних навичок роботи 

з інформацією з метою творчого розвитку особистості та задоволення 

інформаційних і комунікативних потреб [136]. 

Є. Кравченко розглядає інформаційно-комунікативну культуру 

вчителя–мовника як „цілісну, багаторівневу, особистісно орієнтовану 

систему, якою передбачається цілісне ставлення до інформації, 

інформаційної діяльності та її суб’єктів, знання методів оптимального 

застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, уміння їх 

упроваджувати в професійній діяльності, орієнтованої на реалізацію 

основних освітніх завдань” [153, c. 42]. 

Із вищезазначених підходів до тлумачення поняття „інформаційно- 

комунікативна культура” бачимо, що формуються потенційно нові якості 

культури, пов’язані з інтерактивним інформаційно-комунікаційним 

середовищем. За технологізації діяльності людини, віртуалізації соціального 

простору змінюються можливості адаптації людини до нових умов життя, 

перспектива самореалізації та задоволення інформаційно-комунікативних 

потреб. Новий тип культури привносить соціокультурні зміни, серед яких – 

нові принципи взаємодії людей, формування мережевих соціокультурних 

спільнот [144, c. 184].  

На підставі аналізу наукової літератури та дисертацій (О. Ільків [88], 

Д. Коваленко [136]; Є. Кравченко [153]; І. Коляда [145]; 

А. Столяревська [280], Т. Швець [310] та інші) дійшли висновку, що 

проблема формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів не розв’язана. 

Аналіз наукової літератури та наукових досліджень  став підставою для 

свідчення того, що наявні науково-педагогічні дослідження стосуються 

часткових проблем інформаційно-комунікативної культури. Ця категорія, 

зазвичай, розглядається як сукупність двох складових: інформаційна 

культура та комунікативна культура. При цьому за системного підходу 
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необхідно цілісно розглянути суть інформаційно-комунікативної культури як 

професійної якості майбутніх вихователів.  

 

1.2. Сутність та структура інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

 

У сучасних дослідженнях не описано структури інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів, хоча на сьогодні є можливість розглянути цей феномен не тільки 

зі сторони її структурних компонентів, а й зі сторони функціональних 

зв’язків та відношень.  

Інформаційно-комунікативною культурою майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів передбачається певний ступінь 

інформаційних компетентностей і набір комунікативних здібностей,  

найефективніше реалізуються функції в межах освітнього процесу закладу 

вищої освіти, метою якого є організація продуктивної взаємодії, під час якої 

вирішуються завдання освіти, виховання й розвитку особистості.  

За соціальним запитом сучасного суспільства формується нова потреба 

– потреба у фахівцях дошкільної ланки освіти, спроможних самостійно 

вилучати знання з професійно орієнтованої інформації завдяки реалізації 

різних способів комунікації. Основними потребами інформаційної та 

комунікативної діяльності є не матеріальні потреби, а інформаційна потреба 

й потреба у спілкуванні. При цьому ми розуміємо, що в сучасному 

суспільстві фахівцю буде легше адаптуватися до нових умов на ринку праці й 

бути професійно затребуваним, якщо він буде добре інформованим.  

Ці потреби можуть стати внутрішнім генератором, завдяки чому 

спрямовується діяльність у тому випадку, якщо професійно орієнтовані 

знання стануть для студентів – майбутніх вихователів – особистісно 

орієнтованим освітнім продуктом, професійною цінністю й 

орієнтиром інформаційно-комунікативної діяльності. 
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Для задоволення інформаційної потреби в оновленні професійно 

орієнтованої інформації вихователь послуговується засобами-джерелами 

інформації, якими можуть бути як технічні компоненти, так і люди як носії 

інформації. Як тільки джерелом інформації стає суб’єкт освітнього процесу, 

в силу вступає процес професійно-педагогічної взаємодії, реалізація якого 

здійснюється універсальними та спеціальними засобами інформаційної 

(апаратне, програмне забезпечення) і комунікативної діяльності (мовлення, 

письмо, невербальні засоби (міміка, жестикуляція), друкована продукція, 

витвори мистецтва тощо).  

В інформаційній та комунікативній діяльності, як функціональної 

складової професійно-педагогічної діяльності, визначається ефективність 

освітнього процесу. Критерієм ефективності є відповідність рівня освітнього 

процесу новим вимогам, що висуваються до системи освіти у зв’язку 

з переходом до інформаційно-комунікативного суспільства, яке в сучасній 

інтерпретації називається суспільством знань. Очевидно, що в новій 

парадигмі освіти значне місце належить „знаннєвій складовій”, коли 

орієнтуються на випереджальну освіту. Знання сприйматимуться  

інтегративним компонентом інформаційної та комунікативної складових 

освітнього процесу. 

Інформаційна діяльність – взаємодія між джерелом інформації та 

її отримувачами, спрямована на одержання (пошук, збирання) необхідної 

професійно затребуваної інформації; відбору інформації за критеріями 

цінності, актуальності, достовірності, необхідності, достатності, повноти, 

логічності, компактності; обробки (перетворення, редагування, 

форматування, систематизація, упорядкування); кодування інформації, яким 

ідея перетворюється на повідомлення; декодування інформації та прийняття 

й виконання на її основі рішень; формування інформаційного ресурсу, 

завдяки чому людина вивільняється від рутинної інформаційно-

інтелектуальної роботи та організація вільного доступу до нього в 

інформаційному бутті. 
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Комунікативна діяльність виникає між учасниками комунікативного 

процесу, тісно пов’язана з обміном інформацією, спрямована 

на вибудовування доброзичливої педагогічно-коректної взаємодії з дітьми, 

колегами,  батьками; на ефективне вирішення всіляких завдань у живому 

й безпосередньому спілкуванні.  

Дослідивши структуру інформаційної діяльності студентів, науковці 

[92; 163; 75; 194; 142] виокремлюють такі її компоненти:  

− мета (здобуття нових знань);  

− мотивація (інтерес студента);  

− засоби (освітній процес);  

− предмет (знання, уміння та навички, різні джерела інформації 

з паперових та електронних джерел);  

− дії (інформаційні процеси);  

− результат (підвищення рівня знань, удосконалення вмінь 

і навичок).  

Отже, інформаційна діяльність – це діяльність студента в освітньому 

процесі, що розглядається як процес взаємодії між тими, хто навчається, 

та тими, хто надає інформацію (джерело інформації).  

Зазначимо, що діяльність майбутніх вихователів певною мірою 

залежить від послуговування мережею Інтернет як засобом педагогічного 

спілкування, бо вона являє собою дидактичні, виховні, технічні комплекси, 

призначені для вивчення. Особистість дотримується певних ціннісних 

орієнтацій, у неї формується особливий тип мислення, навички роботи 

з медіапродуктами, завдяки чому вона вільно орієнтуватиметься 

в інформаційному просторі в процесі формування інформаційно-

комунікативної культури [4; 97; 187; 277; 296; 300]. Окрім того, не всі сайти 

рівнозначні за змістом та інформативністю. Хоча існує чимало й переваг – 

інформація доступна, оперативна, інтерактивна, комунікативна, наочна тощо. 

Майбутні вихователі повинні мати уявлення про сучасні цифрові 

технології, усвідомлювати їх можливості, обмеження, наслідки та ризики; 

загальні принципи, механізми та логіку, що лежать в основі цифрових 
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технологій, що розвиваються, а також знати основи функціонування 

та застосування різних пристроїв, програм і мереж; критично підходити 

до вірогідності, надійності та впливу інформації й даних, доступних 

цифровими засобами та усвідомлювати юридичні й етичні принципи, 

пов’язані з упровадженням цифрових технологій [134]. 

О. Буйницька сучасні мультимедійні технології розподіляє на два 

класи: перший – на основі взаємодії; другий – на основі впровадження 

мультимедійних технологій [33, c. 5]. До першого класу авторка відносить 

засоби синхронної взаємодії (відеоконференції), асинхронної взаємодії, on-

line режим (вебінари, електронні навчальні матеріали). До другого – 

різноманітні віртуальні об’єкти, реальні відео та аудіо фрагменти, анімаційна 

графіка тощо.  

Становленню інформаційно-комунікативної культури передує розвиток  

„цифрової грамотності” й „цифрової культури” та дотичних до них понять, 

щоі стають своєрідними індикаторами професійної підготовки сучасного 

фахівця [52]. 

О. Овчарук [295] розглядає цифрову грамотність як структурний 

елемент інформаційно-комунікаційної компетентності, В. Кудлай [155] 

та О. Радзієвська [243] це поняття пов’язують насамперед із проблемами 

інтернет-безпеки. 

Так як педагогічний процес неможливий без взаємодії, без 

налагодждення різноманітних зв’язків між тими, хто навчається, і тими, хто 

навчає, які відображають суть комунікативної діяльності вихователя, будь-

яка інформація буде мати професійну значимість і смисл тільки тоді, коли 

вона не тільки акумулюється й обробляється, а й успішно передається між 

учасниками педагогічної комунікації. 

На підставі аналізу інформаційної культури та комунікативної 

культури як складових професійно-педагогічної культури майбутніх 

вихователів, можемо визначити на всіх етапах пізнавальної діяльності 

загальні точки перетину, які в результаті професійно-педагогічної взаємодії 

починають вступати в процес взаємопроникнення, що сприяє формуванню 
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нового функціонального компонента професійно-педагогічної культури – 

інформаційно-комунікативної культури. 

У структурі поняття „інформаційно-комунікативна культура 

майбутнього  вихователя” поєднується інформаційний зміст і комунікативні 

можливості, вона базується на двох функціональних компонентах 

професійно-педагогічної культури вихователя: інформаційній культурі та 

комунікативній культурі. При чому, інформаційна культура, що позначається 

завдяки інформації як цінності інформаційної діяльності, є передумовою 

педагогічної взаємодії, а умовою реалізації цієї інформаційно-педагогічної 

взаємодії буде комунікативна культура, важлива в професійній діяльності 

вихователів дітей дошкільного віку . 

Інформаційно-комунікативна культура вихователів формується 

в професійно-педагогічній діяльності та ґрунтується на інформаційно-

комунікативній культурі майбутніх вихователів, яка формується в освітньому 

процесі. 

Проведене нами дослідження структури інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів стало підставою для таких її компонентів: 

мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, саморегуляційного  (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структура інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів 
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Розглянемо сутність визначених компонентів інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів. 

Виокремлюючи мотиваційний компонент у структурі інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів, за важливий складник ми обрали позитивну мотивацію 

до інформаційно-комунікативної діяльності вихователя; систему цінностей, 

що створюється на базі реальних потреб та інтересів, життєвих переваг 

та орієнтирів особистості; наявність пізнавальної активності в процесі 

інформаційно-комунікативної діяльності та потреби в самовдосконаленні 

й культурному вдосконаленні. 

Саме цим компонентом формується певна інформаційно-комунікативна 

рівновага, створюються гармонійні взаємини між суб’єктами освітнього 

процесу, виробляється індивідуальне ставлення до їх внутрішнього світу. 

За мотиваційної готовності майбутніх вихователів створюється 

емоційний стан особистості, щоб надати цьому процесу особистісний сенс: 

уміння відчувати емоційний стан партнера по спілкуванню; створення 

атмосфери доброзичливості, довіри; ставлення до емоцій як засобу, 

що сприяє зміні мислення людини, а відповідно, і її поведінки. Створення 

такого емоційного клімату сприятиме розвитку суб’єкт-суб’єктних контактів 

на рівні інформаційно-комунікативної діяльності.  

Мотивами інформаційної та комунікативної діяльності майбутніх 

вихователів передбачається внутрішня активність студента, спрямована 

на формування професійного мислення й пов’язана з наявністю власного 

бажання та професійного інтересу як форм виявляння спрямованості.  

Воднораз мотивація інформаційно-комунікативної діяльності – 

це складний психічний процес, що розвивається в часі, коли міра мотивації 

позначається активністю самої особистості.  

Завдяки мотиваційному компоненту у структурі інформаційно-

комунікативної культури в процесі педагогічної взаємодії можливо визнавати 

себе особистістю, спроможною налагоджувати з аудиторією стосунки емпатії 
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(співпереживання), що дає можливість відкрити двосторонній рефлексивний 

канал, що забезпечує інформаційно-комунікативний резонанс для реалізації 

суб’єкт-суб’єктних взаємин. Ці стосунки мають сприяти перенесенню 

ціннісних позицій викладача на структуру ціннісних настанов, 

що формуються у свідомості студента. Важливо враховувати, що ціннісні 

позиції студентів можуть значно відрізнятися одна від одної. Ураховуючи цю 

індивідуальну позицію, зазначимо, що особистість викладача повинна діяти 

не тільки в ролі інформатора, а й дослідника, який передає культуру науково-

інформаційного мислення й у тому числі – особисту інформаційно-

комунікативну культуру. 

Ціннісна позиція є базою для формування надбіологічних програм, 

під якими розуміють „надприродні” якості людини, тобто такі, які не 

даровані їй природою, а формуються в процесі суспільного життя. 

У контексті інформаційно-комунікативної культури надбіологічні програми 

можуть реалізовуватись у когнітивному компоненті, яким поєднується  

сукупність спеціальних знань, що сприяють ефективній реалізації 

інформаційно-комунікативної діяльності. Когнітивним компoнентом, 

із нашого погляду, передбaчaється вoлoдiння тaкими прoфеciйнo-

iндивiдуaльними якocтями:  

1)  наявність знань про інформаційно-комунікативну культуру, знань 

про інформаційно-комунікаційні технології, знань щодо їх упровадження 

в процесі комунікації, знaнь реcурciв електрoннoї мережi, неoбхiдних 

для здобуття педaгoгiчних знaнь для прoфеciйнoгo вдосконалення;  

2) умiння cтвoрювaти гнучку рoбoчу aтмocферу, нe зaбувaючи 

при цьoму i прo iндивiдуaльний пiдхiд; уміння впроваджувати інформаційно-

комунікаційні технології й застосовувати технічні засоби нa пiдтримку 

кoлективнoї прaцi;  

3) cфoрмoвaнicть уявлення прo cклaднi пiзнaвaльнi прoцеcи, рoзумiння 

прoцеcу зacвoєння знaнь i вмiння нaдaвaти пiдтримку в цьoму прoцеci. 

У свою чергу, цим компонентом розкриваються такі складові: етична, 

психологічна та соціальна. 
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Під етичною складовою розуміємо знання та уявлення про своєрідні 

ідеали й норми поведінки в процесі комунікації в інформаційному просторі, 

де особлива увага приділяється особистій відповідальності за характер 

інформації та вибір способу її передачі. Він містить сукупність принципів 

і переконань, відповідно до яких не допускається поширення соціально-

деструктивної інформації й унеможливлюється маніпулювання свідомістю 

людей. 

Під психологічною складовою розуміємо професійний інформаційно-

комунікативний стиль мислення, за якого можливо: 

– адекватно сприймати інформацію, що надходить; 

– опрацьовувати, розуміти, усвідомлювати, передавати 

її з запровадженням аналітико-синтетичних розумових прийомів; 

– ухвалювати правильні рішення й доцільно здійснювати вибір 

за умов надмірної інформації; 

– запобігати виникненню психологічних труднощів у процесі 

міжособистісної та професіональної взаємодії в інформаційному 

суспільстві; 

– прогнозувати результативність міжособистісної та ділової 

професійної взаємодії, брати на себе відповідальність 

за ефективність та конструктивність професійно-педагогічної 

комунікації. 

До того ж, психологічною складовою передбачаються знання способів 

оцінювання якості змісту інформації, ступеня її важливості, вірогідності 

та значимості в плані збагачення соціально-професійного досвіду. Одним 

зі структурних елементів соціально-професійного досвіду є активно дієва 

система інфoрмаційно-комунікативних знань, завдяки яким особистість 

вільно існує, орієнтується, взаємодіє та розвивається в інформаційно-

комунікативному середовищі, що й становить суть соціальної складової 

надбіологічних програм культури особистості. 

За когнітивного компонента інформаційно-комунікативної культури 

розширюється кругозір та ерудиція студентів, посилюється інтерес і потреби 
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до вивчення й пізнання. Рівнем такої культури є якість, глибина, повнота, 

міцність та дієвість знань, а також самостійність у прийнятті рішень, 

варіативність і творче застосування знань і вмінь на практиці. 

Надбіологічними програмами визначають способи діяльності людини, 

що віднайшли свoє відображення в діяльнісному компоненті інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів. Діяльнісний компонент 

містить систему знань і розвинених на їх основі здібностей, що реалізуються 

в інформаційно-комунікативній діяльності. 

Сучасного вихователя складно уявити без умінь застосовувати 

інформаційно-комунікаційні засоби для успішної реалізації власної 

інформаційно-комунікативної діяльності. Значним для нас є те, що вміння 

й навички студентів сприяють формуванню й удосконаленню 

запровадженню різноманітних способів діяльності, розвитку творчих 

здібностей, необхідних для самореалізації особистості в педагогічній 

діяльності. Основними вміннями цього компонента є: 

− уміння й навички віднаходити й вилучати професійно орієнтовану 

інформацію з сукупності інформаційних ресурсів із метою 

її подальшого введення в процес професійно-педагогічної взаємодії; 

− уміння й навички відбирати й оцінювати інформацію 

на відповідність рівня сприйняття учасників комунікації; 

− уміння й навички обробляти та структурувати інформацію, 

адаптувати до особливостей освітнього процесу й дидактичних 

вимог педагогічної взаємодії; 

− уміння й навички перетворювати інформацію в якісний вид 

інформації, що набуває форму особистісно значущого знання; 

− уміння й навички передавати іншому досвід перетворення 

інформації в знання, як інструментарію самопізнання 

й саморозвитку іншому; 

− уміння й навички управляти процесом професійно-педагогічної 

взаємодії; 
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− уміння та навички формулювати навчальну проблему різними 

інформаційно-комунікативними способами. 

Також важливими для здійснення інформаційно-комунікативної 

діяльності є знання й уміння, що стосуються передачі інформації засобами 

мовлення: 

✓ сформовані мовленнєві комунікативні вміння (правильність 

мовлення,  адекватність, виразність, повнота, логічність, 

об’єктивність, точність, структурованість, специфічність, 

доступність, доречність, сучасність і безперервність); 

✓ знання, уміння, навички, пов’язані з інтерактивною функцією 

спілкування (про переконання, емоційні та раціональні фактори 

у навіюванні; про заохочення й покарання; про місце примусу 

у спілкуванні за умов його ефективності; про умови ефективного 

спілкування в конфліктній ситуації); 

✓ знання, уміння, навички, пов’язані з перцептивною функцією 

спілкування (поняття про ідентифікацію спроможність уявити себе 

на місці співрозмовника; про емпатію як емоційну ідентифікацію;  

управління власною комунікативною поведінкою; поняття про 

саморефлексію, усвідомлення людиною власних чеснот і вад; 

поняття про комунікативне самовиховання); 

✓ знання, уміння, навички, пов’язані з пошуком і відбором інформації 

(наявність у викладача уявлень про інформаційне середовище; 

знання основних принципів взаємодії в системі „людина – 

комп’ютер”; уявлення про етику, такт, толерантність 

у комп’ютерній комунікації.); 

✓ знання, уміння, навички, пов’язані з взаємообміном інформацією 

(поняття про засоби, цілі, мотиви та стимули спілкування в 

професії; поняття про способи прийому й передачі інформації 

(йдеться про комплекс знань: спеціальних прийомах отримання й 

передачі інформації; знання психології спілкування й логіки); 

поняття про зворотний зв’язок; знання про активізацію розумової 
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діяльності тих, хто навчається; знання про наукові та дидактичні 

вимоги до навчальної інформації); 

✓ знання, уміння, навички у сфері невербальної комунікації (знання 

про оптично-кінетичну знакову систему (жести, міміка, 

пантоміміка; властивості загальної моторики різних частин тіла); 

про пара- і екстралінгвістичні знакові системи (доповнення 

до вербальної комунікації: якість голосу, його діапазон, 

тональність, паузи, темп мовлення); про організацію простору 

й часу комунікативного процесу, проксеміки (розміщення партнерів 

стосовно один до одного в просторі); про візуальний контакт 

(контакт очей));. 

✓ знання, уміння, навички з галузі технології педагогічного 

спілкування (поняття про технологію педагогічного спілкування; 

знання про функції педагогічного спілкування, поняття 

про педагогічний вплив; знання про принципи педагогічної 

технології; знання ключових і додаткових операцій педагогічної 

технології; знання про педагогічну техніку); 

✓ психолого-педагогічні знання, уміння та навички з галузі теорії 

виховання та теорії навчання (про закони, закономірності, концепції 

та тенденції розвитку загальної, вищої та неперервної освіти; 

знання про цілі, методологічні основи, принципи, структури 

та зміст цілісного педагогічного процесу; про педагогічні системи, 

їх становлення, розвиток і зміну; педагогічні технології та корекцію 

освітнього процесу; про конструювання різних форм педагогічної 

діяльності; про особистість вихованця як суб’єкта освітньо-

виховного процесу, його вікові, індивідуальні особливості;  

✓ прагнення до пошуку нових завдань і способів взаємодії 

з вихованцями, самоактуалізації та самовдосконалення в процесі 

інформаційно-комунікативної діяльності (про професійну 

компетентність, культуру; педагогічну інтуїцію, педагогічну 

імпровізацію, педагогічну уяву; про творчість, способи творчої 
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діяльності; про педагогічну рефлексію; результативність, 

ефективність та оптимальність праці; педагогічну ерудицію, 

педагогічне мислення; про педагогічну майстерність). 

При цьому потрібно враховувати, що в процесі реалізації професійно-

педагогічної взаємодії досить часто виникають інформаційно-комунікативні 

бар’єри, які призводять до ускладнення оптимального протікання процесів 

взаємодії: 

– технічні – брак або невідповідність потребам інформаційно-

комунікативного суспільства апаратного та програмного забезпечення; 

– термінологічні – на сьогодні інформаційний потік перенасичений 

термінами, які часто сприймаються неправильно або двозначно, і до того ж, 

не завжди доступні для розуміння й сприйняття суб’єктами освітнього 

процесу; 

– мовні – процесу професійно-педагогічної взаємодії найбільше 

перешкоджає недостатній словниковий запас (тезаурус) та вузький кругозір; 

– психологічні – урахування індивідуальних особливостей 

сприйняття, пам’яті, переконань, ціннісних настанов та інших сторін 

людської психології. Подолання психологічного бар’єра відносять до числа 

найскладніших завдань професійно-педагогічної взаємодії. Подолати цей 

бар’єр можна за допомогою таких специфічних засобів, що здатні перемогти 

упередження суб’єкта освітнього процесу й повернути його симпатію у бік 

емпатійного прийняття; 

– резонансні – інформація не завжди відповідає потребам індивіда. 

Те, що бракує інформаційно-комунікативного резонансу під час педагогічної 

комунікації може бути призведено кількома причинами: 

✓ мотиваційними: у даний час інформація не позначає цінності; 

✓ змістовими: відомості уже відомі; 

✓ операційними: не готовність до сприйняття інформації, бракує 

апарату інтерпретації; 
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✓ суб’єктивними: інформацію збирають і передають люди з певними 

інтересами й емоціями, які можуть сприяти бажанню суб’єкта взаємодії 

спотворити реальність, дезінформувати того, хто отримує інформацію. 

Саморегуляційним компонентом інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів акумулюється спроможність аналізувати й 

передбачати варіанти відповідної реакції, прогнозувати плин думок і дій 

суб’єктів освітнього процесу. За такого розуміння рефлексивні емпатійні 

вміння викладача являють собою основні засоби, за допомогою яких 

викладач у інформаційно-комунікативному середовищі може поринути 

в внутрішній світ студента з метою подальшої регуляції інформаційно-

комунікативного резонансу та усунення інформаційних бар’єрів 

у професійно-педагогічній взаємодії. Отже, в інформаційно-комунікативному 

середовищі можливо організовувати продуктивну інформаційно наповнену 

взаємодію між студентами та викладачами, а також із самими студентами на 

основі спрямованості на взаємопорозуміння, взаємодовіри, активної спільної 

діяльності з метою продуктивного виконання професійно орієнтованих 

завдань. 

Будучи складним явищем, інформаційно-комунікативна культура 

майбутніх вихователів є цілісною структурою. Структура інформаційно-

комунікативна культура майбутніх вихователів являє собою не стільки 

множину функціональних елементів, стільки багатофакторну взаємодію всіх 

компонентів для досягнення інтегративного результату.  

Усі компоненти в цілісній системі структуровані, їх розташування 

в системі підкорюється законам ієрархії та логічної послідовності, а це 

означає, що при реалізації процесу формування інформаційно-

комунікативної компетентності необхідно враховувати взаємовплив 

структурних компонентів системи, чим визначається специфіка освітньої 

діяльності на кожному етапі інформаційно-комунікативної діяльності. 

Інформаційно-комунікативній культурі вихователя, як структурному 

елементу загальної культури фахівця властиві такі характеристики: 



67 
 

– індивідуальність – культуру створює сама особистість, тому 

інформаційно-комунікативна культура може бути представлена як особливий 

вид культури, якого відображається не тільки соціальний досвід людства, 

а й індивідуальний досвід людини; інформаційно-комунікативна культура 

майбутнього вихователя більшою мірою індивідуальна, чим соціальна, 

оскільки є характеристикою не стільки розвитку інформаційно-

комунікативного середовища певного суспільства, скільки характеристикою 

людини, яка створює це середовище [227];  

– динамічність – інформаційно-комунікативна культура особистості 

як суб’єктивне явище вирізняється динамічністю, мінливістю, пов’язаними 

з тими перетвореннями, що виникають в особистості та її індивідуальному 

досвіді; по-іншому, інформаційно-комунікативна культура збагачується, 

удосконалюється, уточнюється у зв’язку з розвитком самого інформаційно-

комунікативного середовища [283]; 

– обумовленість зовнішніми та внутрішніми факторами – 

формування інформаційно-комунікативної культури особистості зумовлено 

не тільки зовнішніми факторами (соціальними та професійними вимогами 

до професійно-педагогічної культури, і в тому числі й до інформаційно-

комунікативної культури), а й внутрішніми (рівнем розвитку творчої 

індивідуальності викладача й рівнем сформованості інформаційно-

комунікативної культури студента в освітньому процесі) [167];  

– цілісність – інформаційно-комунікативній культурі особистості 

володіє властива цілісність як якісна характеристика системного об’єкта, 

у якому відношення „цілого” – інформаційно-комунікативної культури та 

її „частин” – структурних елементів інформаційно-комунікативної культури 

описуються поняттями „взаємодія” та „взаємосприяння” у вирішені єдиних 

завдань, що стоять перед цілим [208]; 

– структурованість – інформаційно-комунікативна культура 

особистості, будучи, із однієї сторони, структурним елементом 

загальнолюдської та професійно-педагогічної культури, із іншої – сама 

є цілісним об’єктом, що складається з сукупності взаємопов’язаних 
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та взаємообумовлених один із одним структурних елементів, які взаємодіючи 

один із одним підкреслюють іще одну властивість інформаційно-

комунікативної культури – її структурованість [167]; 

– системність – в інформаційно-комунікативній культурі особистості 

зберігається міцний зв’язок усіх підсистем та їх елементів; цей зв’язок 

забезпечує інформаційно-комунікативній культурі, як системі, можливість 

самозбереження, самовдосконалення та саморозвитку [304];  

– професійну спрямованість, що дає можливість розглянути 

інформаційно-комунікативну культуру особистості у руслі професійної 

діяльності, в якій реалізується система професійно-педагогічної культури 

та її функціональний компонент – система інформаційно-комунікативної 

культури особистості майбутнього вихователя [70; 273]. 

Для розуміння суті інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів необхідно враховувати  

положення, якими розкривається діалектичний зв’язок загальної, 

професійної, професійно-педагогічної, інформаційної, комунікативної, 

інформаційно-комунікативної культури особистості, її специфічні 

особливості: 

− інформаційно-комунікативній культура майбутніх вихователів 

властива функція специфічного проектування загальної культури 

й інформаційно-комунікативної культури особистості в галузь педагогічної 

діяльності; 

− інформаційно-комунікативна культура майбутніх вихователів – 

це системне утворення, що складається з низки структурно-функціональних 

компонентів (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та саморегуляційний), 

що має особливу організацію, яка вибірково взаємодіє з навколишнім світом і 

якій властива інтегративність цілого, що не зводиться до властивостей 

окремих частин; 

− особливості реалізації й формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів обумовлюються 
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індивідуально-творчими, психофізіологічними та віковими характеристиками 

особистості; 

− інформаційно-комунікативна культура за своєю природою 

поліфункціональна. Властивість поліфункціональності інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів розкривається в сукупності 

її функціональних складових, що відображають і підкреслюють 

багатогранність досліджуваного елемента професійно-педагогічної культури: 

1.  Адаптивно-регуляційна функція – організація процесу адаптації 

до цілеспрямованої інформаційно-комунікативної діяльності й урегулюванні 

процесів взаємодії в освітньо-пізнавальній діяльності. 

2. Пізнавальна функція – забезпечення пізнавально-педагогічного 

супроводу інформаційно-комунікативної діяльності.  

3. Креативно-розвивальна – забезпечення творчої й гуманної сутності 

майбутнього вихователя за допомогою культури, а з іншої сторони, сама 

культура збагачується й уточнюється в процесі реалізації професійно-

педагогічної інформаційно-комунікативної діяльності.  

4. Продуктивна функція – формування  інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів як ціннісної позиції майбутнього спеціаліста 

в освітньому процесі. 

Поглибленню знань, удосконалення умінь і навичок майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів сприятиме правильно 

організований освітній процес, у якому гармонійно поєднуються різноманітні 

види діяльності студентів під час аудиторних занять, самостійної роботи, 

педагогічної практики, занять у наукових гуртках, творчих об’єднаннях 

тощо [30]. 

Освітній процес – це сукупність пов’язаних між собою дій викладача та 

студентів, які взаємообумовлюють один одного й підлеглих досягненню 

спільної мети: у студентів і викладачів відбуваються певні порівняно стійкі 

якісні особистісні зміни [267]. 

Зазначаємо, що наразі в теорії та практиці вищої освіти виникла 

необхідність подальших пошуків найбільш ефективних способів й засобів 
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формування інформаційно-комунікативної культури вихователів у системі 

підготовки до педагогічної діяльності.  

Головна мета педагогічної діяльності – розвиток і становлення суб’єкт-

суб’єктних відношень, якими передбачається наявність високого рівня 

активності особистості як викладача, так і студента в процесі досягнення 

мети освітньої діяльності. Рівень розвитку системи взаємин залежить 

від організації спеціальних педагогічних умов, за яких актуалізується 

завдання формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів, яка розкриває свою суть у процесах формування інформаційно-

комунікативної спрямованості та інформаційно-комунікативної 

компетентності. 

У психолого-педагогічній літературі спрямованість характеризують 

так: 

− „динамічна тенденція” [250]; 

− „сенсоутворювальний мотив” [242]; 

− „основна життєва спрямованість” [37], що обумовлюється соціальна 

життєдіяльність людини у відкритому інформаційно-комунікативному 

просторі. 

Інформаційно-комунікативною спрямованістю майбутнього фахівця, 

як системою провідних сенсоутворювальних мотивів, концентрується 

діяльність на цілеспрямованому акумулюванні інформації для формування 

й розвитку професійно орієнтованих міжособистісних відносин, збагачується 

та стає рушійною силою формування інформаційно-комунікативної 

компетентності майбутнього вихователя. 

Досліджуючи питання формування інформаційно-комунікативної 

спрямованості, ми спиралися на теорії дослідників, які зверталися до проблем 

інтеграції інформації та комунікації в професійно-педагогічній діяльності 

(Л. Андропова, Г. Кудрявцева, Л. Козак, О. Фадейкіна, В. Ширшов,). 

Безпосередньо дослідженню спрямованості з акцентом на професійно-

педагогічну спрямованість майбутніх вихователів присвячені праці  О. Біди, 

І. Богданової, В. Борової, І. Бужини, Н. Волкової, І. Гавриш, Н. Грама, 
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Н. Кічук, Л. Кондрашової, В. Кушнір, О. Пєхоти, Т. Танько, Г. Троцко, 

Г. Цвєткової, В. Чайки, М. Чобітько та інших. 

Ураховуючи характерні особливості професійно-педагогічної 

діяльності, ми розглядаємо інформаційно-комунікативну спрямованість 

особистості вихователя як сукупність стійких мотивів, настанов 

та переконань, які:  

✓ позначаються у системі вчинків, потреб вихователя, якими 

регулюються його поведінка в процесі передачі досвіду трансформації 

інформації в знання під час педагогічної інфокомунікації; 

✓ є основою професійно-ціннісної орієнтації вихователя під час 

педагогічної інфовзаємодії, ними визначається ставлення до інформаційно- 

комунікативної діяльності, що сприяє формуванню й подальшому 

збагаченню інформаційно-комунікативної культури. 

У контексті професійно-педагогічної взаємодії інформаційно-

комунікативна спрямованість фахівця має свої особливості, що відображають 

суть і специфіку освітнього процесу. Основною одиницею професійно-

педагогічної діяльності є міжсуб’єктна взаємодія, що вважається ціннісним 

орієнтиром і внутрішнім регулятором майбутньої інформаційно-

комунікативної діяльності суб’єктів освітнього процесу, нею визначається 

ставлення суб’єкта до цієї діяльності, до інформаційно-комунікативного 

соціуму й до себе як особистості соціально мобільної та професійно 

успішної. 

Інформаційно-комунікативна спрямованість майбутнього спеціаліста 

як система провідних сенсоутворювальних мотивів, у якій концентрується 

діяльність спеціаліста на цілеспрямованому акумулюванні інформації для 

формування й розвитку професійно орієнтованих міжособистісних відносин, 

що  збагачує особистість і є рушійною силою формування інформаційно-

комунікативної компетентності майбутнього вихователя. 

У психолого-педагогічній літературі та дослідницьких працях поняття  

„компетентність” розглядається так:  
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− досконале знання своєї справи, суті виконаної роботи, складних 

зв’язків, явищ і процесів, можливих способів і засобів досягнення 

накреслених шляхів [186]; 

− професійна підготовка та спроможність суб’єкта праці  до виконання 

завдань та обов’язків повсякденної діяльності [271]; 

− загальна спроможність заснована на знаннях, досвіді, цінностях, 

надбаних завдяки навчанню [313]; 

− коло питань, у яких людина добре обізнана, пізнала їх і здобула 

досвід у цій галузі [301, c. 39]; 

− категорія, якою фіксується суспільно визнаний комплекс знань, 

умінь, навичок, стосунків тощо певного рівня, які можуть бути застосовані 

в широкій сфері людської діяльності людини [226, c. 16]. 

Із огляду на вищезазначене та з урахуванням наведених думок 

і визначень науковців до визначення поняття „компетентність” [306, с. 12], 

ми пропонуємо розглядати її як інтегративну якісну професійну 

характеристику особистості, у якій інтегруються знання, уміння, навички, 

досвід й особистісні риси, що зумовлюють прагнення, спроможність 

і готовність розв’язувати проблеми й вирішувати завдання, що виникають 

у реальних ситуаціях, які сформовані за професійно-педагогічної взаємодії 

в освітньому процесі.  

Істотними для нас є такі характеристики компетентності: 

✓ „компетентність” – це діяльнісна категорія, що позначається тільки 

в певній діяльності; 

✓ „компетентність” – це ціннісна категорія, що позначається 

в поставлених завданнях для суб’єкта та його зацікавленості 

в їх вирішенні. 

Для нас особливого значення набуває саме компетентність майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів. Погоджуємося з науковцями 

В. Беркою [13], Л. Пісоцькою [13] та С. Семчук [260], які вважають, 

що компетентність майбутніх дошкільних вихователів – це цілісне, 

інтегративне, багаторівневе, особистісне новоутворення, що є результатом 
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професійної підготовки особистості в закладах вищої освіти  й у процесі 

неперервної педагогічної освіти, успішність якої зумовлена сукупністю 

сформованих у фахівця компетентностей, які сприяють соціалізації 

особистості, формування в неї світоглядних і науково-професійних поглядів, 

педагогічної творчості та майстерності, визначають успішність діяльності, 

спроможність до самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення 

впродовж життя.  

Досліджуючи феномен інформаційно-комунікативної компетентності, 

ми спирались на педагогічний (Л. Андропова, М. Дементьєва, О. Іскандарова, 

Т. Липатова, В. Пітюков, Н. Щуркова) та психологічний (Г. Андреєва, 

А. Маркова, Л. Петровська) аналіз теоретичних основ комунікативної 

компетентності й на дослідження проблем формування інформаційної 

компетентності (Н. Баловсяк, В. Болотов, Л. Петухова, В. Серіков, О. Спірін 

та інші). 

Комунікативну компетентність слід розглядати як  знання норм 

і правил спілкування (Л. Барановська [11], М. Забродський [80]), 

С. Максименко [80]); сукупність знань, умінь і навичок серед вербальних 

і невербальних засобів для адекватного сприйняття й відображення дійсності 

в різноманітних ситуаціях спілкування [Л. Мамчур [181], М. Пентилюк [214], 

Т. Вольфовська [47]); уміння налагоджувати й підтримувати необхідні 

контакти з іншими людьми (О. Низовець [200],  Л. Савенкова [252], 

І. Мартиненко [183].  

Інформаційна компетентність – спроможність педагога до критичного 

аналізу джерел інформації, пошуку необхідних ресурсів, синтезу, 

узагальнення та структурування продуційованої інформації [287]. 

Поняття інформаційно-комунікативної компетентності вживається 

у працях М. Лебедєвої [165], С. Семчук [260], Н. Сороко [275], І. Таран [283], 

І. Тимофеєвої [285], О. Шилової  [165]. 

Згідно з визначенням С. Семчук, інформаційно-комунікативна 

компетентність вихователя дошкільного закладу освіти – це певний рівень 

компетентності, що дає можливість оперативно орієнтуватися в 
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інформаційно-комунікативному середовищі, здійснювати пошук, 

оцінювання, зберігання й застосування отриманої інформації в навчально-

виховному процесі дошкільного закладу освіти [260, с. 199]. У цьому 

визначенні акцентується увага на інформаційній складовій, але не 

відображаються суттєві ознаки комунікативної компетентності.  

Інформаційно-комунікативна компетентність майбутніх вихователів 

розглядається нами як якісна характеристика особистості фахівця, 

що виражається сукупністю професійних знань, умінь й навичок, ціннісних 

орієнтацій, завдяки яким можливо орієнтуватися й адаптуватися 

в динамічному інформаційно-комунікативному просторі, вибудовувати 

власний шлях професійно-педагогічної інфокомунікації, спрямовану 

на організацію продуктивної взаємодії вихователів і дітей у дошкільному 

закладі освіти. 

Ми виокремили ідею про те, що інформаційно-комунікативній культурі 

кожного вихователя властиві свої неповторні особливості. Вона 

характеризується такими універсальними показниками особистості 

вихователя, як активність, комунікативність, спроможність до рефлексії, 

до самоспостереження. Проте базовою основою інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів є образ його педагогічної 

філософії, домінантою якої є ідея міжвікової й міжособистісної взаємодії та 

співпраці. 

Спираючись на викладене вище, уважаємо за можливе, у межах нашого 

дослідження, визначити інформаційно-комунікативну культуру майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів, ураховуючи, що „вихователь 

дошкільного навчального закладу є педагогом, який здійснює розвиток дітей 

у різних напрямах (пізнавальний, мовленнєвий, естетичний тощо)” [285, 

c. 51]  у такий спосіб: інформаційно-комунікативна культура майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів – це інтегративна професійна 

якість особистості педагога, якою репрезентується сукупність 

усвідомлених потреб і мотивів, що зумовлюють професійну спрямованість і 

ставлення до інформаційно-комунікативної діяльності як системи знань, 
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методів роботи з інформацією та високої якості комунікативної взаємодії, 

чим визначається професійна готовність та культурний рівень 

майбутнього вихователя. 

 

1.3. Стан сформованості інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

 

Формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх  

вихователів дошкільних навчальних закладів відбувається в певній часовій 

тривалості, отже, це процес, який можна спостерігати, діагностувати 

та аналізувати.  

За результатами теоретичного аналізу проблеми формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів ми розробили зміст і програму експериментального 

дослідження, що тривало в три етапи (констатувальний, формувальний, 

контрольний) і було спрямовано на визначення рівня сформованості 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, розробку й упровадження педагогічної технології 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів та її аналіз ефективності  (таблиця 1.2).  

Таблиця 1.2 

Програма експериментального дослідження 

  

№ 

з/п 

Етап 

експериментальної 

роботи 

 Зміст експериментальної роботи  

1. Констатувальний  

 

1. Визначення критеріїв та показників 

сформованості інформаційно-

комунікативної культури майбутніх 

вихователів дошкільних закладів. 

2. Розробка системи діагностики формування 

інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних закладів. 
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Продовження таблиці 1.2 

 

  3. Визначення рівня сформованості 

інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних закладів. 

 

2. Формувальний  Практична реалізація технології формування 

інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних закладів. 

 

3. Контрольний  1. Перевірка ефективності впровадженої 

технології формування інформаційно- 

комунікативної культури майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних 

закладів. 

2. Підбиття підсумків, аналіз та інтерпретація 

рівнів експерименту. 

 

 

На етапі констатувального експерименту визначали компоненти, 

критерії та рівні сформованості інформаційно-комунікативної культури, 

розробляли діагностичну методику для визначення наявного стану 

сформованості інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів.  

Аналізувалися сучасні теоретичні засади розв’язання проблеми 

навчання студентів закладів вищої освіти; визначалися готовність викладачів 

до участі в експерименті та рівень обізнаності в галузі інформаційно-

комунікаційних технологій організації системи навчальної роботи; вивчався 

стан роботи щодо формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; з’ясовувалися 

змістові й технологічні можливості різних форм педагогічного впливу 

на студентів: можливості освітнього процесу (роль навчальних дисциплін 

у інформаційно-комунікативній діяльності студента), позааудиторна 

діяльність, педагогічна практика, самоосвіта студента; вивчався досвід 

окремих закладів вищої освіти щодо функціонування інформаційно-

комунікативної діяльності зі студентами; з’ясовувалися можливості 

запровадження діагностичних методик, завдяки чому можливо визначити 
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рівень сформованості інформаційно-комунікативних якостей особистості 

студента; визначався вихідний рівень сформованості інформаційно-

комунікативної культури  майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів за виокремленими компонентами, виявлялися й аналізувалися 

причини, що зумовили такий рівень. 

Після цілеспрямованого вивчення проблеми формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, визначення суттєвих ознак формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів ми розпочали запровадження педагогічної діагностики реального 

рівня формування інформаційно-комунікативної культури студентів –  

майбутніх вихователів. Для цього ми розробили критеріальну базу 

дослідження, визначили якісний і кількісний склад учасників експерименту, 

уклали методику проведення констатувального експерименту. 

У науково-методичній літературі (І. Ісаєв [86], В. Курило [155], 

М. Мурашко [197], Т. Туркот [289] та інші) серед загальних вимог 

до критеріїв виокремлюють такі: 1) об’єктивність; 2) відображення того, що 

вимірює дослідник; 3) відображення суттєвих ознак досліджуваного явища, 

охоплення його типових сторін; 4) критерії мають розкриватися через низку 

показників, на підставі яких можна дійти висновку про ступінь вираженості 

певного критерію; 5) критерії мають відбивати динаміку якості, що 

вимірюється, у часі та просторі.   

На підставі аналізу досліджень І. Аннєнкової [6], В. Ашумова [9], 

В. Вікторова [43],  М. Кісіля [106], В. Качалова [102], П. Яременка [318] 

та інших свідчимо про те, що вибір критеріїв має здійснюватися 

з урахуванням таких вимог: кількість критеріїв має бути невеликою, але 

достатньою для визначення рівня реалізації основних інформаційно-

комунікативних функцій; кожен окремий критерій має бути сформульований 

чітко, допускати як якісну, так і кількісну характеристику; система критеріїв 

має відображати найбільш істотні ознаки інформаційно-комунікативного 
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процесу та його результати; критерії мають відображати доцільність 

інформаційно-комунікативної діяльності. 

Науковець Л. Петриченко [216] стверджує, що критерії оцінювання 

залежать і від об’єкта, і від суб’єкта оцінювання, а також варіюються 

відповідно до групи користувачів інформації. 

Для аналізу науково-педагогічної літератури можна виокремити кілька 

повторюваних критеріїв: мотиваційний (наявність мотиву до оволодіння 

вмінням, усвідомлення значущості вміння у структурі професійної 

діяльності), діяльнісний (рівень володіння вміннями, необхідними 

для професійної діяльності, професійна грамотність, можливість перенесення 

вміння в змінені ситуації), особистісний (сформованість професійно 

значущих якостей особистості, рис характеру) [197, c. 132]. 

Посилаючись на вищезазначене, візьмемо за основу визначені критерії 

й уточнимо їх із урахуванням специфіки організаційно-педагогічної 

діяльності. У процесі визначення ефективності якісного формування 

інформаційно-комунікативної культури в дослідженні виробили такі 

критерії: спонукальний, пізнавальний, технологічний, рефлексивний. 

Показниками сформованості інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів за спонукальним 

критерієм є інтерес і позитивна мотивація до впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності вихователя 

закладу дошкільної освіти; усвідомлення цінності та необхідності інформації; 

виявляння потреби та прагнення до подолання труднощів; розвиненість  

потреби в самовдосконаленні, самореалізації та педагогічному вдосконаленні 

стосовно оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями; свідоме 

прагнення до досягнення успіху.  

Пізнавальний критерій, показниками якого є базові знання про суть, 

зміст, способи та методи інформаційно-комунікативної діяльності 

в освітньому процесі закладу дошкільної освіти; знання про норми 

інформаційно-комунікативної культури; знання щодо впровадження 
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сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при вирішенні творчих 

завдань; уміння спостерігати, аналізувати й узагальнювати.  

Показниками сформованості інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів за технологічним 

критерієм є наявний рівень упровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у вирішенні завдань професійної діяльності; уміння стосовно 

моделювання комунікативних ситуацій способами інформаційно-

комунікативних технологій; володіння способами пошуку інформації 

в межах навчальної та позанавчальної діяльності; достатній рівень навичок 

інформаційно-комунікативної обробки та репрезентації інформації; показник 

рівня креативності у створенні творчих проектів; спроможність віднаходити, 

застосовувати, передавати інформацію з різних джерел, пооцінювати її якість 

та вірогідність. 

Рефлексивний критерій, показниками якого  передбачається 

сформованість професійно важливих якостей, таких, як стійкість, 

відповідальність, цілеспрямованість, урівноваженість, упевненість, 

наполегливість; визначення результатів та самооцінка власної інформаційно-

комунікативної культури;  визначення рівня комунікативності; спроможність 

до самореалізації, самоконтролю, самооцінки та взаємооцінки; спроможність 

застосовувати результати педагогічної діагностики для вдосконалення 

інформаційно-комунікативної діяльності; пошук ефективних шляхів 

підвищення ефективності рівня індивідуальної інформаційно-комунікативної 

культури та  корекції подальшого формування цієї культури 

з упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Зазначимо, що критерії сформованості інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів співвідносяться з компонентами формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, тобто взаємопов’язані та взаємозалежні. 

Загальна вибіркова кількість учасників у нашому дослідженні склала 

352 особи, це студенти – майбутні вихователі закладів дошкільної освіти, 

які навчались у закладах вищої освіти різного рівня акредитації 
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зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, із них: 51 студент Харківського та 

48 студентів Красноградського коледжів Комунального закладу „Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, 75 студентів 

Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 

Харківської обласної ради, 88 студентів Державного вищого навчального 

закладу „Донбаський державний педагогічний університет” та 90 студентів 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

28 науково-педагогічних працівників, які викладають дисципліни 

загальнопрофесійного та професійного циклів у процесі фахової підготовки 

студентів дошкільної ланки освіти.  

Було проаналізовано вимоги Державних освітніх стандартів,  навчальні 

плани за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, навчальні та робочі програми 

з дисциплін загальнопрофесійного циклу й дисциплін спеціальності з метою 

визначення рис інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів та з’ясовано, що при вивченні предметів із цих циклів, по-перше, 

приділяється значна увага вимогам до особистості викладача, вимог до його 

загальнопедагогічної та методичної підготовки, його професійної культури  

як сукупності особистісних якостей і професійної культури; по-друге, 

студенти в процесі вивчення цих дисциплін здобувають певні 

„інформаційно-комунікативні” знання, проте вони „розсіяні” по різних 

дисциплінах і не мають системного втілення; по-третє,  акцент ставиться на 

науково-методичній роботі майбутнього вихователя, а інформаційно-

комунікативний аспект професійної діяльності вихователя майже 

не висвітлюється. 

На початку дослідження вирішувалися такі завдання:  

− з’ясувати ставлення викладачів закладів вищої освіти до проблеми 

формування інформаційно-комунікативної культури; 

− визначити в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

розуміння про інформаційно-комунікативну культуру. 

Під час педагогічного експерименту визначався рівень інформаційно-

комунікативної культури у викладачів та ознак її як у педагогічній 
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діяльності, так і в навчанні студентів. Для усвідомлення й самооцінки  

власної інформаційно-комунікативної культури (викладачам) була 

запропонована анкета (Додаток А).  

Методом анкетування викладачів (28 осіб) було визначено, чи 

приділяли увагу викладачі під час проведення занять (лекцій, семінарських, 

практичних) формуванню інформаційно-комунікативної культури студентів, 

застосовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні засоби навчання.  

Ми з’ясували, що 62 % опитаних викладачів задоволені власною 

роботою й уважають інформаційно-комунікативну культуру невід’ємною 

у своїй професії; 38 % респондентів задоволені професією та вважають 

необхідність інформаційно-комунікативної культури для неї певною мірою. 

Слід також підкреслити, що більшість викладачів (68 %) визначає поняття 

„інформаційно-комунікативна культура” визначає як систему сукупності 

знань, умінь, навичок, особистісно-професійних якостей та виокремлюють 

інформаційну та комунікативну складові. Також довели на необхідність 

забезпечення системи освіти засобами інформатизації, інформаційними 

технологіями для вдосконалення інформаційно-комунікативної діяльності 

студентіві. Зазначили, що часто виникає потреба послуговуватися 

додатковими джерелами інформації стосовно професійних питань (76 %), 

при цьому демонструють бажання послуговуватись інформацією в готовому 

вигляді (73 %), не перевіряючи джерела інформації на предмет актуальності 

й об’єктивності (36 %).  

Також зазначали, що студенти мало самостійно працюють 

із першоджерелами та додатковою літературою під час підготовки до занять, 

виявляють невисокий рівень умінь ефективно здійснювати інформаційно-

комунікативну діяльність.  

48 % із загальної кількості викладачів на запитання „Чи можете Ви, як 

викладач, вплинути на формування інформаційно-комунікативної культури 

студентів при викладанні своєї дисципліни? Якщо так, то в який спосіб?” 

відповідали: „Активізувати навчання з впровадженням інформаційно-

комунікаційних технологій”, „Запроваджувати нетрадиційні методи 
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навчання”, „Здійснювати дидактичну підготовку” тощо. Довелося 

констатувати, що 65 % викладачів, на жаль, не можуть чітко визначити, 

у який спосіб і завдяки чому вони можуть сприяти формуванню 

інформаційно-комунікативної культури студентів і зазначили, що їм теж 

потрібна допомога при застосуванні комп’ютерної техніки та 

мультимедійних засобів навчання (58 %).  

Викладачі визнають необхідність удосконалення власної інформаційно-

комунікативної діяльності на сучасному етапі інформатизації освіти. 

Наприклад, більше 79 % викладачів засвідчили, що інформаційна потреба 

достатньо велика, хотіли б оволодіти знаннями інформаційно-комунікативної 

діяльності на більш високому професійному рівні. Потреба в такому знанні 

об'єктивна: розуміння викладачів того, що інформаційно-комунікативні якості 

у студентів може формувати тільки викладач, якому ці якості властиві. 

90 % респондентів висловили бажання вдосконалювати 

інформаційно-комунікаційну культуру, а також  корекції комунікативного 

процесу при викладанні навчальних дисциплін. Також ми з’ясували, 

що викладачі підтримують упровадження в освітній процес закладу вищої 

освіти елективного курсу „Формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутнього вихователя”. 

Отже, формування інформаційно-комунікативної культури 

в майбутніх вихователів є актуальною проблемою закладів вищої освіти. За 

результатами анкетування викладачів дійшли також висновків: 

– викладачі, спираючись на тенденції сучасної освіти, уважають 

за необхідне зміни в організації процесу фахової підготовки майбутніх 

вихователів; 

– систематичне ознайомлення з останніми досягненнями ІКТ надасть 

допомогу оптимально вибудовувати процес навчання; 

– із  метою формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів необхідно 

вдосконалювати інформаційне освітнє середовище. 
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Наступним кроком  констатувального  етапу було не лише проведення 

діагностики рівнів сформованості інформаційно-комунікативної культури, 

а й з’ясування необхідних для формування зазначеної культури педагогічних 

умов, спостереження за уявленням і розумінням студентів інформаційно-

комунікативної культури та її структуру як педагогічної категорії.  

Задля цього на підготовчому етапі дослідження ми залучили студентів 

до анкетування, щоб з’ясувати їхні уявлення й розуміння значущості цієї 

культури як педагогічної категорії (Додаток Б). 

Студентам пропонувалося довільно відповісти на неструктуровані 

запитання, та які не пропонували заготовлених відповідей. Прикладом 

є запитання: „Що, із Вашого погляду, означає поняття „інформаційно-

комунікативна культура вихователя?”. 

У результаті ми отримали такі відповіді: 

– це вміння вихователя правильно висловлювати інформацію; 

– це вміння працювати з інформацією; 

– це вміння отримувати й передавати інформацію, відзнайдену 

в різних джерелах; 

– це вміння вихователя відзнаходити „спільну мову” з вихованцями; 

– це вміння спілкуватися; доступно доносити інформацію 

до співрозмовника; 

– це обсяг інформації, яким володіє вихователь та його спроможність 

ділитися нею зі студентами, колегами. 

Проаналізувавши студентські відповіді, дійшли висновку, що частина 

студентів (46 %) робить акцент на інформаційну складову, дещо менше 

студентів (37 %) навпаки, у понятті „інформаційно-комунікативна культура” 

виокремлюють комунікативний компонент. Студенти, що становило 17 % 

від загальної кількості опитаних, убачають у цьому понятті інформаційно 

наповнену цілеспрямовану взаємодію вихователя й вихованців. Таке бачення 

відбивалось у відповідях: інформаційно-комунікативна культура вихователя 

– це знання, уміння та спроможність вихователя доступно й цікаво 

передавати інформацію вихованцям і приймати її в процесі взаємодії 
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з упровадженням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та 

створених умов цієї взаємодії в закладі дошкільної освіти. 

Ці відповіді вдовольняли нас, бо їх можна віднести до більш вузького 

розуміння поняття „інформаційно-комунікативна культура”, якого 

охоплюються всі вищеописані вміння, але воно більш широко.     

Із метою визначення у студентів знань про структуру інформаційно-

комунікативної культури фахівця їм запропонували дати відповідь 

на запитання: „Як Ви вважаєте, які структурні елементи містить 

інформаційно-комунікативна культура?” Аналіз відповідей став підставою 

для виокремлення таких структурних елементів інформаційно-

комунікативної культури, які студенти правильно називали. До таких 

відносять: професійні знання й інформаційно-комунікативні вміння. Однак, 

усе ж таки значна кількість студентів розмежовувала структуру 

інформаційно-комунікативної культури на знання з інформатики 

й мовленнєві вміння.  

Проаналізувавши результати анкетування студентами, впевнились 

у недостатньому рівні їхніх знань із проблеми інформаційно-комунікативної 

культури майбутнього вихователя. Украй малий відсоток студентів назвали 

всі компоненти інформаційно-комунікативної культури, але були й такі, які 

запитання залишили без відповіді. Посилаючись на запропоновані 

формулювання дійшли висновку про те, що категорія „інформаційно-

комунікативна культура” в розумінні студентів дещо розпливчаста 

й розглядається, зазвичай, в аспекті її однієї грані, що реалізується 

в односторонньому напрямі.  

Методом ранжування ми визначили, як респонденти розташовували 

по рангу характерні ознаки об’єктів згідно з особистісною значущістю.  

Наприклад, у реченні „інформаційно-комунікативна культура впливає 

на …” потрібно було розставити рейтингові бали до закінчення цієї фрази 

від найбільш вагомого (1) до найменш значимого (5). У цьому випадку нам 

було цікаво, які фактори студенти називають найбільш важливими, а які  

вони ставлять на останнє місце. 
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У результаті, до найбільш значимих факторів студенти віднесли: 

– рівень інформаційно-комунікативної культури вихователя – 39,2 %; 

– бажання вихователя до саморозвитку – 36,9 %; 

– спеціально організований освітній процес – 23 %; 

– інноваційне спрямування освітнього процесу – 21,1 %. 

При цьому характерно, що найменш значимими факторами студенти 

назвали: 

– бажання студентів – 46,8 %; 

– рівень загальної особистісної культури студентів –  29,4 %. 

Також студенти дали глибокі й аргументовані відповіді, коли на перше 

місце за рейтингом ставили „Професійне вдосконалення”. Проілюструємо 

цей факт такими висловлюваннями студентів: „Для майбутньої професії  

досить важливе постійне підвищення рівня знань, а цього може досягти 

тільки людина з високим рівнем інформаційно-комунікативної культури”; 

„Справжній професіонал повинен бути в курсі найновіших досліджень, 

розробок, напрямів розвитку своєї галузі, щоб на основі знань приймати 

швидкі рішення, за які він не буде себе карати”; „Людина має ширший 

кругозір, їй легше приймати рішення у випадку виникнення проблем”. 

За додатковими тестовими методиками визначили, що при середній 

оцінці особистих знань, умінь і навичок, необхідних для реалізації 

інформаційно-комунікативної діяльності, у 67 % студентів мають низький 

рівень фактичних знань і здібностей для реалізації цієї діяльності. 

У результаті було визначено: 58 % опитаних студентів усвідомлюють 

прямопропорційний зв’язок між рівнем інформаційно-комунікативної 

культури спеціаліста та його професійним успіхом із загальної кількості 

студентів. Хоча при цьому тільки у 23 % студентів мають високий рівень 

позитивної мотивації до інформаційно-комунікативної діяльності, 19 % –

показали низький. 

Однією з причин ситуації, що склалася, належить низькому рівню 

внутрішньої активності суб’єкта освітнього процесу. Ми зітнулися з тим 

фактом, коли запрошували студентів узяти участь в експерименті 
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по формуванню інформаційно-комунікативної культури, що тільки 

17,4 % студентів упевнено погодились, 44,6 % – запрошення до активної 

діяльності прийняли з меншим ентузіазмом, хоча переважною була  

відповідь „Скоріше так, чим ні”. 31,9 % – висловили небажання докладати 

зусилля в процесі змін досліджуваної якісної характеристики особистості й, 

нарешті, 6,1 % відповіли категорично „ні”. 

Для виконання операції пошуку та відбору необхідної для взаємодії 

інформації студенти вміють послуговуватися такими джерелами: мережа 

Інтернет – 78,5 %; телебачення:– 7,1 %; газети й журнали – 2,6 %; наукова 

література – 6,2 %; друзі та знайомі – 5,6 %. 

Не визнаними виявилися електронні книги та навчальні посібники. 

Час, витрачений на пошук інформації, розподіляється в межах 

декількох годин упродовж дня (середній показник – 67,6 %). 

При цьому своє вдоволення від уміння віднаходити відбирати 

інформацію висловили 81,7 % опитаних; 6,8 % студентів частково вдоволені; 

повністю невдоволені вмінням віднаходити потрібну інформацію – 11,5 %. 

При цьому при виконанні практичних робіт, що супроводжувало 

діагностику, фактично впоралися з операцією пошуку необхідної інформації 

47,6 %, що в 1,6 разів менше кількості студентів, упевнених у своїх 

операціональних здібностях. 

На підставі аналізу одержаних результатів стверджуємо пасивне 

ставлення студентів до процесу формування інформаційно-комунікативної 

культури на загальному фоні високої потреби до рівня викладача, який 

організовує освітній процес.  

Наступним кроком констатувального експерименту була перевірка 

рівнів сформованості інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів  

Ми також не стали відхилятися від відомого в педагогіці підходу, що 

полягає в традиційній схемі розподілу шкали виміру критерію за трьома 

рівнями сформованості показників: високий, середній, низький. 

Високий рівень. Студенти з високим рівнем сформованості 
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інформаційно-комунікативної культури виявляють зацікавленість 

й позитивне ставлення до інформаційно-комунікативної діяльності, 

спостерігається цілеспрямованість і впевненість в успішному впровадженні 

інформаційно-комунікаційних технологій і наявність знань про них у процесі 

комунікації, відчувається прагнення до самовдосконалення в професійній 

діяльності, сформованість практичних умінь і навичок упроваджувати 

сучасні інформаційні технології. У студентів адекватна самооцінка 

та взаємооцінка, вони спроможні до аналізу й рефлексії власної 

інформаційно-комунікативної та професійної діяльності, наявне стійке 

прагнення до саморозвитку.  

Середній рівень. Майбутні вихователі з середнім рівнем сформованості 

інформаційно-комунікативної культри не так послідовно виявляють 

зацікавленість і позитивне ставлення до інформаційно-комунікативної 

діяльності, нечітко простежується цілеспрямованість і впевненість 

в успішному впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій, 

майбутні вихователі прагнуть до самовдосконалення в професійній 

діяльності, але є прогалини в знаннях щодо впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій, уміють аналізувати результати інформаційно-

комунікативної діяльності у професійній діяльності, але не завжди 

її адекватно оцінюють, непослідовно виражають прагнення до саморозвитку.  

Низький рівень. Студенти з низьким рівнем сформованості 

інформаційно-комунікативної культури не виявляють зацікавленості та 

інтересу до інформаційно-комунікативної діяльності, не відчувається їхньої 

цілеспрямованості й упевненості в успішному впровадженні інформаційно-

комунікаційних технологій, вони не прагнуть до самовдосконалення 

в професійній діяльності, не вміють аналізувати результатів інформаційно-

комунікативної діяльності в професійній діяльності, у них бракує знань щодо 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, не вміють 

самостійно їх упроваджувати, неадекватні самооцінка та взаємооцінка, 

неспроможні до аналізу та власної рефлексії.  

Для визначення рівня сформованості кожного з зазначених показників 
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було дібрано відповідні методики. У таблиці 1.3 представлені критерії, 

показники та методики їх діагностування. 

Таблиця 1.3 

Критерії, показники та діагностувальні методики визначення рівня 

сформованості інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів  

 

Критерій                         Показники 

                                 сфомованості 

Методики  

визначення 

С
п

о
н

у
к

а
л

ь
н

и
й

 

✓ наявність мотивації до  

оволодіння  інформаційно-

комунікативною культурою 

✓ прагнення до внутрішньої 

мотивації на досягнення успіху 

✓ розвиненість потреби до 

отримання знань 

Авторська методика вивчення 

мотивації щодо формування 

майбутніми вихователями 

інформаційно-комунікативної 

культури 

„Діагностика особистості на 

мотивацію до успіху”, автор 

Т. Елерс  

„Мотивація навчання студентів у 

ВНЗ”, авторка Т. Ільїна  
 

П
із

н
а

в
а
л

ь
н

и
й

 ✓ наявність пізнавальної потреби 

✓ наявність знань щодо способів 

пошуку, обробки та 

репрезентації інформації 

✓ обізнаність щодо 

впровадження ІКТ у процесі 

комунікації 

✓  

Тест визначення пізнавальної 

потреби, автор В. Юркевич 

 

Діагностичні завдання 

Т
ех

н
о
л

о
г
іч

н
и

й
 

 

✓ уміння щодо здійснення 

інформаційно-комунікативної 

діяльності; 

✓ уміння моделювати 

комунікативні ситуації; 

✓ уміння усвідомлювати дії 

інформаційно-комунікативної 

діяльності для вирішення 

завдань професійної діяльності 

Діагностичні завдання 

 

Самоаналіз „Сформованість 

технологічного критерію 

інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів” 

модифікована версія методики 

аналізу Л. Маневцової, 

С. Лебєдєвої 
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Продовження таблиці 1.3 
 

Р
еф

л
ек

си
в

н
и

й
 

✓ спроможність до самооцінки 

та саморозвитку 

✓ спроможність до комунікації 

✓ спроможність до рефлексії 

власної інформаційно-

комунікативної діяльності 

Авторська методика щодо 

визначення рівня  

сформованості інформаційно-

комунікативної культури. 

Методика „Загальний рівень 

комунікативності”, автор 

В. Ряховський. 

Тест діагностики рівня розвитку 

рефлексії”, автор А. Карпов 

 

 

Діагностування інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів за першим показником спонукального критерію „наявність 

мотивації до інформаційно-комунікативної культури” проводилося 

за авторською методикою „Вивчення мотивації формування майбутніми 

вихователями інформаційно-комунікативної культури” (Додаток Д).  

Студентам було запропоновано тринадцять варіантів мотивів, які 

необхідно було розставити за рангом значущості (1 – відповідала найбільш 

значущому мотиву). Крім того, студентам було запропоновано спочатку 

дописати свої варіанти значущих для них мотивів, а потім проводити 

впорядкування за рангом значущості.  

Із усіх учасників експерименту 29 % респондентів дописали свої 

мотиви в таблицю, однак, їхній рейтинг за загальною шкалою значущості 

виявився нижчим від запропонованих нами. Серед таких мотивів були такі: 

тому, що стаю більш упевненим у собі при спілкуванні; є бажання ствердити 

власну інформаційно-комунікативної культуру серед одногрупників; 

удосконалювати культури мовлення та спілкування; у них бажання бути 

кращим серед одногрупників у галузі розмовного жанру. 

Рейтинг мотивів формування інформаційно-комунікативної культури 

в майбутніх вихователів наведено в таблиці 1.4.  
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Таблиця 1.4 

Значущість мотивів формування інформаційно-комунікативної 

культури в майбутніх вихователів   

Мотив 

  

Ранг  

Прагнення привернути до себе увагу однокурсників і дітей (під 

час педагогічної практики) 

6 

Бажання бути в центрі уваги завдяки володінню мовленнєвим 

жанром спілкування 

7 

Розуміння значущості інформаційно-комунікативної культури 

для підвищення якості педагогічної роботи 

5 

Бажання стати відмінником 4 

Потреба в досягненні високих результатів інформаційної та 

комунікативної діяльності  

7 

Зацікавленість у сформованості вмінь і навичок інформаційної та 

комунікативної діяльності для успішного спілкування 

9 

Прагнення до високого рівня інформаційно-комунікативної 

культури 

7 

Інтерес до інформаційно-комунікативної діяльності 6 

Прагнення до покращання професійної підготовки за 

можливостей інформаційно-комунікативній культурі 

7 

Зацікавленість у розширенні міжособистісних контактів завдяки 

інформаційно-комунікативній культурі  

5 

Бажання до самоствердження завдяки вмінням і навичкам 

інформаційної та комунікативної діяльності 

4 

Прагнення до успішної міжособистісної взаємодії  10 

Бажання управляти інформаційним і комунікативним процесом, 

посилаючись на можливості культури 

8 

Бажання бути більш упевненим у собі при спілкуванні 0,3 

Бажання упровадження власної інформаційно-комунікативної 

культури серед одногрупників 

0,5 

Розвиток культури мовлення та спілкування 0,3 

Бажання бути кращим серед одногрупників у розмовному  жанрі 0,5 

 

У цій таблиці менший за значенням середній бал є показником 

порівняно більшої значущості мотивів у майбутніх вихователів у формуванні 

інформаційно-комунікативної культури, а бал менший за одиницю – 

нульовий мотив для групи респондентів, тобто цей мотив додано 

респондентами до загального списку. 
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Із таблиці 1.4 бачимо, що менш значущими для майбутніх вихователів 

виявилися прагнення до успішної міжособистісної взаємодії; зацікавленість 

у сформованості вмінь і навичок інформаційної та комунікативної діяльності 

для успішного спілкування; бажання управляти інформаційним 

та комунікативним процесом, завдяки можливостям культури. 

Це є показником низького рівня мотивації щодо формування інформаційно-

комунікативної культури. 

Виявлене протиріччя між рівнем усвідомлення значимості 

інформаційно-комунікативної культури й мотивації до інформаційно-

комунікативної діяльності, де ця культура позначається, формується 

й розвивається, при подальшому діагностичному дослідженні віднайшло своє 

обґрунтування. 

Визначення рівня сформованості інформаційно-комунікативної 

культури за другим показником „прагнення до внутрішньої мотивації 

на досягнення успіху” в майбутній професійній діяльності проводили 

за методикою Т. Елерса [314]. Запровадивши цю методику, ми визначили 

мотивацію майбутніх вихователів до успіху, оскільки саме такі фахівці є 

більш старанні, наполегливі, стримані, продуктивні (Додаток Д). 

Показник „розвиненість потреби до здобуття знань” визначили 

здобували за методикою Т. Ільїної „Мотивація навчання студентів у ВНЗ” 

[87] (Додаток Е). Диференціацію відповідей здійснювали за трьома шкалами: 

„оволодіння знаннями” (прагнення до здобуття знань, допитливість), 

„оволодіння професією” (прагнення оволодіти професійними знаннями 

та сформувати професійно важливі якості); „отримання диплома” (прагнення 

придбати диплом при формальному засвоєнні знань, прагнення до пошуку 

обхідних шляхів при складанні іспитів і заліків). Ця методика складається 

з 50 тверджень, які можуть оцінюватися особистістю у ставленні до себе – 

позитивно або негативно. Перевага мотивів за першими двома шкалами 

є показником адекватного вибору студентом професії та вдоволення нею. 

Проаналізувавши отримані результати, дійшли висновку, що добре 

сформована мотивація щодо оволодіння професійно необхідними знаннями, 
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уміннями та якостями проявляється тільки в 19,4 % студентів. Визначено, що 

47,3 % студентів орієнтовані на формальне отримання диплома. Слабка 

мотивація навчальної діяльності студентів призведена тим, що в більшості 

студентів недостатній рівень знань, а також це пояснюється тим, що в них 

немає прагнення до професійного саморозвитку, у майбутніх педагогів 

недостатньо розвинені інформаційно-комунікативним здібності. 

За результатами діагностичного аналізу всіх показників сформованості 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

за спонукальним критерієм ми отримали такі результати (табл.1.5). 

Таблиця 1.5  

Результати аналізу рівня інформаційно-комунікативної культури 

за спонукальним критерієм (%) на початку експерименту 

Рівень Комунальний заклад 
„Харківська 

гуманітарно-

педагогічна академія” 
Харківської обласної 

ради 

Харківський коледж 
КЗ „Харківська 

гуманітарно-

педагогічна академія”  

Красноградський 
коледж  

КЗ „Харківська 

гуманітарно-
педагогічна 

академія”  

ДВНЗ „Донбаський 
державний 

педагогічний 

університет” 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 

університет імені 
Івана Франка 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Високий 5 6,7 4 7,8 3 6,3 10 11,4 8 8,9 

Середній 29 38,7 19 37,2 17 35,4 30 34,1 34 37,8 

Низький 41 54,6 28 55 28 58,3 48 54,5 48 53,3 

Разом 75 100 51 100 48 100 88 100 90 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Діаграма за результатами рівня сформованості інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів за спонукальним 

критерієм (констатувальний етап експерименту) 
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Для визначення ступеня пізнавального критерію сформованості 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів за першим 

показником „наявність пізнавальної потреби” було запроваджено методику 

В. Юркевича [84] (Додаток Ж). Потужність пізнавальної потреби визначалась 

пропорційною сумою балів: 17–25 балів – потреба виражена яскраво 

(високий рівень), 12–16 балів – потреба помірна (середній рівень), менше 

12 балів – потреба незначна (низький рівень). 

Із метою діагностики в майбутніх вихователів рівня сформованості 

інформаційно-комунікативної культури за показниками „наявність знань 

щодо способів пошуку, обробки та репрезентації інформації” й „обізнаність 

щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

комунікації” ми запропонували виконати діагностичні завдання (Додатки З, 

К). Кожна правильна відповідь оцінювалася балами. Ми визначали знання 

студентів про особливості послуговування програмними продуктами, які 

необхідні в дошкільній освіті, у нормативній базі, технології складання 

документації, проведення консультацій. Відповіді оцінювалися відповідно до 

шкали. 

 Обробка даних анкетування й виконання діагностичних завдань стали 

підставою для визначення такого розподілу за рівнями сформованості 

інформаційно-комунікативної культури когнітивного критерію (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6  

Результати аналізу рівня інформаційно-комунікативної культури 

за когнітивним критерієм (%) на початку експерименту 

 

Рівень Комунальний заклад 

„Харківська 

гуманітарно-
педагогічна академія” 

Харківської обласної 

ради 

Харківський коледж 

КЗ „Харківська 

гуманітарно-
педагогічна 

академія”  

Красноградський 

коледж  

КЗ „Харківська 
гуманітарно-

педагогічна 

академія”  

ДВНЗ „Донбаський 

державний 

педагогічний 
університет” 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 
університет імені 

Івана Франка 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Високий 5 6,7 5 9,8 4 8,3 8 9 10 11,1 

Середній 29 38,7 17 33,3 18 37,5 30 34 31 34,4 

Низький 41 54,6 29 56,9 26 54,2 50 57 49 54,5 

Разом 

 
75 100 51 100 48 100 88 100 90 100 



94 
 

 

Рис. 1.3. Діаграма за результатами рівня сформованості інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів за когнітивним 

критерієм (констатувальний етап експерименту) 

 

Визначення рівня інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів за технологічним критерієм здійснювалося на підставі аналізу 

практичних дій майбутніх вихователів під час виконання завдань пошукового 

та дослідницького характеру з упровадженням сучасних інформаційно-

комунікативних технологій: здобуття необхідної інформації, її аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення тощо.  

Ступінь „уміння щодо здійснення інформаційно-комунікативної 

діяльностї” визначали за рівнем обґрунтованості студентами власних дій. 

Тобто студент недостатньо усвідомлює дії, які виконує, і не спроможний 

обґрунтувати власний  вибір методів і засобів; дії усвідомлені, але 

на інтуїтивному рівні, студентом допускаються окремі помилки; дії повністю 

усвідомлені й логічно обґрунтовані.  

Тестові методики запроваджували для визначення „вмінь моделювати 

комунікативні ситуації”, які дозволяють вирішувати питання інформаційно-

комунікативної діяльності (Додаток Л). У результаті було визначено, що 
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20,5 % респондентів знають про способи організації діяльності (співпраця, 

узгодження дій), але при цьому більш схиляються до напряму 

інформаційного обміну. Воднораз акцентується інформація, яку передають 

студенти, і знижується значимість інформації, що поступає зворотним 

каналом зв’язку. У 41,7 % – завищене критичне ставлення до висловлювань і 

суджень учасників взаємодії. 

В основу діагностики також закладена методика аналізу 

„Сформованість технологічного критерію інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів” модифікована авторкою за версією 

методики аналізу С. Лебєдєвої, Л. Маневцевої „Самоаналіз інформаційно-

комунікативної діяльності майбутніх вихователів” (Додаток М). У методиці 

виокремлюється група вмінь: проектувальні, організаційно-педагогічні, 

операційно-технічні, рефлексивно-оцінювальні, володіння якими 

забезпечуватиме педагогам ефективну організацію й регуляцію 

інформаційно-комунікативної діяльності в освітньо-виховному процесі 

з дошкільниками з упровадженням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. Середній бал визначається по кожній групі вмінь 

за співвідношенням загальної кількості набраних балів до загальної кількості 

критеріїв. Рангова шкала: високий рівень – 2,7–3 бали; середній рівень – 1,9– 

2,6 балів; низький рівень – 0,1–1,8 балів.  

Отже, на підставі діагностики показників рівня сформованості 

інформаційно-комунікативної культури за технологічним критерієм 

методами спостереження, анкетування й аналізу результатів інформаційно-

комунікативної діяльності ми виявили проблеми й визначил певні 

результати (табл. 1.7). 

Для оцінювання рівня сформованості інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів рефлексивного критерію за показником – 

„спроможність до саморозвитку та самоосвіти” – ми запроваджували 

авторську методику для визначення власного рівня сформованості 

інформаційно-комунікативної культури (Додаток Н).  
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Таблиця 1.7 

Результати аналізу рівня інформаційно-комунікативної культури 

за технологічним критерієм (%) на початку експерименту 

 

Рівень Комунальний заклад 
„Харківська 

гуманітарно-

педагогічна академія” 
Харківської обласної 

ради 

 

Харківський коледж 
КЗ „Харківська 

гуманітарно-

педагогічна 
академія”  

Красноградський 
коледж  

КЗ „Харківська 

гуманітарно-
педагогічна 

академія”  

ДВНЗ „Донбаський 
державний 

педагогічний 

університет” 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 

університет імені 
Івана Франка 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Високий 4 6,7 5 7,8 4 8,3 8 9,1 8 8,9 

Середній 29 38,7 19 37,2 18 37,5 31 35,2 31 34,4 

Низький 42 54,6 27 55 26 54,2 49 55,7 51 56,7 

Разом 75 100 51 100 48 100 88 100 90 100 

 

 

Рис. 1.4. Діаграма за результатами рівня сформованості інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів за технологічним 

критерієм (констатувальний етап експерименту) 

 

Студентам було запропоновано відповісти на 17 запитань, кожне з яких 

оцінювалося:  за кожне „так”  – 2 бали; „інколи” – 1 бал; „ні” – 0 балів.  Якщо 

загальну кількість балів становлять до 19, то ми діагностували низький 
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рівень спроможності до саморозвитку (пригнічений стан, утомлюваність, 

фрагментарний характер до здобуття знань); якщо загальна кількість балів 

зафіксована від 20 до 27 – наявний середній рівень (виявляння інтересу 

до тих, хто оточує, уміння слухати й розуміти співрозмовників, сформоване 

належне прагнення до саморозвитку й самоосвіти); якщо студенти отримали 

від 28 до 34 балів, то в них високий рівень (сформована потреба постійно 

підвищувати рівень інформаційно-комунікативної культури).       

Проаналізувавши результати опитувальника, ми визначили, 

що з високим рівнем спроможності до саморозвитку й самоосвіти 

16,78 % студентів. Із середнім рівнем – 44,93 % та низький властивий 

для 38,29 % студентів. Це є показником того, що студенти не досить 

вимогливі до себе, не виявляють особистісної активності в самоорганізації 

й саморегуляції, незначна спроможність до самопізнання й самоосвіти.  

Аналіз саморозвитку, самооцінки й результату інформаційно-

комунікативної діяльності студентів став показником вираженої 

невідповідності між їхніми внутрішніми відчуттями щодо особистісного 

рівня інформаційно-комунікативної культури та його справжнім станом, 

що реалізується в межах спеціально організованої інформаційно-

комунікативної діяльності.  

За „методом самодіагностики (із погляду на думку Н. Кузьміної, 

А. Реана), особливо якщо людина сама поціновує власні дії, отримуємо 

об’єктивні дані про його реальну поведінку; у будь-якому випадку 

запровадження сприяє визначення ступеня впевненості в собі” [156].  

У процесі самодіагностики, ми навчали студентів налагоджувати 

суб’єкт-суб’єктні взаємини, працювати в режимі професійного партнерства. 

При цьому робили акцент на вироблення вмінь пооціновувати себе з позицій 

якості інформаційно-комунікативної діяльності.   

За показником „спроможність до комунікації” ми запроваджували 

методику В. Ряховського [ 211] , відповідно до якої майбутні вихователі 

повинні були відповісти на запропоновані 16 запитань. За відповідним 
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класифікатором визначалась категорія, до якої належать майбутні вихователі 

(Додаток П). 

За результатами даного тесту з низьким комунікативним рівнем ми 

визначили 13 % студентів, із середнім рівнем 72,3 % і високим – 14,7 %. 

Студенти досить замкнені, невпевнені в собі, намагаються уникати суперечок 

і диспутів, інкoли мoжуть виявляти негативізм стосовно інших студентів. 

Загальний рівень показника „спроможність до рефлексії власної 

інформаційно-комунікативної діяльності” майбутніх вихователів визначили, 

запровадивши методику А. Карпова [100] і застосувавши відповідний 

опитувальник (Додаток Р). Студенти повинні були відповісти на 27 запитань, 

адаптованих до нашого дослідження, зі шкалуванням варіантів: 1 − 

абсолютно неправильно; 2 − неправильно; 3 − скоріше неправильно; 4 − не 

знаю; 5 − скоріше правильно; 6 − правильно; 7 − абсолютно правильно.  

За результатами отриманих даних визначили, що в переважної 

більшості студентів низький рівень рефлексивності, тому необхідна 

оптимізація системи підготовки майбутніх вихователів.  

На підставі результатів обробки даних диференціювали студентів 

за рефлексивним критерієм (табл. 1.8).  

Таблиця 1.8  

Результати аналізу рівня інформаційно-комунікативної культури 

за рефлексивним критерієм (%) на початку експерименту 

 

Рівень Комунальний заклад 

„Харківська 
гуманітарно-

педагогічна академія” 

Харківської обласної 
ради 

 

Харківський коледж 

КЗ „Харківська 
гуманітарно-

педагогічна 

академія”  

Красноградський 

коледж  
КЗ „Харківська 

гуманітарно-

педагогічна 
академія”  

ДВНЗ „Донбаський 

державний 
педагогічний 

університет” 

Дрогобицький 

державний 
педагогічний 

університет імені 

Івана Франка 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Високий 5 6,7 3 5,9 4 8,4 8 9,1 8 9 

Середній 29 38,7 18 35,3 16 33,3 27 30,7 29 32,2 

Низький 41 54,6 30 58,8 28 58,3 53 60,2 53 58,8 

Разом 75 100 51 100 48 100 88 100 90 100 
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Рис. 1.5. Діаграма за результатами рівня сформованості інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів за рефлексивним 

критерієм (констатувальний етап експерименту) 

 

Узагальнені дані констатувального експерименту подано в таблиці 1.9. й 

репрезентовано на рисунку 1.6.  

Таблиця 1.9 

Узагальнений рівневий розподіл сформованості інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів (констатувальний етап 

експерименту) 

Рівень Комунальний заклад 

„Харківська 

гуманітарно-
педагогічна академія” 

Харківської обласної 

ради  
 

Харківський коледж 

КЗ „Харківська 

гуманітарно-
педагогічна 

академія” 

Красноградський 

коледж  

КЗ „Харківська 
гуманітарно-

педагогічна 

академія”  

ДВНЗ „Донбаський 

державний 

педагогічний 
університет” 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 
університет імені 

Івана Франка 

 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Високий 5 6,7 4 7,8 4 8,3 8 9,1 9 9 

Середній 29 38,7 18 35,3 17 35,4 28 31,9 31 35,4 

Низький 41 54,6 29 56,9 27 56,3 52 59 50 55,6 

Разом 75 100 51 100 48 100 88 100 90 100 
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Рис. 1.6. Узагальнена діаграма за результатами рівня сформованості 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

за рефлексивним критерієм (констатувальний етап експерименту) 

 

За результатами діагностичного дослідження, ми створили 

експериментальну й контрольну групи. Першу вибіркову сукупність склали 

студенти експериментальної групи (ЕГ) у кількості 174 особи (51 студент 

Харківського та 48 студентів Красноградського коледжів Комунального 

закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної 

ради та 75 студентів Комунального закладу „Харківська гуманітарно-

педагогічна академія” Харківської обласної ради) та другу вибіркову 

сукупність контрольної групи (КГ) склали студенти в кількості 178 осіб 

(88 студентів Державного вищого навчального закладу „Донбаський 

державний педагогічний університет” та 90 студентів Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка).  

На підставі комплексного аналізу результатів діагностичного 

дослідження спостереження за станом сформованості інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів за кожним із чотирьох визначених критеріїв дійшли висновку, 
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що приблизно в однакової кількості студентів контрольної 

і експериментальної груп зафіксовано середній і низький рівень 

сформованості інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів, і лише в незначної частини 

студентів (близько 17 %) – високий рівень сформованості інформаційно-

комунікативної культури, що свідчить є показником недостатнього рівня 

сформованості культури.  

Аналіз результатів констатувального експерименту став підставою для 

свідчення про те, що за традиційною підходу до освітнього процесу 

не забезпечується формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Бракує знань 

віднайдення оптимальних способів і методів удосконалення підготовки 

майбутніх вихователів та формування в них інформаційно-комунікативної 

культури. 

 

Висновки до розділу 1 

 

На підставі теоретичного аналізу проблеми дослідження дійшли таких 

висновків: 

1. З’ясовано, що необхідність формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів зумовлена змінами соціально-економічного, політичного 

та культурного життя суспільства, пов’язаного з явищами інформатизації 

та масової комунікації, переорієнтацією сучасної освіти на пріоритети 

випереджувальної ноосферної освіти; об’єктивними потребами суспільства 

у вихователях із високим рівнем інформаційно-комунікативної культури; 

недостатньою розробленістю цієї проблеми в теорії та практиці педагогіки. 

Особливої актуальності це питання  набуває при підготовці майбутніх 

вихователів: саме сьогодні відзначається якісне оновлення змісту дошкільної 

освіти, посилення вимог суспільства і батьків до особистості педагога. Цим й 



102 
 

актуалізує проблема вдосконалення в системі дошкільної освіти професійної 

діяльності педагогів, спроможних ефективно впроваджувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології у своїй практичній роботі. Із 

розвитком інформаційно-комунікативного суспільства посилюється потреба 

у спеціалістах, які володіють новими способами вилучення з професійно 

орієнтованої інформації знань й забезпечення ефективної передачі 

як на технічному рівні, так і на рівні учасників комунікації.  

2. Розкрито сутність поняття „інформаційно-комунікативна культура 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів” як інтегративна 

професійна якість особистості педагога, якою репрезентується сукупність 

усвідомлених потреб і мотивів, що зумовлюють професійну спрямованість і 

ставлення до інформаційно-комунікативної діяльності як системи знань, 

методів роботи з інформацією та високої якості комунікативної взаємодії, 

чим визначається професійна готовність та культурний рівень майбутнього 

вихователя. розроблено структуру інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, що містить у собі  

мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та саморегуляційний компоненти, 

якими забезпечується цілісна взаємозалежність та взаємообумовленість 

загальної, педагогічної, інформаційної та комунікативної культури 

й визначається спроможність студента долучатися в інформаційно-

комунікативну діяльність у межах професійно-педагогічної взаємодії. 

3. Визначено критерії й показники сформованості інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів, а саме: спонукальний (позитивна мотивація до майбутньої 

інформаційно-комунікативної діяльності вихователя; усвідомлення цінності 

інформації та комунікації); пізнавальний (сформованість системи 

теоретичних знань щодо реалізації й контролю організації інформаційно-

комунікативної діяльності); технологічний (уміння впроваджувати 

інформаційно-комунікативні технології в практиці закладів дошкільної 

освіти); рефлексивний (виробленість рефлексивних умінь та адекватної 

самооцінки щодо сформованості інформаційно-комунікативної культури; 
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цілеспрямованість у досягненні бажаного результату, що стимулює до 

саморозвитку та самовдосконалення). На основі критеріальних показників 

виокремили три рівні сформованості інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: високий, середній, 

низький. 

4. Розроблено методику діагностики інформаційно-комунікативної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, 

складниками якої є методика „Діагностика особистості на мотивацію 

до успіху” (автор Т. Елерс); методика  „Мотивація навчання студентів у 

ВНЗ” (авторка Т. Ільїна); методика вивчення мотивації щодо формування 

майбутніми вихователями інформаційно-комунікативної культури”; 

методика визначення пізнавальної потреби (автор В. Юркевич); діагностичні 

завдання на визначення знань щодо впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій; методика щодо самоаналізу „Сформованість 

технологічного критерію інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів” (модифікована версія методики аналізу Л. Маневцової, 

С. Лебєдєвої); методика визначення рівня сформованості інформаційно-

комунікативної культури; методика „Загальний рівень комунікативності” 

(автор В. Ряховський) та методика „Діагностика рівня розвитку рефлексії” 

(автор А. Карпов). 

5.   Визначено реальний рівень сформованості інформаційно-

комунікативної культури студентів експериментальної та контрольної груп 

за педагогічною діагностикою як недостатній рівень означеної культури. 

Матеріали першого розділу дисертації відображено в публікаціях 

авторки [107; 108; 110–116; 118; 119; 121; 122; 124; 125; 129]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБГРУНТУВАННЯ, РОЗРОБКА ТА УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

 

2.1. Розробка теоретичної моделі технології формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів 

 

На сучасному етапі за усвідомлення необхідності корекції традиційної 

дидактичної моделі навчання з обмеженими можливостями формування 

професійних знань, умінь і навичок у майбутніх вихователів дошкільних 

закладів освіти, вiдкривається перспектива теоретичної розробки 

та практичного впровадження інноваційних педагогічних технологій, 

що спрямовані на підвищення рівня та якості підготовки майбутніх фахівців 

дошкільної ланки освіти, що гарантують забезпечення досягнення бажаного 

результату. 

На сьогодні провідним завданням професійного навчання стає 

формування суб’єкта професійної діяльності, який вирізняється, зокрема 

за характеристикою Є. Клімової, прагненням, готовністю й умінням 

ініціювати професійні дії, є творцем своєї професійної діяльності – носієм 

спроможності відповідати за її виникнення, здійснення й розвиток [133, 

с. 84].   

У цьому напрямі в межах нашого дослідження важливого значення 

набувають праці вчених, у яких закладено основи формування суб’єктності 

у фахівців під час професійної підготовки (К. Абульханова [2], 

М. Боришевський [28; 29]), Ю. Журат [79], І. Зимня [81], О. Кандер [291], 

О. Мешко [191], Г. Пономарьова [229], М. Роганова [247], В. Ягупов [316; 

317]. С. Харченко [296] та інші). 



105 
 

Дослідниця Ю. Коняхіна [146] посилення зацікавленості 

до педагогічних технологій у вищій школі пояснює такими причинами:  

1. Завданнями, що ставляться перед закладами вищої освіти,  

передбачається актуалізація не тільки теоретичних досліджень, 

а й розробка питань технологічного забезпечення освітнього 

процесу. У теоретичних дослідженнях здійснюється формулювання 

законів, вибудовуються теорії й концепції, тоді, як у прикладних 

дослідженнях аналізуєються сама педагогічна практика, 

акумулюються наукові результати. 

2. За традиційної системи освіти, у якій сформовані закономірності, 

принципи, форми й методи навчання не завжди оптимально 

реагують на наукове обґрунтування нових ідей, підходів, методик 

навчання. 

3. Перехід від екстенсивної до інтенсивної організації навчання, тобто 

до досягнення вищих результатів на основі запровадження новітніх 

досягнень педагогіки, психології, інформатики. 

4. Збільшення наукоємності проектів і моделей освітньої діяльності, 

що засновані на моделюванні професійних ситуацій, оволодінні 

професійним досвідом в освітньому процесі закладу вищої освіти. 

5. Можливість експертного проектування технологічної низки 

процедур, методів, організаційних форм взаємодії як тих, хто 

навчає, так і тих, хто навчається, чим забезпечуватимуться 

гарантовані результати навчання в закладі вищої освіти. 

У межах нашого дослідження процес формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів здійснюватиметься в контексті педагогічного проектування, як 

освітньої дії, у центрі уваги – удосконалення особистості майбутніх 

вихователів в освітньому процесі, умови для їхнього ефективного навчання; 

педагогічні технології; форми взаємодії студентів із викладачем, способи 

саморозвитку й самоосвіти особистості.  
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Нині педагогічне проектування розглядається як послідовність етапів, 

стадій, структура яких репрезентується вченими по-різному 

(Т. Батієвська [16], В. Беспалько [18], А. Новиков [202], О. Коберника [135], 

О. Литвиненка [168]). Незважаючи на різноманітність підходів, педагогічне 

проектування спрямовується на підвищення ефективності освітнього 

процесу, цим гарантується досягнення запланованих результатів навчання.  

І. Колесникова виокремлює такі рівні проектування [141, с. 43–44]: 

− концептуальний рівень (концепція, модель, проект результату);  

− змістовий рівень (положення, програми, державні стандарти); 

− технологічний рівень (навчальні плани, технології, методики);    

−  процесуальний рівень (організація освітнього процесу; методи 

й форми навчальної діяльності всіх учасників освітнього процесу; результат 

освітнього процесу). 

У дослідженнях учених (І. Мазур [173], О. Прикот [234] та ін.) 

педагогічне проектування вивчається в соціально-педагогічному 

та дидактичному аспектах. Проектування (від лат. рrojectus - кинутий уперед) 

– діяльність, тісно пов’язана з науковою діяльністю, зі створення проекту, 

створення образу майбутнього передбачуваного явища, процесу, стану, 

що передує втіленню задуманого в реальному продукті [140, с. 21]. 

У контексті цього визначення зазначимо, що педагогічне проектування 

являє собою практико орієнтовану діяльність по розробці не створених 

освітніх систем і видів педагогічної діяльності. Різноманітність об’єктів 

перетворення, цілей, спрямування процесу педагогічного проектування 

в різних педагогічних системах сприяє виникнення різних його видів, кожен 

із яких призначений для вирішення певних завдань. За твердженням 

І. Колесникової існують види проектування [140, c. 41]: 

– соціально-педагогічне проектування, чим забезпечується 

впорядкування соціокультурного середовища, змінюючи зовнішні чинники 

й умови, що впливають на розвиток, виховання, формування, соціалізацію 

людини. Результат соціально-педагогічного проектування часто стає основою 

організації більш ефективного функціонування освітніх систем, тим самим 
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викликаючи зміну потенційних можливостей розгортання власне 

педагогічних процесів; 

– освітнє проектування, у процесі якого створюються проекти 

розвитку освіти в державі в цілому та в окремих регіонах; реалізуються 

проекти створення освітніх установ, реформування органів управління 

освітою і підвідомчих їм установ; формуються освітні стандарти та зміст 

освіти всіх рівнів; 

– психолого-педагогічним проектуванням передбачається побудова 

моделей процесів, пов’язаних із перетворенням особистості 

й міжособистісних взаємин, виходячи з особливостей мотивації, сприйняття 

інформації, засвоєння знань, участі в діяльності, спілкуванні. 

У межах нашого дослідження проектування технології формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дитячих 

навчальних закладів здійснюватиметься в контексті психолого-педагогічного 

проектування, у центрі уваги якого буде вдосконалення особистості 

вихователів в освітньому процесі, розглядатимуться умови для ефективного 

навчання майбутніх вихователів; педагогічні технології; способи 

саморозвитку й самопроектування особистості. 

До теоретичної визначеності поняття „педагогічна технологія” існує 

чимала кількість наукових підходів.  

Набули поширення педагогічні технології у світовій освіті у 60–70 роки 

ХХ ст. (Б. Бум, Г. Грейс, Дж. Керол та інші). В Україні проблемами 

технологізації вищої освіти займаються багато вчених (О. Дубасенюк, 

O. Пометун, О. Пєхота, С. Сисоєва та інші).  

Термін „технологія” запозичений із галузі виробництва й означає 

сукупність знань про способи й засоби протікання виробничих процесів, 

якими гарантується отримання певного результату [90], походить 

від грецьких слів techne − мистецтво, майстерність і logos − учення. Отже, 

термін „педагогічна технологія” буквально перекладається як „учення 

про педагогічне мистецтво, майстерність” [243]. 
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Технологічним процесом завжди передбачається певна послідовність 

операцій із застосуванням необхідних засобів (матеріалів, інструментів) 

та умов. У процесуальному розумінні технологія – це відповідь на запитання: 

„Як зробити (із чого й який спосіб)?” [213]. 

Найважливішим атрибутом педагогічної технології є концептуальне 

обґрунтування її суті й різноманітності. Мається на увазі той факт, що будь-

яка педагогічна технологія ґрунтується на теоретико-методологічній базі, 

філософському та психологічному поясненні можливостей її впровадження 

в педагогічному процесі [5]. 

С. Сисоєва вважає, що педагогічна технологія – це процес створення 

теоретично обґрунтованої освітньої системи особистісного та професійного 

розвитку й саморозвитку людини, яка в результаті упорядкованих 

професійних дій педагога при оптимальності ресурсів і зусиль усіх учасників 

освітнього процесу, гарантовано забезпечує ефективну реалізацію свідомо 

визначеної освітньої мети й можливість оптимального відтворення процесу 

на рівні, який відповідному рівню педагогічної майстерності педагога [265]. 

Л. Качалова визначає педагогічну технологію як сукупність форм, 

методів, прийомів і засобів передачі соціального досвіду, а також технічне 

забезпечення цього процесу [103].  

Із погляду Л. Кайдалової, педагогічна технологія „спрямована 

на формування компетентного фахівця на основі вдалого поєднання форм, 

методів і засобів навчання з професійною компетентністю й педагогічною 

майстерністю викладачів” [96, с. 25]. 

Р. Піонова стверджує, що педагогічна технологія – чітко організована, 

продумана в усіх деталях модель спільної діяльності викладача та студентів, 

якою охоплюються планування, організація, аналіз, підведення підсумків цієї 

діяльності [219]. 

Погоджуємося з В. Монаховим, який визначає педагогічну технологію 

як продуману в усіх деталях модель спільної діяльності по проектуванню, 

організації та протікання навчального процесу з безумовним забезпеченням 

комфортних умов для викладача та студента [192]. 
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Педагогічною технологією навчання визначається шлях освоєння 

конкретного навчального матеріалу в межах педагогічної технології; 

сукупність певних компонентів; логіка, послідовність компонентів; методи, 

прийоми, дії, операції; гарантію результату [5]. Деякі дослідники називають її 

ще й дидактичною технологією [205]. 

Будь-яка педагогічна технологія має відповідати основним критеріям 

технологічності: 

– системності (наявність логіки процесу, взаємозв’язку частин, 

цілісність); 

– керованості (можливість діагностики досягнення цілей, планування 

процесу навчання); 

– ефективності (технологія має обиратися відповідно до результатів 

й оптимальних витрат, гарантувати досягнення певного стандарту освіти); 

− відтворюваності (можливості впровадження в інших однотипних 

навчальних закладах іншими суб’єктами) [224]. 

Б. Коротяєв виокремлює такі основні положення [147, с. 48–50]: 

− технологія навчання має бути насамперед динамічною, гнучкою, 

забезпечувати режим найбільшого сприяння для реалізації індивідуальних 

інтересів, можливостей і здібностей студентів; 

− у технологію навчання закладаються гнучкі, концентровані, 

індивідуально „енергомісткі” форми вивчення кожної навчальної дисципліни 

зокрема великим блоком чи пакетом; 

− гнучка й рухлива технологія теоретичних курсів поєднується 

із гнучкою технологією практики; 

− пропонуються принципово нові форми контролю й оцінювання 

навчальних досягнень студентів: індивідуальні співбесіди, публічні огляди 

й захисти підсумків навчальної, наукової, професійно-практичної діяльності, 

метод оцінювання групами експертів. 

За таких підходів технологія навчання являє собою по суті організацію 

процесу навчання, яким передбачається певна систему дій і взаємодій усіх 

елементів освітнього процесу [240]. 
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Погоджуємося з поглядами С. Вітвицької [44], яка вважає, що поняття 

„педагогічна технологія” є змістовим узагальненням, що вбирає в себе зміст 

усіх визначень різних авторів, і може бути представлене трьома аспектами:  

− науковим (педагогічна технологія – складова педагогічної науки, 

що проектує педагогічні процеси в педагогічних системах); 

− процесуально-описовим (опис, алгоритм процесу, сукупність цілей, 

змісту методів і засобів для досягнення гарантованих результатів, 

запланованої мети); 

− процесуально-дійовим (здійснення технологічного процесу, 

функціонування всіх особистісних, інструментальних 

і методологічних педагогічних засобів) [Там само, с. 179]. 

Педагогічною технологією визначається освітній процес із його метою, 

змістом і методами навчання [190]. Тож вона може бути й наукою, 

яка досліджує найраціональніші шляхи навчання, і системою засобів, 

принципів і регулятивів, що застосовуються в навчанні, і реальним процесом 

навчання [132]. 

На підставі аналізу спеціальної літератури (І. Зязюн [83], 

О. Касьянова [101], А. Кузьмінський [156], С. Максименко [178], 

Г. Пономарьова [228; 230], І. Сиромятніков [281]) свідчимо, що в системі дій 

усіх елементів освітнього процесу взаємодія викладача та студента 

є основним аспектом успішного освітнього процесу, яким інтерпретується 

освітня й виховна діяльність його суб’єктів. 

Із однієї  сторони, не можна не визнати значимості особистості 

викладача, який вибудовує контекст освітнього процесу, із іншої сторони, 

не менш важливим фактором є й особистість майбутнього вихователя. Тож, 

ми беремо до уваги й ураховуємо результати досліджень, у яких 

розглядаються особистості викладача та студентів – майбутніх вихователів, 

як провідні умови успішності процесу формування професійно-особистих 

якостей студента. Студент є представником суспільної професії, носієм 

загальнолюдських цінностей [66, c. 47]. 
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У контексті педагогічної діяльності, освітній процес – це 

цілеспрямований цілісний процес виховання, навчання й розвитку, 

педагогічно спланована й реалізована єдність цілей, цінностей та змісту. 

І, урешті-решт, освітній процес – це сукупність пов’язаних між собою дій 

викладача та студента, які  взаємообумовлюють один одного й докладають 

зусиль до досягнення загальної мети: стимулювання студентів і викладачів 

до певних якісних особистісних змін. [116]. 

Отже, ураховуючи праці вітчизняних і зарубіжних дослідників 

та зважаючи на специфіку нашого дослідження, ми можемо узагальнити 

визначення, що педагогічна технологія формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів − це процес спільної діяльності викладача та cтудента в освітньому 

процесі закладу вищої освіти, являє собою сукупнiсть мeтодів, фoрм, 

прийoмів і засобiв, що планoмiрно й поетапно зaпроваджуються 

для фoрмувaння iнформацiйно-комунікативних умінь у процесі професійної 

підготовки майбутніх вихователів шляхoм підвищeння eфективнoсті 

oсвiтнього прoцеcу за його мaкcимальної оптимізації. 

Розроблена технологія формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

реалізується в освітньому процесі вищого освітнього закладу при формуванні 

в майбутніх педагогів позитивних мотиваційно-ціннісних настанов 

на реалізацію інформаційно-комунікаційної діяльності майбутніх педагогів; 

за актуалізації інформаційно-комунікативного компонента освітнього 

процесу закладу вищої освіти; при оволодінні методами  оптимального  

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, умінь 

їх упроваджувати в професійній діяльності, орієнтованої на реалізацію 

основних  освітніх завдань  дошкільного навчального закладу. 

Під моделюванням, відповідно до мети нашого дослідження, будемо 

розуміти креативно-аналітичний системний процес відтворення 

досліджуваної діяльності, критерієм істинності якого є стабільність 
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існування й розвитку об’єкта (системи) зі збереженням його характерних 

складових, якими визначається функціональна спрямованість. 

Отже, посилаючись на теоретичні розробки науковців відповідно 

до завдань дослідження, ми спроектували теоретичну модель формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, що представлена єдністю блоків (рис. 2.1):  

- цільового (мета й завдання);  

- теоретико-методологічного (наукові підходи, принципи);  

- організаційно-змістового (зміст, методи, засоби, форми, педагогічні 

умови й етапи);  

- критеріально-результативного (компоненти, критерії, показники, 

рівні сформованості (високий, середній, низький) і передбачуваний результат 

 підвищення рівня сформованості інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.  

Цільовий блок представлено метою та завданнями формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів.  

Метою професійної підготовки сучасного педагога дошкільної освіти  

є  формування інформаційно-комунікаційної компетентності випускників 

педагогічного вишу як визначальної умови розвитку й існування особистості 

в інформаційному суспільстві, як цілісної готовності до успішної адаптації 

людини у світі інформації та комунікацій, що є складовою інформаційно-

комунікативної культури  

Ця мета зумовлена державним замовленням і потребами суспільства 

у висококваліфікованих компетентних фахівцях дошкільної галузі освіти, 

реалізацією якої передбачається вирішення таких завдань: 

− формування мотивації, стійкого інтересу студентів до майбутньої 

професійної діяльності; 

− налагодження суб’єкт-суб’єктних взаємин, якими передбачається 

наявність високого рівня активності особистості як викладача так і студента, 

що реалізується у процесі досягнення мети спільної навчальної діяльності;  
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Рис. 2.1. Модель технології формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

Результат: підвищення рівня сформованості інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів 

КОМПОНЕНТИ 

мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, саморегуляційний 

КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ 

спонукальний, пізнавальний, технологічний, рефлексивний 

РІВНІ  

високий, середній, низький 

КРИТЕРІАЛЬНО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК 

Мета: формувати інформаційно-комунікативну культуру майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

Завдання: виробляти стійку мотивацію до майбутньої фахової діяльності; формувати у майбутніх вихователів уміння 

й  навички ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

 

ЦІЛЬОВИЙ БЛОК 

Підходи: системний,  компетентнісний, контекстний, діяльнісний, особистісно-орієнтований, герменевтичний, 

культурологічний, інтегрований. 

Принципи: системності й послідовності; проблемності; самостійності й активності; індивідуалізації 

й диференціації навчання; наповненості, відкритості освітнього середовища; комунікативності; 

зворотного зв’язку; комунікації; інтерактивності  
 

ІІІ етап: оцінно-рефлексивний 

Мета:   аналіз оволодіння  методами використання  

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 

діяльності майбутніх вихователів, самооцінювання для 

подальшої діяльності  

ІІ етап: продуктивно-діяльнісний 

Мета: формування системи знань, умінь та навичок, що 

сприяють формуванню інформаційно-комунікативної 

культури 

 Методи: традиційні й нетрадиційні (метод 

проектів, Інтернет-технології) стимулювання 

й мотивації,   групові, пошукові, 

дослідницькі,  інтерактивні (мозковий штурм, 

незакінчене речення тощо)  

Форми: індивідуальна, групова та 

колективна робота (лeкції, практичні, 

лабораторні та семінарські заняття, 

психологічні практикуми, самостійна робота, 

консультації тощо) 

Засоби: інформаційні технології 

(мультимедійні системи), iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнi (мережа Iнтернет), 

педaгoгiчнi прoгрaмнi (комп’ютерні 

підручники, електронні енциклопедії, 

тренажери) 
 

Педагогічні умови: формування позитивних мотиваційно-ціннісних настанов на реалізацію інформаційно-комунікативної 

культури в професійній діяльності; актуалізація інформаційно-комунікативного компонента освітнього процесу закладу 

вищої освіти; оволодіння методами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, орієнтованих на реалізацію 

психолого-педагогічних цілей навчання;інтенсифікація змісту підготовки майбутніх вихователів завдяки завпровадженню 

елективного курсу „Формування інформаційно-комунікативної культури майбутнього вихователя”. 

 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЗМІСТОВИЙ БЛОК 

І етап: репродуктивно-когнітивний 

Мета: формування позитивного ставлення та мотиваційної 

готовності до інформаційно-комунікативної діяльності; 

усвідомлення значущості інформаційно-комунікативної 

культури;  ціннісного ставлення до інформації як джерела знань 

Аудиторна робота Позааудиторна робота Педагогічна практика Самоосвіта 

Формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 
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− спрямування майбутніх вихователів на самопізнання 

й самовдосконалення, усвідомлення власного „Я” та власного внутрішнього 

світу; 

− формування системи професійних знань, умінь і навичок 

ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.  

Теоретико-методологічний блок представлено методологічними 

підходами та принципами функціонування цілісної системи формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів. Визначимо 

їх.  

Підхід у педагогіці визначається як особлива форма пізнавальної 

та практичної діяльності, стратегія дослідження досліджуваного процесу, 

базова ціннісна орієнтація, якою визначається позиція дослідника [190, c. 33]. 

Відповідно до мети й завдань дослідження ми обрали ocнoвнi підходи 

до процесу фoрмувaння інформаційно-комунікативної культури мaйбутнiх 

вихователів дошкільних навчальних закладів: системний, компетентнісний, 

контекстний, діяльнісний, особистісно-орієнтований, герменевтичний, 

прагматичний, культурологічний та інтегрований, здійснення яких 

cприятиме caмooргaнiзaцiї ocoбиcтocтi cтудентa в ocвiтньoму прocтoрi 

й aдaптaцiї дo швидкoзмiнних coцiaльнo-екoнoмiчних умoв. 

На сьогодні одним із найважливіших завдань, поставлених перед 

закладами вищої освіти країни, є покращання освітньої діяльності. Тож 

закономірно, що на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань освіти 

стає формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів, яку необхідно розглядати комплексно з позиції методології 

загальнонаукового рівня – системного підходу. Питання системного підходу 

розглядали такі науковці, як О. Горбань [58], П. Бідюк [137], О. Гожий [137], 

І. Коваленко [137], О. Кустовська [160], І. Хижняк [298] та інші. 

Методологія системного підходу полягає в тому, що метою 

дослідження є вивчення закономірностей і механізмів утворення складного 

об’єкта з певних складових. При цьому особлива увага звертається 

на різноманіття внутрішніх і зовнішніх зв’язків системи, на процес 
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об’єднання основних понять у єдину теоретичну картину, що дає можливість 

визначити суть цілісності системи.  

Сукупністю положень системного підходу до проблеми формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів надаються 

такі можливості: 

✓ розглянути процес формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів як цілісну 

систему, що складається з взаємозв’язаних і взаємообумовлених елементів; 

✓ визначити зміст структурних і функціональних компонентів, із яких 

утворений процес, описати зв’язки між ними й усередині них, визначити 

функції, рівні й етапи цього процесу; 

✓ створити спеціальні педагогічні умови; 

Компетентнісний підхід у нашому дослідженні розглядається як 

сукупність загальних положень, якими визначається логіка освітнього 

процесу, в якому увага приділяється практиці застосування знань, умінь, 

досвіду інформаційно-комунікативної діяльності та ставленню до неї.  

Питання компетентнісного підходу було в колі досліджень таких 

науковців, як С. Бернацької [14], І. Беха [20], Н. Бібіка [23], А. Богуш [27], 

Р. Гуревича [62], О. Дубасенюк [71], О. Пометун [226], Г. Цвєткова [303] 

та інших.  

Формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів є діалектичним процесом, що вписується в контекст соціально-

економічного розвитку української держави. Логічним доповненням його 

визначається контекстний підхід. За цього підходу можливо створити умови 

для взаємопроникнення освітньої та професійної діяльності вихователів дітей 

дошкільного віку як способу формування інформаційно-комунікативної 

культури. Тобто, реалізації освітнього процесу в контексті майбутньої 

професійної діяльності завдяки відтворенню у формах і методах освітньої 

діяльності студентів реальних зв’язків і взаємин, рішень конкретних 

професійних завдань.  
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Контексне навчання являє собою реалізацію динамічної моделі руху 

студентів від власно освітньої діяльності (наприклад, у формі лекцій) 

через квазіпрофесійну (ігрові форми. спецкурси) й освітньо-професійну 

(науково-дослідна робота студентів: курсові й дипломні проекти, педагогічна 

практика тощо) до власне професійної діяльності [270]. 

Згідно з контекстним підходом, основна характеристика освітнього 

процесу є моделювання предметного й соціального змісту майбутньої 

інформаційно-комунікативної діяльності вихователів завдяки відтворенню 

реальних інформаційно-комунікативних ситуацій.  

Контекстний підхід розглядають у наукових роботах 

Н. Дем’яненко [65], В. Майковська [175], Т. Ніконенко [201] та інші.   

Запровадженням спеціально дібраних форм й активних методів 

навчання вибудовується не тільки зміст педагогічної діяльності, 

а й відтворюється система взаємин, предметно-просторове середовище, 

у яких здійснюється професійна діяльність. Наприклад, завдяки створенню 

в процесі навчання майбутніх вихователів проблемних ситуацій можливо 

вибудувати майбутню професійну діяльність у контексті реальних освітніх 

і життєвих подій, сприяти не тільки успішному засвоєнню знань і творчій 

реалізації педагогами цих знань, а й визнавати їх засобами професійно 

й особистісно значущої діяльності. 

Ключові положення компетентнісного й контекстного підходів про те, 

що освоєння змісту навчання відбувається не шляхом передачі інформації 

тому, кого навчають, а в процесі його власної активної діяльності, 

відображень у змісті діяльнісного підходу.  

Із позицій  діяльнісного підходу педагогічні процеси вивчаються 

в сукупності взаємопов’язаних компонентів діяльності (цілей, дій, мотивів, 

форм, способів, засобів і результатів), в основу якої покладено особистісну 

активність, якою зумовлений конкретний результат (продукт діяльності), 

„лише в результаті aктивнoї влacнoї дiяльнocтi cтудентa фoрмуєтьcя 

дiяльнicть cпецiaлicтa, що є cтрижнем нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцеcу” [272, 

с. 31]. 
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При розробці технології формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів будемо враховувати специфіку діяльнісного 

підходу, а саме [10]:  

✓ формувати інформаційно-комунікативну культуру студентів, 

педагогів, спеціально організовану навчально-пізнавальну 

діяльність: навчання на робочому місці під час безпосередньої 

професійної діяльності; 

✓ розглядати педагогічну діяльність як характеристику співпраці 

суб’єктів освітнього процесу; 

✓ визначати процес навчання як безперервну зміну різних видів 

діяльності й активності студентів. 

Питання діяльнісного підходу було в колі розгляду таких науковців, 

як Г. Борин [28], О. Кучерявий [162], О. Ярошинська [319] та інші. 

За цього підходу ми розглядаємо формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів як педагогічну систему діяльності викладача та студентів, чим 

забезпечується становлення в них нового виду професійної культури – 

інформаційно-комунікативної. 

Отже, за діяльнісного підходу ми розглянули процес формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів як педагогічну діяльність, що характеризується 

наявністю суб’єкт-суб’єктних і суб’єкт-об’єктних взаємин у процесі 

навчання, відкритістю й універсальністю такої діяльності як системи. 

За діяльнісного підходу, що реалізується в контексті професійної 

діяльності конкретного вихователя, ураховуються його плани, ціннісні 

орієнтації та інші суб’єктивні параметри, як і за особистісно-орієнтованого 

підходу. 

За особистісно-орієнтованого підходу передбачається, щоб і викладачі, 

і студенти ставилися до кожної особистості як до самодостатньої цінності 

для них, а не як до засобу для досягнення своїх цілей. Кожному студенту 

надається можливість реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, 
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поведінці. Забезпечується особистісне вдосконалення, креативність, 

утворюється система потреб і мотивів, формується спроможність 

до самовизначення, саморозвитку, позитивної Я-концепції. Особистісно-

орієнтоване навчання будується за принципом варіативності, тобто вибору 

змісту, методів і форм освітнього процесу, що здійснюватиметься педагогом 

з урахуванням особливостей і рівня розвитку кожного студента, його потреби 

в педагогічній підтримці [220, c. 253].  

Особистісно-орієнтований підхід розглядали науковці: О. Березюк [12], 

Н. Островська [209], О. Турлянська [290] та інші.  

Вагомим чинником особистісно-орієнтованого підходу 

є герменевтичний підхід, важливим ресурсом якого є фомування мовної 

особистості, яка спроможна викладати свої думки в усній чи писемній 

формі [299]. 

Здійснюючи герменевтичний підхід під час упровадження 

інфомаційно-комунікаційних технологій за інформаційної підготовки 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, „викладач повинен 

моделювати всі галузі їхньої подальшої професійної діяльності, заохочуючи 

студентів до опанування різних способів мислення, активної участі 

в проектуванні й удосконаленні фахової діяльності” [Там само, c. 108]. 

Герменевтичний підхід досліджували такі науковці: В. Лелеко [166], 

Н. Сатохіна [257], І. Хижняк  [299] та інші.  

Наступний підхід, культурологічний, розглядається як єдність 

фундаментальних і глибоко систематизованих спеціальних знань, та 

є підґрунтям для рeалізaції практичниx засaд взаємозв’язку освітнього 

простору й культури. Із погляду науковців М. Бастуна [15], Л. Бірюк [24], 

О. Савченко [254], саме з позицій цього підходу всі компоненти освіти 

розглядаються крізь призму культури людини – творця й суб’єкта, 

спроможного до саморозвитку й самовдосконалення. 

Культурологічний підхід засновано на положенні про те, що 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

розуміється як цілеспрямоване входження студентів у контекст культури 
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за допомогою викладача в подальшому розвиткові в них спроможності жити 

в сучасному суспільстві, передбаченні перспектив свого подальшого 

професійного розвитку, свідомо будувати життя, гідне людини; 

до культурологічного підходу освітній процес можливо розглянути як 

комплекс науково обґрунтованих дій, яким охоплено систему 

взаємопов’язаних елементів: мету, зміст, методи, форми, засоби й результати 

– можливо визначити й описати його етапи. 

Здійснення інтегрованого підходу в професійній освіті є актуальною 

проблемою, оскільки з його успішним методичним здійсненням 

для особистості відкриваються нові перспективи 

для конкурентоспроможності, розвиненості, креативності, творчості. 

Необхідні інтеграційні зв’язки між  навчальними дисциплінами, 

що відображають тенденцію до інтеграції наукових знань, сприяють 

формуванню наукового світогляду, слугують у визнанні логічних зв’язків 

між поняттями, тим самим розвиваючи логічне мислення. 

На сучасному етапі проблеми інтегрованого підходу досліджуються 

О. Вознюком [45], І. Лапичаком [164], Л. Сидорчуком [263] та іншими 

як соціально-педагогічної проблеми підвищення рівня якості освіти.   

Реалізація технології формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів базується 

на загальнодидактичних, професійних і специфічних принципах, що 

відображають особливості науково-методологічних підходів, описаних вище.  

В основі проектування технології виокремлено такі принципи: 

• принцип системності й послідовності: позначається в організації 

подачі навчального матеріалу в такий спосіб, що майбутні вихователі 

засвоюватимуть його системно, у чіткій логічній послідовності, а результат 

позитивно впливатиме на формування інформаційно-комунікативної 

культури;  

• принципом проблемності передбачається необхідність 

систематичного залучення майбутніх вихователів до процесу пошуку 

переконливих рішень поставлених задач, розв’язання проблем, завдяки чому 
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вони вчаться самостійно здобувати й реалізовувати знання, засвоєні раніше, 

а також опановуватимуть творчу інформаційно-комунікативну діяльність;  

• принципом самостійності та активності студентів передбачається 

самостійно й усвідомлено формувати інформаційно-комунікативні вміння; 

бути активними під час виконання практичних робіт, виробляти вміння 

орієнтуватись в освітньому середовищі;  

• за принципом індивідуалізації й диференціації навчання можливо 

врахувати індивідуальні особливості та інтереси студентів, створювати 

сприятливі  умови для активної роботи всіх студентів і в однораз 

індивідуально підходити до кожного з них із метою успішного навчання 

й удосконалення особистісних рис;  

• принципом наповненості, відкритості освітнього середовища 

передбачається можливість задовольняти інформаційні потреби майбутніх 

вихователів, послуговування різноманітними інформаційними джерелами; 

• за принципом комунікативності увага викладача зосереджується 

на вдосконаленні лексичних навичок майбутніх вихователів студентів 

під час спонтанного мовлення,  висловлювання власних думок у навчальній 

та позанавчальній діяльності. Відповідно до цього принципу формування 

інформаційно-комунікативної культури здійснюється вирішенням 

проблемних комунікативних завдань, метою є вдосконалення вмінь і навичок 

професійного спілкування фахівців дошкільної ланки освіти; 

• принцип зворотного зв’язку позначається на взаєминах без бар’єрів 

між викладачами та майбутніми вихователями. Викладач організовує, 

консультує й координує різні види діяльності студентів, контролює й коригує 

освітній процес, сприяє збагаченню здобутих знань, надає допомогу 

в досягненні поставленої мети. Реалізація зворотного зв’язку за виробленої 

системи контролю може відбуватися як on-line тeстування, реaкцiї виклaдaча 

й кoлeктиву. Зв’язок має бути  своєчасним, оперативним і стимулювати 

формування в майбутніх вихователів стійку позитивну мотивацію до 

освітньої діяльності.   
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Доповнюємо теоретико-методологічний блок принципом 

інтерактивності (І. Сергієнко [262, с. 75]), що реалізується під час розробки 

нових методів навчання на базі сучасних інформаційних технологій 

та принципом комунікації, як організації діалогу між майбутніми 

вихователями та комп’ютером, оскільки під час взаємодії виникає новий вид 

спілкування „студент – комп’ютер” зі своїми психологічними особливостями 

[39, с. 130]. 

Навчання за вищеописаними принципами сприяє вирішенню 

методичних питань, вони є основними положеннями, за якими визначаються 

організація, зміст і методи навчання у взаємозв’язку та взаємообумовленості. 

Наступний блок педагогічної технології є організаційно-змістовий, 

спрямований на реалізацію змісту завдань формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів у процесі аудиторної 

та позааудиторної роботи, педагогічної практики  та самоосвіти студентів. 

Організаційна складова блоку містить методи навчання як організаційно-

педагогічний інструментарій взаємодії зі студентами, різноманітні форми 

навчальної роботи та засоби освітнього впливу на майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів. 

Під час проектування педагогічної технології значна увага зверталась 

на її зміст, що містить навчальні програми, нормативні дисципліни, 

дисципліни за вибором студента, спеціальні курси, освітні технології тощо. 

Зміст технології формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів вибудовуємо 

відповідно до обраних підходів, спираючись на навчальний план, створений 

на основі Галузевих стандартів вищої освіти України з метою підготовки в 

закладах вищої освіти студентів зі спеціальності 012 „Дошкільна освіта”.    

Навчальний план складається з кількох блоків: дисципліни 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової, 

професійної та практичної підготовки. 

Зазначаємо, що студентам необхідне активне переосмислення 

інформації у змісті будь-якої навчальної дисципліни. Це означає, що 
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інформаційно-комунікативна діяльність майбутніх вихователів є невід’ємною 

складовою освітнього процесу на будь-якому етапі й у будь-якій формі 

організації (лекції, семінари, практичні заняття, позааудиторна робота, 

педагогічна практика тощо). 

У процесі наукового дослідження ми з’ясували, що сучасні заклади 

вищої освіти мають значний досвід запровадження як традиційних методів 

навчання (лекції, практичні та семінарські заняття, психологічні практикуми, 

самостійна робота, консультації, евристичні бесіди, семінари, демонстрації, 

самостійна пошукова робота з науковою, періодичною літературою, 

підручниками), так й інтерактивних методів (кейс-стаді, ситуаційний аналіз, 

дослідницькі методи тощо) і запровадження форм навчання (портфоліо, 

„круглий стіл”, „мозковий штурм”, дiлoвi тa рoльoвi iгри, дебaти й диcкуciї, 

дебрифінг, проектно-пошукові роботи тощо).  

Ми визнaчили тaкi методи формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

(за М. Фiцулoю [294, c. 106–111]):  

1. Організація та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: бесіда 

(евристична) та дискусії; наочні методи (демонстрація, ілюстрування, 

самостійне спостереження); тренувальні, творчі, контрольні  вправи; 

лабораторні, практичні роботи; проблемно-пошукові методи. 

2. Стимулювання й мотивації діяльності: метод формування 

пізнавального інтересу (створення ситуації успіху) і метод відповідальності 

в  навчанні. 

3. Метод контролю: тестова перевірка знань, самооцінка 

й самоконтроль. 

4. Стимулювання творчої активності (зa C. Cиcoєвoю [266, c. 203-211]): 

зацікавленість, творчий інтерес, цікава аналогія, cтвoрення cитуaцiй 

емoцiйнoгo переживaння; вiдкриття; cтвoрення cитуaцiй з мoжливicтю 

вибoру; відповіді на зaпитaння, щo cтимулюють прoцеc миcлення вищoгo 

рiвня; пiдвищення cтимулювального впливу змicту нaвчaльнoгo мaтерiaлу. 
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5. Інтерактивний метод (зa O. Ciчкaрук [269, c. 19]): дiлoвi тa рoльoвi 

iгри, метoд прoектiв, кейc-стаді, пoртфoлio, кoнcультaцiї через caйт-курc, 

зaciдaння „круглoгo cтoлу”, дебaти й диcкуciї, „мoзкoвий штурм”. 

Організацією інтерактивного навчання передбачається моделювання 

життєвих ситуацій, проведення рольових ігор і спільне розв’язання проблеми 

на підставі аналізу обставин і відповідної ситуації. Таке навчання сприяє 

ефективному формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, 

створенню атмосфери співпраці, взаємодії [91; 248]. 

Як уважає Г. Цвєткова, самооцінка є однією з головних внутрішніх 

регуляторів формування професіоналізму майбутніх вихователів. Саме 

від „Я”– концепції студента залежить рівень і фундаментальність досягнень 

професійного акме, інтенсивність та якість самовдосконалення [302, с. 233]. 

Методи й форми навчання безпосередньо запроваджуються 

у взаємозв’язку з засобами навчання. Засоби навчання – це різноманітні 

матеріали, знаряддя та інструменти педагогічної діяльності освітнього 

процесу, за допомогою яких успішно досягається визначена мета навчання; 

засобами визначається як об’єкт середовища або життєва ситуація, умисно 

створена в освітньому процесі, і як „будь-який об’єкт разом із інформацією 

залучений до спілкування та спільної діяльності (різних видів) вихователя з 

вихованцями” [221]. 

Засобами навчання ми вважаємо діагностичні методики, тестові 

завдання, інформаційні технології (мультимедійні системи (кoмп’ютер, 

проектор, iнтерaктивнa дoшкa), інформаційно-комунікаційні (освітня мережа  

Інтернет), програмні педагогічні (локальна мережа). Важливе місце посідає 

також проектна робота: організація різноманітних проектів і кампаній, 

видання газет і буклетів. Засобами навчання може бути сам колектив, різні 

види інформаційно-комунікативної діяльності, а також  комп’ютерна техніка, 

підручники, навчальні посібники, таблиці тощо. 

Аудиторною роботою передбачається формування у студентів 

основних рис  мовної особистості, завдяки яким вони стануть спроможними 

до адекватної соціальної взаємодії в різних ситуаціях спілкування. 
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Ефективність аудиторної  роботи залежить від збалансованості компонентів 

змісту освіти й запровадження відповідних методів і прийомів навчання. 

Самостійною роботою студентів передбачається повторення 

й систематизація вивченого матеріалу на основі виконання творчих робіт.  

Позааудиторна робота проводиться відповідно до планів освітнього 

процесу закладу вищої освіти. Теоретичні основи питань організації 

позааудиторної діяльності в закладах вищої освіти досліджували Р. Абдулов [1], 

О. Винославська [41], К. Галацин [51], В. Коваль [138], Н. Козілковська [139], 

Л. Петриченко [215] та інші. 

Організація позааудиторної роботи спрямовується на розкриття 

можливостей студентів відчути й репрезентувати себе як індивідуальності 

в різних формах колективних справ, передбачається максимальне залучення 

студентів до різних видів роботи, що опосередкована змістом особистісно й 

соціально значущої спільної діяльності й позитивно впливає 

на самореалізацію потреб студентів (рольові ігри інформаційно-

комунікативної спрямованості, диспути, дебати з елементами дискусії, 

переконання, виконання проблемних завдань тощо).  

Педагогічна практика в закладах вищої освіти є  найважливішим 

етапом підготовки майбутніх вихователів до практичної діяльності. 

Практикою охоплюється теоретичне навчання й майбутня самостійна робота 

в дитячих навчальних закладах. Під час практики закріплюються 

й поглиблюються теоретичні знання, здобуті під час навчання, виробляються 

й удосконалюються професійні вміння і творчі здібності, інтенсифікується 

процес формування професійно-особистісних якостей [93, c. 131].  

Р. Вайнола трактує педагогічну практику у студентів як процес 

оволодіння різноманітними видами професійної діяльності, коли 

створюються умови для випробування студентами себе в різних професійних 

ролях. Із погляду науковця, ефективність такої діяльності полягає у тому, 

що вона максимально ідентифікується з майбутніми професійними 

завданнями [36, c. 32–33].  

Зовнішні чинники навчання сприяють формуванню особистості 
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та прагненню до саморозвитку й самовдосконаленню, тому важливою 

практичною складовою в системі освітньої діяльності по формуванню 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів є самоосвіта.  

Самоосвіта – це освіта, що здобувається самостійно, поза навчальним 

закладом. Від особистості вимагається бачення життєвого сенсу в навчанні, 

спроможність самостійно мислити, самоорганізовуватись та здійснювати 

самоконтроль. 

В. Ільчук уважає, що самоосвіта є найважливішим видом педагогічної 

діяльності особистостей щодо самовдосконалення та становлення 

професіоналізму, спрямована на розширення й поглиблення знань і 

вдосконалення вмінь, підвищення рівня фахової підготовки, розвиток творчої 

особистості. Авторка зазначає, якщо немає мотивації до самоосвіти, 

професійної спрямованості й самоаналізу власної діяльності, увесь обсяг 

знань, умінь і навичок не буде ними затребуваний [89, c. 20]. 

Успішність упровадження технології в освітньому процесі, із нашого 

погляду, визначається  певними педагогічними умовами, які б всебічно 

впливали на свідомість студентів, формували в них ставлення до дійсності 

в провідних видах інформаційно-комунікативної діяльності. 

Педагогічні умови – це фактори, обставини, сукупність певних заходів, 

від яких залежить ефективність функціонування педагогічного процесу [311], 

що визначаються як цілеспрямовано створене єдине освітнє середовище, де 

в тісній  взаємодії представлено сукупність психологічних і педагогічних 

чинників (мотивів, відносин, засобів тощо), що дають можливість педагогові 

ефективно виконувати виховну або навчальну роботу, що забезпечують 

успішне досягнення цілей педагогічної діяльності [285, c. 10].   

У контексті нашого наукового дослідження визначаємо педагогічні 

умови, як необхідні й достатні для впровадження технології формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів; сукупність можливостей освітнього середовища, що 

впливає на мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та саморегуляційний 
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компоненти технології й забезпечує її ефективне функціонування та 

розвиток. 

Для нашого дослідження педагогічні умови – це сукупність зовнішніх 

обставин освітнього  процесу, від яких залежить успішність формування в 

майбутніх вихователів інформаційно-комунікативної культури. 

До того ж, у процесі формування інформаційно-комунікативної 

культури стимулюється розвиток рефлексивних здібностей і самостійність, 

самоактуалізація внутрішніх сил майбутніх вихователів, щоб забезпечити 

їхні прагнення до самопізнання, самовдосконалення, самореалізації. 

Отже, ми визначили такі педагогічні умови:  

− формування позитивних мотиваційно-ціннісних настанов 

на реалізацію інформаційно-комунікативної культури у професійній 

діяльності;  

− актуалізація інформаційно-комунікативного компонента освітнього 

процесу закладу вищої освіти; 

− оволодіння методами сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей 

навчання; 

− інтенсифікація змісту підготовки майбутніх вихователів 

запровадження елективного курсу „Формування інформаційно-

комунікативної культури майбутнього вихователя”. 

Зазначимо, що обробка інформації студентами вкрай необхідна у змісті 

кожної навчальної дисципліни. А це означає, що інформаційно-

комунікативна діяльність є невід’ємною складовою освітнього процесу 

за будь-якої форми організації (лекції, семінари, практичні заняття, 

позааудиторна робота тощо). 

Випускники закладів вищої освіти, яким присвоєна кваліфікація 

„вихователь закладів дошкільної освіти”, повинні вміти отримувати, 

обробляти та аналізувати необхідну інформацію з певного джерела; 

визначати тип інформації та з якого джерела вона надійшла; бути готовими 

до збирання інформації про родинний стан дитини; віднаходити інформацію 
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й самостійно аналізувати відомості про індивідуальний розвиток дитини; 

упроваджувати перспективні розвивальні та інформаційно-комунікаційні 

технології виховання й навчання в освітньому процесі дошкільного 

навчального закладу; демонструвати вміння роботи за персональним 

комп’ютером і запроваджувати методи обробки текстової інформації; 

створювати презентації, складати доповіді, вести диспути, дискусії; уміти 

вести ділову документацію тощо. 

Технологією репрезентується три етапи реалізації запропонованої 

технології формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів: репродуктивно-когнітивний, 

продуктивно-діяльнісний та оцінно-рефлексивний.  

Зазначимо, що виокремлення етапів було умовним, оскільки на всіх 

етапах запроваджувались педагогічні прийоми й методи формування 

інформаційно-комунікативної культури, що певною мірою дублювали 

й доповнювали один одного. Ці етапи протікали без чітких часових 

обмежень, але кожному з них властиві певні свої відмінності й особливості, 

які було враховано під час проведення експерименту. 

Отже, технологія формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів складає цілісну 

систему, що відповідає загальним вимогам підготовки сучасного фахівця та 

сприяє цілеспрямованому формуванню інформаційно-комунікативної 

культури. 

Завершальний блок нашої технології – це критеріально-

результативний, метою якого є контроль й аналіз отриманих даних.  

Він представлений комплексом критеріїв і рівнів сформованості 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів.  

Основними критеріальними ознаками інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів на основі 

структурних компонентів (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, 
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саморегуляційний) ми визначили такі критерії: спонукальний, пізнавальний, 

технологічний та рефлексивний. 

Ґрунтовний опис критеріальних показників і рівнів сформованості 

(високий, середній, низький) інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів більш докладно 

розкрито в пункті 1.3 першого розділу. 

Таким чином, cпроектована нами педагогічна технологія формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів становить цілісну систему, складовими якої є чотири  

блоки: цільовий, теоретико-методологічний, організаційно-змістовий 

і критеріально-результативний. Ці блоки в тісному взаємозв’язку 

і спрямовані на забезпечення реалізації визначених педагогічних умов. 

Отже, завдяки упровадженню технології формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів можливо забезпечити ефективну підготовку фахівців дошкільної 

ланки освіти, тому що успішність студента визначається тим, наскільки він 

буде адаптованим і підготовленим до здійснення інформаційно-

комунікативної діяльності, оцінювання, схвалення рішень, уміння працювати 

з інформацією за сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями й 

у цілому бути успішним і конкурентоспроможним фахівцем у професійній 

діяльності та життєвому соціумі. 

 

2.2. Реалізація технології формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів 

 

Головною цільовою установкою для експериментальних груп 

на формувальному етапі експерименту було обов’язкове впровадження 

розробленої технології формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, у контрольній – 

підготовка студентів здійснювалася традиційно у процесі вивчення циклу 
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психолого-педагогічних і фахових дисциплін, проходження педагогічної 

практики, підготовки курсових і дипломних робіт. 

Педагогічний експеримент проводився за звичайних умов освітнього 

процесу в процесі вивчення студентами дисциплін соціально-гуманітарної 

підготовки, фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки, професійної та практичної підготовки. 

Програма експерименту містила такі складові: 

− підвищення педагогічної майстерності викладачів педагогічних 

закладів вищої освіти, які взяли участь в експерименті, їхньої обізнаності 

в галузі інформаційно-комунікативних технологій їх упровадження 

в професійно-педагогічній діяльності; 

− реалізація освітнього потенціалу нормативних дисциплін 

професійної підготовки  майбутніх   дошкільної освіти шляхом наповнення 

методами, засобами, формами роботи щодо формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів; 

− запровадження інтерактивних методів і методик у процесі 

інформаційно-технологічної підготовки при вивченні спеціальних дисциплін 

інформаційно-комунікативних технологій у роботі в закладах дошкільної 

освіти; 

− засвоєння програмного змісту елективного курсу „Формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутнього вихователя”; 

− оптимізація науково-дослідної роботи та педагогічної практики  

завдяки впровадження інформаційних технологій в самостійній діяльності; 

− організація позаудиторної роботи зі студентами соціокультурного 

спрямування з застосуванням знань про технології формування 

інформаційно-комунікативної культури. 

Етапами реалізації технології формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів стали інформаційно-мотиваційний, продуктивно-діяльнісний та 

оцінно-рефлексивний.  
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Метою інформаційно-мотиваційного етапу було формування 

позитивної мотивації  майбутніх вихователів до процесу формування 

інформаційно-комунікативної культури та усвідомлення значущості 

інформаційно-комунікативної культури для майбутньої професійної 

діяльності; формування потреби в інформаційно-комунікативній культурі; 

сприяння усвідомленню особистісного сенсу та прагнення до професійного 

самовдосконалення тощо. 

Формами й методами етапу були лекції (лекція-візуалізація „Напрями 

вдосконалення інформаційно-комунікаційних технологій у методичній роботі 

дошкільного закладу”, лекція „прес-конференція” „Формування 

інформаційно-комунікативної спрямованості та інформаційно-комунікативної 

компетентності майбутніх вихователів”, лекція-діалог „Що таке особистісна 

інформаційно-комунікативна культура майбутніх вихователів?”, бінарна 

лекція „Комп’ютерні технології в освітньому процесі”, інтерактивна лекція 

„Комунікація. Спілкування. Мовленнєва діяльність майбутніх вихователів”, 

лекція-презентація „Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура”; 

дискусія „Особливості впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у роботі з дітьми”; практичні заняття („Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології та традиційні засоби навчання”, „Особливості 

формування інформаційно-комунікативної культури”); самостійна робота; 

рольова гра „Сходинки підвищення інформаційно-комунікативної культури”; 

дидактична гра „Медіатехнології в дитячих установах”; комп’ютерні 

програми (Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher та інші). 

Для вдосконалення педагогічної майстерності викладачів, які взяли 

участь в експерименті, їхньої обізнаності в галузі впровадження 

інформаційно-комунікативних технологій у професійно-педагогічній 

діяльності проводилася робота за наступими напрямами: проведення 

практико орієнтованих навчальних семінарів („Інформаційно-комунікативна 

культура майбутніх вихователів: зміст і структура”, „Формування життєвих 

компетентностей дітей дошкільного віку завдяки впровадженню 

інформаційно-комунікаційних технологій”, „Особливості організації заняття 
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з упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій (із застосуванням 

Google Suite for Education)”; майстер-класів для освоєння програм 

PowerPoint, Windows, Movie Maker; вебінарів („Мобільне інформаційно-

освітнє середовище закладу вищої освіти”, „Інструментарій для розробки 

та створення Web-сайтів”, тренінгів-практикумів „Google Сlassroom – 

ефективний інструмент сучасного вчителя” тощо. 

На інформаційно-мотиваційному етапі ставилися такі завдання: 

створити атмосферу емоційної насиченості; формувати інтерес до 

інформаційно-комунікативної культури; усвідомлювати інформацію як 

джерело знань. 

Із метою з’ясування наявності дисциплін, вивченням яких 

забезпечується підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

до професійної діяльності, а також інформаційно-комунікативну складову у 

змісті навчальних дисциплін для забезпечення теоретичної, практичної та 

наукової підготовки майбутніх вихователів із упровадженням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій було проведено аналіз навчальних 

планів напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта спеціальності 

012 „Дошкільна освіта” (Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-

педагогічна академія” Харківської обласної ради, СДПУ імені 

А. С. Макаренка, Харківський та Красноградський коледжі Комунального 

закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної 

ради, ДПУ імені Івана Франка). 

Теоретичною базою є вивчення загальних дисциплін циклу професійної 

підготовки, визначених галузевим стандартом вищої освіти: „Дошкільна 

педагогіка”, „Вступ до спеціальності”, „Педагогіка раннього дитинства”, 

„Педагогічні технології в дошкільній освіті”, „Порівняльна педагогіка”, 

„Культурологія”, „Психологічна готовність дітей до навчання в школі”, 

„Методика викладання дошкільної педагогіки”, „Дитяча психологія”, 

„Методика розвитку мовлення дошкільника”, „Актуальні проблеми дитячої 

психології”, „Методика навчання грамоти», „Основи педагогічної етики” 

тощо. 
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Вивчивши стан інформаційно-технологічної підготовки вихователів 

дошкільного освітнього закладу дало змогу з’ясували, що в навчальних 

планах є дисципліни  технологічного спрямування, а саме: „Інформатика” 

або „Інформатика та комп’ютерна техніка”, „ТЗН та методика використання 

в дошкільній освіті”, „Комп’ютерні технології в роботі з дітьми”, „Нові 

інформаційні технології”, „Комп’ютерні ігри для дітей дошкільного віку”. 

Однак у змісті вищезазначених навчальних програм немає повного 

охоплення всіх програмних компонентів упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій та сприяння формуванню інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів.  

На підставі робочих навчальних програм із дисциплін педагогічного 

напряму та методик дошкільної освіти, педагогічної практики стверджується, 

що інформаційно-комунікаційні технології  впроваджуються в презентаціях 

навчально-дослідницьких завдань і дослідницьких проектах. Насамперед 

достатньо поширеним є створення презентацій у PowerPoint як студентами 

так і викладачами при викладанні педагогічних дисциплін.  

Тож першорядним завданням на першому етапі реалізації технології 

було оптимізовано методику викладання таких дисциплін, як „Дошкільна 

педагогіка”, „Вступ до спеціальності”, „Педагогічні технології в дошкільній 

освіті”, завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій 

і поглиблення знань із  таких тем, як „Інформатизація освіти як умова 

становлення сучасного університету’”, „Інструментарій для організації 

навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій”, „Засоби 

інтерактивної взаємодії між учасниками навчального процесу”,   

“Інструментарій для організації спілкування в режимі off-line”,  

“Інструментарій для організації та проведення спілкування в режимі on-line”,  

“Інструментарій для організації та проведення дистанційних семінарів”,  

“Інструментарій для проведення дистанційного контролю знань”.   

До таких дисциплін, як „Методика викладання дошкільної педагогіки”, 

„Дитяча психологія”, „Актуальні проблеми дитячої психології”,  „Основи 

педагогічної етики”  добиралася  відповідні теми згідно з принципом змісту 
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для формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів, а саме: “Структура інформаційно–комунікативної культури 

майбутніх вихователів”, “Засоби й особливості передачі інформації”, 

“Вербальна та невербальна комунікативна поведінка”, “Дидактична 

підготовка як засіб формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутнього вихователя”, “Мотиваційно-ціннісна сфера у формуванні 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів”, 

„Спілкування й комунікація – різниця”, “Мовленнєвий етикет і культура 

мовлення майбутніх вихователів”, “Репродуктивні та проблемні методи 

навчання” “Діалог як запит і повідомлення інформації”. 

Дисципліни  технологічного спрямування, а саме: „Інформатика” 

або „Інформатика та комп’ютерна техніка”, „ТЗН та методика використання 

в дошкільній освіті”, „Комп’ютерні технології в роботі з дітьми”, „Нові 

інформаційні технології”, „Комп’ютерні ігри для дітей дошкільного віку” 

стали основою перевірки підготовки майбутнього вихователя для рішення 

завдання щодо позитивної мотивації до процесу формування інформаційно-

комунікативної культури. 

Також для формування мотиваційної готовності майбутніх вихователів 

до реалізації інформаційно-комунікативної культури в професійній діяльності  

створили такі навчальні проекти:  

✓ „Асистент викладача”; 

✓ „План удосконалення інформаційно-комунікативної культури”; 

✓ „Інформаційно-комунікативна культура в моєму професійному 

становленні»; 

✓ „Організація дискусійного клубу”; 

✓ „Аналіз конфліктних ситуацій”; 

✓ „Чинники ефективної інформаційно-комунікативної діяльності”. 

Наприклад, на заняттях у проекті „Асистент викладача” студенти 

асистували викладачу в такий спосіб: 

− укладали конспекти і разом із ним проводили заняття; 

− брали участь у пошуку нової наукової інформації з теми заняття; 
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− проводили заняття в академічній групі студентів молодших 

курсів; 

− брали участь у розробці методів контролю й самоконтролю для 

студентів молодших курсів. 

Для створення атмосфери емоційної насиченості в роботі зі студентами 

ми порушували такі проблеми, як уміння тонко відчувати емоційний стан 

партнера по спілкуванню, звернення до іншого як передумова впливу 

на себе, створення атмосфери доброзичливості й довіри, ставлення до емоцій 

як засобу, здатному змінити мислення людини, а отже – і її поведінку. 

Створення такої емоційної атмосфери  сприяло розвитку суб’єт-суб’єктних 

взаємин на рівні інформаційно-комунікативної діяльності. Для цього  

запроваджували методики „Візитівка”, „Резюме”, „Мої резерви знань”, 

„Розширене есе”, „Письмове інтерв’ю”; запроваджували форми навчальної 

та позанавчальної діяльності, що потребують максимального виявляння 

інформаційно-комунікативної культури.  

Для формування професійного інтересу до інформаційно-

комунікативної культури ми організовували дискусії, здійснювали аналіз 

педагогічних ситуацій, створювали проблемні ситуації. Так, у дискусії 

студентів зацікавила інформація про те, що мовленням вихователя багато 

в чому визначається рівень розвитку розумової діяльності дітей. Виникло 

бажання дізнатися, чому це відбувається. Справжній інтерес у студентів був 

викликаний обговоренням питань, пов’язаних із невербальною комунікацією, 

рухом інформації в процесі навчання. Студенти брали участь у ділових 

та рольових іграх „Знайомство з аудиторією”, „Повтори почуте”, 

„Електронний лист”. Вони також розігрували в особах конфліктні ситуації, 

ілюструючи й закріплюючи свої знання із галузі педагогічної технології. На 

заняттях відбувалося обговорення цікавих фактів із життя сучасних акторів, 

видатних педагогів.  

Також, у процесі формування стійкого інтересу в майбутніх 

вихователів здійснювалося проблемне навчання, покликане зміцненню 

психологічних механізмів особистості, таких, як формування внутрішньої 
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потреби до подолання труднощів; прагнення до самостійного пошуку 

й отримання позитивного результату; розвитку саморегуляції тощо. 

Для цього ми організовували заняття так, щоб у кожному завданні був 

елемент проблемності.  

Наприклад, на заняттях із дисципліни „Інформатика”  під час роботи 

з інформативним блоком „Запит інформації”, студенти отримали частину 

необхідної навчальної інформації, після чого перед ними було поставлено 

завдання скласти 10 запитань репродуктивного характеру та 10 проблемних 

питань, коментуючи при цьому, які інтелектуальні дії вони розвивали 

при пошуку відповідей. Для нас було важливим те, що студенти усвідомили, 

для того щоб поставити проблемне запитання, потрібно добре володіти 

матеріалом, якого це запитання стосується.  

При вивченні дисципліни „Дошкільна педагогіка”  виокремили кілька 

проблемних темяк-от: „Дитинство як соціально-педагогічне явище”, „Методи 

та прийоми навчання в дошкільному закладі ”, „Види та форми організації 

виховання”, „Виховна система дитячого навчального закладу”, „Форми 

організації навчання в дошкільному навчальному закладі”, „Навчання дітей 

дошкільного віку”. Зміст навчального матеріалу також було дібрано нами за 

ознакою проблемності. Спеціально були визначені такі аспекти: педагогічна 

взаємодія в процесі навчання, інформаційні процеси в освіті, взаємозв’язок 

у процесі навчання, взаємозв’язок дидактичної й комунікативної систем, 

технології педагогічного спілкування, міжсуб’єктна взаємодія у виховній 

системі освітнього закладу, формування інформаційної та комунікативної 

культури. 

Зазначимо, що з переходом із одного на інший етап студенти 

здобувають знання. Головною метою формування інформаційно-

комунікативної культури в процесі вивчення дисциплін є підвищення рівня 

якоcті освітнього прoцеcу й рeалізація особистіснo орієнтoваних 

пeдагогічних технологій. 

Метою продуктивно-діяльнісного етапу було формування в майбутніх 

вихователів системи знань, умінь і навичок, тісно пов’язаних між собою, 
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що сприяли б формуванню інформаційно-комунікативної культури; 

вироблення вміння працювати за взірцем; самооцінка; вироблення вміння 

впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології, бачення проблему 

та спроможність подолання труднощів у їх оволодінні.  

На цьому етапі застосовувались сучасні інформацiйні освiтні pесурcи 

мережі й упроваджувались комп’ютерні технології (для вироблення навичок 

навiгації й пошуку інфоpмації в Інтеpнеті, її обробки; зберігання 

необмежених масивів інформації; вивчення комп’ютерної грамотності; 

визначення можливостей взаємодії на основі глобальних комунікацій). 

Формами й методами досягнення поставленої мети стали: творче 

завдання „Пошук інформації”, ділові ігри („Оцювання інформаційно-

комунікативної діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної 

освіти”, „Комп’ютер і дошкільник”); консультації; семінари-практикуми 

(„Вербальне й невербальне спілкування”, „Мовленнєва комунікація”, 

„Програмні засоби навчання: використання”, „Основи роботи 

за персональним комп’ютером та офісними програмами в роботі 

з дошкільниками”); практична робота (створення блогів, сайтів, 

послуговування інтерактивною дошкою); самостійна робота пошукового 

характеру (послуги Інтернету; створення власної сторінки, електронна пошта 

(електронне спілкування), робота з науковою, періодичною літературою, 

підручниками, теле- і відеоконференції, чати, Інтернет-енциклопедії, 

пошукові системи та браузери; кейс-метод, метод проектів, тренінг 

«Особистісний зріст» (вправи „Самопрезентація”, „Мої найсильніші риси”, 

„Професійне зростання – зобов’язання перед собою”). Виконання вправ 

тренінгу сприяли актуалізації особистісних потреб студентів й були 

спрямовані на самоаналіз власних можливостей, умов досягнення 

поставленої мети, доцільному плануванню власних дій. За інтерактивної 

форми заняття, такої, як „Тайм-менеджмент”, мали на меті формування 

основних знань й вмінь ефективної організації особистісного й навчального 

часу студентів, передбачали практичну роботу по формуванню навичок 

інформаційно-комунікативної діяльності, усвідомлення необхідних 
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професійних якостей (опитування „Планування інформаційно-

комунікативної діяльності”, „Майбутнє розпочинається сьогодні” тощо).  

Іще одним із важливих завдань продуктивно-діяльнісного етапу  

здобуття ґрунтовних знань студентів стосовно інформаційно-комунікативної 

культури завдяки  засвоєнню  змісту було запровадження елективного курсу 

„Формування інформаційно-комунікативної культури майбутнього 

вихователя” (додаток С). 

Цьому сприяла реалізація умови – інтенсифікація змісту підготовки 

майбутніх вихователів завдяки засвоєнню студентами змісту елективного 

курсу по формуванню інформаційно-комунікативної культури майбутнього 

вихователя.  

Насамперед визначимось зі значенням поняття „елективний курс”. 

Слово „елективний” походить від латинського терміна „electus”, що означає 

„вибраний”, „обраний” (англійською мовою – elective). Отже, елективні 

курси, або курси за вибором, – це обов’язкові курси, що запроваджуються 

до профілю навчання, сприяють розширенню й поглибленню змісту певних 

навчальних дисциплін, обираються вони безпосередньо студентами 

відповідно до їхніх інтересів, уподобань і потреб [224].  

У структурі елективного курсу були виокремлені такі компоненти: 

цільовий, змістовий та процесуальний. Цільовим компонентом визначався 

напрям елективного курсу та кінцевий результат: формування мотиваційної 

готовності в майбутніх вихователів до реалізації інформаційно-

комунікативної культури у професійній діяльності. Змістовим компонентом 

визначалась назва елективного курсу. Процесуальний компонент був 

співвіднесений із характеристиками інформаційно-комунікативної діяльності 

вихователя. 

Мета вивчення елективного курсу: формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.  

Завдання вивчення елективного курсу: 

− ознайомити майбутніх вихователів із суттю та структурою 

інформаційно-комунікативної культури; 
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− сприяти рoзумінню студентами значущості цього конструкта 

при здійсненні інформаційно-комунікативної діяльності; 

− формувати рефлексивні вміння, уміння здійснювати інформаційно-

комунікативну діяльність і діагностувати рівні сформованості інформаційно-

комунікативної культури (власної й колег);  

− засвоїти формули мовленнєвого етикету й доречно вживати їх 

в процесі спілкування.  

Змістове наповнення елективного спецкурсу відображалось у таких 

темах: 

1. „Інформаційно-комунікативна культура  як складова професійної 

підготовки майбутнього вихователя”. Суть та структура поняття 

„інформаційно-комунікативна культура”. Діагностика індивідуального рівня 

розвитку інформаційно-комунікативної культури. Заповнення індивідуальної 

картки вдосконалення  інформаційно-комунікативної культури кожним 

студентом. 

2. „Технологія інформаційно-комунікативного впливу майбутнього 

вихователя”. Послуговування інтерактивною дошкою. Мовленнєвий вплив 

вихователя й вихованців на різних етапах заняття. Етичний захист 

вихователя й технологія розв’язання конфлікту.  

3. „Сучасні педагогічні технології в закладах дошкільної освіти”. 

Інформаційно-освітнє середовище й електронні освітні ресурси закладу 

дошкільної освіти. Інформаційно-комунікативні технології в закладі 

дошкільної освіти. Створення сайта дитячого закладу дошкільної освіти. 

Переваги та недоліки впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у роботі вихователя. 

4. „Культура мовлення як основа формування інформаційно-

комунікативної культури”. Мовлення як основа комунікації та 

найважливіша передумова функціонування культури. Загальна та професійна 

культура мовлення. Мовлення як інструмент передачі інформації й засіб 

виховної дії. Володіння навчальною термінологією – важливий компонент 

професійної культури мовлення. Виховні властивості усного мовлення. 
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5. „Мотиваційно-ціннісна сфера майбутніх вихователів”. 

Запровадження технологічних прийомів для посилення мотивації. 

Піднесення позиції „ми”. Посилення мотивації дитини. Висока оцінка 

відповіді. 

6. „Проблемне навчання в закладі дошкільної освіти”. Види проблеми 

та проблемних ситуацій. Запитання як мовленнєвий засіб управління 

розумовою діяльністю. Роль запитань у комунікації. Діагностичні функції 

запитання. Питально-відповідна ситуація як частина навчання. 

7.  „Особливості монологічного й діалогічного мовлення вихователя”. 

Монолог як спосіб передачі інформації. Види викладу інформації: опис, 

розповідь, міркування, доказ. Діалог як засіб налагодження міжособистісного 

й групового контакту, вплив один на одного. Жанрові ознаки діалогу 

(адресність, наявність автора й партнера мовлення). 

8. „Комунікативно-інформаційні процеси”. Комунікація як обмін 

інформацією. Комунікативний підхід до мовленнєвого спілкування. 

Віртуальне спілкування, його функції.  Система комунікативних засобів 

у процесі навчання. Поняття інформаційних та комунікативних якостей 

мовлення. Правильність, точність, логічність, чистота, чіткість, виразність 

мовлення. 

Робота зі студентами за програмою елективного курсу була 

організована поетапно, нею охоплювалася діагностика актуальних 

інформаційних, комунікативних, дидактичних знань і вмінь студентів, 

виявлення комунікативних „прогалин” у підготовці студентів; формування 

позитивної мотиваційної готовності до реалізації інформаційно-

комунікативної культури у студентів; уведення теоретико-інформаційного 

матеріалу та навчальних завдань в освітній процес, контроль і корекція 

дидактичної підготовки для формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів. 

Мету й завдання елективного курсу можна порівняти з метою 

й завданнями формувального експерименту. Відмінною особливістю 

елективного курсу є циклічне структурування процесу, а саме: практика – 
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теорія – практика – … . Перевагу такої структури курсу в тому, що викладач 

із самого початку не надає готової інформації, не доходить висновків, 

а на прикладі практичних спеціальних професійно орієнтованих завдань 

порушує перед студентами проблему, розв’язати яку неможливо, якщо 

спиратися тільки на початкові знання. У цьому випадку студенти починають 

визначати, яка інформація та знання необхідні для вирішення практичного 

завдання й чітко розуміють, для чого вони вивчають той або інший спосіб дії, 

а сам процес здобуття знань стає більше усвідомленим й активним. 

Подача теоретичного матеріалу поєднувалася з практичними вправами 

для забезпечення активної діяльності студентів на заняттях і під час 

самостійної й індивідуальної роботи. 

Кожне  заняття елективного курсу було структуровано за ознакою 

активізації пізнавальної діяльності студентів і представлено такими 

компонентами: 

✓ інформаційно-теоретичним – виклад викладачем необхідної 

теоретичної інформації з теми заняття;  

✓ аналітичним – виокремлення основних і другорядних знань; 

актуалізація позитивної мотивації; стимулювання пізнавальної активності 

студентів; ілюстрування прикладами; 

✓ проектно-конструктивним – привнесення в процес управління 

навчальної діяльності студентів завдань на конструювання моделей 

навчально-педагогічних ситуацій;  

✓ оцінно-корегувальним – перевірка результатів виконаних завдань; 

оцінювання та індивідуальна корекція; аналіз письмових викладів результатів 

відповідей. 

Кожна тема членувалась у тематичному, діяльнісному та 

рефлексивному контексті. 

Тематичним контекстом розкривався зміст інформаційно-

комунікативної культури, її структура й методика формування. 

У діяльнісному контексті студенти на практиці застосовували здобуті знання, 

а рефлексивним контекстом подачі матеріалу аналізували й оцінювали 
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результати роботи студентів, виявляли причини помилок із подальшою 

корекцією дій.  

Практичні заняття супроводжувалися інструктивними картками, 

що забезпечували високий рівень суб’єктності студента, послуговування 

інструкціями сприяло самостійності при вирішенні практичних завдань. А це 

означає, що студент із пасивного суб’єкта освітнього процесу поступово 

перетворювався на діяльнісно-творчу особистість, яка самостійно керує 

процесом пізнання. 

Для нас важливо передбачити в інструктивній картці не тільки способи 

роботи з матеріалом як із джерелом інформації, а й організацію взаємодії між 

суб’єктами на рівні обміну відомостями, знаннями, враженнями й 

взаємооцінюванням результатів діяльності. 

Комбіновані заняття інтегрували в собі пошукове розв’язання проблем, 

пов’язаних з недостатністю знань і відображенням віднайдених рішень  

практичних завдань. 

Організаційними формами формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх на продуктивно-діяльнісному етапі за умов 

експeриментaльного навчaння стaли лекцiйні та практичнi заняття 

розробленого елективного курсу „Формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутнього вихователя”. Ураховуючи особистісно орієнтований 

підхід,  ми спрямовували  освітній  процес на особистість майбутнього 

вихователя закладу дошкільної освіти; розкриття самоцінності, здібностей; 

забезпечували максимальну продуктивну роботу студентів. Це досягалося 

завдяки виконанню індивідуальних і диференційованих завдань: вирішення 

педагогічного завдання з упровадженням інформаційно-комунікаційних 

технологій, виконання вправ, спрямованих на підвищення інформаційно-

комунікативної культури.  

Отже, практичні заняття з виконанням ситуативних, проблемних вправ 

забезпечували цілеспрямоване формування окремих частин інформаційно-

комунікативної діяльності: пошук, аналіз, порівняння, обробка, збереження, 

узагальнення та зіставлення інформації. 
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Навчання студентів із теми „Технологія інформаційно-комунікативного 

впливу майбутнього вихователя” було спрямоване на підготовку майбутніх 

вихователів до послуговування інтерактивною дошкою в освітньому процесі 

закладів дошкільної освіти, до роботи з програмним забезпеченням 

інтерактивної дошки, що складається з таких інструментів: записник 

(SMART Notebook), засіб відеозапису (SMART Recorder), відеоплеєр 

(SMART Video Player), додатковий (маркери) інструмент (Floating Tools), 

віртуальна клавіатура (SMART Keyboard).  

Роботу з інтерактивною дошкою ми проводили у двох напрямах: 

запровадження готових інтерактивних програм у процесі навчання та 

розробки дидактичних програм для підвищення рівня ефективності навчання 

дошкільнят. 

Програмне забезпечення SMART Notebook має безліч інструментів 

(„Лупа”, „Художнє перo”, „Чарівне пeро”, „Лaстик”, „Пoвітряний шар”, 

„Випадковий вибiр”, „Анaграма”, „Рухомий рядoк”, „Вoронка слів”, 

„Генератор слiв”, „Часова лiнія”, „Вспливаючi запитання”, „Вибір 

зобpажень”, „Вибіp відповідностi”, „Множинний вибіp”, „Moзаїка”, „Знайди 

паpу”, „Відповідність зобpаженням”, „Соpтувальник тeксту”, „Визначник 

правильнoї відповiді”, „Упорядкування рeчень”, „Ярмаpок букв” тощо), за 

допомогою яких студенти порівнювали, класифікували, співвідносили, 

сортували, розподіляли навчальний матеріал, виконували вправи, 

здійснювали самоперевірку. Наприклад, за допомогою інструмента „Лупа” 

перевіряли правильність уставлених пропущених букв, а за допомогою 

інструмента „Анaграма” розшифровувaли відповіді на постaвлене запитання. 

Застосовуючи інстpументи „Вибіp відповідності” та „Множинний вибіp” 

створювали тeсти, проводили опитування, квести; вікторини – застосовували 

інструмент „Чaсова лінiя”. Для диференцiації мовних явищ застосовували 

інстpумeнт „Вoронка слiв”, який унеможливлював потрапляння 

„неправильного слова” у „воронку”. 

На практичному занятті за допомогою мультимедійних засобів SMART 

Notebook створювали самостійні медiа-проекти. Робота по створенню медіа-
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проектів організовувалася в індивідуальній та груповій формах і проводилася 

поетапно: спочатку обирали й вивчали проблему досліджуваного питання, 

відбирали мультимедійні засоби, логічно обумовлені характером 

дослідження, а потім улаштовували колективне обговорення пробних медіа-

проектів: висловлювали побажання щодо вдосконалення проектів, 

репрезентували й захищали розроблені медіа-проекти. 

Інтерактивна дошка як засіб дидактичного забезпечення занять 

необхідна була  для налагодження майбутніми вихователями взаємодії 

в діалоговому режимі та для покращання мовленнєвої компетенції студентів.  

Навчання за темою „Сучасні педагогічні технології у закладах 

дошкільної освіти” супроводжувалося різними формами поточного 

й підсумкового контролю. Студенти були учасниками дискусій, групових 

обговорень, рефлексії власної діяльності й діяльності одногрупників 

(експрес-діагностика мотивації та ціннісних установок майбутніх вихователів 

у галузі впровадження інноваційних технологій у роботі з дітьми 

дошкільного віку); залучалися до виконання різних практичних завдань: 

укладання технологічних карт, розробка кейсів, інтерактивних комп’ютерних 

ігор, пошук і вирішення проблемних ситуацій, спільна репрезентація 

створеного методичного продукту тощо (поточне оцінювання сформованості 

проектувальних, організаційно-педагогічних, рефлексивно-оцінних, 

операційно-технічних умінь діяльнісного компонента в межах досліджуваної 

технології). Ефективною формою навчання стало взаємонавчання, 

спрямоване на врізноманітнення організаційних форм і методів роботи 

майбутніх вихователів у межах конкретної мережевої групи. Це дало 

можливість переходити на більш якісний рівень реалізації конкретної 

технології, інтегрувати технології в різні освітні галузі (мовну пізнавальну, 

соціально-комунікативну), аналізувати особливості впровадження технології 

для різних вікових груп дітей. 

Специфіка мережевого навчання полягає в тому, що майбутні вихователі 

отримували можливість розширювати арсенал упроваджуваних технологій. 

На семінарах-практикумах, проблемних лекціях, в інтерактивних іграх, 



144 
 

майстер-класах, спрямованих на оволодіння практичними вміннями студенти 

навчаються прийомів інтеграції кількох технологій. У низці випадків одні 

технології є засобом реалізації інших, наприклад, упроваджуючи технології 

інтерактивного навчання („за ланцюгом”, робота в парах, у групах, акваріум) 

можна забезпечити ефективну організацію діяльності, послуговуватися 

інтерактивною дошкою. 

Також надавалась увага визначенню комунікативної складової 

в майбутніх вихователів. Так, на занятті з теми „Культура мовлення 

як основа формування інформаційно-комунікативної культури” 

впроваджувалися ситуативні завдання за чотирма рівнями: застосування, 

аналізу, синтезу та оцінювання комунікативності.  

Наведемо приклади:  

І. Створення комунікативних ситуативних завдань на рівні 

застосування. 

1. Мотивування освітньої діяльності студентів на початку заняття 

за зразками: Як ви думаєте, що буде відбуватися на занятті?  Поясніть, чому 

саме це заняття є найважливішим для подальшої освіти? Розкажіть, 

на що буде впливати ваша активна участь у роботі?  

2. Інструктаж щодо виконання певного виду роботи; організація 

та вимоги до виконання самостійної роботи.  

3. Інформування студентів про порядок виконання завдання чи тесту; 

про кількість балів за кожне виконання завдання; критерії оцінювання; час, 

відведений на виконання завдання чи тесту.  

4. Наприкінці заняття запровадження рефлексії навчально-пізнавальної 

діяльності студентів: налаштувати студентів на висловлювання: „Я знаю, 

що…”, „Я зможу пояснити…”, „Я зрозуміла(в)…”, „Я знаю, як зробити…”, 

„Я вмію зробити…”, „Я перевірятиму…”, „Я можу створити…”, 

„Я віднаходжу…”, „Я справді прагну…”, „Я хочу досягти…”, „Я відчуваю, 

що мені потрібно…”.  
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ІІ. Створення комунікативних ситуативних завдань на рівні аналізу.  

Проаналізувати та прокоментувати комунікативну ситуацію, 

що виникає в разі невиконання завдання; відмова реагувати на вимогу 

викладача; виникнення конфлікту; нетипова поведінка студента на занятті. 

ІІІ. Створення комунікативних ситуативних завдань на рівні синтезу. 

1. Мотиваційна бесіда зі студентами з метою спонукання їх до роботи 

в групах (у парах): розподіл ролей для виконання певного завдання в групі 

та спосіб оголошення результатів власної роботи в групі (у парі). 

2. Створення варіантів комунікативної реалізації заняття на кожному 

з його етапів. 

3. Розробка творчих підходів до подолання комунікативних бар’єрів, 

що можуть виникати в освітньому процесі.  

IV. Створення комунікативних ситуативних завдань на рівні 

оцінювання.  

1. На початку заняття здійснюється оцінювання рівня готовності 

студентів до роботи: визначення емоційного стану, якщо необхідно – його 

корекція.  

2. Аргументація оцінки стосовно дій і поведінки студентів. Власна 

думка з приводу цього. Доведення її. 

Для формування в майбутніх вихователів умінь і навичок 

комунікативного впливу на вихованців, у межах елективного курсу, ними 

виконувалися спеціальні завдання.  

На занятті з теми „Мотиваційно-ціннісна сфера майбутніх вихователів” 

виконувалися такі завдання: запроваджуючи технологічні прийоми 

(звернення до вихованців із позиції „ми”, активне слухання, зняття страху, 

посилення мотивації дитини, висока оцінка відповіді, похвала, я-

повідомлення, педагогічне спілкування тощо), сконструювати словесні 

парадигми, які може висувати вихователь на різних етапах заняття із метою 

позитивної освітньої мотивації у вихованців. Завдання виконувалося 

на прикладі проведення в закладі дошкільної освіти комбінованого заняття. 

Студенти запропонували таке рішення завдання. 
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1. Організаційний момент. 

Демонстрація особистісно-психологічних якостей і вмінь особистості 

вихователя: доброзичливість, почуття міри, витримка, такт. 

Словесні парадигми: „Сьогодні ми познайомимося…”, „Сподіваюсь, 

що нам буде цікаво працювати…”, „Абстрагуємося від усіх проблем 

і налаштуємося на робочий лад…”, „Сьогодні ми разом будемо розв’язувати 

такі проблеми…”. 

2. Опитування. 

Демонстрація особистісно-психологічних якостей і вмінь особистості 

вихователя: уміння вислухати вихованця; уміння поважати думку дитини; 

витримка, уважність до змісту та форми відповіді, терплячість; уміння 

враховувати індивідуальні особливості дітей. 

Словесні парадигми: „Ти пам’ятаєш, що…”, „Нічого страшного, у тебе 

все вийде…”, „Приступай…”, „Не поспішай, подумай…”, „Уважно слухаймо 

завдання…”, „Правильно. Молодець…”, „Не підказуймо, Микита сам 

віднайде правильну відповідь…”. 

3. Пояснення нового матеріалу.   

Демонстрація особистісно-психологічних якостей і вмінь особистості 

вихователя: емоційність, комунікативність, інтуїція, натхнення, уміння 

переналаштовуватися. 

Словесні парадигми: „Подумайте, будь ласка…”, „Подивіться…”, 

„Подумайте…”, „Ви з цим згодні…”, „А тепер ми побачимо найцікавіше…”, 

„Я розумію, що ви втомилися, але зосередьтесь”, „Отже, обговоривши 

ситуацію, що склалася, ми дійшли висновку…”, „Вам, безперечно, 

відомо…”, „Приймаймо рішення…”; при запитаннях вихованців: „Твоє 

запитання складне, мені варто подумати. Відповідь я дам трохи пізніше”, 

„А як би ти сам відповів на своє запитання?”. 

4. Оцінювання, підведення підсумків. 

Демонстрація особистісно-психологічних якостей і вмінь особистості 

вихователя: уміння враховувати індивідуальні особливості дітей, які по-
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різному реагують на оцінювання; справедливість; уміння аргументувати 

оцінку. 

  Словесні парадигми: „Мені було цікаво з вами працювати…”, 

„Сьогодні ти значно краще відповідав, але були допущені помилки 

(перераховуються), тому…”, „На жаль, сьогодні ти не готовий. Сподіваюся, 

що ти підготуєшся краще…”, „Я була впевнена, що ви віднайдете правильну 

відповідь…”, „Дякую за увагу…”.  

Студентам на заняттях пропонувалися такі навчальні завдання:  

− побудувати навчальні ситуації: „Розповідь на занятті”, „Бесіди 

на занятті”, „Опитування на занятті”, „Ігри на занятті”; 

− проаналізувати ці ситуації з точки зору їх інформаційних, 

дидактичних та комунікативних можливостей. 

Дидактичною підготовкою до формування інформаційно-

комунікативної культури в системі елективного курсу передбачалося 

проектування інформаційно-комунікативної діяльності вихователя. 

Проектування інформаційно-комунікативної культури було спрямоване 

на співпраці в роботі над розв’язанням дидактичних проблем, уміння 

працювати в групі. При цьому ми виходили із того, що тільки ситуація 

розв’язання проблеми сприятиме створенню необхідних умов 

для формування спроможності до співпраці. 

Наприклад, на занятті з теми „Проблемне навчання в закладі 

дошкільної освіти” розглядалася підтема „Питання як мовленнєвий засіб 

управління розумовою діяльністю”, де особливу увагу ми звертали на знання 

й уміння майбутніх вихователів при формулюванні репродуктивних та 

проблемних питань та їх функцію в активізації розумової діяльності 

студентів. 

На занятті для аналізу зовнішнього мовленнєвого оформлення питань 

розглядали такі положення, що: 

− важливою умовою правильної постановки проблеми є точне 

мовленнєве формулювання думки; 

− одну й ту ж проблему можна розв’язати  різними способами; 
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− спосіб розв’язання поставленої проблеми більшою мірою залежить 

від того, наскільки правильно її зрозуміли студенти; 

− за мовленнєвого формулювання необхідно вживати слова, терміни, 

вислови, до яких можна дібрати синоніми.  

При створенні індивідуального проекту студенти отримали завдання: 

укладіть список дієслів, які можна вживати, формулюючи запитання.  

Ми отримали такий матеріал: акцентувати, згадувати, висловлювати, 

виокремлювати, відтворювати, обчислювати, вибирати, висловлювати, 

доводити, надавати, закінчувати, записувати, помічати, розкривати, 

викладати, мати, інтерпретувати, зображати, називати, описувати, 

охарактеризувати, пояснювати, класифікувати, визначати, розкривати, 

оцінювати, обґрунтовувати, перераховувати, аналізувати, пропонувати, 

спостерігати, перегрупувати, розкрити, сформулювати, зіставити, порівняти, 

встановити, спростити, уточнити, зазначити, узнати, переказати, перекласти, 

перебудувати, поставити, застосувати, продемонструвати тощо. 

Наступним етапом виконання проекту було завдання: укласти 

з запропонованими дієсловами запитання для дітей. При цьому у студентів 

була пам’ятка для складання запитань. 

Студенти отримали й інше завдання: укладіть проблемні запитання.  

Одночасно ми звертали увагу на те, що для вміння правильно 

сформулювати проблемне запитання необхідно досконало володіти тією 

інформацією, якої це запитання стосується. 

При виконанні завдання студенти відчували певні труднощі при 

формулюванні проблемних запитань, адже за традиційної дошкільної освіти, 

із нашого погляду, багато в чому сформувалися стереотипи їхнього 

мислення.   

На самостійну роботу ми пропонували укласти запитання, 

для відповідей на які необхідно б було відтворення знань, тобто на початку 

студенти конструювали переважно репродуктивні запитання. При чому 

форма запитань і завдань була одноманітною (Що таке?... Назвіть…. Які?...), 
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потім студенти перетворювали репродуктивні питання на проблемні, 

виконуючи, наприклад, такі завдання:  

✓ Сформулюйте одну із навчальних проблем, уживаючи такі 

парадигми: „Як пояснити, що це є те…., якщо відомо, що….”, „Чи 

згодні з тим і з тим …, якщо відомо, що …”. Студентам 

пропонувалося назвати будь-яку наукову проблему у формі 

розповідного речення, а потім перевести її у форму наказового 

(спонукального) речення. 

✓ Сформулюйте проблему, а потім перетворіть її на запитання. При 

цьому потрібно ставити запитання типу: „Як би Ви пояснили…?”, 

„Чому це так виходить”, „Як пояснити це явище з позиції тієї чи 

іншої концепції?”. 

Знання, уміння, навички мовленнєвої діяльності найефективніше 

формувалися в монологічному мовленні. На занятті з теми „Особливості 

монологічного та діалогічного мовлення вихователя” ми обговорювали тему, 

що монологічному мовленню властива розгорнутість, воно потребує 

зв’язного викладу думок, а отже, попередньої підготовки та планування. При 

цьому ми виходили з того, що взірцем монологічного мовлення 

в педагогічній практиці є пояснення навчального матеріалу, виступ 

вихователя на батьківських зібраннях, повідомлення будь-якої інформації 

дітям, колегам тощо.   

На занятті студентам були запропоновані вправи для роботи 

над монологічним мовленням. Докладно обговорювалися такі аспекти: вибір 

теми, мети виступу, вибір матеріалу; складання плану; написання конспекту 

мовлення; зовнішність оратора, його жести, голос, вимова й артикуляція. 

Для самостійної роботи студентів над удосконаленням монологічного 

мовлення ми запропонували пам’ятку, в якій була описана поетапна 

технологія підготовки до відтворення інформації перед аудиторією. 

Для формування у студентів умінь і навичок ведення діалогу ми 

послуговувалися схемою інтенціонально-реактивної послідовності 
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в мовленнєвій поведінці промовця та слухача, запропонованою 

Т. Винокур [40] (таблиця 2.1). 

Зі схеми бачимо, що між комунікативними ролями адресата мовлення 

та його реципієнта виникає подвійна залежність, паралельна, з однієї 

сторони, рівнем провадження та сприйняття мовлення, із іншої – паралельна 

зміні суб’єктів. 

Таблиця 2.1   

Схема зв’язку мовленнєвого  

та стильового вислову з взаємодією учасників спілкування 

промовець        

       

думка  інтенція  сприйняття  розуміння 

   мовленнєва 

поведінка 

(взаємодія) 

   

стиль      стиль 

текст      текст 

   вплив    

      слухач 

 

Стосовно особистого мовлення промовець виступає як реципієнт у фазі 

„реакція”, що одночасно є результатом впливу на його пасивну роль 

комунікативного очікування слухача. 

Для застосування вмінь й навичок ведення діалогу ми запроваджували 

прийом роботи з текстом. Ми послуговувалися текстами з художньої 

й педагогічної літератури, діалогами з художніх фільмів („Лялька”, „Прості 

істини”,  „Доживемо до понеділка”,  „Велика перерва” тощо).  

Самостійною роботою студентів під час формування інформаційно-

комунікативної культури охоплювалася підготовка до аудиторних занять 

(лекцій, практичних); викoнання відпoвідниx завдань із навчальнoї 

дисципліни впродовж сeместру; самостійна рoбота з oкремиx тeм навчальної 
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дисципліни; підготовка до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі 

до мoдульних і комплeксних контрoльних рoбіт; участь у студeнтських 

наукових гуртках, сeмінарах, конферeнціях тощo. 

Ураховуючи компетентнісний, особистістно-орієнтований, діяльнісний 

підходи та ситуативність навчальної діяльності ми в процесі навчання 

майбутніх вихователів доцільно запроваджували інтерактивні методи 

навчання, спрямовані підвищенню рівня ефективності формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

із упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій. Інтерактивним 

методам навчання властива активність, колективність та ситуативність 

навчальної діяльності; їх запровадження сприяє формуванню у студентів 

рефлексивних умінь, уваги, фантазії, спостережливoсті, нестандартнoго 

миcлення; виxовaнню логiчнoсті, критичнoсті та креативностi миcлення, 

а також підвищенню працездатності, допитливoстi, пiзнавальнoї 

самоcтiйності й наполегливoстi в досягненні пoставленої мeти.  

Ефективність реалізації елективного курсу обумовлена такими 

її особливостями: 

1. Забезпечується гнучкість і варіативність у реалізації освітніх 

модулів: їх заміна, коригування, вихідного рівня професійного розвитку, 

трудового досвіду, пріоритетність завдань професійного розвитку майбутніх 

вихователів. 

2. Забезпечується комплексний підхід до формування всіх компонентів 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів: мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, 

саморегуляційного. 

3. Адекватні методи та форми, що запроваджувалися для виконання 

завдань елективного курсу: 

− створення проектів;  

− ділові та рольові ігри з подальшим обговоренням ефективності 

обраних методів, прийомів навчання; 
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− технології–дискусії (диспут, „мозковий штурм”, засідання 

круглого столу, дискусія в стилі ток-шоу тощо); 

− самостійне вирішення педагогічних завдань й оцінювання 

виконаної роботи. 

4. Запровадження різноманітних форм поточного й підсумкового 

контролю: анкетування, презентації, самоаналіз, практичні завдання, метод 

експертного оцінювання, складання портфоліо, рефлексивні практики. 

5.  Реалізація вивчення елективного курсу здійснюється в освітньому 

процесі закладів дошкільної освіти, предметно-просторове й освітнє 

середовище яких відповідає умовам роботи майбутніх вихователів 

й уможливлюється послуговуватися ними у фаховій діяльності. 

Також у процесі впровадження технології формування інформаційно-

комунікативної культури студенти застосовували сучасні інформацiйні 

освiтні pесурcи мережі та комп’ютерні технології, для того, щоб виконувати 

такі функції:  

− удосконалювати навички навiгації й пошуку інфоpмації у мережі 

Інтеpнет, обробляння й послуговуватися нею;  

− зберігати необмежені масиви інформації;  

− вивчати комп’ютерну грамотність;  

− формувати вміння критично пооціновувати сайти Інтернету;  

− визначати можливості взаємодії на основі глобальних комунікацій.  

У межах упровадження технології формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів цікавим є розгляд 

ідентифікації як механізму ототожнення себе, власного „Я” з активним 

суб’єктом із високим рівнем інформаційно-комунікативної культури. 

У процесі цього ототожнення засвоюється, стає усвідомленим особистісний 

сенс, а це сприяє задоволенню внутрішніх потреб у неперервному 

професійному самовдосконаленні інфокомунікативної взаємодії. 

Для вдосконалення особистості ми обирали різноманітні способи, один 

із яких був реалізований прийомом надання свободи вибору. 
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Запроваджувались такі форми роботи, як написання наукових статей, 

підготовка студентів до виступу на конференціях і семінарах, 

телеконференціях, участь у форумах.  Наукова діяльність сприяла розвиткові 

у студентів експериментальної групи спроможності до самонавчання, аналізу 

власної діяльності з метою самокорекції, покращення результатів 

професійної діяльності. 

Також ми запроваджували програми розвитку дошкільнят,  

створювали „банк” науково-методичної літератури, який  у процесі вивчення 

елективного курсу збирали студeнти (мeтодичні посібники, журнальні та 

наукові статті, конспeкти лeкцій). Пропонували студентам укладати 

конспекти занять із дітьми дошкільного віку під час практичних занять 

із різних розділів програми.  

Третій оцінно-рефлексивний етап організаційно-змістового блоку 

позначився формуванням у студентів саморегуляційного компонента 

інформаційно-комунікативної культури.  Рефлексивний характер оцінювання 

мотивує майбутніх вихователів до самооцінки, самоконтролю й самоаналізу 

результатів інформаційно-комунікативної діяльності, самостійності 

у прийнятті рішень.  

Цей етап не менш важливий за попередні, оскільки на підставі 

самоаналізу майбутнього вихователя ми виявляли помилки у власній 

діяльності і уникали їх у подальшому.   

Метою оцінно-рефлексивного етапу був аналіз оволодіння  методами 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 

діяльності майбутніх вихователів, самооцінка для подальшої діяльності. Саме 

на цьому етапі відбувалося  закріплення й поглиблення здобутих знань 

у процесі самостійної науково-дослідної роботи; удосконалення 

сформованих умінь і навичок на практичних заняттях і під час педагогічної 

практики. На цьому етапі репрезентовано такі форми й методи роботи: відео-

звітування („Педагогічна практика у закладі дошкільної освіти”, 

„Інформаційно-комунікаційне середовище закладу дошкільної освіти”); 

спецпрактикуми („Рефлексія – шлях до себе”, ведення електронної 
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документації („Записник вихователя”, „Відомості про вихованців та їхніх 

батьків”); презентації („Дитинство в медіасередовищі”, „Інформаційно-

комунікаційні технології в закладі дошкільної освіти”), майстер-клас 

„Захопливий і безпечний інтернет-простір”). 

Осoблива увага приділялась навчальній практичній підготовці 

студентів, що є однією з форм освітнього процесу закладу вищої освіти. Саме 

педагогічна практика є важливою ланкою формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів. Під час педагогічної 

практики є можливість застосовувати здобуті інформаційно-комунікативні 

вироблені знання, вміння й навички в процесі інформаційно-комунікативної 

діяльності, що сприяє як збагачення досвіду інформаційно-комунікативної 

взаємодії вихователя з дітьми, так і впливає на формування інформаційно-

комунікативної культури.  

Для підвищення рівня ефективності педагогічної практики з метою 

формування інформаційно-комунікативної культури з керівниками 

педагогічної практики проводилася спеціальна підготовча робота, 

обговорювалися завдання, які зобов’язаний виконати студент. Студенти 

спостерігали й аналізували заняття, самостійно готувалися до проведення 

занять (планування занять, укладання конспектів тощо), самостійно вести 

позакласну виховну роботу, поглиблено вивчати методичну проблему 

закладу [67].  

Зі студентами проводилася організаційно-методична настановча 

конференція, на якій роз’яснювалися завдання, обґрунтовувалися вимоги 

щодо оформлення документації. 

Педагогічна практика впливала на формування інформаційно-

комунікативної культури в процесі професійної діяльності, адже від 

студентів залежав реальний процес навчання дітей, тому потрібно було 

уважно добирати матеріали, щоб процес навчання був цікавим, а діти, 

відповідно, серйозно сприймали студентів-практикантів. Студенти 

формували методичну папку зі спеціально дібраними матеріалами, у кожного 

була добірка електронних матеріалів для проведення занять у дитячих 
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закладах. На методичних консультаціях вихователі, методисти, керівники 

практики систематично обговорювали результати студентської педагогічної 

діяльності, що дало можливість своєчасно корегувати роботу студентів-

практикантів.  

Майбутні вихователі під час педагогічної практики мали можливість 

спілкуватися з батьками вихованців, упроваджуючи інформаційно-

комунікаційні технології та демонструючи високий рівень професіоналізму. 

Ця робота була досить важлива, адже була досить насичена: 

✓ мінімізувала час доступу до інформації суб’єктів комунікації; 

✓ надавалась можливість демонструвати будь-які документи, 

фотоматеріали в режимі on-line; 

✓ здійснювався індивідуальний підхід до суб’єкта комунікації; 

✓ оптимально поєднувалася індивідуальна робота з груповою; 

✓ збільшувався обсяг інформації; 

✓ забезпечувався діалог суб’єктів комунікації (форум, чати, блоги, 

електронна пошта); 

✓ відбувалось оперативне отримання інформації; 

✓ розширювалися інформаційні потоки; 

✓ упроваджувалися інформаційно-комунікативні технології 

на батьківських зібраннях. 

Підвищуючи власний професійний рівень під час педагогічної 

практики, майбутні фахівці дошкільної ланки освіти вдосконалювали вміння 

й навички роботи, навчилися взаємодіяти з дітьми, батьками; організовувати 

й аналізувати власну інформаційно-комунікативну діяльність та здійснювати 

контроль за формуванням інформаційно-комунікативної культури.  

Про підсумки педагогічної практики студенти звітували 

на конференції. Вони готували до захисту таку документацію: 

індивідуальний план студента-практиканта, плани-конспекти занять, аналіз 

занять, звіт про педагогічну практику. 

Самоосвіті студентів як умови саморепрезентації та ефективного 

творення власного образу сприяв метод портфоліо, завдяки запровадження 
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якого студенти продемонстрували результати здобутих знань самостійної 

інформаційно-комунікативної діяльності, стали більш відповідальними, 

покращилась самооцінка, самодіяльність, стали прогнути до 

самовдосконалення, самовизначення, власне – це був якісний моніторинг 

професійного становлення майбутнього педагога дошкільної освіти.  

Найважливішою його перевагою було те, що за методом портфоліо 

можливо вести документацію й чітко відстежувати реальний рух студентів 

як суб’єктів освітньої діяльності, фіксувати особистісні досягнення 

в порівнянні з попереднім результатом. Перед початком запровадження  

портфоліо ми обговорювали зі студентами такі питання: 

1. Мета запровадження методу портфоліо. 

2. Компоненти – складники методу портфоліо. 

3. Критерії оцінювання портфоліо. 

4. Форма портфоліо. 

5. Обговорення портфоліо. 

Студенти репрезентували портфоліо по формуванню інформаційно-

комунікативної культури, що складалось із таких компонентів: 

− мета діяльності студента щодо удосконалення, індивідуальне 

обґрунтування ведення портфоліо; 

− матеріали лекційних і семінарських занять; 

− словник термінів із проблеми; 

− вправи на артикуляцію; 

− рекомендації щодо рішення конфліктних ситуацій; 

− прийоми привертання уваги; 

− цитати, вислови відомих людей, які можна вживати у власних 

виступах; 

− рекомендації щодо ведення дискусії, суперечок; 

− аудіо- та відео- записи з виступом студентів;  

− інформація про невербальне спілкування тощо. 
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У процесі ведення портфоліо майбутній вихователь реалізував  

можливості систематизувати власні знання й удосконалити вміння, 

аналізував динаміку кількісних і якісних змін у становленні професійної 

культури, посилив мотивацію, удосконалював навички самоосвіти, уміння 

ставити перед собою завдання й мету, організовувати і здійснювати освітню 

діяльність,  оцінював перспективу особистісного професійного 

вдосконалення. 

Перевірка портфоліо відбувалася за наявності у студентів презентації 

та їхніх публічних захистів. Студенти виступали перед групою, звітуючи 

про виконану роботу. Одногрупники ставили запитання доповідачу, 

обговорювали, колективно аналізували й оцінювали. 

Під час експерименту на всіх етапах активно проводилась робота 

студентів – майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти – із сучасними 

підручниками, що являють собою цілісну дидактичну систему, засновану 

на впровадженні комп’ютерних технологій і засобів мережі Інтернет, метою 

якої є забезпечення навчання за індивідуальними й оптимальними 

навчальними програмами з керуванням процесу навчання. Важливими 

моментами в досягненні поставленої мети є високий рівень створення 

інформаційно-технічного забезпечення з упровадженням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій і відповідність міжнародним 

стандартам. Обсяг змісту навчального матеріалу та спосіб його засвоєння 

вповні відповідає віковим психологічним і фізіологічним особливостям 

студентів й освітнім тенденціям. 

Оцінно-рефлексивний етап формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів полягав у закріпленні та поглибленні 

здобутих знань, сформованих умінь і навичок на лекційних, практичних та 

заняттях і під час практики.  

Отже, поетапна реалізація технології формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів  й залучення студента 

до спеціально організованої, розвивальної й ускладненої інформаційно-

комунікативної діяльності здійснювалися завдяки послідовному, 
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систематичному оволодінню студентами теоретичними знаннями, 

поглибленням, конкретизацією й узагальненням уже здобутих знань 

і сформованих на їх основі вмінь і навичок. 

У процесі експериментальної роботи були проведені всі етапи 

формування інформаційно-комунікативної культури в майбутніх вихователів 

дошкільних начальних закладів за таких умов: упровадження технології 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів, 

доцільний відбір форм, методів і засобів формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів; чітке визначення структури 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів, критеріїв, 

показників та рівнів її сформованості; створення єдиного інформаційного 

середовища освітнього закладу тощо. 

У студентів формується усвідомлення того, що основне завдання 

майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти в професійній діяльності 

– мати справу з дітьми дошкільного віку й наповнювати їхнє повсякденне 

життя цікавими справами, проблемами, ідеями, залучати кожну дитину 

до змістовної діяльності, прагнути сприяти реалізації дитячих інтересів і 

життєвої активності. 

 

2.3. Аналіз результатів формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

за розробленою технологією  

 

Для аналізу й узагaльнення результaтів дослідження, перевірки 

ефективності розробленoї й упрoвадженої технології формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів був проведений контрольний етап експериментальної 

роботи, завданнями якого стали: 

− визначення стану й рівнів сформованості інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів після впровадження в освітній процес педагогічної технології;  
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− визначення якісних і кількісних змін, що відбулося 

під час експериментального дослідження відповідно до визначених 

критеріїв; 

− статистична обробка отриманих даних у процесі педагогічного 

експерименту та формулювання висновків. 

Як і під час констатувального етапу експерименту ми впроваджували 

для повторної діагностики основну, пропоновану нами, систему діагностики 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів.  

Отримані дані представлені в таблицях й оброблені з запровадженням 

методів математичної статистики (коефіцієнтом Стьюдента та критерієм 

Пірсона χ2). 

На підставі аналізу даних по кожному з критеріїв ми можемо 

простежити зміни, що відображають покращення рівня сформованості 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів.   

Перевірку рівнів сформованості інформаційно-комунікативної 

культури ми розпочали зі спонукального критерію.  

Значні зміни ми зафіксували у відповідях при запровадженні повторної 

діагностики за  показником спонукального критерію „наявність мотивації 

до формування інформаційно-комунікативної культури”. 

За результатами діагностики найбільш значущими мотивами студентів 

стали бажання до самоствердження завдяки вмінням і навичкам інформаційної 

та комунікативної діяльності; інтерес до інформаційно-комунікативної 

діяльності; зацікавленість у сформованості вмінь і навичок інформаційної та 

комунікативної діяльності для успішного спілкування тощо (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Значущість мотивів формування інформаційно-комунікативної 

культури в майбутніх вихователів   

Мотив  Ранг  

Прагнення привернути до себе увагу однокурсників і дітей (під 

час педагогічної практики) 

5 
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Продовження таблиці 2.2 
 

Бажання бути в центрі уваги завдяки володінню мовленнєвим 

жанром спілкування 

7 

Усвідомлення значущості інформаційно-комунікативної 

культури для підвищення якості педагогічної роботи 

8 

Бажання стати відмінником 

 

4 

Потреба в досягненні високих результатів інформаційної та 

комунікативної діяльності  

8 

Зацікавленість у сформованості вмінь і навичок інформаційної та 

комунікативної діяльності для успішного спілкування 

9 

Прагнення до високого рівня інформаційно-комунікативної 

культури 

6 

Інтерес до інформаційно-комунікативної діяльності 

 

8 

Прагнення до покращання професійної підготовки за 

можливостей інформаційно-комунікативній культурі 

8 

Зацікавленість у розширенні міжособистісних контактів завдяки 

інформаційно-комунікативній культурі  

6 

Бажання до самоствердження завдяки вмінням і навичкам 

інформаційної та комунікативної діяльності 

10 

Прагнення до успішної міжособистісної взаємодії  

 

8 

Бажання управляти інформаційним і комунікативним процесом, 

посилаючись на можливості культури 

8 

Бажання бути більш упевненим у собі при спілкуванні 

 

0,3 

Бажання упровадження власної інформаційно-комунікативної 

культури серед одногрупників 

0,5 

Розвиток культури мовлення та спілкування 

 

0,3 

Бажання бути кращим серед одногрупників у розмовному  жанрі 0,5 

 

Дані, отримані за показниками цього критерію, представлені у 

таблиці 2.3. 

За результатами аналізу даних, наведених у таблиці 2.3 бачимо, що 

в експериментальній групі наприкінці формувального етапу експерименту 

простежується збільшення кількості студентів з високим і середнім рівнем 

культури. За такого результату значно полегшується й покращується 

взаємини з дорослими й дітьми, виникає більше можливостей для самооцінки 
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інформаційно-комунікативної діяльності, а також посилюється мотивація 

до бажання та стимулів для особистісного вдосконалення й самореалізації.  

Таблиця 2.3 

Рівневий розподіл даних експериментальної та контрольної груп 

на контрольному етапі за спонукальним критерієм 

Рівень 
ЕГ (174) КГ (178) 

осіб % осіб % 

Високий 77 44,3 48 28,1 

Середній 65 37,3 54 30,3 

Низький 32 18,4 74 41,6 

 

Як бачимо з таблиці 2.3 відсоток студентів із середнім і високим рівнем 

сформованості інформаційно-комунікативної культури в експериментальній 

групі вищий, ніж у контрольній. Перевіримо істотність розбіжності цього 

висновку засобами статистики, використовуючи коефіцієнт Стьюдента, 

що вираховується за формулою:  

 

 

(2.1) 

 

 

Де D – абсолютна величина різниці у відсотках між частиною 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в експериментальній і 

контрольній групах; 

p1, q1, n1 – дані, отримані в контрольній групі; 

p2, q2, n2 – дані, отримані в експериментальній групі; 

p – частина майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, 

яка добре оволоділа готовністю майбутніх вихователів закладів дошкільної 

освіти в контексті формування інформаційно-комунікативної культури; 

n – абсолютне число майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти; 

q = 100 – p. 
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    (2.2) 

 

 

 

При цьому про позитивний експериментальний ефект можна свідчити 

тільки тоді, коли tst > 2. 

Підставляючи відповідні значення, якими відображається 

сформованість показників рівня інформаційно-комунікативної культури 

за спонукальним критерієм, виконуємо обрахунки:  

 

 

 

 

 

Оскільки, здобутий коефіцієнт Стьюдента 7,1 > 2, то є всі підстави 

стверджувати про експериментальний ефект, обумовлений впливом окремого 

аргументу. У нашому випадку таким аргументом є запропонована технологія 

навчання, спрямована на формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.  

Отже, більш високий відсоток рівня прояву сформованості 

інформаційно-комунікативної культури за спонукальним критерієм 

у експериментальній групі не є випадковим, а є результатом упровадження 

запропонованої нами технології формування інформаційно-комунікативної 

культури (рис. 2.2). 

Проаналізувавши дані експериментальної групи за пізнавальним 

критерієм інформаційно-комунікативної діяльності, дійшли висновку, 

що студенти більш чітко й аргументовано виокремлюють змістові 

компоненти інформаційно-комунікативної культури. 
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Рис. 2.2. Рівні сформованості інформаційно-комунікативної 

культури за спонукальним критерієм у експериментальній та 

контрольній групах на контрольному етапі 

 

Порівняльний аналіз результатів констатувального та формувального 

етапів експерименту став підставою для визначення таких динамічних 

тенденцій: 

– якщо на початковому етапі кількість змістових компонентів, 

що виокремлюються студентами, була обмежена традиційним 

набором процесів збирання – обробки й передачі, то на кінцевому 

етапі спектр інформаційно-комунікативних процесів значно 

розширився. Студенти свідомо виокремлювали й застосовували 

процеси осмислення – визначення; інтерпретації – трансформації, 

обробки, передачі тощо; 

– на констатувальному етапі експерименту виявив прагнення 

студента при виокремленні змістової складової інформаційно-

комунікативної культури мимоволі стало тяжіти до інформаційних 

процесів, тоді як на формувальному етапі експерименту 

гармонічно збалансувалися інформаційні й комунікативні процеси 

й відбулося осмислення нерозривності цих складових у контексті 

професійно-педагогічної взаємодії. Також запровадженням 

елективного курсу „Формування інформаційно-комунікативної 
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культури майбутнього вихователя” позначилася динаміка й 

максимальне сприяння формуванню інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів.  

Завдяки моніторинговому супроводу експерименту визначили рівні 

сформованості інформаційно-комунікативної культури експериментальної та 

контрольної груп за пізнавальним критерієм (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Рівневий розподіл даних експериментальної та контрольної груп 

на контрольному етапі за пізнавальним критерієм  

Рівень 
ЕГ (174) КГ (178) 

осіб % осіб % 

Високий 58 33,3 36 20,2 

Середній 94 54,1 74 41,6 

Низький 22 12,6 68 38,2 

 

Визначення коефіцієнта Стьюдента для даних таблиці 2.4 

за пізнавальним критерієм виконали в такий спосіб: 

                                                                                                         

 Де  5,7 > 2       

 

 

На підставі аналізу одержаних результатів дійшли висновку, 

що в 33,3 % студентів експериментальної групи високий, а в 54,1 % – 

середній рівень знань про структуру інформаційно-комунікативного акту, 

про засоби, методи та прийоми організації інформаційно-комунікативної 

взаємодії, вони володіють нормами та правилами професійного спілкування, 

послуговування інформацією, тоді як у контрольній групі ці показники 

відповідно становлять 20,2 % і 41,6 %. 

На рисунку 2.3 ми показали рівневий розподіл даних 

експериментальної та контрольної груп за пізнавальним критерієм. 
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Рис. 2.3. Рівні сформованості інформаційно-комунікативної 

культури за пізнавальним критерієм в експериментальній та 

контрольній групах на контрольному етапі 

 

Дослідження сформованості інформаційно-комунікативної культури 

за технологічним критерієм проводилося на практичних заняттях навчальних 

дисциплін і на заняттях елективного курсу. В основу аналізу покладено 

ступінь суб’єктності студента, яким визначалася частка самостійності 

в процесі застосування знань – дій, умінь й навичок у процесі рішення 

професійно орієнтованих завдань. Зміна характеру пізнавальних завдань на 

творчі потребувало логічної зміни стилю мислення. 

Якщо на початковому етапі для студента рішення завдання було досить 

прозорим і являло собою логічний ланцюг від умови завдання до його вимог,  

то на кінцевому етапі експерименту ми пропонуємо студентам завдання з 

умовами, вимогами, але без допоміжної інструкції. Таку інструкцію студент 

повинен продумати самостійно, спираючись на сформований когнітивний 

потенціал. 

Первинні зміни віднайшли відображення в емоційному плані. Подив 

поступово змінювався зміною стереотипних переконань у тому, що будь-яке 
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завдання – це алгоритм дій. Переконуючись у тому, що існує низка 

професійних і життєво орієнтованих завдань, для яких немає готових або, 

як звикли визначати, правильних рішень. Із однієї сторони, студенту 

надається право власного вибору рішення завдання – реалізується принцип 

свободи вибору – але з іншої сторони, із плином часу приходить 

усвідомлення того, що цей вибір необхідно максимально оптимізувати 

з метою уникнення обхідних та ірраціональних шляхів, чим і посилюється 

почуття відповідальності у студента, активізується розумова діяльність 

при виконанні логічного ланцюга розумових дій. 

Оцінювання сформованості інформаційно-комунікативної культури 

за технологічним критерієм здійснювалася за результатами рішення 

практично орієнтованих завдань і завдяки запровадженню діагностичних 

методик, якими визначається рівень володіння основними методами 

побудови інформаційного резонансу в контексті міжсуб’єктної взаємодії. 

У результаті дані розподілу студентів контрольної та експериментальної 

груп сформованості інформаційно-комунікативної культури за 

технологічним критерієм розподілилися в такий спосіб (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Рівні сформованості інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів на контрольному етапі за технологічним критерієм  

Рівень 
ЕГ (174) КГ (178) 

осіб % осіб % 

Високий 66 38 39 21,9 

Середній 76 43,7 73 41 

Низький 32 18,3 66 37,1 

 

За цією таблицею видно, що відсоток студентів із середнім та високим 

ступенем сформованості інформаційно-комунікативної культури 

за технологічним критерієм вищий в експериментальній групі, ніж 

у контрольній. Перевіримо істотність розбіжності засобами статистики, 

посилаючись для цього на коефіцієнт Стьюдента.  
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В експериментальній групі усього студентів із високим і середнім 

рівнем за вищезазначеним критерієм визначено 142 особи з 174  (n2=174), що 

становить 81,7 % (Р2=81,7). У контрольній групі усього 82 особи з середнім 

і високим рівнем сформованості інформаційно-комунікативної культури 

за цим критерієм із 178 (n1=178), що становить 62,9 % (Р1=62,9). Підставивши 

відповідні значення, отримуємо: 

 

 ;                 4 > 2                                                                         

 

 

Це пояснюється доцільною сформованістю вмінь студентів, 

що сприяли взаємодії суб’єктів; плануванню й організації інформаційно-

комунікативної діяльності; ефективному спілкуванню в процесі обміну 

інформацією; вибору оптимального вирішення різноманітних інформаційно-

комунікативних ситуацій та запровадження інтерактивних методів навчання. 

На рисунку 2.4 представлено рівні сформованості інформаційно-

комунікативної культури за технологічним критерієм на контрольному етапі. 

 

 

Рис. 2.4. Рівні сформованості інформаційно-комунікативної культури 

за технологічним критерієм у експериментальній та контрольній групах 

на контрольному етапі 
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Із метою дослідження сформованості інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

за рефлексивним критерієм ми від самого початку спирались на результати 

констатувального експерименту, згідно з яким самооцінкою студента 

внутрішнього стану й рефлексією особистої діяльності визначили низку 

суперечливих результатів. 

Самооцінка, зазвичай, значно перевищувала рефлексивну самооцінку, 

що відбивалося на емоційному стані та проектувалося на особливості 

інформаційно-комунікативної діяльності. 

Для оцінювання спроможності до саморозвитку й самоосвіти 

запроваджувалася методика В. Андреєва, що й на констатувальному етапі. 

У результаті опитування встановлено, що в експериментальній групі 

відбулося значне збільшення кількості студентів – майбутніх вихователів із 

високим рівнем сформованості спроможності до саморозвитку й самоосвіти. 

Це, із нашого погляду, пояснюється тим, що авторська технологія 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

позитивно впливає для формування цих якостей особистості, оскільки 

забезпечує студенту широкий доступ до освітніх ресурсів і виникає 

можливість планувати й реалізувати індивідуальну освітню траєкторію 

відповідно до власних можливостей і потреб. 

Залучаючи студентів до систематичної рефлексивної діяльності 

на заключних етапах занять ми помітили, що найбільший успіх мали 

позитивні установки, за якими аналізувалися й оцінювалися особистісно-

значимі досягнення. При аналізі невдалих або помилкових рішень багатьом 

студентам було складно ставитись до цього виду досвіду як позитивного. 

Проте негативні емоції, пов’язані з ірраціональними рішеннями або 

невідповідністю між бажаним і можливим, не були стабільно стійкими. 

Більш того, обговорюючи філософію мислення щодо сприйняття власної 

особистості, яка має право на помилку, на зміни ставлення до власної ланки 

незнання, із нашого погляду, ми зуміли вивищити планку вмінь адекватно 

оцінювати рівень власних можливостей, а також прогнозувати й оптимально 
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вибудовувати шляхи їх збільшення. У результаті, звільнившись 

від комплексу „помилок”, ми спостерігали у студентів більш стійкі позитивні 

емоційні реакції на особливості інформаційно-комунікативної діяльності, 

що й відбилося на її результативності. За результатами навчального року 

об’єктивно покращилась успішність студентів. 

Обговоривши й оцінивши результати інформаційно-комунікативної 

діяльності ми відзначили, що студенти спроможні більш свідомо й адекватно 

оцінювати власні вміння й навички, розпізнавати труднощі, що виникають 

у процесі самореалізації. 

Зіставивши рівневі показники рефлексивного критерію ми зафіксували 

позитивні зміни (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Рівні сформованості інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів на контрольному етапі за рефлексивним критерієм 

 

Рівень 

ЕГ (174) КГ (178) 

осіб 

 
% осіб % 

Високий 70 40,2 26 14,6 

Середній 76 43,7 80 45 

Низький 28 16,1 72 40,4 

 

Із таблиці видно, що відсоток студентів із середнім та високим рівнем 

сформованості інформаційно-комунікативної культури за рефлексивним 

критерієм вище в експериментальній групі, ніж у контрольній. Перевіримо 

істотність розбіжності засобами статистики, застосовуючи коефіцієнт 

Стьюдента.  

В експериментальній групі усього студентів із високим і середнім 

рівнем сформованості інформаційно-комунікативної культури 

за рефлексивним критерієм зафіксовано 146 осіб із 174  (n2=174), 

що становить 83,9 % (Р2=83,9). У контрольних групах усього 106 осіб із 

середнім і високим рівнем сформованості зазначеної культури за цим 
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критерієм із 178 (n1=178), що становить 59,6 % (Р1=59,6). Підставивши 

відповідні значення, одержали таке: 

 

;                  5,3 > 2                                                                         

 

 

Здобутий коефіцієнт Стьюдента сформованості інформаційно-

комунікативної культури за рефлексивним критерієм в експериментальній 

групі, також як і високий рівень сформованості цієї культури 

за спонукальним, пізнавальним і технологічним критеріями більше „2” 

(7,1 > 2, 4 > 2, 5,3 > 2) не є випадковим, а є результатом упровадження 

запропонованої технології формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.  

На рисунку 2.5 представлено рівні сформованості інформаційно-

комунікативної культури за рефлексивним критерієм. 

 

 

Рис. 2.5. Рівні сформованості інформаційно-комунікативної культури 

за рефлексивним критерієм у експериментальній та контрольній групах 

на контрольному етапі 

3,5

174
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178
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Отже, є всі підстави свідчити про експериментальний ефект 

дослідження.  

У таблиці 2.7 наведені узагальнені статистичні дані всіх 

продіагностованих критеріїв до та після експерименту, що стало підставою 

для визначення динаміки рівнів формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (рис. 2.6). 

Таблиця 2.7 

Рівні сформованості інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів на констатувальному  

та контрольному етапах  

 

Рівні  Експериментальна група  

(174) 

Контрольна група  

(178) 

До експерим. Після експер. До експерим. Після експер. 

Високий  7,3 % 

(13 осіб) 

39 % 

(68 осіб) 

9,5 % 

(17 осіб) 

21 % 

(38 осіб) 

Середній  35,2 % 

(61 особа) 

44,6 %  

(78 осіб) 

36,6 % 

(65 осіб) 

39,5 % 

(70 осіб) 

Низький  57,5 % 

(100 осіб) 

16,4 % 

(28 осіб) 

53,9 % 

(96 осіб) 

39,5 % 

(70 осіб) 
 

 

Рис. 2.6. Рівні сформованості  інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  

в експериментальній та контрольній групах на констатувальному та 

контрольному етапах 
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Показовою для нас була позитивна динаміка рівнів сформованості 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, а саме: високий рівень підвищився на 31,7 % , середній 

– на 9,4 %, низький же знизився на 41,1 %.   

Іще одним визначальним для нас результатом була фіксація того факту, 

що студенти контрольної групи, які навчалися в умовах природного 

формування й розвитку інформаційно-комунікативної культури під впливом 

двох основних чинників: особистість викладача й особистість студента, 

показали також позитивні зміни: динаміка високого рівня прискорилася 

на 11,5 %, середнього на 2,9 %, а низький рівень зменшився на  14,4 %.  

Перевірка узагальнених результатів експериментального дослідження 

проводилась кореляційним вимірюванням отриманих даних. 

Ми запроваджували метод статистичної обробки χ2-критерій (коефіцієнт 

Пірсона) для рівня значущості 0,01 за формулою: 

 

χ2
 =                                                (2.2) 

 

де p – відносна частота вибірки в експериментальній групі, p’ – 

відносна частота вибірки в контрольній групі. 

Обрахунки χ2-критерію за статистичними даними констатувального 

й формувального етапів експерименту подані в таблицях 2.8 та 2.9. 

Таблиця 2.8. 

Обрахунки χ2-критерію за показниками констатувального етапу  

експерименту 

Рівні p 

абс.чис. 

p’ 

абс.чис. 

p 

% 

p’ 

% 

(p - p’) (p - p’)2 (p - p’)2 

p’ 

Високий  13 17 7,3 9,5 -2,2 4,84 0,51 

Середній   61 65 35,2 36,6 -1,4 1,96 0,01 

Низький 100 96 57,5 53,9  3,6 12,96 0,24 

χ2=0,76 
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Величина χ2-критерію за показниками констатувального критерію 

становила 0,76 для рівня значущості 0,01 та ступенів свободи                          

n’ = (s – 1)(r – 1), де s – число граф первинної таблиці, r – число рядків 

у таблиці.  

n’ = 3 – 1 = 2. Для ступеня свободи 2 віднаходимо критичну точку 

χ2 кр. = 14,25. Отже, величина χ2 менша χ2 кр. (0,76 < 14,25). За результатами 

обрахувань доходимо висновку, що за традиційної системи навчання 

майбутніх вихователів не повному обсязі забезпечується формування в них 

інформаційно-комунікативної культури. 

Показники рівнів сформованості інформаційно-комунікативної 

культури, отримані в експериментальній і в контрольній групах після 

формувального етапу експерименту, стало підставою для обрахування         

χ2-критерію після експерименту. 

Таблиця 2.9 

Обрахунки χ2-критерію за показниками формувального етапу   

експерименту 

Рівні p 

абс.чис. 

p’ 

абс.чис. 

p 

% 

p’ 

% 

(p - p’) (p - p’)2 (p - p’)2 

p’ 

Високий  68 38 39  21 18 324 15,43 

Середній   78 70 44,6 39,5 5,1 26,01 0,66 

Низький 28 70 16,4 39,5 - 23,1 533,61 13,51 

χ2=29,6 

 

Величина χ2-критерію за показниками формувального етапу 

експерименту становила χ2 = 29,6, що більше відповідного табличного 

значення, що становить 14,25 за вірогідності припущеної помилки менше, 

ніж 0,01 (29,6 > 14,25). Отже, коефіцієнт, який ми отримали, є підставою для 

підтвердження про ефективність експериментальної роботи по формуванню 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів та доцільність 

подальшого впровадження технології формування досліджуваного феномена.       
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Ефективність упровадження технології формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів досягнена завдяки обраним критеріям і показникам, відповідно 

до яких ми спостерігали суттєве підвищення рівня сформованості 

інформаційно-комунікативної культури: посилилась мотивація й потреба 

у власних уміннях, більшість студентів демонструє стійкий інтерес 

до інформаційно-комунікативної діяльності, прагнення 

до самовдосконалення та підвищення власного рівня сформованості 

інформаційно-комунікативної культури.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Під час формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів виникає можливість 

удосконалення та поглиблення знань, умінь і навичок щодо впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітній та професійній 

діяльності. 

1. Розроблено й апробовано експериментальну модель технології 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів. Зазначена технологія структурно 

складається з чотирьох блоків: цільового, що представлений метою 

й завданнями; теоретико-методологічного, що містить наукові підходи та 

принципи функціонування цілісної системи формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів; організаційно-змістового, складниками якого є форми, методи, 

засоби, педагогічні умови та етапи дослідження та критераільно-

результативного, до складу якого ввійшли компоненти, критерії, показники, 

рівні сформованості інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів та передбачуваний результат  підвищення рівня сформованості 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 
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2. Визначено педагогічні умови ефективного впровадження технології 

формування інформаційно-комунікативної культури  майбутніх вихователів в 

освітньому процесі: актуалізація інформаційно-комунікативного компонента 

освітнього процесу закладу вищої освіти; формування позитивної мотивації 

інформаційно-комунікативної діяльності як основного елемента виявляння 

професійно-педагогічної взаємодії; інтенсифікація змісту підготовки 

майбутніх вихователів завдяки впровадженню елективного курсу 

„Формування інформаційно-комунікативної культури майбутнього 

вихователя”. 

3. Реалізація технології формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів надала 

можливість експериментально перевірити її ефективність, зіставивши 

результати констатувального та формувального зрізів експерименту.  

4. За результатами проведеного експериментального дослідження 

визначили, що рівень сформованості інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів за всіма означеними 

критеріями суттєво збільшився в експериментальній групі. Кількість 

студентів експериментальної групи, з низьким рівнем зменшилась на 41,1 % 

у порівнянні з 14,4 % – контрольної групи, а збільшення за показниками 

високого рівня інформаційно-комунікативної культури становив 31,7 % , 

у порівнянні з 11,5 % – контрольної групи. 

5. На підставі статистичної обробки отриманих кількісних даних 

оцінювання рівнів сформованості інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів свідчимо про їх статистичну значущість: 

– за допомогою коефіцієнта Стьюдента визначено результативність 

роботи кожного із критеріїв інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, які показали 

позитивні результати; 

– за допомогою критерію χ2 (коефіцієнта Пірсона). На формувальному 

етапі величина критерію χ2 дорівнювала 29,6, що більше відповідного 

табличного значення 14,25 за вірогідності припущеної помилки менше, ніж 
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0,01 %. Отже, χ2 більше χ2 кр (29,6 > 14,25), чим і доведена результативність 

проведеної експериментальної роботи. 

Матеріали другого розділу дисертації відображено в публікаціях 

авторки [109; 117; 120; 123; 126–128; 130;131]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертації зроблено теоретичне узагальнення та практичне 

розв’язання проблеми формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів як необхідного 

соціально-педагогічного досвіду особистості майбутнього вихователя, 

чим обумовлюється якість його підготовки, і виявляється в розробці, 

обґрунтуванні й упровадженні в освітній процес відповідної технології 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів.   

1.  Теоретичний аналіз філософської та психолого-педагогічної 

літератури став підставою для свідчення, що завдання формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів у вітчизняній вищій школі поки що не можна вважати 

вирішеним. Це насамперед актуалізується проблема вдосконалення в системі 

дошкільної освіти професійної діяльності педагогів, спроможних ефективно 

впроваджувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології у своїй 

практичній роботі. Проте на сьогодні склалася певна наукова база 

філософських, психолого-педагогічних досліджень, що є підґрунтям 

для визначення теоретико-методологічних засад розробки ефективних 

методів професійної освіти, зокрема технологічної підтримки розвитку 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів.  

2.  На підставі аналізу понятійно-категоріального апарату дослідження 

(поняття „культура”, „інформаційна культура”, „комунікативна культура”, 

„інформатизація”, „комунікація”, „професійно-педагогічна культура 

майбутніх вихователів”), сучасних наукових підходів до визначення сутності 

інформаційно-комунікативної культури з урахуванням особливостей 

професійної діяльності майбутніх вихователів визначено ключове поняття 

дослідження як інтегративна професійна якість особистості педагога, якою 

репрезентується сукупність усвідомлених потреб і мотивів, що зумовлюють 

професійну спрямованість і ставлення до інформаційно-комунікативної 

діяльності як системи знань, методів роботи з інформацією та високої якості 
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комунікативної взаємодії, чим визначається професійна готовність та 

культурний рівень майбутнього вихователя. Структура інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів містить у собі чотири взаємозалежних компоненти: мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний та саморегуляційний. Визначено такі функції 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів, як-от: 

пізнавально-світоглядна, інтегративна, інтерактивна, соціокультурна, 

регулятивна. 

3.  В основу діагностики стану сформованості інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів покладено такі критерії: спонукальний (позитивна мотивація 

до майбутньої інформаційно-комунікативної діяльності вихователя; 

усвідомлення цінності інформації й комунікації); пізнавальний (наявність 

системи теоретичних знань щодо реалізації й контролю організації 

інформаційно-комунікативної діяльності); технологічний (уміння 

впроваджувати інформаційно-комунікативні технології в практичній роботі 

вихователя); рефлексивний (наявність рефлексивних умінь та адекватної 

самооцінки щодо сформованості інформаційно-комунікативної культури; 

цілеспрямованість у досягненні бажаного результату, що стимулює 

до саморозвитку та самовдосконалення). На підставі критеріальних 

показників визначено й охарактеризовано три рівні сформованості 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів: високий, 

середній, низький. 

4.  Науково обґрунтовано й розроблено технологію формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, що характеризується системно-функціональною 

єдністю блоків (цільового; теоретико-методологічного; організаційно-

змістового та критеріально-результативного), поетапною реалізацією 

процесу розвитку взаємопов’язаних компонентів інформаційно-

комунікативної культури як цілісного інтегративного професійно значущого 

утворення у структурі особистості майбутнього педагога, що ґрунтується 
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на інформаційно-комунікаційній парадигмі як провідного принципу 

підготовки майбутніх вихователів до роботи за умов комплексної 

інформатизації освіти; забезпеченням сформованості високого рівня їхньої 

готовності до ефективної професійно-педагогічної комунікації; 

упровадженням сучасних інформаційно-комунікативних технологій 

у професійній діяльності, орієнтованої на реалізацію основних освітніх 

завдань сучасного закладу дошкільної освіти. 

5.  Упровадження технології формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів  здійснювалося в три етапи: інформаційно-

мотиваційний (зі студентами 2 курсу); продуктивно-діяльнісний 

(зі студентами 3 курсу); оцінно-рефлексивний (зі студентами 4 курсу).  

6. Реалізація технології формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів надала 

можливість експериментально перевірити її ефективність. За результатами 

проведеного експериментального дослідження встановлено, що рівень 

сформованості інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів за всіма означеними критеріями 

суттєво збільшився в експериментальній групі. Кількість студентів 

експериментальної групи, з низьким рівнем зменшилась на 41,1 % 

у порівнянні з 14,4 % – контрольної групи, а збільшення за показниками 

високого рівня інформаційно-комунікативної культури становив 31,7 % 

в порівнянні з 11,5 % – контрольної групи. 

Перспективами нашого наукового дослідження є способи розв’язання 

проблеми підвищення професійного рівня викладачів закладів вищої освіти 

дошкільного спрямування завдяки упровадженню  інформаційно-

комунікаційних технологій, а також необхідне вдосконалення навчальних 

планів підготовки фахівців спеціальності 012 Дошкільна освіта, розкриття 

можливостей педагогічної практики в процесі формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкетування викладачів 

 

Шановний колего! Просимо Вас відповісти на запитання анкети 

з проблеми формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів. У запитаннях, де визначені 

варіанти відповідей, Ви можете  або підкреслити один варіант, або надати 

свою відповідь. 

Ваш педагогічний стаж __________________________   

 

1. Яку дисципліну викладаєте? 

2. Чи ознайомлені Ви з основними операціями та програмами, 

що сприяють ефективності роботи (програми для демонстрацій, комунікацій, 

послуговування браузерами)?   

3. Як Ви оцінюєте рівень умінь студентів при роботі з інформацією?  

o високий  

o середній  

o низький 

4. Чи виникають у Вас труднощі під час інформаційно-комунікативної 

діяльності? Які?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

5. Чи прагнете Ви їх подолати, якщо так, то яким чином?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Як Ви розумієте поняття „інформаційно-комунікативна культура”? 

Визначте її структуру? 

7. Чи вoлoдієте Ви знаннями технічної підготовки, необхідної 

для запровадження інформаційно-комунікаційних технологій, застосування 
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технічних засобів навчання з метою поглиблення педагогічних знань, 

необхідних для Вашого професійного вдосконалення?   

8. Чи необхідна, із Вашого погляду, для майбутньої професійної 

діяльності вихователя інформаційно-комунікативна культура? 

o безумовно … 

o можливо … 

o ні … 

o не думав про це … 

9. Чи ознайомлюєте Ви студентів з елементами інформаційно-

комунікативної діяльності на заняттях із дисципліни, яку викладаєте? 

o постійно … 

o рідко … 

o на це немає часу … 

o ні … 

10.Чи можете Ви як викладач вплинути на формування інформаційно-

комунікативної культури студентів при викладанні своєї дисципліни? Якщо 

так, то в який спосіб? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11.Які умови створюєте Ви, щоб сприяти формуванню інформаційно-

комунікативної культури в майбутніх вихователів? 

12.Чи володієте Ви навичками та знаннями, необхідними для співпраці 

з колегами? 

13.Чи володієте Ви навичками та знаннями послуговування мережею 

Інтернет для зворотного зв’язку з колегами, студентами й із іншими 

фахівцями?    

14.Чи послуговуєтесь Ви мережевими ресурсами, щоб допомагати 

студентам співпрацювати? 

15. Чи працюють студенти при вивченні дисципліни, яку Ви викладаєте, 

із додатковою літературою? 

o так 
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o ні 

o дуже рідко 

o постійно 

16. Чи вміють студенти, із Вашого погляду, ефективно працювати з 

джерелом інформації самостійно? 

o так 

o ні 

o не знаю 

17. Як Ви пооціновуєте власний рівень інформаційно-комунікативної 

культури? 

o високий … 

o середній … 

o низький… 

18. Чи доцільним, із Вашого погляду, буде введення в навчальний план 

елективного курсу „Формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутнього вихователя”? 

o безумовно … 

o ні … 

o не думав про це … 
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Додаток Б 

  

Анкета-опитувальник 

„Рівень обізнаності щодо інформаційно-комунікативної культури”  

Шановний студенте! 

Ми проводимо дослідження процесу основ формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів в освітньому процесі ВНЗ. Ваші відверті відповіді на запитання 

анкети допоможуть у виборі стратегії подальшої дослідницько-практичної 

діяльності. Дякуємо за співпрацю й допомогу!  

 

1. Що, із Вашого погляду, означає поняття „інформаційно-комунікативна 

культура вихователя”? 

_____________________________________________ 

2. Поясніть, будь ласка, чи впливає інформаційно-комунікативна культура 

на професійне становлення майбутнього вихователя? 

А. Так.    Б. Дуже впливає.   В. Сумніваюся.  Г. Не дуже впливає.  Д. Ні.  

3. Культура людини, у тому числі й інформаційно-комунікативна культура, –  

це природна якість особистості чи придбана впродовж життя? 

А. Спеціально сформована.    Б. Більш формувальна, чим природна.    

В. Сумніваюся.  Г. Більш природна, ніж формувальна.  Д. Природна.  

4. Кожна людина володіє певним рівнем інформаційно-комунікативної 

культури?  

А. Згоден.    Б. Скоріш згоден.   В. Сумніваюся.  Г. Скоріш не згоден.  

Д. Не згоден.  

5. Які фактори впливають на формування інформаційно-комунікативної 

культури. Визначте за рейтингом: 1 – самий значимий фактор, 9 – найменш 

значимий фактор. 

Один ступінь значимості можна привласнювати не більше двом факторам. 

а) Рівень загальної особистої культури. 

б)Рівень інформаційно-комунікативної культури викладача. 
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в) Бажання студентів. 

г) Повсякденне інформаційно-комунікативне спілкування. 

д)Спеціально організовані професійні ситуації, які пов’язані з необхідністю 

реалізації інформаційно-комунікативної культури. 

е) Матеріально-технічна база навчального закладу. 

е)Спеціально організований навчально-пізнавальний процес. 

є)Прагнення викладача до саморозвитку.   

ж) Інноваційна спрямованість освітнього процесу. 

з)Інші фактори (зазначте). 

________________________________________________________________     

6. Як Ви поціновуєте власний рівень інформаційно-комунікативної 

культури? 

А) Високий.  Б) Вище середнього.  В) Середній.  Г) Нижче середнього. 

Д) Низький. 

7.  Визначте за рейтингом значимості наступним висловлюванням: 1 – 

найбільш високий значимий рівень, 6 – найменш значимий. 

а) Професійне вдосконалення найбільш залежить від удачного збігу 

обставин, чим від рівня інформаційно-комунікативної культури. 

б) Те, що багатьом людям здається удачею й везінням, насправді є 

результатом тривалих цілеспрямованих зусиль. 

в) Більшість невдач у моєму житті виникло від незнання та ліні й мало 

залежало від везіння чи невезіння. 

г) Я завжди віддаю перевагу прийняти рішення і діяти самостійно, а не 

сподіватися на допомогу інших людей чи на долю. 

д) Добровільно займаючись навчальною діяльністю тепер, я забезпечую собі 

майбутні професійні досягнення; 

е) Більшість великих звершень і відкриттів – результат непередбачуваного 

осяяння. 

8. Із Вашого погляду, чи відповідає Ваш рівень інформаційно-

комунікативної культури сучасним вимогам майбутньої професії? 
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А) Відповідає.   Б) Скоріш відповідає.  В) Сумніваюся.   Г) Скоріш 

не відповідає.   Д) Не відповідає. 

9.  Як Ви вважаєте, чи змінився Ваш рівень інформаційно-комунікативної 

культури за роки навчання в освітній установі? 

А) Помітно підвищився.  Б) Підвищився незначно.  В) Залишився незмінним.   

Г) Злегка знизився.  Д) Істотно знизився. 

10. Чи хотіли б Ви взяти участь в експерименті про формуванню 

інформаційно-комунікативної культури? 

А) Так.  Б) Скоріше так, ніж ні.  В) Сумніваюся.  Г) Більше ні, ніж так.  

Д) Ні. 

12. Як для себе Ви розумієте фразу: „Хто володіє інформацією, той керує 

світом”? Якщо у Вас є власний варіант - запропонуйте його. 

а) Людина, яка володіє інформацією в процесі перетворювальної діяльності, 

може поліпшити навколишній світ. 

б) Людина, яка володіє інформацією, більш вільна у виборі способів 

досягнення особистісно-значущих цілей. 

в) Людина, яка володіє інформацією, стає могутнішою стосовно людей, 

які її оточують і які не володіють цією інформацією. 

г) Уміння здобувати інформацію визначає долю людини. 

д) Інформація - це і добро і зло, і наш світ залежить від того, до чиїх рук 

вона потрапить. 

13. Яке значення інформації у Вашому житті? Я прагну 

а) Свідомо регулювати потоки інформації, які мене оточують, вибираючи 

тільки ті, що мені потрібні. 

б) Спрямовувати на себе більше інформації, щоб нічого не пропустити. 

в) Обмежувати кількість інформації, обираючи тільки головне. 

14. Із Вашого погляду, у процесі навчання чи ставиться викладачем завдання 

навчити студентів працювати з різними видами інформації? 

А) Так, ставиться, Б) Скоріш ставиться.  В) Сумніваюся.  Г) Скоріш 

не ставиться. Д) Ні, не ставиться. 
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15. Чи сформовані у Вас уміння збирання, зберігання, обробки, аналізу, 

передачі, ефективної взаємодії в роботи з інформацією – змістовою 

характеристикою інформаційно-комунікативної культури? 

А) Так, вироблені.  Б) Скоріш так.  В) Сумніваюся.   Г) Скоріше ні.   Д) Ні, 

не вироблені. 

16. Якими джерелами інформації Ви послуговуєтесь частіше?  

а) Інтернет. 

б) Література на паперових носіях.  

в) Електронні підручники та електронна література. 

г) Газети та журнали. 

д) Телебачення.  

е) Друзі та знайомі. 

17. Зазначте найбільш прийнятні для Вас способи передачі (трансляції) 

інформації? 

а) Повідомити особисто при зустрічі. 

б) Передати в телефонній розмові. 

в) Передати SMS.  

г) Електронною поштою. 

д) Передати у формі електронного файла через носії інформації. 

18. Оберіть твердження, що найбільше влаштовує Вас: 

а) Я завжди можу віднайти ту інформацію, яка мені потрібна. 

б) Не завжди можу віднайти потрібну для мене інформацію. 

в) Практично ніколи самостійно не можу віднайти потрібної для мене 

інформації. 

19. Час пошуку важливої для Вас інформації? 

а) Одна година.  

б) Кілька годин. 

в) Один день. 

г) Кілька днів.  

д) Місяць і більше. 
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20. Із якими проблемами Вам доводиться стикатися в процесі роботи 

з інформацією? Визначте важливість окремих пунктів балами від 1 до 7. 

Одним ступенем важливості можна позначити не більше двох проблем. 

Якщо, із Вашого погляду, існують інші проблеми, зазначте. 

а) Не вдається скористатися послугами технічних засобів для виконання 

операцій над інформацією. 

б) Складність відбору даних із потоку соціокультурної, професійно 

орієнтованої інформації. 

в) Багато часу витрачено на обробку інформації. 

г) Складно дібрати відповідні джерела інформації. 

д) Складно розуміти зміст текстів наукової літератури. 

е) Інформація дорога. 

ж) Виникають труднощі в інтерпретації текстів. 

21. Як ви вважаєте, які основні причини нерозуміння інформації? Розставте 

значимість окремих пунктів балами від 1 до 7. Один ступінь важливості 

можна буде позначити не більше двох причин. Якщо, із Вашого погляду, 

існують інші причини, то зазначте їх. 

а) Незрозуміла мова тексту (складна термінологія). 

б) Інформація для Вас не важлива. 

в) У Вас особиста антипатія до того, хто „подає інформацію”. 

г) Занадто великий обсяг інформації. 

д) Ви погано себе почуваєте. 

е) Інформація суперечить Вашому соціально-практичного досвіду. 

ж) Інформація не відповідає Вашій майбутній професії. 

22. Яку інформацію Ви сприймаєте краще?  

а) Візуальну інформацію. 

б) Аудіальну інформацію. 

в) Кінестетичну інформацію. 

23. Чи вмієте Ви аналізувати здобуту інформацію й висловлювати власну 

думку щодо неї? 

а) Так, умію. 
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б) Труднощі виникають із аналізом рідко, наприклад, коли інформація 

не сприймається (тобто не зрозуміла). 

в) Здійснюю поверховий аналіз. 

г) Труднощі в процесі аналітичної роботи з текстом. 

д) Ні, не вмію. 

24. Оцініть свій рівень уміння працювати на персональному комп’ютері за 

допомогою сучасного програмного забезпечення. 

а) Високий,  

б) Вищий за середній. 

в) Середній. 

г) Нижчий за середній. 

д) Низький. 

25. До якої категорії Ви себе відносите: 

а) Досвідчений користувач персонального комп’ютера. 

б) Користувач, який уміє створювати, зберігати й обробляти інформацію. 

в) Є потреба в інформаційно-технічному супроводі. 

г) Користувач-початківець персонального комп’ютера. 

д) Людина, яка не володіє навичками роботи з ПК. 

26. Що, із Вашого погляду, є найбільшою загрозою при роботі з 

інформацією? Поставте рейтингову оцінку: 1 – найбільш значимий фактор, 

6 – найменш значимий. 

а) Розголошення конфіденційної інформації. 

б) Видалення та спотворення чужої інформації, тобто несанкціонований 

доступ. 

в) Викрадення чужої інформації. 

г) Використання інформації для шантажу або погроз. 

д) Розробка та розпоширення комп’ютерних вірусів. 

е) Хакерська діяльність. 

27. Чи впливають технічні засоби навчання та ПК на здоров’я?  

а) Впливають позитивно. 

б) Впливають негативно. 
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в) Негативний вплив мінімальний, що не призводить до погіршення 

загального  стану здоров’я. 

г) Залежить від дотримання правил безпеки при роботі з технічними 

засобами навчання та з комп’ютером. 

д) Не мають жодного впливу на здоров’я людини. 

28. Які, із Вашого погляду, чинники сприяють підвищенню рівня 

інформаційно-комунікативної культури? Розставте значимість окремих 

пунктів балами від 1 до 7. Одним ступенем важливості можна визначати не 

більше двох факторів. Якщо, із Вашого погляду, існують інші фактори, 

то зазначте їх. 

а) Вивчення теоретичних питань, пов'язаних з інформаційними технологіями 

та процесами комунікації. 

б) Практичні заняття, спрямовані на формування навичок самостійної 

роботи за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. 

в) Практичні заняття, спрямовані на вирішення проблемних питань і 

віднаходження нестандартних рішень в інформаційно-комунікативній 

галузі. 

г) Бажання та активна участь студента в процесі формування 

інформаційно-комунікативної культури. 

д) Рівень інформаційно-комунікативної культури викладача. 

е) Регулярність і системність спеціально-організованих занять. 

ж) Технічна база прогресу формування інформаційно-комунікативної 

культури. 

з) Інші фактори (зазначте). 

_________________________________________________________________ 

29. Чи потребуєте Ви сторонньої допомоги – викладачів, одногрупників – 

у процесі формування інформаційно-комунікативних навичок? 

а) Ні, не маю потреби. 

б) Дуже рідко. 
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в) Уважаю, що організовані цілеспрямовані заняття під керівництвом 

викладача будуть більш ефективними, ніж самостійні дії при формуванні 

інформаційно-комунікативних навичок. 

г) Потребую,  але хотів би при цьому бути самостійним. 

д) Так, потребую.) 

30. Інформаційно-комунікативна культура впливає на: 

а) Професійне становлення. 

б)Удосконалення внутрішнього потенціалу. 

в) Упевненість у власних силах. 

г) Свобода спілкування. 

д)Можливість додаткового доходу. 

Визначте за рейтингом: 1 – найбільш важливий фактор, 5 – найменш 

важливий фактор. Прокоментуйте, будь ласка, свою відповідь. 
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Додаток В 

Методика  

вивчення мотивації формування майбутніми вихователями 

інформаційно-комунікативної культури 

Інструкція: спочатку слід дописати до переліку, із Вашого погляду, мотиви 

формування інформаційно-комунікативної культури, яких бракує. Потім 

визначте за рейтингом у спадному порядку: 10 – найбільш значущий для Вас 

мотив. 

Мотив 

  

Ранг  

Прагнення привернути до себе увагу однокурсників і дітей (під 

час педагогічної практики) 

 

Бажання бути в центрі уваги завдяки володінню мовленнєвим жанром 

спілкування 

 

Розуміння значущості інформаційно-комунікативної культури для 

підвищення якості педагогічної роботи 

 

Бажання стати відмінником 

 

 

Потреба в досягненні високих результатів інформаційної та 

комунікативної діяльності  

 

Зацікавленість у сформованості вмінь і навичок інформаційної та 

комунікативної діяльності для успішного спілкування 

 

Прагнення до високого рівня інформаційно-комунікативної культури  

Інтерес до інформаційно-комунікативної діяльності 

 

 

Прагнення до покращання професійної підготовки за можливостей 

інформаційно-комунікативній культурі 

 

Зацікавленість у розширенні міжособистісних контактів завдяки 

інформаційно-комунікативній культурі  

 

Бажання до самоствердження завдяки вмінням і навичкам 

інформаційної та комунікативної діяльності 

 

Прагнення до успішної міжособистісної взаємодії  

 

 

Бажання управляти інформаційним і комунікативним процесом, 

посилаючись на можливості культури 
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Додаток Д 

Діагностика особистості на мотивацію до успіху 

(автор Т. Елерс) 

Інструкція. Вам запропоновано 41 твердження, на які необхідно дати 

один із 2 варіантів відповідей „так” чи „ні”. Ступінь виваженості мотивації 

до успіху оцінюється кількістю балів, що збігаються з ключем. 

 

1. Якщо між двома варіантами є вибір, його краще зробити скоріше, ніж 

відкласти на потім. 

2. Я нервую, коли помічаю, що не можу виконати завдання на 100 відсотків. 

3. Коли я працюю, це виглядає так, ніби я ставлю на карту все. 

4. Якщо виникає проблемна ситуація, найчастіше приймаю рішення одним 

із останніх. 

5. якщо два дні поспіль у мене немає справи, то я втрачаю спокій. 

6. У деякі дні мої успіхи є нижчими за „норму”. 

7. Я до себе більш вимогливий, ніж до інших. 

8. Я більш привітний, ніж інші. 

9. Якщо я відмовляюся від складного завдання, згодом суворо себе 

засуджую, бо переконаний, що зміг би впоратись із завданням. 

10. У процесі роботи я потребую невеликих пауз для відпочинку. 

11. Старанність – основна риса моєї вдачі. 

12. Мої досягнення в роботі не завжди однаково успішні. 

13. Інша робота приваблює мене більше тієї, якою я займаюся. 

14. Зауваження більше стимулюють мою активність, ніж похвала. 

15. Я переконаний у тому, що колеги сприймають мене діловою людиною. 

16. Перешкоди допомагають мені приймати більш вагомі рішення. 

17. На моєму честолюбстві легко зіграти. 

18. Якщо я працюю без натхнення, це, зазвичай, помітно. 

19. Під час виконання роботи я не розраховую на допомогу інших. 

20. Іноді я відкладаю на завтра те, що можу зробити сьогодні. 

21. Слід покладатися лише на власні сили. 
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22. У житті мало речей, які важливіші за гроші. 

23. Завжди, коли я повинен виконати важливе доручення, я не відвертає своєї 

уваги на інші проблеми. 

24. Я менш честолюбивий, ніж багато інших. 

25. Наприкінці відпустки я, зазвичай, радію, що скоро вийду на роботу. 

26. Коли робота мені до вподоби, я виконую її більш якісно, ніж іншу. 

27. Мені приємніше мати справу з людьми, які можуть завзято працювати. 

28. Коли в мене немає роботи, я відчуваю неспокій. 

29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше за інших. 

30. Якщо мені доводиться приймати рішення, прагну робити це якомога 

виваженіше. 

31. Іноді друзі вважають мене ледачим. 

32. Мої успіхи якоюсь мірою залежать від моїх колег. 

33. Безглуздо протидіяти волі керівника. 

34. Іноді не знаю, яку роботу доведеться виконувати. 

35. Якщо в мене щось не вдається, я стаю нетерплячим. 

36. Я, зазвичай, мало уваги звертаю на свої досягнення. 

37. Коли я працюю разом із іншими, моя робота більш результативна, ніж 

в інших. 

38. Багато за що я брався, але не доводив до кінця. 

39. Я заздрю людям, які не завантажені роботою. 

40. Я не заздрю тим, хто прагне влади та статусу. 

41. Коли я впевнений, що на правильному шляху, для доказу своєї правоти 

піду на крайні заходи. 

Відповіді на питання 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 не враховуються. 

КЛЮЧ 

Номери запитань 

із відповіддю „ТАК” (+) 

Оцінка Номери запитань 

із відповіддю „НІ” (–) 

Оцінка 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 

16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 32, 37, 41 

1 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 

38, 39 

1 
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Одержані бали підсумовуються. Кількісні результати за цією методикою 

означають: 

1 – 10 балів: мотивація до успіху на низькому рівні. Особа не прагне досягти 

перемоги, не схильна докладати власних зусиль у роботу, апатична, 

у неї пасивне ставлення до життя. 

11 – 16 балів: середній рівень мотивації. За такої мотивації людина не боїться 

ризикувати, вона розкута в своїх діях, бо ймовірна невдача не надто хвилює 

її. 

17 – 20 балів: високий рівень мотивації. Такі особи здатні ризикнути 

для досягнення бажаного, схильні орієнтуватися на власні сили, гнучко 

й наполегливо досягати поставленої мети. 

Вище від 21 бала: мотивація до успіху занадто висока. Це може спричиняти 

надмірну самокритичність до власних можливостей. При цьому особа може 

зазнавати надмірного хвилювання та страху зазнати невдачі. Підсвідома 

зневіра у власні сили викликає в людини неготовність до ризику, особистісну 

скутість. Унаслідок надмірної мотивації до успіху людина може втрачати 

віру в те, що вона досягне бажаного. 
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Додаток Е  

Вивчення мотивації навчання у ВНЗ 

 

(методика запропонована Т. Ільїною) 

 

При розробці цієї методики авторка посилалась на низку інших 

методик. У неї є три шкали: „оволодіння знаннями” (прагнення до здобуття 

знань, допитливість), „оволодіння професією” (прагнення оволодіти 

професійними знаннями та сформувати професійно важливі якості); 

„отримання диплома” (прагнення придбати диплом при формальному 

засвоєнні знань, прагнення до пошуку обхідних шляхів при складанні іспитів 

і заліків). В опитувальник, для маскування, авторка методики вмістила низку 

фонових тверджень, що надалі не обробляються. 

 

 
Інструкція 

Позначте вашу згоду знаком „+” або незгоду знаком „–“ 

із нижченаведеними твердженнями. 

Тест опитувальника 

1. Краща атмосфера на занятті – атмосфера вільних висловлювань. 

2. Зазвичай, я сильно напружуюсь, коли працюю. 

3. У мене рідко буває головний біль після пережитих хвилювань і 

неприємностей. 

4. Я самостійно вивчаю низку дисциплін, із мого погляду, необхідних 

для моєї майбутньої професії. 

5. Яку з якостей Ви більш за все пооціновуєте? 

6. Я вважаю, що життя потрібно присвятити обраній професії. 

7. Я відчуваю задоволення від виконання на занятті складних завдань. 

8. Я не бачу сенсу в більшості завдань, які ми виконуємо в закладі. 
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9. Я відчуваю задоволення, розповідаючи знайомим про мою майбутню 

професію. 

10. Я посередній студент, ніколи не буду цілком успішним, а тому 

немає сенсу докладати зусиль, щоб стати краще. 

11. Я вважаю, що нині не обов’язково мати вищу освіту. 

12. Я твердо впевнений у правильності обраної професії. 

13. Яких якостей, притаманних Вам, Ви хотіли б позбутися? 

14. Інколи на іспитах я послуговуюсь допоміжними матеріалами 

(конспекти, шпаргалки, записи, формули). 

15. Найкращі роки життя –  студентські. 

16. У мене надзвичайно тривожний і переривчастий сон. 

17. Я вважаю, що для повного оволодіння професією всі навчальні 

дисципліни потрібно вивчати однаково ґрунтовно. 

18. За можливості, я вступив би до іншого навчального закладу. 

19. Я, зазвичай, спочатку виконую більш легкі завдання, а більш 

складні залишаю насамкінець. 

20. Обираючи професію, мені було складно визначитися. 

21. Я можу спокійно спати після будь-яких неприємностей. 

22. Я твердо переконаний, що моя професія дасть мені моральне 

задоволення й матеріальний достаток у житті. 

23. Мені здається, що мої друзі спроможні вчитися краще, ніж я. 

24. Для мене досить важливо мати диплом про вищу освіту. 

25. Із деяких практичних міркувань для мене це – найзручніший 

навчальний заклад. 

26. У мене достатньо сили волі, щоб учитися без нагадування 

адміністрації. 

27. Життя для мене майже завжди пов’язане з надзвичайним 

напруженням. 

28. Іспити потрібно складати, майже не докладаючи зусиль. 

29. Є багато вишів, у яких я міг би вчитися з не меншим зацікавленням. 

30. Яке з притаманних Вам якостей найбільше заважає вчитися? 
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31. Я людина, яка завжди чимось захоплюється, але всі мої захоплення 

так чи інакше пов’язані з майбутньою професією. 

32. Занепокоєння про іспит або роботу, яка не виконана вчасно, часто 

заважає мені спати. 

33. Висока заробітна платня після закінчення навчання для мене 

не головне. 

34. Мені потрібно бути в гарному настрої, щоб підтримати колективне 

рішення групи. 

35. Я змушений був вступити до ВНЗ, щоб мати певний статус 

у суспільстві, уникнути службу в армії. 

36. Я вчу матеріал, щоб стати професіоналом, а не для іспиту. 

37. Мої батьки – хороші професіонали, і я хочу бути на них схожим. 

38. Для просування по службі мені необхідно мати вищу освіту. 

39. Яке з Ваших якостей допомагає Вам учитися? 

40. Мені досить складно змусити себе вивчати як слід дисципліни, 

що не пов’язані з моєю майбутньою професійною діяльністю.  

41. Мене вельми непокоять можливі невдачі. 

42. Найкраще я займаюсь, коли мене періодично стимулюють. 

43. Мій вибір цього навчального закладу остаточний. 

44. Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу відставати від них. 

45. Щоб переконати в чомусь групу, мені доводиться самому 

працювати інтенсивно. 

46. Я, зазвичай, урівноважений, найчастіше в мене гарний настрій. 

47. Мене приваблює зручність, чистота, легкість майбутньої професії. 

48. До вступу до ВНЗ я давно цікавився цією професією, багато читав 

про неї. 

49. Професія, яку я обрав(ла), найважливіша й перспективна. 

50. Мої знання про цю професію були достатні для впевненого вибору 

цього вишу. 

Ключ до опитувальника 

Шкала „Здобуття знань”: 
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– за згоду („+”) у п. 4 оцінюється у 3,6 балів, у п. 17 – 3,6 балів, у п. 26 – 

2,4 балів; 

– за незгоду („–“)у п. 28 оцінюється у 1,2 балів, у п. 42 – 1,8 балів. 

Максимум – 12,6 балів. 

 

Шкала „Оволодіння професією”:  

– за згоду („+”) у п. 9 оцінюється у 1 бал, у п. 31та п. 33 – 2 бали, у п. 43 

– 3 бали, у п. 48 та п. 49 – по 1 балу.  

Максимум – 10 балів. 

 

Шкала „Отримання диплома”: 

– за згоду („+”) у п. 24 оцінюється у 2,5 бала, у п. 35 – 1,5 бала, 

у п. 38 – 1,5 бала, у п. 44 – 1 бал;   

– за незгоду („–“) у п. 11 оцінюється у 3,5 бали.  

Максимум – 10 балів. 

Питання по пп. 5, 13, 30, 39 є нейтральними й не обробляються. 

Переважання мотивів за першими двома шкалами є показником 

адекватного вибору студентом професії та задоволеності нею. 
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Додаток Ж 

Тест визначення пізнавальної потреби студентів 

(автор В. Юркевич, мовою оригіналу) 

Шановний студенте! 

У формуванні інформаційно-комунікативної культури майбутніх  

вихователів велике значення має вивчення пізнавальної потреби студентів. 

У зв’язку з цим просимо відповісти на питання: 

№ п/ 

п 

Вопрос Возможные ответы  Балл  

1.  Как часто Вы подолгу 

занимаетесь какой-нибудь 

умственной работой (несколько 

часов подряд)?  

Часто  5 

Иногда 3 

Редко 1 

2.  Что Вы предпочитаете, когда 

задан вопрос 

на сообразительность?  

Помучиться, но самому 

найти ответ  

5 

Когда как. 3 

Получить готовый 

ответ из других 

источников 

1 

3.  Много ли Вы читаете 

дополнительной литературы?  

Постоянно, много  5 

Иногда много, иногда 

ничего не читаю  

3 

Мало или совсем 

ничего не читаю  

1 

4.  Насколько эмоционально Вы 

относитесь к интересному 

для Вас занятию, связанному 

с умственной работой?  

Очень эмоционально  5 

Когда как  3 

Эмоции ярко выражены 

(по сравнению с 

другими ситуациями)  

1 

5.  Часто ли возникают вопросы?  Часто  5 

Иногда  3 

Очень редко  1 

Обробка результатів 

Відповіді оцінюються відповідно до таблиці. Отримані результати 

підсумовують.  

Висновки: Інтенсивність пізнавальної потреби визначається сумою балів: 

17–25 балів – потреба виражена яскраво, 12–16 балів – потреба помірна, 

менше 12 балів – потреба незначна.  
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Додаток З 

Діагностичні завдання щодо визначення знань  

про способи пошуку, обробки та представлення інформації 

Шановні студенти! Просимо вас щиро відповісти на 30 запитань. Уважно 

прочитайте твердження та оцініть ступінь їх виявляння за шкалою: 

1 – не відповідає; 2 – скоріше відповідає; 3 – не можу дати однозначної 

відповіді; 4 – скоріше відповідає, ніж ні; 5 – твердження повністю відповідає 

дійсності. 

1. Я цікавлюсь новітніми розробками в галузі інформаційних технологій 

і їх засобів. 

2. Я отримую задоволення під час роботи з сучасними ІКТ. 

3. Я бажаю якомога більше дізнатись про способи впровадження ІКТ 

в освітньому процесі. 

4. У вільний час я завжди приділяю увагу ознайомленню з новими 

програмними продуктами, завантажую їх на свій смартфон і комп’ютер. 

5. Я вважаю, що ІКТ необхідні для подальшої самоосвіти й саморозвитку. 

6. Я надаю перевагу науково-популярній літературі щодо сучасних розробок 

у галузі ІКТ із метою вдосконалення інформаційно-комунікативної 

культури. 

7. Я завжди аналізую свій досвід вирішення навчальних завдань засобами 

ІКТ. 

8. Із мого погляду, ІКТ сприяє більш ефективному виконанню фахових 

завдань. 

9. Я отримую задоволення в процесі створення творчих проектів 

із упровадженням ІКТ. 

10. Я завжди прагну до самостійного вибору програмних засобів під час 

виконання професійного завдання. 

11. У процесі укладання власного режиму дня та списку завдань, надаю 

перевагу електронним ресурсам для планування власного часу, 

а не традиційним щоденникам.  
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12. Уважаю ІКТ ефективним засобом регулювання власної самостійної 

навчальної діяльності. 

13. Я дотримуюсь думки, що брак знань щодо сучасних ІКТ стане 

перепоною в професійному становленні вихователя.  

14. Я завжди ретельно обмірковую вибір ІКТ для виконання навчального 

завдання. 

15. Я неодмінно візьму учать у науковому семінарі, круглому столі або 

конференції, якщо на порядку денному буде питання про ІКТ, 

їх можливості, упровадження в професійній діяльності. 

16. Уважаю, що мої знання в галузі ІКТ неодмінно знадобляться 

в майбутній професійній діяльності. 

17. Я надаю перевагу електронним джерелам навчальної інформації. 

18. Мені подобається дискутувати щодо перспектив застосування ІКТ 

у вищій школі. 

19. Із мого погляду, на впровадження ІКТ у системі вищої освіти України 

звертається недостатньо уваги. 

20. Я абсолютно переконаний, що професійна діяльність має здійснюватись 

засобами ІКТ. 

21. Я завжди спостерігаю за роботою інших людей із упровадженням ІКТ. 

22. Я охоче виконую професійні завдання засобами ІКТ. 

23. Не уявляю свого життя без сучасних інформаційних технологій. 

24. Уважаю, що впровадження ІКТ у освітній процес вищого закладу освіти 

невід’ємна умова сучасності. 

25. Я відчуваю глибокий інтерес до впровадження ІКТ у майбутній 

професійній діяльності вихователя. 

Відповіді оцінювалися відповідно до шкали. 

 
Кількість набраних балів Оцінка за 5-бальною 

шкалою 

Рівень 

125-100 5 високий 

99-50 4 – 3 середній 

50 та нижче 2 низький 
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Додаток К 

Діагностичні завдання 

для визначення рівня сформованості обізнаності щодо впровадження 

ІКТ у процесі комунікації 

 

Шановні респонденти! Із метою визначення Ваших знань щодо 

впровадження ІКТ в процесі комунікації, дайте, будь ласка, відповіді на такі 

запитання: 

1. Вам необхідно організувати зустріч у форматі вебінару, яким 

програмним забезпеченням Ви будете послуговуватись? 

2. Ви у відрядженні, Вам необхідно зв’язатись із колегами та 

переконатися, що справи у Вашій групі йдуть за планом. За допомогою яких 

засобів (програмних продуктів) Ви здійсните онлайн спілкування? 

3. Вам потрібно надіслати резюме. У який спосіб будете передавати  

інформацію й за допомогою яких ІКТ? 

4. Якими програмними продуктами Ви послуговуєтесь для повного 

контролю над засобами ділового спілкування та планування професійної 

діяльності? 

5. Засобами яких програмних продуктів можна здійснити інтерактивне 

спілкування в режимі онлайн? 

6. Якими месенджерами Ви користуєтесь, щоб спілкуватись англійською 

мовою з партнерами країн Євросоюзу? 

7. За якого програмного забезпечення можливо телефонувати Вашому 

директорові на стаціонарний телефон, мобільний телефон і надсилати sms-

повідомлення? 

8. Чи послуговуєтесь Ви соціальними мережами для ділового 

листування? Якщо так, то якими саме? 

9. Яким програмним забезпеченням Ви послуговуєтесь із метою 

формування комунікативних умінь іншою мовою? 

10. Який програмний засіб може здійснити обмін повідомленнями, 

голосовими дзвінками та взаємодію з соціальними мережами? 



237 
 

11. За допомогою яких програмних засобів Ви вдосконалюєте свої 

комунікативні навички ділового мовлення? 

12. За допомогою якого десктопного ІМ- месенджера можливий обмін 

миттєвими повідомленнями, спілкування за допомогою голосового чата 

й тестових повідомлень? 

 

Відповіді оцінювалися відповідно до шкали. 

 

Кількість набраних 

балів 

Оцінка за 4-бальною 

шкалою 

Рівень 

48-40 5 високий 

39-13 4 – 3 середній 

12 та нижче 2 низький 
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  Додаток Л 

Діагностичні завдання  

для визначення рівня сформованості вміння моделювати комунікативні 

ситуації засобами ІКТ 

 

Шановні майбутні вихователі! Пропонуємо Вам виконати низку вправ 

із метою визначення рівня вмінь моделювання комунікативних ситуацій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

Завдання 1. Опишіть порядок дій щодо створення скайп-конференції 

з іншим закладом вищої освіти для обговорення плану роботи. 

Завдання 2. Ваша одногрупниця перебуває поза межами країни. 

Повідомте про внесення змін щодо її індивідуального плану й передайте 

необхідні папери до розгляду  (Папка зі зразками документів знаходиться 

на робочому столі під назвою «Індивідуальний план»). 

Завдання 3. Засобами яких програмних продуктів Ви здійсните онлайн-

зв’язок з декількома студентами одночасно? 

Завдання 4. Спираючись на програму Outlook Ехргеss, зробіть масову 

розсилку інформації по базі вищих закладів освіти. 

Завдання 5. Опишіть порядок дій здійснення інтерактивного 

спілкування в режимі онлайн. 

Завдання 6. Опишіть алгоритм створення передавання текстового 

файла за допомогою Sкуре. 

Завдання 7. Користуючись будь-яким месенджером, повідомте 

англійською мовою колегу про перенесення пари. 

Завдання 8. Створіть власний акаунт у соціальній мережі Fасеbook 

(англійською мовою) для ділового листування зі студентами інших вишів, 

що беруть участь в експерименті.  

Завдання 9. Підготуйте електронний лист (ділового змісту) і надішліть 

викладачеві. 
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Завдання 10. Ви — директор дитячого закладу освіти. Зайдіть у свій 

електронний акаунт у пошуковій системі Google, об’єднайте в групу 

електронні поштові скриньки своїх «підлеглих» та розішліть повідомлення 

про час, мету та порядок денний зібрання в режимі Sкуре. 

Завдання 11. Розробіть власний блог, що буде джерелом корисної 

й актуальної інформації як для Вас і колег, так і для батьків. Додайте власну 

контактну інформацію для спілкування та зв’язку з ними.  
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Додаток М 

Самоаналіз  

„Сформованість технологічного критерію інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів„ 

(Модифікований варіант методики самоаналізу Л. Маневцової, С.  Лебєдєвої 

„Аналіз інформаційно-комунікативної діяльності й особистісного розвитку 

вихователя”) 

 

Шановний студенте! Пропонований Вашій увазі самоаналіз допоможе Вам 

скласти уявлення про рівень сформованості вмінь, необхідних для розробки, 

апробації, освоєння інформаційно-комунікативної діяльності.  

Оцініть кожен із показників (у балах): 

• 3 бали - це вміння позначається „завжди”, сформовано на високому 

рівні; 

• 2 бали - це вміння позначається, але за винятком деяких несуттєвих 

помилок, у цілому сформовано на середньому рівні; 

• 1 бал - це вміння позначається „рідко”, на рівні окремих, не пов'язаних 

один із одним елементів, сформовано на низькому рівні. 

 

№ Зміст показників 

 

Бали 

 Проектувальні вміння 

 

1 2 3 

1.  Умію проектувати систему навчання 

з послуговуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій, співвідносити й координувати власне 

планування з освітньою програмою закладу 

дошкільної освіти 

   

2.  Умію точно формулювати мету й завдання 

інформаційно-комунікативної діяльності 

з упровадженням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій  

   

3.  Умію добирати форми, методи, технології 

відповідно до завдань і вікових та індивідуальних 

можливостей дітей 
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4.  Умію розробляти технологічні карти 

та проектувати спільну інформаційно-

комунікативну діяльність дорослих і дітей 

із урахуванням особливостей і норм  

   

5.  Умію здійснювати інтегративний підхід 

при вирішенні завдань освітнього процесу (зміст, 

предметно-розвивальне середовище) 

в інформаційно-комунікативної діяльності 

   

 Разом:     

 Організаційно-педагогічні вміння 

 

   

1.  Володію способами організації інформаційно-

комунікативної діяльності дітей  

   

2.  Володію фронтальними, груповими 

й індивідуальними формами організації дітей 

   

3.  Умію організувати спілкування та співпрацю 

дітей у процесі інформаційно-комунікативної 

діяльності 

   

4.  Умію створювати умови розвитку дитячої 

самостійності, ініціативи, творчості, надаючи 

вільний вибір дітьми діяльності, учасників 

спільної діяльності, матеріалів. 

   

5.  Володію способами організації індивідуального 

підходу до дітей, підтримки ініціативи, 

самостійності 

   

 Разом:    

 Інформаційно-комунікативні  вміння 

 

   

1.  Умію розробляти й упроваджувати сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології, що 

сприяють інтенсифікації навчання 

   

2.  Володію способами створення інтерактивних 

ігор, кейсів, прийомів, технологій навчання дітей 

дошкільного віку 

   

3.  Володію способами пошуку та створення 

проблемних ситуацій, казусів, кейсів 

для організації ефективного навчання 

   

4.  Володію способами, що забезпечують зв'язок 

освітньої діяльності з досвідом дітей, набутим 

самостійно 

   

5.  Володію способами розробки методичної 

продукції (технологічних карт, конспектів занять 

тощо) у межах сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій 
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6.  Умію запроваджувати інформаційне обладнання 

та відповідне програмне забезпечення в процесі 

організації інформаційно-комунікативної 

діяльності з дошкільнятами 

   

7.  Володію способами врахування індивідуальних, 

статево-рольових відмінностей дітей, їхніх 

можливостей та індивідуальних особливостей 

у процесі реалізації інформаційно-комунікативної 

діяльності 

   

8.  Організовую різні види інформаційно-

комунікативної діяльності, що сприяють розвитку 

мислення, мовлення, уваги, уяви дошкільнят 

   

 Разом:    

 Рефлексивно-оцінювальні вміння 

 

   

1.  Умію рефлексувати свою інформаційно-

комунікативну діяльність і діяльність вихованців  

   

2.  Можу провести моніторинг ефективності 

інформаційно-комунікативної діяльності 

в освітньому процесі закладу дошкільної освіти  

   

3.  Умію вивчати й аналізувати педагогічний досвід 

у межах упровадження сучасних педагогічних 

технологій 

   

4.   Володію методами організації та проведення 

педагогічного моніторингу освоєння дітьми 

освітньої програми з упровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій 

   

 Разом:    

 Усього балів    

 РІВЕНЬ    

 

Обробка результатів: 

1. Підсумуйте оцінки по кожному вмінню й отримаєте результат за рівнем 

сформованості кожної групи вмінь. 

2. Підсумуйте оцінки всіх розділів. 

3. Підсумкове значення інтерпретується з рівнем сформованості 

технологічного критерію інформаційно-комунікативної культури 

Середній бал (СБ) визначався за формулою: 

 

СБ =   


показників

балів
 

Ранговая шкала: 

• високий рівень – 2,7 - 3 бали (високий); 

• середній рівень – 1,9 - 2,6 бала (середній); 

• низький рівень – 0,1 - 1,8 бала (низький). 



243 
 

Додаток Н 

Методика для визначення рівня  

сформованості інформаційно-комунікативної культури 

 

Інструкція: обрати один із пропонованих варіантів відповіді: „так”, „ні” або 

„інколи”. 

№ з/п Питання  Відповідь  

1.  Ви змінюєте завдання до вправ, задач, що  пропонуються 

авторами підручників, надаючи їх у власних 

формулюваннях?  

 

2.  Чи володієте Ви спеціальними прийомами для підтримки 

свого емоційного стану?  

 

3.  Ви вважаєте за необхідне прогнозувати процес 

спілкування на занятті, планувати його організацію? 

 

4.  Ви по-різному налаштовуєтесь на заняття 

з інформатичних дисциплін? 

 

5.  Чи віднаходите Ви щось нове, готуючись до заняття з 

теми, яку неодноразово вами пояснювалась?  

 

6.  Чи володієте Ви індивідуальним стилем спілкування?  

7.  Чи вважаєте Ви, що недоброзичлива й необ’єктивна 

людина професійно непридатна до педагогічної 

діяльності? 

 

8.  Чи вважаєте Ви, що дружні взаємини між дітьми 

є основною успіху вашої педагогічної діяльності? 

 

9.  Ви урізноманітнюєте форму звернення до дітей?  

10.  Чи згадуєте Ви, дивлячись на вихованців, власні 

переживання, властиві Вам у такому віці? 

 

11.  Ви змінюєте стиль спілкування відповідно до здійснення 

різних напрямів вашої педагогічної діяльності? 

 

12.  При поясненні матеріалу Ви віднаходите якісь мовленнєві  
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засоби, бути не тільки почутим, а щоби уявили те, про що 

Ви розповідали? 

13.  Ви володієте системою риторичних прийомів 

і запроваджуєте їх при організації спілкування? 

 

14.  Ви впроваджуєте інформаційно-комунікаційні технології 

при підготовці та проведенні занять? 

 

15.  Ви впевнені, що професіоналізм вихователя складається 

не тільки за бездоганного володіння навчальним 

матеріалом? 

 

16.  Ви прагнете тримати „дистанцію” у взаєминах 

із вихованцями, бо вважаєте, що Ваше завдання – вести їх 

за собою?  

 

17.  Вам відомі вербальні способи підтримки та 

стимулювання вихованців на занятті? 

 

 

Оцінка результатів: за кожне „так”  – 2 бали; „інколи” – 1 бал; „ні” – 0 

балів. 

Результати: 34–28 балів. У вас високий рівень інформаційно-комунікативної 

культури. Вам притаманне власне бачення освітніх завдань, розумієте 

їх відмінність від завдань, що пропонуються вихованцям реальним життям. 

Ви визнаєте за своїми вихованцями право на самостійний пошук у межах 

пропонованих вами напрямів. Ваша інформаційно-комунікативна культура – 

підґрунтя ваших майбутніх професійних успіхів. Вам слід пам’ятати про те, 

що від ваших професійних пошуків залежать пізнавальна активність 

й інтелектуальний розвиток ваших вихованців. Важливо проаналізувати: 

чи завжди ви достатньо дипломатичні, чи завжди ваші слова позначені 

тактом і делікатністю. 

27–20 балів. Ваші взаємини з вихованцями рівні та стабільні. Ви 

спокійні та правильно реагуєте на відзиви про вашу працю, спроможні 

критично ставитися до власної діяльності, не робите трагедії з неминучих 

невдач і помилок. Вам цікаві вихованці, Ви відчуваєте задоволення, якщо 
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спостерагіються зміни в інтелектуальному розвиткові дітей. Реалізація 

„суб’єкт-суб’єктних” взаємин не завжди вам дається легко, однак, ваша 

готовність слухати й розуміти інших і вміння розуміти свої почуття сприяють 

усуненню напруги. 

19 та менше балів. Ваш емоційний стан не завжди вас 

задовольняє. Вас пригнічує необхідність відвертати від чогось увагу, 

напружувати пам’ять, тримати себе в руках, ви завжди втомлюєтеся від 

постійних контактів. У вас бракує часу на підготовку до занять, 

на осмислення форми викладу матеріалу, над емоційну підтримку. 

Комунікативна поведінка вихованців викликає у вас занепокоєння, 

Ви переживаєте почуття безпорадності. Вам слід подбати про вдосконалення 

власної професійної інформаційно-комунікативної культури.   
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Додаток П 

Діагностична методика 

„Загальний рівень комунікативності педагога”  

(В.Ряховський) 

Вам пропонується відповісти на запитання, варіанти відповідей: „так”, 

„ні”, „іноді”. 

№ 

з/п 

Запитання Відповіді 

так ні іноді 

1. На Вас чекає неформальна або ділова зустріч. Чи 

вибиває вас із колії її очікування? 

   

2. Чи не відкладаєте Ви візит до лікаря 

до останнього моменту? 

   

3. Чи викликає у Вас ніяковість і невдоволення 

доручення виступати з доповіддю, 

повідомленням, інформацією на будь-якій  

нараді, зібранні або іншому подібному заході? 

   

4. Вам пропонують поїхати у відрядження туди, де 

Ви ніколи не були. Чи докладете Ви максимум 

зусиль, щоб уникнути цього відрядження 

   

5. Чи ділитеся Ви з ким-небудь власними 

переживаннями? 

   

6. Чи дратуєтеся Ви, коли на вулиці незнайома 

людина звертається до Вас із проханням 

(показати дорогу, довідатися, котра година, 

відповісти на запитання)? 

   

7. Чи вірите ви, що існує проблема батьків і дітей, 

що людям різних поколінь складно розуміти один 

одного? 

   

8. Чи посоромитеся Ви нагадати знайомому, що він 

забув повернути Вам невелику суму грошей, яку 

позичив кілька місяців тому? 

   

9. У ресторані або їдальні Вам подали неякісну 

страву.  Чи промовчите Ви, лише сердито 

відсунувши тарілку? 

   

10. Залишившись наодинці з незнайомою людиною, 

Ви не вступите з нею в бесіду й відчуєте себе 

обтяженим(ою), якщо вона заговорить першою. 

Чи так це? 

   

11. Чи жахаєтеся Ви будь-якої великої черги, хоч би 

де вона була (у магазині, бібліотеці, касі 

кінотеатру)? 
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12. Чи боїтеся Ви брати участь у будь-якій комісії 

з розгляду конфліктної ситуації? 

   

13. У Вас є власні критерії по оцінювання творів 

літератури,  мистецтва, культури, тож 

на міркування інших із цього приводу Ви 

не зважаєте. Чи так це? 

   

14. Почувши в кулуарах вочевидь помилкову думку 

з добре відомого Вам питання, чи віддасте ви 

перевагу мовчанню, чи утримаєтесь від 

суперечки? 

   

15. Чи викликає у Вас неприємне почуття будь-яке 

прохання допомогти розібратися в тому чи 

іншому службовому питанні або навчальній темі? 

   

16. Вам краще викласти свою думку (оцінку) 

у письмовій формі, ніж в усній? 

   

 

Опрацювання результатів:  

За кожне „так” – 2 бали, „іноді” – 1, „ні” – 0.  

32  – 30 балів. Ви некомунікабельні, і це ваша біда, оскільки саме 

ви передусім страждаєте від цього. Однак і близьким людям не легко. На вас 

не можна розраховувати в справі, якою вимагаються групові зусилля. 

Намагайтеся бути більш комунікабельним, контролюйте себе. 

29 – 25 балів. Ви замкнені, небалакучі, віддаєте перевагу самотності, 

тому у вас, мабуть, мало друзів. Нова робота й необхідність нових контактів 

якщо і не викликають у вас паніки, то надовго виводять із рівноваги. 

Ви знаєте цю особливість своєї вдачі й часто буваєте невдоволені собою. 

Однак не обмежуйтеся лише цим, оскільки саме від вас залежить змінити 

ці риси характеру. Хіба не буває так, що чимось дуже захопившись, ви 

„несподівано” стаєте розкутим та  комунікабельним? Варто лише 

постаратися. 

24 – 19 балів. Ви певною мірою товариські, у знайомій обстановці 

почуваєте себе цілком упевнено. Нові проблеми вас не лякають, однак 

з новими людьми ви сходитесь обережно, неохоче берете участь 

у суперечках і диспутах. У ваших висловлюваннях часом занадто багато 

сарказму без усякої на те підстави. Усі ці вади у вашій владі. 
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18 – 14 балів. У вас нормальна комунікабельність. Ви допитливі, охоче 

слухаєте цікавого співрозмовника, досить терплячі у спілкуванні з іншими, 

відстоюєте свою позицію без зайвої запальності. Без неприємних переживань 

ідете на зустріч з новими людьми. Воднораз Ви не любите гучних компаній, 

екстравагантних витівок і багатослів’я – усе це вас дратує. 

13 – 9 балів. Ви товариські (часом, мабуть, навіть надміру), 

зацікавлені, говіркі, любите висловлюватися з різних питань, що, буває, 

дратує інших. Охоче знайомитесь із новими людьми, нікому не відмовляєте 

в проханнях, хоча не завжди можете їх виконати. Буває, що ви втрачаєте 

витримку, однак швидко відходите. Чого вам бракує, так це посидючості, 

терпіння й відваги перед серйозними проблемами. При бажанні, однак, ви 

зможете змусити себе не відступати. 

8 – 4 балів. Товариськість вирує у вас. Ви завжди в курсі всіх справ. 

Любите брати участь у всіх дискусіях, хоча серйозні теми можуть викликати 

у вас нудьгу. Охоче висловлюєтесь, навіть якщо ваше уявлення про проблему 

більш ніж поверхове. Усюди почуваєте себе „у своїй тарілці”. Беретеся 

за будь-яку справу, хоча далеко не завжди можете її успішно довести 

до завершення. Через це люди ставляться до вас із деяким побоюванням 

і сумнівами. Замислитесь над цим. 

3 бали й менше. Вашій комунікабельності властива певна  

хворобливість. Ви балакучі, багатослівні, утручаєтесь у справи, які вас зовсім 

не стосуються, беретеся судити про проблеми, у яких зовсім не компетентні. 

Через це ви часто буваєте причиною різного роду конфліктів. Вам необхідно 

зайнятися самовихованням. 

Рівні сформованості комунікативності:  

4–13 балів – високий рівень;  14–24 бали – середній рівень; 0–3; 25–32 

бали – низький рівень (характеризується хворобливою комунікабельністю 

або замкненістю). 
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Додаток Р 

Тест діагностики рівня розвитку рефлексії 

(автор А. Карпов, мовою оригіналу) 

Шановний студенте! 

У формуванні інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів важливе значення має вивчення 

рівня розвитку рефлексії студентів. У зв’язку з цим просимо висловити 

ставлення до кількох тверджень. Варіанти відповіді:  

1 – абсолютно правильно;  

2 – неправильно;  

3 – скоріше неправильно;  

4 – не знаю;  

5 – скоріше правильно;  

6 – правильно;  

7 – цілком правильно.  

Не замислюйтеся довго над відповідями. Пам’ятайте, що правильних або 

неправильних відповідей у цьому випадку бути не може.  

Текст опитувальника 

1. Прочитавши гарну книгу, я завжди потім довго думаю про її зміст, 

хочеться з кимось його обговорити. 

2.  Коли мене зненацька про щось запитують, я можу відповісти перше, що 

спало на думку. 

3. Перш, ніж зняти слухавку, щоби зателефонувати у справах, я, зазвичай, 

подумки планую розмову.  

4. Допустивши якийсь промах, я потім довго не можу позбутися від думки 

про нього.  

5. Коли я міркую про що-небудь або розмовляю з іншою людиною, мені 

буває цікаво згадати, що стало початком ланцюга думок.  

6. Приступаючи до виконання складного завдання, я намагаюся не думати 

про труднощі, що виникають при цьому.  
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7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі мають 

другорядне значення.  

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось невдоволений мною. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини.  

10. Мені було б важливо в деталях уявляти собі перебіг роботи і що буде 

попереду.  

11. Мені було б складно написати серйозний лист, якби я заздалегідь не склав 

плану.  

12. Я намагаюся діяти, а не розмірковувати над причинами власних невдач.  

13. Я доволі легко приймаю рішення щодо дорогої покупки. 

14. Зазвичай, щось замисливши, я перебираю в голові свої задумки, 

уточнюючи деталі, перебираючи всі варіанти.  

15. Я хвилююся про власне майбутнє.  

16. Гадаю, що в багатьох ситуаціях потрібно діяти швидко, керуючись 

першою ідеєю, що спала на думку.  

17. Іноді я приймаю необдумані рішення.  

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую її вести, наводячи все нові 

й нові аргументи на захист своєї точки зору.  

19. Якщо відбувається конфлікт, то, міркуючи над тим, хто в ньому винен, 

я починаю з себе.  

20. Перш ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все детально 

обміркувати та зважити.  

21. У мене бувають конфлікти від того, що я іноді не можу передбачити, якої 

поведінки очікують від мене люди.  

22. Буває, що, обмірковуючи розмову з іншою людиною, я немовби подумки 

веду з нею діалог.  

23. Я прагну не замислюватися над тим, які думки й почуття викликають 

в інших людей мої слова й учинки.  

24. Перш, ніж зробити зауваження іншій людині, я обов’язково подумаю, які 

слова краще дібрати, щоби її не образити.  
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25. Вирішуючи складне завдання, я думаю про нього навіть тоді, коли 

займаюся іншими справами.  

26. Якщо я з кимось сварюся, то здебільшого не вважаю себе винним. 

27. Рідко буває, що я жалкую про сказане.  

 

Обробка результатів  

15 тверджень опитувальника – є прямими (питання 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 

18, 19, 20, 22, 24, 25). Інші 12 – протилежні твердження, що необхідно 

враховувати під час обробки результатів.  

 

Ключ до тесту-опитувальника  

Переведення тестових балів у стени  

 

Стени 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Тестов

і  

бали  

80 і 
нижче  

81-

100  

101-

107  

108-

113  

114-

122  

123-

130  

131-

139  

140-

147  

148-

156  

157-

171  

172 і 
вище  

 

При інтерпретації результатів доцільно виходити з диференціації 

отриманих результатів на три основні категорії. Результати методики, рівні 

або більші ніж 7 стенів є показником високо розвиненої рефлексії. 

Результати в діапазоні від 4 до 7 стенів – індикатори середнього рівня 

рефлексії. Показниками, меншими за 4 стени, – фіксується низький рівень 

розвитку рефлексії. 
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Додаток С 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

елективного курсу „Формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутнього вихователя”  

Мета вивчення елективного курсу: формувати інформаційно-

комунікативну культуру майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.  

Завдання вивчення елективного курсу: 

− ознайомити майбутніх вихователів із суттю та структурою 

інформаційно-комунікативної культури; 

− сприяти рoзумінню студентiв значущості цього конструкта 

при здійсненні інформаційно-комунікативної діяльності; 

− формувати рефлексивні вміння, уміння здійснювати інформаційно-

комунікативну діяльність і діагностувати рівні сформованості інформаційно-

комунікативної культури (власної й колег);  

− засвоїти формули мовленнєвого етикету й доречно вживати 

їх у процесі спілкування.  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 

№ 

з/п 

Назви змістових модулів Кількість годин 

 

Аудиторних занять 

 

С
Р

С
+

ІР
С

 

У
сь

о
го

 

Лекції Практ

. 

Разо

м 

1. „Інформаційно-комунікативна 

культура”  як складова професійної 

підготовки майбутнього вихователя 

2  2 2 4 

2. Технологія інформаційно-

комунікативного впливу 

майбутнього вихователя  

2 2 4 2 6 

3. Сучасні педагогічні технології 

в закладах дошкільної освіти 

2 2 4 2 6 

4. Культура мовлення як основа 

формування інформаційно-

комунікативної культури  

  

 2 2 2 4 
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5. Мотиваційно-ціннісна сфера 

майбутніх вихователів 

 2 2 2 4 

6. Проблемне навчання в дитячому 

садку  

2  2 2 4 

7. Особливості монологічного й 

діалогічного мовлення вихователя 

2  2 2 4 

8. Комунікативно-інформаційні 

процеси 

 2 2 2 4 

УСЬОГО 10 10 20 16 36 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Інформаційно-комунікативна культура як складова професійної 

підготовки майбутнього вихователя 

Суть та структура поняття „інформаційно-комунікативна культура”.  

Діагностика індивідуального рівня розвитку інформаційно-

комунікативної культури. 

Заповнення індивідуальної картки вдосконалення  інформаційно-

комунікативної культури кожним студентом. 

 

2. Технологія інформаційно-комунікативного впливу майбутнього 

вихователя  

Послуговування інтерактивною дошкою. 

Мовленнєвий вплив вихователя й вихованців на різних етапах заняття. 

Етичний захист вихователя й технологія розв’язання конфлікту.  

 

3. Сучасні педагогічні технології у закладах дошкільної освіти 

Інформаційно-освітнє середовище й електронні освітні ресурси закладу 

дошкільної освіти.  

Інформаційно-комунікативні технології в закладі дошкільної освіти. 

Створення сайта дитячого закладу дошкільної освіти. 

Переваги та недоліки впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у роботі вихователя. 

 

4. Культура мовлення як основа формування інформаційно-

комунікативної культури 

Мовлення як основа комунікації та найважливіша передумова 

функціонування культури.  

Загальна та професійна культура мовлення.  

Мовлення як інструмент передачі інформації й засіб виховної дії. 

Володіння навчальною термінологією – важливий компонент 

професійної культури мовлення. 

Виховні властивості усного мовлення. 
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5. Мотиваційно-ціннісна сфера майбутніх вихователів 

Запровадження технологічних прийомів для посилення мотивації. 

Піднесення позиції „ми”. 

Посилення мотивації дитини до навчання. 

Висока оцінка відповіді. 

 

6. Проблемне навчання в закладі дошкільної освіти 

Види проблеми та проблемних ситуацій.  

Запитання як мовленнєвий засіб управління розумовою діяльністю. 

Роль запитань у комунікації.  

Діагностичні функції запитання.  

Питально-відповідна ситуація як частина навчання. 

 

7. Особливості монологічного й діалогічного мовлення вихователя 

Монолог як спосіб передачі інформації. 

Види викладу інформації: опис, розповідь, міркування, доказ.  

Діалог як засіб налагодження міжособистісного й групового контакту, 

вплив один на одного. 

Жанрові ознаки діалогу (адресність, наявність автора й партнера 

мовлення). 

  

8. Комунікативно-інформаційні процеси.  

Комунікація як обмін інформацією. Комунікативний підхід до 

мовленнєвого спілкування.  

Віртуальне спілкування, його функції.  Система комунікативних 

засобів у процесі навчання.  

Поняття інформаційних та комунікативних якостей мовлення. 

Правильність, точність, логічність, чистота, чіткість, виразність 

мовлення. 

 

Теми практичних завдань 

№ 

з/п 

Назви тем Кількість 

годин 

1. Упровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому просторі закладу дошкільної 

освіти  

2 

2 Створення медіапроекту за допомогою інтерактивної 

дошки 

2 

3. Інформаційно-комунікативні якості мовлення 2 

4. Демонстрація особистісно-психологічних якостей 

і вмінь особистості вихователя 

2 

5. Дидактична підготовка як засіб формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутнього 

вихователя 

2 
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Самостійна робота студентів 

 

№ 

з/п 

Назви тем Кількість 

годин 

1. Створення кросворду, розв’жязання якого 

відображатиме зміст інформаційно-комунікативної 

культури  (запроваджуючи програму Excel) 

2 

2. Ведення блогу  2 

3. Створення презентації на тему: Мовленнєвий етикет 

у міжособистісній і міжкультурній комунікації 

2 

4. Складання дидактичного портфоліо  4 

5. Відзнайдення в мережі Інтернет і систематизація  

інформації на тему: Особливості мовлення 

в професійній діяльності вихователя 

2 

7. Створення інтерактивної вправи на тему: Свійські 

тварини, застосовуючи on-line cервіс LearningApps.org  

2 

8. Створення сайту закладу дошкільної освіти. 2 

 

Контрольні запитання й завдання 

1. Проаналізуйте поняття „інформаційно-комунікативна культура 

вихователя”. 

2. Визначте співвідношення понять „професійна культура вихователя” 

та „культура мовлення”. 

3. Спробуйте пооцінувати власні комунікативні, інтерактивні 

й перцептивні знання й уміння, упроваджуючи при цьому систему 

функцій спілкування Г. Андрєєвої. 

4. Що робить найефективнішим інформаційне повідомлення вихователя? 

5. Укладіть список дієслів, якими позначаються дії, необхідні 

для мовного оформлення запитання. 

6. Який емоційний вислів може вживати вихователь при опитуванні? 

(із метою запобігання неправильним діям вихованців, створення 

ситуації успіху, привернення уваги). 

7. Запроваджуючи технологічні прийоми, вибудуйте словесні парадигми, 

які може вживати вихователь на різних етапах заняття з метою 

посилення позитивної мотивації у вихованців. 

8. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботі 

з батьками. 

9. Навіщо дитячому закладу сайт? 

10.Ведення блогу вихователем: переваги й помилки.  
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Додаток Т 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

Статті у наукових фахових виданнях України, зокрема, які включені до 

міжнародних наукометричних баз: 

1. Клєба А. І., Четаєва Л. П.  Педагогічні аспекти формування 

інформаційної компетентності майбутніх учителів. Наукові записки кафедри 

педагогіки: зб. наук. праць / Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. Харків, 

2013. Вип. ХХХІІІ. С. 117–123. 

2. Клєба А. І. Гуманізація та гуманітаризація освіти як важливі чинники 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутнього 

вихователя. Наукові записки кафедри педагогіки: зб. наук. праць / Харків. 

нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. Харків, 2015. Вип. ХХХVІІІ. С. 130–137. 

3. Клєба А. І. Генезис та становлення поняття інформаційно-

комунікативної культури в філософській та психолого-педагогічній 

літературі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах: зб. наук. праць / Класичний приватний ун-т. 

Запоріжжя, 2015. Вип. 40 (93). С. 9–15. 

4. Клєба А. І. Формування мотиваційної готовності у майбутніх 

вихователів до реалізації інформаційно-комунікативної культури у 

професійній діяльності. Вісник Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Луганськ, 2015. 

Вип. № 2 (291), квітень, ч. 1. С. 159–166. 

5. Клєба А. І. Формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Збірник наукових 

праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини / гол. ред.: М. Т. Мартинюк. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. Вип. 1. 

С. 144–149. 

6. Клєба А. І. Інформаційно-комунікативна культура у професійній 

підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Науковий 

вісник Миколаївського національного університету імені 
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В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. праць / за ред. 

А. Л. Ситченка. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. № 3 (50), 

вересень. С. 87–90. 

7. Клєба А. І. Педагогічне спілкування як основа формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів. Наукові 

записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць / редкол.: 

В. І. Шахов (голова) та ін. Вінниця: ТОВ „Нілан ЛТД”, 2016. Вип. 46. С. 40–

44. 

8. Клєба А. І. Потенціал освітнього процесу вищого навчального 

закладу в контексті формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології / гол. ред. А. А. Сбруєва: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 

№ 2 (56).  С. 41–47. (Index Copernicus) 

9. Клєба А. І. Технологія формування інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Імідж 
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