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СТУДЕНТIВ ГУМАНIТАРНИХ СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ

У статтi розглянутi питання, пов’язанi з особливостями пiдготовки студентiв гуманiтарних
спецiальностей до використання засобiв сучасних iнформацiйних технологiй у майбутнiй
професiйнiй дiяльностi.
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Вступ
У сучасному суспiльствi вiдбувається iнформатизацiя усiх сфер дiяль-

ностi людини. Вiдбувається також активне впровадження засобiв сучасних
iнформацiйних технологiй в освiту. До початку ХХI столiття викладання iн-
форматики у школi в основному обмежувалось одним навчальним предме-
том, i навичками роботи з комп’ютером повинен був володiти тiльки вчитель
iнформатики.

У нинiшнiй час вiдбувається широке впровадження комп’ютерної технi-
ки у навчальний процес, створюється все бiльше електронних пiдручникiв,
електронних посiбникiв та дидактичних матерiалiв для вивчення рiзних пре-
дметiв [1]. У подальшому вчитель, не пiдготовлений до роботи з комп’ютером
та програмними засобами, практично не зможе виконувати свої професiйнi
обов’язки.

В силу наведених причин, у вищих педагогiчних навчальних закладах
студенти гуманiтарних спецiальностей вивчають дисциплiни «Iнформатика i
ТЗН», «Сучаснi iнформацiйнi технологiї».

Основна мета викладання цих дисциплiн – навчити студентiв гуманiтар-
них спецiальностей використовувати засоби iнформатики i обчислювальної
технiки, вiдповiдне програмне забезпечення для розв’язання практичних за-
дач у вiдповiднiй предметнiй галузi, а також формування iнформацiйного
свiтогляду студентiв [2, 3].
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Основна частина
Викладання iнформатики на гуманiтарних факультетах має свої особли-

востi. Однiєю з них є не достатньо високий рiвень шкiльної пiдготовки студен-
тiв, тому основним завданням курсу iнформатики для студентiв гуманiтар-
них спецiальностей є вирiвнювання знань, набутих у межах середньої освiти,
пiдвищення рiвня iнформацiйної культури студентiв, пiдготовка до викори-
стання засобiв сучасних iнформацiйних технологiй у навчаннi та майбутнiй
професiйнiй дiяльностi [4].

У зв’язку з тим, що для вивчення iнформатики на гуманiтарних факуль-
тетах вiдводиться невелика кiлькiсть годин, вивчення цiєї дисциплiни сту-
дентами гуманiтарних спецiальностей обмежується вивченням основ роботи
з комп’ютером, навичками взаємодiї з операцiйною системою, а також нави-
чками роботи з найбiльш поширеними прикладними програмами. Причому, у
процесi пiдготовки майбутнього вчителя необхiдно враховувати тi обставини,
що апаратне i програмне забезпечення швидко вдосконалюється, з’являю-
ться новi програмнi засоби, якi необхiдно буде застосовувати у професiйнiй
дiяльностi. Тому важливо навчити студентiв не тiльки працювати з вище на-
званими програмами, але й навчити їх самостiйно працювати з навчальними
посiбниками, опановувати роботу з новими програмними засобами.

Особливiсть викладання iнформатики на гуманiтарних факультетах зу-
мовлена ще й тим, що цю дисциплiну треба адаптувати до навчання
студентiв-гуманiтарiїв. Змiст курсу «Iнформатика i ТЗН» повинен врахову-
вати специфiку того факультету, на якому його вивчають. Як правило, пе-
реважна бiльшiсть студентiв гуманiтарних спецiальностей не орiєнтована на
вивчення точних наук. Успiшне засвоєння ними вмiнь i навичок роботи з
iнформацiйними технологiями можливе лише при усвiдомленнi необхiдностi
опанування цими вмiннями. Орiєнтацiя на майбутню професiйну дiяльнiсть,
показ необхiдностi використання нових iнформацiйних технологiй при розв’я-
заннi конкретних задач, пов’язаних з цiєю дiяльнiстю, формують позитивну
мотивацiю студентiв до вивчення iнформатики. Необхiдно, щоб навчальний
матерiал, завдання для лабораторних робiт, самостiйної роботи якомога бiль-
ше були пов’язанi зi спецiалiзацiєю студентiв. Наприклад, при вивченнi текс-
тового редактору необхiдно звернути увагу на такi його можливостi як пе-
ревiрка граматики, орфографiї, запропонувати виконати завдання з творчим
гуманiтарним спрямуванням. На лабораторних заняттях також можна запро-
понувати студентам створити презентацiї для використання на уроках мови,
лiтератури i т. д.
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На лекцiйних та лабораторних заняттях необхiдно враховувати особли-
востi сприймання студентами-гуманiтарiями технiчних знань, комп’ютерної
термiнологiї. Для покращення сприймання та засвоєння студентами навчаль-
ної iнформацiї пiд час лекцiй можна застосовувати мультимедiйну апаратуру
та iншi технiчнi засоби навчання. Також необхiдно бiльше уваги придiляти
iндивiдуальнiй роботi зi студентами. Аналiзуючи досвiд викладання iнфор-
матики можна зауважити, що найбiльше труднощiв у студентiв гуманiтарних
спецiальностей виникає при вивченнi тем, пов’язаних з апаратним забезпече-
нням, а також при роботi з електронними таблицями, виконаннi розрахункiв,
побудовi дiаграм. Тому вивчення цих тем потребує проведення додаткових
консультацiй, надання викладачем допомоги студентам при виконаннi ними
iндивiдуальних завдань, самостiйної роботи.

Висновки
Для пiдвищення якостi викладання iнформатики на гуманiтарних фа-

культетах необхiдно враховувати специфiку факультету i орiєнтуватися на
пiдготовку квалiфiкованого користувача, який вмiє грамотно взаємодiяти з
комп’ютером, застосовувати засоби сучасних iнформацiйних технологiй у на-
вчаннi, науково-дослiднiй роботi та майбутнiй професiйнiй дiяльностi.

Для викладання iнформатики на фiлологiчному, дефектологiчному фа-
культетах пiдготовлено навчально-методичний комплекс дисциплiни «Iнфор-
матика i ТЗН», методичнi посiбники, при розробцi яких були врахованi осо-
бливостi вивчення iнформатики.
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