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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В статье представлены результаты исследования проблемы подготовки будущего учителя общест-

воведческих дисциплин к использованию исследовательской технологии в профессиональной деятельно-
сти. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ ІЗ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
В статті розглядаються проблеми пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки майбутніх 

фахівців з комп’ютерних наук у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації . 
Ключові  слова :  фахівці з комп’ютерних наук, модульне навчання, особистісно орієнтоване навчання, 

контекстне навчання. 

Постановка проблеми. Розвиток мережі Інтернет, значний прогрес у технологіях розро-бки програмного забезпечення та в індустрії інформаційних ресурсів, формування і розвиток нових напрямів інформаційних технологій (ІТ) потребують значної кількості компетентних ІТ-фахівців, здатних працювати в умовах інформа-цій-ного суспільства (ІС). Ця потреба призвела до нового розуміння і оцінки ролі ІТ як науково-го і освітнього простору, обумовила необхід-ність консолідації зусиль світової спільноти у формуванні цілісного гармонізованого підходу до підготовки освітніх ІТ-кадрів [11, с. 83]. 
Аналіз останніх досліджень. Проблема під-готовки ІТ – фахівців не є новою у професійній 

педагогіці. У різні часи цією проблемою опікува-лися такі вчені, як Н. В. Апатова, В. Ю. Биков, А. Ф. Верлань, Є. П. Веліхов, Ю. О. Дорошенко, П. Денинг, А. П. Єршов, М. І. Жалдак, Д. Кнут, О. А. Кузнєцов, Е. І. Кузнєцов, М. П. Лапчик, Н. В. Морзе, Л. Е. Пєтухова, С. Пейперт, Ю. С. Рам-ський, Н. І. Пак, О. В. Співаковський. У зв’язку з динамічним розвитком інформаційних техноло-гій, появою нових виробничих та наукових стан-дартів у цій галузі, розширення сфери застосу-вання ІТ ця проблема постійно набуває актуаль-ності [11, с. 84]. В Україні на сьогоднішній день недостатньо розроблена проблема щодо вдосконалення про-фесійної підготовки ІТ-фахівців. На цей факт 
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звертає увагу З. С. Сейдаметова, дослідження якої можна вважати першим значним кроком у даному напрямку. Аналізуючи міжнародний освітній стандарт СС 2001 та існуючі вітчизняні галузеві стандарти спеціальності “Інформатика” напряму підготовки 0802 “Прикладна матема-тика”, дослідниця відмічає істотну і об’єктивну відмінність у методології та принципах форму-вання цих стандартів і пропонує розробляти стандарти для спеціальностей комп’ютінга (на-прями підготовки 0403, 0501, 0502, 1701, 0802) узгоджено, з урахуванням міжнародного досві-ду і наявних міжнародних стандартів [9, с. 14]. У зв’язку з викладеним вище, метою нашого дослідження було виявлене основних шляхів удосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які займаються професійною підготовкою майбут-ніх фахівців із комп’ютерних наук. Об’єктом дослідження є підготовка майбутніх фахівців з комп’ютерних наук у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 
Предметом дослідження – пошук основних на-прямків удосконалення навчального процесу.  Для з’ясування особливостей сучасної підгото-вки майбутніх фахівців з комп’ютерних наук більш детально проаналізуємо стан розвитку ІТ-технологій як в нашій державі, так і за її межами. 

Виклад основного матеріалу. За останні два десятиліття розроблено глобальну концеп-цію “ІТ”, яка має назву Концепції відкритих сис-тем (ISO 10000). Ця концепція є одним з най-більш великомасштабних проектів, щореалізує всесвітнє співтовариство з метою якісних змін умов життя і діяльності людини. Відкриті систе-ми – це системи, які мають стандартні інтерфей-си між програмними та апаратними компонен-тами [14, с. 33]. Розроблено також Концепцію глобальної інформаційної інфраструктури (Rec. УТИ – ТУ. 100), основна ідея якої полягає в тому, що ІТ-освіта має інтегративний характер. Від матема-тики вона використовує методи специфікації та алгоритмізації знань. Від філософії – ідеї систе-мно-структурного підходу і теорії понять, спеці-алізовані форми яких втілюються в парадигмах і концепціях програмування [14, с. 8]. Державна програма “Інформаційно-комуні-каційні технології в освіті і науці” (ІКТ) на 2006–2009 рр. була розроблена з урахуванням досвіду та вимог провідних європейських компаній ІТ-напряму (Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Philips Semiconductors, Simens AG, Thales). З метою координації розвит-ку ІТ-технологій цими компаніями було засно-вано європейський консорціум “Career Space”. 

Його мета – дослідження нових підходів до роз-в’язання проблеми підготовки професійних кад-рів ІКТ-напряму. Створення консорціуму викли-кано тим, що сьогодні ІКТ – один з найбільш динамічних секторів європейської економіки. І Україна, як держава, яка інтегрується в європей-ський індустріальний та освітній простір, у сво-єму розвитку не може не враховувати всі його вимоги. Відповідно до динамічного розвитку ІКТ-сектора необхідна ефективна система відт-ворення високопрофесійних кадрів. Поки що темпи розвитку освіти й у Європі також відста-ють від темпів розвитку ІКТ-галузі [10, с. 32]. Консорціумом “Career Space” розроблені та-кож вимоги до навчальних програм підготовки фахівців ІКТ-галузі. Вони полягають у: науковій 
підготовці, яка передбачає фундаментальні знання, серед яких математична підготовка складає 30 %; технологічній підготовці, яка пе-редбачає вивчення основ комп’ютерних техно-логій і складає 30 %; розвитку системного мис-
лення – 25 %; розвитку особистісних та комуні-
кативних якостей – 15 %.  Нові перспективи щодо розвитку в Україні інформаційного суспільства (ІС) відкриває За-кон України “Про основні засади створення ін-формаційного суспільства в Україні” (№537–V від 09.01.2007 року), де формулюються Основні засади розвитку ІС в Україні на 2007–2015 роки та завдання системи освіти, що виникають у зв’язку з цим. Відповідно до цього Закону націо-нальна політика ІС в Україні визначає, що одні-єю з головних умов успішної реалізації основ-них засад створення в Україні ІС є забезпечення 
навчання, виховання, професійної підготовки 
людини для роботи в ІС [2, с. 44]. Серед основних завдань здійснення цього процесу в законі виділено: 

− забезпечити пріоритетність підготовки фа-хівців з інформаційно-комп’ютерних техно-логій (ІКТ); 
− удосконалити навчальні плани, відкрити нові спеціальності з новітніх ІКТ, втілити принцип “освіта протягом усього життя” [5, с. 44]. Сучасне суспільство ставить перед вищими навчальними закладами певні завдання щодо підготовки фахівців з комп’ютерних наук відпо-відного рівня кваліфікації. Внаслідок вивчення навчальних дисциплін, пов’язаних з комп’ютер-ними науками та комп’ютерною технікою, у майбутніх фахівців повинні бути сформовані на високому рівні в першу чергу компоненти інфо-рмаційної культури, які мають загальнонауко-вий характер.  

КАУШАН  Т .  М .  Особливості підготовки майбутніх фахівців із комп’ютерних наук  
у вищому навчальному закладі І—ІІ рівнів акредитації 
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На наш погляд, формування інформаційної культури у майбутніх фахівців з комп’ютерних наук потребує побудови навчального процесу на основі застосування сучасних технологій на-вчання (модульного, особистісно орієнтованого, контекстного), інтерактивних навчальних мето-дів та рейтингової системи оцінювання резуль-татів навчальної діяльності студентів.  Проаналізуємо, яким чином застосування кожної з названих технологій може впливати на підвищення рівня якості підготовки майбутніх фахівців з комп’ютерних наук. 
Модульне навчання характеризується спря-мованістю на результат і здійснюється здебіль-шого самостійно, відповідно до обґрунтованої послідовності та обраного студентом темпу, під контролем та за допомогою викладача. Такий підхід підвищує відповідальність студента за процес і результат навчання, його особистісну мотивацію щодо засвоєння знань, формування вмінь та навичок. В умовах модульного навчан-ня змінюються функції педагога, які стають ін-формаційними, консультативними, координую-чими і контролюючими [3, с. 517].  Основною характеристикою контекстного навчання є моделювання не тільки предметно-го, а соціального змісту майбутньої професійної діяльності. Відповідно до концепції контекстно-го навчання, розробленої А. О. Вербицьким, за-своєння змісту навчання краще відбувається не шляхом простої передачі студенту інформації, а в процесі його власної внутрішньої мотивацій-ної активності, спрямованої на професійну дія-льність. Особлива увага приділяється реалізації поступового, поетапного переходу студентів до базових форм діяльності більш високого рангу: від навчальної діяльності академічного типу до квазіпрофесійної діяльності (ділові та дидакти-чні ігри) і потім до навчально- професійної дія-льності (практика, стажування) [1]. 
Особистісно орієнтоване навчання – організа-ція навчання на засадах всебічного врахування індивідуальних потреб і можливостей учня (студента), глибокої поваги до його особистості, ставлення до нього як до свідомого і відповідаль-ного суб’єкта навчально-виховної взаємодії з ви-кладачем та іншими студентами. Метою цього типу навчання є створення умов (змісту, методів, середовища) для індивідуальної самореалізації особистості, її розвитку і саморозвитку [3, с. 626]. Окрім компонентів інформаційної культури, майбутні фахівці з комп’ютерних наук повинні вміти: гнучко адаптуватися в різних життєвих ситуаціях, самостійно здобувати необхідні знан-ня, вміло їх застосовувати для вирішення різно-

манітних проблем; самостійно критично мисли-ти, вміти бачити проблеми, які виникають у ре-альній дійсності, та шукати шляхи їх вирішення, використовувати сучасні технології; чітко усві-домлювати, де і яким чином можна застосувати здобуті ними знання; генерувати нові ідеї; само-стійно працювати над розвитком свого культур-ного рівня та інтелекту [7, с. 74].  Розробляючи стратегію підготовки фахівців з комп’ютерних наук, формуючи основні дидак-тичні, навчальні, методичні завдання організа-ції навчально-виховного процесу, вищі навчаль-ні заклади повинні, насамперед, враховувати світові тенденції розвитку наукових досліджень даного напряму, який, у свою чергу, залежить від розвитку сучасного виробництва. Сьогодні світове співтовариство все більше набуває рис постіндустріального або інформаційного суспі-льства, в якому знання, що подаються у вигляді інформаційних ресурсів, є головним досягнен-ням та найважливішим фактором економічного розвитку, а інформаційна індустрія – однією з основних галузей економіки [8, с. 16]. Феномен швидкого поширення Інтернету, розвиток тех-нологій мобільного зв’язку та його інтеграція в Інтернет, значний прогрес у технології розроб-ки програмного забезпечення та індустрії інфо-рмаційних ресурсів (content industry), форму-вання і стрімкий розвиток нових напрямів інфо-рмаційних технологій (ІТ): електронні бібліоте-ки, біоінформатика, квантова інформатика то-що – усе це характерні риси сучасності. Будь-яка технічна діяльність, що здійснюєть-ся за допомогою комп’ютера, передбачає: прое-ктування і створення апаратного забезпечення та систем програмного забезпечення; обробку, структурування та управління різноманітними видами інформації; виконання наукових дослі-джень за допомогою комп’ютерів; підвищення інтелектуальності комп’ютерних систем; ство-рення та застосування мультимедійних середо-вищ; пошук і збір інформації [14, с. 19]. Все це висуває перед вищими навчальними закладами завдання створення системи норма-тивно-методичних матеріалів, яка повинна бу-дуватися за модульним принципом, бути адап-тованою до розширення і враховувати інтегра-тивний характер навчання. Суть інтегративного підходу до навчального процесу відрізняється від інших підходів тим, що встановлення зв’язків між знаннями йде не від перебудови існуючих навчальних планів і програм, а шляхом дидактичного обґрунтуван-ня та перетворення реально існуючих зв’язків між поняттями, явищами, науками [4, с. 114]. 
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Компетентність випускників будь-якої спеці-альності оцінюється залежно від їх готовності до виконання конкретних практичних завдань. Фахівці даного напряму повинні мати: змістову 
теоретичну, в першу чергу математичну підго-
товку, а також підготовку з теоретичних, мето-дологічних та алгоритмічних основ галузей ІТ, що надасть їм можливість працювати з сучас-ною науково-технічною літературою, швидко адаптуватися до нових теоретичних наукових досягнень у галузі ІТ, застосовувати апарат ма-тематичного та імітаційного моделювання при розв’язанні прикладних і наукових завдань; фу-
ндаментальну підготовку з програмування як на концептуальному рівні, так і на рівні практи-чного застосування: володіння алгоритмічним мисленням та здібністю програмної реалізації алгоритмів розв’язання завдань; володіння тех-
нологією програмної реалізації програмного забезпечення; володіння методами програмної інженерії; розуміння границь можливості інфо-рматизації та алгоритмізації; набуття нетехні-
чних вмінь, а саме: робота в команді, планування роботи, неперервний контроль якості результа-ту роботи; вміння подавати результати роботи, обґрунтування пропозицій, розв’язання їх на професійному рівні [10, с. 31]. Упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) пот-ребує забезпечення можливості навчання сту-дентів за індивідуальною варіативною части-ною освітньо-професійної програми (ОПП), яку слід формувати з урахуванням як вимог замов-ників, так і особистих побажань студентів. КМСОНП передбачає стимулювання системати-чної самостійної роботи студентів протягом всього періоду навчання, з метою виявлення та розвитку їх творчих здібностей.  Кредитно-модульна система навчання харак-теризується наступним:  

− основний зміст навчального процесу поля-гає в розвитку навичок, необхідних для реа-лізації однієї з фундаментальних концепцій – “навчання впродовж усього життя”; 
− базовою формою навчання з використанням модульних технологій є самостійна робота студента під аудиторним (у формі консуль-тації і контролю) керівництвом викладача. Модульне навчання є невід’ємною частиною КМСОНП у вищому навчальному закладі. Компе-тентнісний підхід дає змогу визначити дві основ-ні складові модуля: змістову, націлену на набуття теоретичних знань, і квазіпрофесійну, яка сприяє формуванню професійних умінь та навичок.   А. В. Фурман вважає, що саме модульно-роз-вивальна система навчання сприяє поетапному 

змістовому взаємодоповненню інноваційно-освітньої та науково-дослідніцької діяльності педагогічного колективу та студентів, а в ре-зультаті здійснюється організація миследіяль-ності [12, с. 42]. Основними перевагами модульного навчан-ня М. А. Чошанов вважає: спрямованість на фор-мування мобільних знань; диференціація зміс-ту; різновиди форм і методів навчання; ефекти-вність рейтингового контролю [13, с. 18]. У сучасних умовах, при організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному за-кладі І–ІІ рівнів акредитації, враховуються осно-вні вимоги кредитно-модульної системи на-вчання, яка вимагає врахування принципу пое-тапності організації навчально-пізнавальної діяльності студентів.  Цікавим, на наш погляд, є підхід М. К. Лазаре-ва до визначення (виокремлення) основних ета-пів модульного навчання, що передбачає: спо-нукально-мотиваційний етап; етап первинного засвоєння теоретичного матеріалу; етап самос-тійної проблемно-пошукової роботи студентів з осмислення і поглиблення теоретичних знань; етап формування і розвитку репродуктивних навичок; способів діяльності; етап самостійних робіт завершеного характеру для формування пошукових, креативних, рефлексивних здібнос-тей і вмінь; етап систематизації провідних знань і вмінь, світоглядних ідей; етап самостій-ної творчої роботи (за вибором студентом теми і складності роботи); контрольно-узагальню-ючий етап [6, с. 69]. Одним із основних завдань кредитно-модульної системи організації навчального про-цесу є забезпечення можливості навчання сту-дентів за індивідуальною варіативною части-ною освітньо-професійної програми (ОПП), яка враховує вимоги замовників та побажання сту-дентів і сприяє їх професійному саморозвитку. 
Висновки. Аналізуючи особливості профе-сійної підготовки майбутнього фахівця їз ком-п’ютерних наук в сучасних умовах інформацій-ного суспільства дійшли висновку, що однієї з основних умов якісної підготовки є сформова-ність у випускників спеціальностей такої особи-стісної риси як самостійність. А формування високого рівня самостійності можливо в умовах побудови навчального процесу на основі сучас-них технологій навчання: модульного, особисті-сно орієнтованого, контекстного.  
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