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Матеріали
конференції
висвітлюють
основні
напрями
розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій у відкритій освіті, розкривають
теоретичні та практичні аспекти застосування ІКТ в управлінні та
ресурсному забезпеченні освіти і науки.
Збірник адресований науковим і педагогічним працівникам, аспірантам
і студентам вищих навчальних закладів.
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ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Виразною ознакою розвитку національної системи освіти є розбудова її на
компетентністно орієнтованій основі, тому одним із пріоритетних завдань вищої
педагогічної освіти є зростання значення компетентності майбутнього фахівця.
Тому останнім часом активно обговорюється питання підготовки бакалаврів на
принципах і засадах компетентнісного підходу як такого, що забезпечує
підготовку фахівця відповідно до вимог сьогодення.
Беззаперечним є твердження про те, що компетентність майбутнього вчителя
має бути діагностичною. Ряд науковців, що вивчають проблему компетентнісного
підходу в освіті, акцентують увагу на складностях діагностики компетентностей
індивідуума.
Психологи Лайл М. Спенсер та М. Сайн виділяють як критерії компетентності
наступні її елементи: мотиви, цінності, психофізичні якості, а також знання та
навички. У своїй роботі науковці описують використання таких критерії, як
«найкраще виконання», «ефективне виконання», «виконання в проективному тесті,
демонстрація компетентностей під час виконання вправ». Філософ С.Ф.Клепко,
розглядаючи проблему впровадження компетентнісного підходу в освіту, виділяє
такий критерій, як час. Російські науковці А.М. Князев, Є.В. Земцова і
С.Н. Палецька, взявши за основу концепцію І.Я. Зимньої, розробили критерії оцінки
компонентів компетенції, а саме: готовності, знання, досвіду, регуляції та
ставлення. Критеріями виступають особливі риси, моторика, пізнавальні здібності,
особливості сприйняття та обробки інформації тощо.
Складовими структури інформаційно-комунікаційних компетентностей є такі
компоненти:
мотиваційно-ціннісний,
змістовно-проектувальний,
когнітивноопераційний та особистістно-рефлексивний.
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На констатуючому етапі експерименту було реалізовано моніторинг
виявлення
початкового
рівня
сформованості
інформаційно-комунікаційних
компетентностей студентів 2 року навчання спеціальностей «Інформатика»,
«Математика та основи інформатики», «Фізика та основи інформатики»
Житомирського державного університету імені Івана Франка. Загалом у дослідженні
взяло участь 67 студентів фізико-математичного факультету.
Студентам були запропоновані наступні форми роботи: тести з курсів
«Інформатика і ІКТ», «Програмування», «Теорія програмування», конкурс наукових
робіт, робота в парах та робота в групах, анкетування та опитування,
спостереження. Моніторинг відбувався на основі наступних критеріїв сформованості
інформаційно-комунікаційних компетентностей: мотиваційно-ціннісний, змістовнопроектувальний, когнітивно-операційний та особистістно-рефлексивний.
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Результати діагностики рівнів сформованості інформаційно-комунікаційних
компетентностей у студентів фізико-математичного факультету

Результати педагогічної діагностики дають змогу стверджувати, що в межах
традиційної системи навчання підготовки майбутнього фахівця недостатньо
ефективно відбувається формування трьох останніх компонентів інформаційнокомунікаційних компетентностей.
Інформаційно-комунікаційна компетентність, як і її структура, є динамічним
явищем, що залежить від змін в інформаційному середовищі і розвитку
комп'ютерних технологій. Тому одним з головних завдань підготовки бакалавра є
перетворення студента у фахівця, який зможе бути конкурентоспроможним на
ринку праці. А це потребує пошуку ефективних шляхів організації навчальновиховного процесу в навчальному закладі на засадах компетентнісного підходу.
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