
СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО РОБОТИ В КЛАСАХ 

ФІЗИКОМ ATEM АТИЧ НОГО ПРОФІЛЮ 
Анна Федорчук

(Житомир)
Інформаційно-технологічні перетворення висувають нові 

вимоги до підготовки педагога сучасної профільної школи. 
Оновлення змісту навчання потребує створення й використання 
нових освітніх систем, застосування інноваційних методів та 
засобів навчання, що потребує нової схеми підготовки вчителя 
інформатики, який готовий працювати в класах фізико- 
математичного профілю.

Проблемам підготовки вчителя інформатики до 
викладання шкільного курсу інформатики досліджували 
вітчизняні та зарубіжні науковці: Ж. Арсак, С. Бешенков, 
Л. Білоусова, В. Биков, Т. Бороненко, А. Бочкін, 
Б. Гершунський, М. Жалдак, Ю. Жук, В. Касаткін, Е. Кузнецов, 
М. Лапчик, Е. Мазинська, Е. Машбиць, В. Монахов, Н. Морзе, 
С. Овчаров, Ю. Рамський, І. Семакін, О. Спірін, О. Хазана, 
Є. Хеннер, О. Шляго, Г. Шугайло та ін.

Аналіз наукових джерел, у тому числі й педагогічних 
досліджень, дають нам можливість стверджувати, що недостатньо 
теоретично та методично дослідженим залишається такий аспект, 
ж  підготовка майбутніх учителів інформатики в умовах профільного 
навчання старшокласників у класах фізико-математичного 
профілю. Тому метою даної роботи є створення та опис моделі 
підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах 
фізико-математичного профілю, визначення функцій та 
структурних компонентів підготовки, окреслення критеріїв та 
показників готовності випускників ВНЗ до цього виду діяльності.

Створена модель підготовки майбутнього вчителя 
інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю 
основується на системі методичної підготовки майбутніх вчителів 
інформатики в педагогічних університетах Н. Морзе [2], структурі 
готовності майбутнього вчителя інформатики до професійного 
саморозвитку Т. Тихонової [4], індивідуально-диференційованому 
підході підготовки майбутніх вчителів інформатики С. Овчарова
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[3], моделі підготовки майбутніх учителів інформатики до 
впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання 
О. Усатої [55], моделі підготовки майбутнього вчителя в умовах 
нових інформаційних технологіях Р. Гуріна [1].

Результати вивчення проблеми формування професійної 
підготовки майбутнього вчителя інформатики дає можливість 
виокремити функції підготовки вчителя (діагностико- 
корегуюча, орієнтаційно-прогностична, конструктивно- 
проектувальна, організаційна, інформаційна, комунікативно- 
стимуляційна, дослідно-творча, аналітико-оцінна), що слугує 
передумовою визначення структурних компонентів 
(мотиваційно-цільовий, когнітивний, операційно-діяльнісний, 
емоційно-ціннісний, особистісно-позиційний, дослідницько- 
рефлексивний). Реалізація функцій системи залежить від рівня 
розвитку структурних компонентів в моделі готовності вчителя 
інформатики до роботи в класах фізико-математичного.

На основі аналізу наукових досліджень визначено критерії та 
показники професійної готовності майбутнього вчителя 
інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. 
Стійка готовність формується внаслідок єдності особистісних 
(мотиваційний, ціннісний, творчо-особистісний, результативно- 
рефлексивний) та процесуальних (діяльнісний, інформаційний) 
критеріїв.

Результатом становлення вчителя інформатики є його 
рівень сформованості готовності до профільного навчання. 
Проведене дослідження, дозволило визначити чотири рівні 
готовності майбутнього вчителя інформатики до роботи в 
класах фізико-математичного профілю, такі як: початковий 
(адаптивний), середній (елементарний), достатній (частково- 
пошуковий), високий (творчо-дослідницький).

Аналіз навчально-методичного супроводу підготовки 
майбутнього учителя інформатики дозволив нам розробити та 
теоретичного обґрунтувати модель підготовки майбутнього 
учителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного 
профілю на основі цілісного системного підходу до організації 
навчального процесу у вищому навчальному закладі. Дана 
модель є відкритою, постійно розвивається та за необхідності 
може бути доповнена новими елементами.
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