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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Важливим пріоритетним напрямом розвитку військової 

технічної освіти України є впровадження засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій, що забезпечують подальше вдосконалення освітнього процесу, 

доступність та ефективність освіти, яка є рушійною силою техніко-технологічного 

розвитку суспільства і визначає прогрес його матеріальної основи. В умовах 

інформатизації суспільства і розвитку ринкової економіки, фахівці технічного 

профілю, виконуючи свої функціональні обов’язки, постійно стикаються з 

необхідністю пошуку і переробки інформації. Відповідно до цього складний і 

динамічний характер професійної діяльності сучасного інженера в аспекті його 

взаємодії із технічними і програмними засобами тісно пов’язаний із інформаційною 

діяльністю, що потребує обґрунтування основних компонентів інформаційної 

інфраструктури військової освіти та сформованості у нього відповідних 

професійних компетентностей для вирішення складних соціально-технічних 

викликів. Інформаційна компетентність стає важливою якістю особистості 

майбутніх інженерів вищих військових закладів освіти, завдяки чому підвищується 

результативність роботи з інформаційними ресурсами, забезпечується соціальне і 

професійне зростання та конкурентоспроможність фахівців технічної галузі. 

Для розуміння і вирішення досліджуваної проблеми на цей момент у 

педагогічній науці накопичений досить багатий фактичний матеріал теоретичних 

досліджень і практичних розробок як вітчизняних, так і зарубіжних учених: 

– проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, їхньої 

адаптації до реальної професійної діяльності перебували у полі зору А. Алексюка, 

Л. Вовк, С. Гончаренка, Н. Дем’яненко, В. Мадзігона, О. Мороза, Н. Ничкало, 

В. Радкевич, С. Сисоєвої, О. Хижної  та ін.;  

– комплекс питань професійної підготовки майбутніх інженерів розглянуто в 

дослідженнях А. Бєляєва, Ю. Вєтрова, Т. Волкової, М. Зиновкіної, Г. Козлакової, 

А. Кокарєвої, Е. Лузік та ін.; 

– теоретико-методологічні положення компетентнісного підходу та шляхи 

його впровадження в систему професійної освіти висвітлені в наукових працях 

Н. Бібік, В. Бондаря, Е. Зеєра, О. Спіріна, А. Хуторського, О. Шапран та ін.; 

– формування інформаційних та інформатичних компетентностей у сфері 

професійної підготовки фахівців вивчали О. Гончарова, М. Жалдак, В. Клочко, 

Л. Макаренко, В. Моторіна, Ю. Рамський, В. Ротар, І. Смирнова, Є. Смирнова-

Трибульська, О. Співаковський, О. Торубара, Ю. Шапран, С. Яшанов та ін. 

У підготовці майбутнього інженера не лише як професіонала, але й як 

особистості, готової до саморозвитку, самовиховання і самоосвіти, домінує 

компетентнісний, контекстний, особистісно-діяльнісний та інформаційний підходи. 

Це пов’язано з тим, що головним є не лише обсяг продуктивних знань, а й уміння 

застосовувати їх у професійній діяльності; спроможність фахівця бути готовим 

здійснювати професійну діяльність у швидкозмінних умовах інформаційного 

суспільства, оперувати, коригувати й керувати інформацією, швидко та ефективно 

приймати важливі рішення, вдосконалювати власні знання впродовж життя, що дає 
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можливості фахівцеві орієнтуватися у сучасному відкритому, динамічному 

інформаційному просторі. 

Теоретичний аналіз науково-педагогічної літератури показує, що, незважаючи 

на наявність низки праць, близьких до досліджуваної теми, проблема формування 

інформаційної компетентності майбутніх інженерів у вищих військових закладах 

освіти залишається недостатньо розробленою, оскільки питання її формування із 

урахуванням особливостей професійної діяльності, структурних компонентів 

інформаційного процесу в сучасних умовах інформатизації суспільства були 

недостатньо висвітлені. Саме тому в умовах реформування вищої військової 

технічної освіти в Україні виникла необхідність нових підходів до підготовки таких 

фахівців, особливо з огляду на те, що між соціальним замовлення та випускниками 

вищих військових закладів освіти виявляється невідповідність між попитом та 

пропозицією. Узагальнюючи вищесказане, можна констатувати, що актуальність 

представленого дослідження зумовлена наявністю певних суперечностей між: 

– орієнтацією вищої військової технічної освіти на реалізацію 

компетентнісного підходу, формування ключових компетентностей майбутніх 

інженерів та недостатнім рівнем сформованості інформаційної компетентності 

майбутніх інженерів вищих військових закладів освіти,  

– необхідністю формування інформаційної компетентності майбутніх 

інженерів як професійно значущих якостей та відсутністю науково обґрунтованих 

підходів цілісного вирішення окресленої проблеми;  

– впливом засобів інформаційно-комунікаційних технологій на формування 

інформаційної компетентності майбутніх інженерів та неефективним використанням 

їх у освітньому процесі вищого військового закладу освіти. 

Враховуючи об’єктивну потребу і соціальну значущість якісної професійної 

підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в умовах інформаційного 

суспільства, науково-професійної діяльності майбутнього інженера ВВЗО та 

прагнення вирішення зазначених суперечностей, була обрана проблема дослідження 

– впровадження в освітній процес вищих військових закладів освіти нових форм, 

методів, засобів і змісту навчання щодо формування інформаційної компетентності 

майбутнього інженера вищого військового закладу та практичній її реалізації. 

З огляду на проблему дослідження, її недостатню теоретичну, методичну та 

практичну розробленість сформульовано тему – «Формування інформаційної 

компетентності майбутніх інженерів у вищих військових навчальних 

закладах». З урахуванням змін у термінології відповідно до чинного в Україні 

Закону «Про освіту» (2017) поняття «вищі військові навчальні заклади» замінено на 

«вищі військові заклади освіти» (ВВЗО).   

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

роботу виконано відповідно до дослідницької теми наукової роботи кафедри 

інформаційних систем і технологій Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова «Зміст, форми, методи та засоби інформатичної підготовки» 

(державний реєстраційний номер 0109U006011).  

Тему дисертації затверджено вченою радою Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 7 від 27.02.2014 р.) та узгоджено 
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в Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології 

(протокол № 1 від 26.01.2016 р.). 

Мета дослідження полягає у визначенні, теоретичному обґрунтуванні 

організаційно-педагогічних умов і забезпеченні їхньої результативності у 

формуванні інформаційної компетентності майбутніх інженерів вищих військових 

закладів освіти на основі спроектованої структурно-функціональної моделі 

поетапного формування. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити дефінітивний апарат дослідження, схарактеризувати зміст, 

структуру та сутність інформаційної компетентності майбутніх інженерів. 

2. Визначити та теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови 

формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів вищих військових  

закладів освіти. 

3. Розробити й адаптувати структурно-функціональну модель поетапного 

формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів на основі 

спеціально створеного інформаційно-освітнього середовища. 

4. Експериментально перевірити ефективність запропонованих організаційно-

педагогічних умов та дієвість структурно-функціональної моделі поетапного 

формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів. 

Об`єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх інженерів у вищих 

військових закладах освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови та структурно-функціональна 

модель поетапного формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів 

у вищих військових закладах освіти. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз філософської, технічної, 

психолого-педагогічної та спеціальної літератури з проблеми формування 

інформаційної компетентності майбутніх інженерів вищих військових закладах 

освіти, аналіз нормативно-правових документів, навчальних планів, програм із 

метою усвідомлення наявної системи технічної підготовки майбутніх інженерів в 

Україні та визначення шляхів її вдосконалення; систематизація наукових положень 

для обґрунтування специфіки підготовки майбутніх інженерів вищих військових  

закладів освіти щодо формування їхньої інформаційної компетентності; порівняння 

отриманих результатів; емпіричні – анкетування, тестування, спостереження із 

метою визначення рівня сформованості інформаційної компетентності; 

педагогічний експеримент із метою визначення рівня педагогічної ефективності  

організаційно-педагогічних умов та спроектованої моделі процесу формування 

інформаційної компетентності майбутніх інженерів; статистичні – ранжирування 

отриманих результатів; кількісний і якісний аналіз емпіричних даних, їхня 

інтерпретація з використанням методів математичної статистики для підтвердження 

вірогідності здобутих результатів дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

– вперше теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

сукупність організаційно-педагогічних умов формування інформаційної 

компетентності майбутніх інженерів, що передбачає: побудову навчального 
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матеріалу на основі інтеграції звукової, текстової, графічної та відеоінформації; 

застосуванні алгоритмічних конструктів, які активізують самостійну навчально-

пізнавальну діяльність; посилення інформаційно-професійної підготовки майбутніх 

інженерів шляхом впровадження в освітній процес професійно орієнтованих завдань 

спецкурсу «Технологія формування інформаційної компетентності інженерів»; на 

основі компетентнісного, контекстного, особистісно-діяльнісного та інформаційного 

підходів спроектовано та впроваджено в освітній процес вищих військових  закладів 

освіти структурно-функціональну модель поетапного формування інформаційної 

компетентності майбутніх інженерів, описано її структуру та взаємоузгоджені 

складники; обґрунтовано структуру формування інформаційної компетентності 

майбутніх інженерів як сукупність взаємопов’язаних компонентів: мотиваційно-

ціннісного, операційно-діяльнісного, когнітивно-практичного та оцінювально-

рефлексивного, що доповнює теорію інженерно-технічної освіти; визначено критерії, 

показники та рівні (високий, середній, низький) сформованості інформаційної 

компетентності майбутніх інженерів;  

 уточнено та теоретично обґрунтовано зміст поняття «інформаційна 

компетентність майбутнього інженера» як професійно значущу якість особистості, 

що визначається як результат оволодіння теоретичними знаннями про методи і 

засоби обробки інформації; набуття навичок і практичних умінь використання 

технічних та програмних засобів; формування мотивації та психологічної 

готовності до застосування наявних та оволодіння новими засобами інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 подальшого розвитку набули методи навчання на основі застосування 

3D-4D-технологій, орієнтованих на підвищення рівня сформованості інформаційної 

компетентності у майбутніх інженерів вищих військових закладів освіти. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробленні й 

упровадженні в освітній процес спецкурсу «Технологія формування інформаційної 

компетентності інженерів» (144 години) для студентів спеціальності 

«Електромеханічні системи автоматизації та електропривід», що містить: навчальну 

програму, лекційний курс, лабораторний практикум, тестові завдання, орієнтовані 

на самостійну, активно-пізнавальну діяльність майбутніх інженерів вищих 

військових закладів освіти; методику діагностування рівня сформованості 

інформаційної компетентності майбутніх інженерів; комплекс дослідницьких, 

творчих, ігрових, інформаційних та практико-орієнтованих проектів, 

диференційованих та індивідуалізованих за складністю шляхом застосування 

проектних технологій із використанням пакетів прикладних програм, зумовлених 

міжпредметними зв’язками. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані в процесі 

підготовки інженерів вищих військових закладів освіти з метою вдосконалення 

рівня сформованості інформаційної компетентності в процесі вивчення як дисциплін 

інформатичного циклу, так і професійно орієнтованих дисциплін. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Військового інституту 

танкових військ Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» (акт від 26.10.2019 р.), Національної академії Державної 
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прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (акт № 100/131 від 

29.10.2019 р.), Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба (акт від 05.11.2019 р.), Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (акт від 09.11.2019 р.), Інституту спеціального 

зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (акт від 21.01.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Одержані результати дисертаційного 

дослідження є авторською розробкою щодо формування інформаційної 

компетентності майбутніх інженерів вищих військових закладів освіти. Ідеї та 

думки, що належать співавторам публікацій, у матеріалах дисертації не 

використовувалися. У статті у співавторстві з Л. Макаренко [5] автором описано 

сутнісні характеристики процесу формування інформаційної компетентності 

майбутніх інженерів ВВЗО; у співавторстві з О. Пучковим [7] – окреслено 

педагогічні чинники формування інформаційної компетентності фахівців; [8] – деякі 

особливості формування інформаційної компетентності фахівця. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях 

різних рівнів: міжнародних – «Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний 

діалог інтелектуалів» (Київ, 12.11.2015 р., форма участі – заочна), «Наукова еліта у 

розвитку держав» (Київ, 15-16.06.2016 р., форма участі – очна), «Сучасні методи, 

інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління 

організаційно-технічними та технологічними комплексами» (Харків, 23.11.2016 р., 

форма участі – очна), «Новітні чинники впливу на формування особистості студента 

– майбутнього лікаря» (Київ, 27.10.2016 р., форма участі – очна), «Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, 

перспективи» (Тернопіль, 09-10.11.2017 р., форма участі – заочна), «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Переяслав, 31.01.2017 

р., форма участі – заочна), «Професійна освіти в умовах сталого розвитку 

суспільства» (Київ, 08.11.2018 р., форма участі – очна), «Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» 

(Тернопіль, 05.04.2019 р., форма участі – заочна), «Професійне навчання персоналу 

– Європейський вибір» (Київ–Ізмаїл, 31.05-01.06.2019 р., форма участі – заочна), 

«Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» (Хмельницький, 5-

7.11.2019 р., форма участі – заочна), «Актуальні проблеми психології розвитку 

особистості» (Київ, 14-15.05.2020 р., форма участі – дистанційна очна), «Актуальні 

проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» (Київ, 29-30.05.2020 р., 

форма участі – дистанційна очна); всеукраїнських – «Філософія, суспільство, освіта: 

виклики сучасності» (Київ, 29.04.2014 р., форма участі – очна), «Підготовка 

компетентного фахівця в умовах глобалізаційних процесів» (Умань, 17.10.2014 р., 

форма участі – заочна), «Розвиток суспільних наук: європейські практики та 

національні перспективи» (Львів, 23-24.12.2016 р., форма участі – очна), «Науково-

методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (Київ, 19.04.2016 р., форма 

участі – заочна), «Наука України – погляд молодих вчених крізь призму сучасності» 

(Черкаси, 20-22.04.2017 р., форма участі – заочна), «Теорія і практика дистанційного 
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навчання у професійній освіті» (Київ, 28.02.2017 р., форма участі – заочна), 

«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (Переяслав, 

17.03.2017 р., форма участі – заочна), «Наука, освіта, суспільство: інструменти і 

механізми сучасного інноваційного розвитку» (Київ, 30-31.03.2018 р., форма участі 

– заочна), «Інновації в науково-педагогічній та інформаційній діяльності» (Ізмаїл, 

11-12.04.2019 р., форма участі – заочна). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження висвітлені в 

9 наукових працях (3 – у співавторстві), серед яких: 5 статей у наукових фахових 

виданнях, 1 – у зарубіжному виданні, 2 тези у збірниках матеріалів наукових 

конференцій, 1 спецкурс. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного 

розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (253 найменування, із 

них 88 – іноземною мовою), 5 додатків. Загальний обсяг роботи становить 206 

сторінок, з них 161 сторінка основного тексту. Робота містить 7 рисунків, 12 

таблиць на 30 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність i доцільність наукового пошуку з обраної 

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

зазначено її наукову новизну, теоретичне та практичне значення, вказано шляхи 

апробації й упровадження результатів у педагогічну практику. 

У першому розділі – «Теоретико-методичні засади формування 

інформаційної компетентності майбутніх інженерів у вищих військових 

закладах освіти» – з’ясовано стан наукової розробленості проблеми дослідження; 

проаналізовано сфери інженерної діяльності, зроблено ретроспективний аналіз 

розвитку інформаційних технологій у сучасному суспільстві; окреслено наукові 

підходи до визначення та обґрунтування сутності і змісту інформаційної 

компетентності майбутніх інженерів у вищих військових  закладах освіти.  

На основі аналізу стану досліджуваної проблеми в науково-педагогічній і 

спеціальній літературі було визначено, що теоретичну основу дослідження 

становлять: документи в галузі освіти та інформатизації освіти (Концепція розвитку 

освіти України на період 2015–2025 роки, Стратегія інноваційного розвитку України 

на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів; Закон України «Про вищу 

освіту» (2016), Закон України «Про освіту» (2017) та ін.; Закони України «Про 

інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про 

Концепцію Національної програми інформатизації», «Про Національну програму 

інформатизації», «Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної 

політики та забезпечення інформаційної безпеки України», Державна цільова 

науково-технічна програма «Впровадження і застосування грід-технологій на 2009–

2013 роки», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007–2015 роки») зі змінами та доповненнями. 

Встановлено, що успішність професійної діяльності інженерів будь-якого 

напрямку – виконавського, творчого, організаційно-управлінського – залежить від 
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сформованості у них інформаційної компетентності.  

Дефінітивний аналіз поняття «інформаційна компетентність майбутнього 

інженера вищого військового закладу освіти» засвідчив його складність і 

взаємозв’язок з такими категоріями, як «інформація», «компетентність», 

«інформаційна компетентність», «цифрова компетентність».  

Зокрема компетентність тлумачиться як багатоаспектна, інтегральна, 

динамічна властивість, що характеризує професійну цінність майбутнього фахівця. 

Вона є ідеальною моделлю способу реалізації особистісних проявів шляхом 

здійснення інформаційної діяльності фахівця. 

Вивчення сучасного стану проблеми дослідження показало, що під 

інформаційною компетентністю часто розуміють зміст і ступінь задоволення 

інформаційних потреб особистості; знання способів і закономірностей пошуку, 

передачі, обміну, обробки та зберігання інформації; вміння використовувати засоби 

інформаційних технологій у різних сферах діяльності; здатність фахівця успішно 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

На підставі цього під інформаційною компетентністю розуміємо інтегральну 

якість особистості, що характеризує успішність інформаційної діяльності фахівця, 

що відображає здатність і готовність реалізувати знання, вміння, навички і способи 

інформаційної діяльності.  

У процесі теоретичного дослідження (А. Бєляєва, Т. Волкової, Г. Козлакової, 

Е. Лузік та ін.) виявлено, що особливостями інженерної діяльності виступає 

опосередкована взаємодія із об’єктом управління через систему технічних пристроїв 

та програмних засобів; творча розумова діяльність, що потребує постійного 

оновлення наукових знань; творче інженерне мислення, яке забезпечує можливість 

ефективної взаємодії з новими технологіями і технікою майбутніх поколінь.  

У процесі аналізу професійної діяльності майбутнього фахівця-інженера, 

виявлені основні функції цієї діяльності, які полягають в інтелектуальному 

забезпеченні процесу створення нової техніки, отриманні необхідної науково-

технічної та соціально-економічної інформації, участю у виробництві нової техніки 

на основі вже відомих знань; цілеспрямованому генеруванні нестандартних 

інженерних ідей, знаходженні нових шляхів вирішень професійних проблем. 

Остання функція вказує на необхідність формування у майбутніх інженерів 

здатності до постійного самовдосконалення. 

На основі аналізу особливостей і функцій інженерної діяльності встановлено, 

що майбутньому інженерові недостатньо володіти певним багажем знань. Він 

повинен вміти легко адаптуватися до новітніх тенденцій і напрямів у галузі своєї 

професійної діяльності, самостійно знаходити і використовувати нову інформацію 

відповідно до рівня розвитку науково-технічного прогресу.  

Результати теоретичного аналізу особливостей професійної діяльності 

майбутніх інженерів дали змогу представити структуру інформаційної 

компетентності майбутнього інженера ВВЗО, що містить такі складові:  

– фахові компетентності – це чітко визначена й обґрунтована сукупність 

знань, умінь, навичок та здатностей таких спрямувань, які є функціонально 

важливими і необхідними для виконання діяльності, передбаченої фахом 
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майбутнього інженера; 

– спеціальні (інформаційні) – набір знань, умінь, навичок та здатностей, що 

визначає сутність конкретних спрямувань у межах фаху майбутнього інженера, дає 

можливість сформувати структуру його професійної компетентності з урахуванням 

специфіки інформаційної діяльності.  

Отже, основним завданням формування інформаційної компетентності 

майбутніх інженерів ВВЗО стає створення зовнішніх умов, завдяки яким 

формується якість особистості, необхідна для подальшої професійної діяльності. 

Таким чином, інформаційна компетентність майбутніх інженерів 

визначається як інтегральна, сенсорно, інтелектуально й особистісно зумовлена 

якість, що дає змогу активно включатися в інформаційний процес взаємодії з 

технікою і технологіями, відображає здатність і готовність приймати правильні та 

своєчасні рішення в умовах надлишку (нестачі), високого темпу сприйняття 

(обробки) інформації. 

Під формуванням інформаційної компетентності майбутніх інженерів у 

ВВЗО розуміємо неперервне, цілісне, спеціально організоване інформаційно-освітнє 

середовище шляхом взаємодії між викладачем і студентом, яке характеризується 

необоротністю і спрямованістю на становлення нової якості – інформаційної 

компетентності, що визначається як результат оволодіння теоретичними знаннями 

про методи і засоби обробки інформації; набуття навичок і практичних умінь 

використання технічних та програмних засобів; формування мотивації та 

психологічної готовності до застосування наявних та оволодіння новими засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

У другому розділі – «Програмно-методичне забезпечення процесу 

формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів у вищих 

військових закладах освіти» – розглянуто програмно-методичне забезпечення 

процесу формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів; 

спроектовано й описано структурно-функціональну модель поетапного формування 

інформаційної компетентності; окреслено шляхи та організаційно-педагогічні умови 

ефективного формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів ВВЗО. 

Результативність процесу формування інформаційної компетентності 

майбутніх інженерів детермінована впровадженням в освітній процес вищих 

військових закладів освіти визначених організаційно-педагогічних умов (сукупність 

заходів і чинників, що впливають на всі компоненти освітнього процесу), а саме: 

– побудова навчального матеріалу на основі інтеграції звукової, текстової, 

графічної та відеоінформації, що сприяє активізації у майбутніх інженерів 

полімодального сприйняття із урахуванням його домінантного типу і зумовлено 

тим, що, по-перше, будь-яке навчання завжди успішніше, якщо проводиться з 

опорою на провідну модальність сприйняття; по-друге, важливо враховувати рівень 

організації модальності (найбільш значущими для майбутньої професійної 

діяльності інженера є візуальна, аудіальна, кінестетична модальності. Сигнали 

різних модальностей є основою побудови полімодальних інформаційних моделей, 

де інформація представлена за допомогою декількох органів почуттів одночасно. 

З’єднання потоків інформації різної модальності (звук, текст, графіка, відео) 
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активізує усі канали сприйняття і реалізується за допомогою застосування 

мультимедійного способу її представлення, заснованого на технічних і програмних 

засобах);  

– застосування алгоритмічних конструктів, які активізують самостійну 

навчально-пізнавальну діяльність, розкривають необхідність врахування факторів, 

що впливають на навчання майбутніх інженерів, де провідна роль належить 

сформованим операціям розумової діяльності, які допомагають досягати нових 

рівнів знань у процесі професійного становлення. Ефективне формування умінь і 

навичок інформаційної діяльності у майбутніх інженерів здійснюється в процесі 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності тощо). 

– розроблення педагогічного інструментарію для реалізації самоосвітньої 

діяльності та самопрезентації шляхом упровадження авторського спецкурсу 

«Технологія формування інформаційної компетентності інженерів» та методичних 

рекомендацій (посилення інформаційно-професійної підготовки майбутніх 

інженерів через застосування в освітньому процесі професійно орієнтованих 

завдань, спрямованих на формування позитивної стійкої мотивації до виконання 

функціональних обов'язків, запитів за професійним спрямуванням, підготовки 

майбутніх інженерів до інформаційної діяльності в аспекті їх взаємодії із 

технічними і програмними засобами тощо). 

У ролі додаткової організаційно-педагогічної умови виступає орієнтація 

професійної підготовки студентів вищих військових закладів освіти на вимоги 

європейських та міжнародних стандартів щодо інформаційної компетентності як 

чинника формування конкурентоспроможного фахівця (виокремлено проекти, які 

оцінюють інформаційну компетентність фахівців: Portugal MoU – Cisco Network 

Academy (Португалія), Holland MoU for secondary schools (для профільних шкіл, 

Нідерланди), Italy – EUCIP in university syllabus (Італія), UK – public funding for 

industry certifications (Велика Британія), Ireland – Higher Education & Training Awards 

Council (Ірландія), UNESCO – ICT Competence Framework for Teachers (ЮНЕСКО) 

тощо). 

Взаємозумовленість організаційно-педагогічних умов уможливлює наскрізне 

та цілісне формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів вищих 

військових закладів освіти. 

На основі компетентнісного, контекстного, особистісно-діяльнісного та 

інформаційного підходів спроектовано структурно-функціональну модель 

поетапного формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів, 

описано її структуру та взаємоузгоджені складники, зокрема цільового; 

технологічного, результативно-оцінного (рис. 1). 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурнo-функціoнальна мoдель поетапного фoрмування 

інфoрмаційнoї кoмпетентнoсті майбутніх інженерів ВВЗО. 
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Стандарт вищої освіти 

 

Закон України  

«Про вищу освіту»  

Освітньо-професійна 

програма 

Мета: 

сформувати інформаційну компетентність майбутніх інженерів 

Принципи: 
– міждисциплінарної інтеграції;  

– конструктивної взаємодії; 

– формування творчої особистості; 
– організації самоосвіти. 

Підходи: 
– компетентнісний; 

– контекстний; 

– особистісно-діяльнісний; 

– інформаційний. 

Проблемне навчання, лекція-візуалізація; проблемна лекція; 
комбінована лекція; наукова онлайн-конференція; вебінари; 
творчі вечори; екскурсії та ін. 

Комп’ютерний клас; мультимедійний проектор; інтерактивна 
дошка; мультимедійні технології (аудіо, відео); інтернет-

технології; соціальні мережі та ін. 
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Організаційно-педагогічні умови: 

 

 спрямованість в організації та реалізації аудиторної роботи на позитивно-
ціннісне ставлення студентів ВВЗО до проблеми формування професіоналізму; 

 інформатизація навчально-виховного та соціокультурного процесу ВВЗО; 
 впровадження в навчальний процес ВВЗО спецкурсу «Технологія 

формування інформаційної компетентності інженерів» для забезпечення 
інтенсифікації навчального процесу;  

 орієнтація професійної підготовки до вимог європейських та міжнародних 

стандартів щодо інформаційної компетентності. 

Критерії: 

мотиваційно-ціннісний; 
операційно-діяльнісний; 
когнітивно-практичний; 
оцінювально-рефлексивний 

Рівні: 

високий, 
середній, 

низький 

Результат – сформованість інформаційної компетентності  

майбутніх інженерів ВВЗО 

Компонент наукового забезпечення 

Нормативний компонент  

Форми 

Засоби 

Методи

и 

Метод проектів; інтерактивні ігри; мозковий штурм; 

квест та web-квест; case-study тощо. 
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Моніторинг сформованості інформаційної компетентності  

майбутніх інженерів ВВЗО 
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У цільовому блоці представлено мету дослідження (сформувати інформаційну 

компетентність майбутніх інженерів). Цільовий блок визначає вимоги до організації 

досліджуваного процесу, на основі яких викладач здійснює формування 

інформаційної компетентності майбутніх інженерів. Нормативний компонент 

відображає сучасний стан і перспективи розвитку системи вищої професійної освіти.  

У технологічний блок включено підходи (компетентнісний, контекстний, 

особистісно-діяльнісний та інформаційний) та принципи організації процесу 

формування інформаційної компетентності студентів (курсантів) вищих військових 

закладів освіти (міждисциплінарна інтеграція, конструктивна взаємодія, 

формування творчої особистості, організація самоосвіти). Цей блок містить 

організаційно-педагогічні умови формування інформаційної компетентності 

студентів вищих військових закладів освіти та синтез методів, засобів і форм 

поетапного формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів. У 

результативно-оцінювальному блоці представлено результат педагогічного процесу 

– сформованість інформаційної компетентності майбутніх інженерів вищих 

військових закладів освіти.  

Теоретичні аспекти аналізу проблеми дослідження уможливили проектування 

структурно-функціональної моделі поетапного формування інформаційної 

компетентності майбутніх інженерів ВВЗО та виокремлення критеріїв 

(мотиваційно-ціннісний, операційно-діяльнісний, когнітивно-практичний, 

оцінювально-рефлексивний), показників і рівнів сформованості її структурних 

компонентів. 

Зокрема, мотиваційно-ціннісний критерій визначає внутрішні мотиви 

вивчення інформаційних технологій у майбутнього інженера, особливо в процесі їх 

зміни і розвиткові та мотиви їх застосування до здійснення професійної діяльності; 

oпераційнo-діяльнісний – ефективність і продуктивність здійснення різних видів 

інформаційної діяльності залежно від форми її представлення та засобів роботи з 

нею; когнітивно-практичний – визначає здатність добирати програмні продукти та 

засоби інформаційно-комунікаційних технологій для реалізації різних видів 

професійної діяльності; спеціальні знання в галузі інформаційних технологій та 

загальні базові знання з дисциплін професійно орієнтованого та інформатичного 

циклу; оцінювально-рефлексивний визначає ставлення до себе, до власної практичної 

діяльності, передбачає самосвідомість, самоконтроль, самооцінку, розуміння власної 

значущості і розуміння результатів своєї діяльності, відповідальність за результати 

своєї діяльності, пізнання себе і самореалізація у професійній діяльності. 

Відповідно до визначених критеріїв та показників визначено рівні 

сформованості інформаційної компетентності майбутніх інженерів у процесі 

професійної діяльності – високий, середній, низький. 

Спроектована модель поетапного формування інформаційної компетентності 

студентів вищих військових закладів освіти характеризується: 

 цілісністю, оскільки всі зазначені блоки взаємопов’язані між собою, 

несуть певне смислове навантаження і працюють на кінцевий результат; 
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 відкритістю, оскільки модель вбудована в контекст системи професійної 

підготовки майбутніх інженерів як додаткова, але самостійна ланка; 

 прагматичністю, оскільки модель є засобом організації практичних дій 

викладача, спрямованих на формування інформаційної компетентності майбутніх 

інженерів. 
Таким чином, розроблена структурно-функціональна модель поетапного 

формування інформаційної компетентності студентів вищих військових закладів 
освіти дає можливість зрозуміти процес формування в його цілісності і з 
урахуванням окремих елементів, аналізувати недоліки і переваги цього процесу, а 
отже, вносити в процес навчання певні корективи. 

У третьому розділі – «Організація і результати дослідно-експериментальної 
роботи» – описано проведений педагогічний експеримент із перевірки ефективності 
визначених організаційно-педагогічних умов формування інформаційної 
компетентності майбутніх інженерів вищих військових закладів освіти; 
представлено основні етапи педагогічного експерименту та експериментальні бази 
його проведення; здійснено порівняльний аналіз результатів дослідно-
експериментальної роботи. 

Для перевірки результативності визначених організаційно-педагогічних умов 

в освітній процес підготовки майбутніх інженерів було впроваджено спецкурс 

«Технологія формування інформаційної компетентності інженерів» для підвищення 

ефективності сформованості інформаційної компетентності.  

Дослідження проводилося впродовж 2014-2019 навчальних років на базі 

Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Військового інституту танкових військ Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Інституту спеціального зв’язку 

та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Харківського 

національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, фахівців за 

напрямом підготовки 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за 

спеціалізаціями.  

До дослідно-експериментальної роботи було залучено 317 респондентів – 

здобувачів освіти «бакалавр», розподілених на експериментальні групи (161 особа), 

які цілеспрямовано навчалися за запропонованою експериментальною методикою, 

та контрольні групи (156 осіб), що навчалися за традиційною методикою.  

Кожен етап експериментальної роботи охоплював визначення її цілей, завдань, 

змісту; аналіз отриманих дослiдницькиx результатів. Параметричні заміри в 

експериментальних i контрольних групах на всіх етапах експерименту 

(констатувальному, формувальному, завершальному) виконувалися за єдиними 

критеріями. 

Проведення експерименту підпорядковувалося взаємозв’язку між теоретично 

обґрунтованими положеннями з проблеми й експериментально отриманими даними 

для перевірки ефективності визначених організаційно-педагогічних умов та 

спроектованої моделі поетапного формування інформаційної компетентності 

дослідження. 
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Констатувальний експеримент дослідження проводився у два етапи з метою 

формування об’єктивної картини, яка б відображала кількісний рівень та якісні 

характеристики сформованості інформаційної компетентності курсантів: 

діагностичний – з’ясування сутності мети експерименту та визначення основних 

показників рівнів сформованості інформаційної компетентності; прогностичний – 

визначення мети і завдань дослідження, формування організаційно-педагогічних 

умов та розроблення на їх основі складових структурно-функціональної моделі 

поетапного формування інформаційної компетентності майбутнього інженера; 

прогнозування очікуваних результатів. 

Проведений констатувальний етап дослідження підтвердив необхідність 

упровадження нових підходів до організації професійної підготовки майбутніх 

інженерів із метою підвищення рівня сформованості їхньої інформаційної 

компетентності. 

Для діагностики наявності в мотиваційно-ціннісному компоненті у студентів 

окремих мотивів до навчання, використовувався тест «Визначення мотивації» за 

методикою Н. Бадмаєвої, а рівні мотивації життєвих завдань студентів – за 

методикою Т. Титаренко. Для дослідження рівнів сформованості інформаційної 

компетентності інженерів в контрольних групах (КГ) і  експериментальних групах 

(ЕГ) застосовували індикаторний метод, запропонований С. Катаєвою, Ю. Лободою, 

О. Хомяковим. 

У процесі дослідження використовувався розроблений авторський елективний 

спецкурс «Технологія формування інформаційної компетентності інженерів», що 

містив: навчальну програму, лекційний курс, лабораторний практикум, тестові 

завдання, орієнтовані на самостійну, активно-пізнавальну діяльність майбутніх 

інженерів; методику діагностування рівня сформованості інформаційної 

компетентності; методичні рекомендації щодо проведення занять із застосуванням 

засобів ІКТ та добору оптимальних пакетів прикладних програм, зумовлених 

міжпредметними зв’язками.  

Вивчення спецкурсу передбачало орієнтацію на вимоги державних, 

міждержавних та світових стандартів, які існують і діють на території України та які 

використовують під час побудови технічної документації у приладобудівній галузі 

промисловості; можливості сучасних графічних редакторів (векторна та растрова 

графіка) для моделювання об’єктів, виконання та редагування їх зображень і 

креслень за допомогою САПР, а також підготовки конструкторсько-технологічної 

документації; фундаментальну графічно-інформаційну підготовку з орієнтуванням 

на фаховий профіль спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривід». 

Зростання показників сформованості інформаційної компетентності було 

досягнуто не лише шляхом упровадження в освітній процес структурно-

функціональної моделі поетапного формування інформаційної компетентності, 

визначених організаційно-педагогічних умов, але й через дотримання  дидактичних 

принципів (особистісного цілепокладання студента; індивідуалізації у виборі 

освітньої траєкторії; поліпредметного освітнього процесу; оптимальності й 

продуктивності навчання; ситуативності; рефлексивності у навчанні через 
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організацію і проведення майстер-класів, наукових і навчально-методичних 

семінарів, круглих столів, вебінарів; упровадження нових форм навчання  

(опосередковані ІТ індивідуальні заняття; консультації); самостійна робота; 

контрольні заходи, застосування елементів дистанційного навчання (Moodle, Google 

Drive, SkyDrive, Google Meet, Web-сайту викладача тощо). 

Формування інформаційної компетентності є вкрай необхідним для сучасної 

освіти, оскільки дає змогу поєднати традиційне та інноваційне навчання; змінити 

методи і зміст; зблизити процес навчання й процес наукового дослідження; значно 

ефективніше вирішити суперечності між формально-логічним вивченням 

навчальних дисциплін і творчою дослідницькою діяльністю майбутнього інженера; 

сприяти його професійному становленню і зростанню. 

Результати експериментально-дослідної роботи за визначеними критеріями 

щодо сформованості інформаційної компетентності в КГ і ЕГ на різних етапах 

педагогічного експерименту, представлено в табл. 1.  

Таблиця 1 

Результати експериментально-дослідної роботи (%) 

  Рівні 
 

Критерії 
Групи 

Початок експерименту Завершення експерименту 

Високий Середній Низький Високий Середній Низький 

Мотиваційно-

ціннісний 

КГ 
13,21 56,60 30,19 26,41 39,62 29,97 

ЕГ 
14,26 55,54 30,20 42,86 46,43 10,71 

Операційно-

діяльнісний 

КГ 
20,75 33,97 45,28 22,64 35,85 41,51 

ЕГ 
21,43 33,93 44,64 35,71 48,22 16,07 

Когнітивно-

практичний 

КГ 
10,32 46,26 43,42 17,87 46,27 35,86 

ЕГ 
11,50 45,73 42,77 39,28 51,78 8,94 

Оцінювально-

рефлексивний 

КГ 
11,33 35,84 52,83 18,88 37,75 43,37 

ЕГ 
10,71 37,51 51,78 32,14 55,36 12,50 

 

Порівняльний аналіз результатів визначення рівнів сформованості 

інформаційної компетентності майбутніх інженерів ВВЗО, залучених до 

експериментального дослідження, засвідчує наступні зміни:  

 за мотиваційно-ціннісним критерієм: високий рівень сформованості 

інформаційної компетентності зріс у КГ на 13,2 %, у ЕГ – на 28,6 %; середній рівень 

знизився у КГ на 17 %, у ЕГ – на 9,11 %; низький рівень знизився у КГ на 0,22 %, у 

ЕГ – на 19,5 %; 

 за операційно-діяльнісним: високий рівень сформованості інформаційної 

компетентності у КГ зріс на 1,89 %, у ЕГ – на 14,28 %; середній – у КГ на 1,88 %, у 

ЕГ – на 14,29 %; а низький рівень знизився у КГ на 3,77 %, у ЕГ – на 28,6 %;  
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 за когнітивно-практичним: високий рівень сформованості інформаційної 

компетентності у КГ зріс на 7,55 %, у ЕГ – на 27,78 %; середній рівень у КГ майже 

не змінився – 0,01%, у ЕГ зріс на 6,05 %; щодо низького рівня, то він знизився у КГ 

на 7,56 %, у ЕГ – на 33,8 %; 

 за оцінювально-рефлексивним критерієм: високий рівень сформованості 

інформаційної компетентності у КГ зріс на 7,55 %, у ЕГ – на 21,43 %; середній 

рівень у КГ зріс на 1,91 %, у ЕГ – на  17,85%; щодо низького рівня, то він знизився у 

КГ на 9,46 %, у ЕГ – на 39,28 %.  

Загалом співвідношення рівнів сформованості інформаційної компетентності у 

досліджуваних відображає позитивні зрушення, що відбулися в експериментальних 

групах. 

Отже, результати засвідчують, що у респондентів експериментальних груп 

спостерігалося більш виражене зростання рівня  інформаційної компетентності, яка 

сформувалася на високому і достатньому рівнях на противагу з респондентами 

контрольних груп, де зростання відбувалося дуже повільно. Вищезазначене 

підтвердило припущення, що рівень сформованості інформаційної компетентності 

можна підвищити шляхом упровадження в освітній процес спецкурсу «Технологія 

формування інформаційної компетентності інженерів», дотримання визначених 

організаційно-педагогічних умов у спеціально створеному інформаційно-освітньому 

середовищі, а також у процесі навчання за поетапною структурно-функціональною 

моделлю формування інформаційної компетентності. Можна стверджувати, що 

завдання дослідження виконані, а мета досягнута.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне обґрунтування й нове 

вирішення проблеми формування інформаційної компетентності майбутніх 

інженерів ВВЗО; доведено ефективність цього процесу; виокремлено компоненти та 

визначено критерії, показники і рівні сформованості досліджуваного феномена; 

вдосконалено та визначено шляхи підвищення рівня сформованості інформаційної 

компетентності майбутніх інженерів вищих військових закладів освіти через 

упровадження в освітній процес спецкурсу «Технологія формування інформаційної 

компетентності інженерів».  

У процесі дослідження зроблено такі висновки:  

1. На основі аналізу науково-педагогічної, психолого-методичної та спеціальної 

літератури було визначено, що теоретичну основу дослідження становлять: 

нормативно-правові документи в галузі освіти та інформатизації освіти зі змінами та 

доповненнями; концептуальні положення філософії, соціології, теорії професійного 

навчання та розвитку (В. Андрущенко, В. Бех, І. Зязюн, Г. Сєлєвко); методологічні 

аспекти дослідження інформаційного суспільства (Д. Белл, М. Кастельс, 

Д. Тапскотт, Е. Тоффлер та ін.); особливості професійного становлення особистості 

та формування її професійної компетентності (Р. Бернс, К. Доуле, А. Маслоу, 

Дж. Сьюпер, Дж. Холланд, О. Хуторський та ін.); психологічні та педагогічні основи 

впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний 

процес (В. Биков, М. Вайнтрауб, Б. Гершунський, М. Жалдак, Н. Морзе, 
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Л. Макаренко, Ю. Рамський, В. Ротар, О. Спірін, Ю. Шапран, С. Яшанов та ін.); 

теоретико-методичні засади формування компетентності інженерів (О. Коваленко, 

Л. Латишев, С. Молчанов, В. Попова та ін.); проблеми сучасної військової 

педагогіки і психології (О. Барабанщиков, М. Варій, П. Корчемний, П. Крамаренко, 

Л. Лаптев, В. Осьодло, В. Ягупов); застосування засобів інформаційних технологій у 

системі професійної підготовки військових спеціалістів (Г. Бірюков, Ю. Горєлов, 

О. Зачко, О. Козлов, Ю. Коленко, В. Клімов А. Кузик, В. Лєбеденко, А. Міхно, 

Д. Никифорчук, Т. Рак, П. Стефаненко, В. Яковлєв та ін.), що дало змогу визначити 

ступінь розробленості проблеми щодо формування інформаційної компетентності у 

майбутніх інженерів вищих військових закладів освіти; з’ясувати наявність різних 

підходів щодо визначення змісту та сутності інформаційної компетентності у 

вітчизняній і зарубіжній науці; її змістові основи і характер прояву в 

інформаційному просторі.  

Проаналізувавши дефінітивний апарат дослідження, встановлено, що 

інформаційна компетентність майбутнього інженера – це професійно значуща 

якість особистості, що визначається як результат оволодіння теоретичними 

знаннями про методи і засоби обробки інформації; набуття навичок і практичних 

умінь використання технічних та програмних засобів; формування мотивації та 

психологічної готовності до застосування наявних та оволодіння новими засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Обґрунтовано структуру формування інформаційної компетентності майбутніх 

інженерів як сукупність взаємопов’язаних компонентів, які доповнюють один 

одного: перший – особистісний, який характеризується особистісними якостями 

фахівця, необхідними для успішного здійснення професійної діяльності та 

застосування засобів інформаційних технологій; другий – професійно-

інформаційний, який визначає здатність фахівця застосовувати засоби 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вирішення професійних завдань. 

2. Визначено та теоретично обґрунтовано сукупність організаційно-

педагогічних умов процесу формування інформаційної компетентності майбутніх 

інженерів вищих військових  закладів освіти. 

Перша умова – побудова навчального матеріалу на основі інтеграції звукової, 

текстової, графічної та відеоінформації, що сприяє активізації у майбутніх інженерів 

полімодального сприйняття з урахуванням його домінантного типу і обумовлено 

тим, що, по-перше, будь-яке навчання завжди успішніше, якщо проводиться з 

опорою на провідну модальність сприйняття; по-друге, важливо враховувати рівень 

організації модальності (найбільш значущими для майбутньої професійної 

діяльності інженера є візуальна, аудіальна, кінестетична модальності. Сигнали 

різних модальностей є основою побудови полімодальних інформаційних моделей, 

де інформація представлена за допомогою декількох органів почуттів одночасно. 

З’єднання потоків інформації різної модальності (звук, текст, графіка, відео) 

активізує всі канали сприйняття і реалізується за допомогою застосування 

мультимедійного способу її представлення, заснованого на технічних і програмних 

засобах). 

Друга умова – застосування алгоритмічних конструктів, які активізують 
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самостійну навчально-пізнавальну діяльність, розкривають необхідність врахування 

факторів, що впливають на навчання майбутніх інженерів, де провідна роль 

належить сформованим операціям розумової діяльності, які допомагають досягати 

нових рівнів знань у процесі професійного становлення. Ефективне формування 

умінь і навичок інформаційної діяльності в майбутніх інженерів здійснюється в 

процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності тощо. 

Третя умова – розроблення педагогічного інструментарію для реалізації 

самоосвітньої діяльності та самопрезентації внаслідок упровадження авторського 

спецкурсу «Технологія формування інформаційної компетентності інженерів» та 

методичних рекомендацій (посилення інформаційно-професійної підготовки 

майбутніх інженерів через введення в освітній процес професійно орієнтованих 

завдань, спрямованих на формування позитивної стійкої мотивації до виконання 

функціональних обов’язків, запитів за професійним спрямуванням, підготовки 

майбутніх інженерів до інформаційної діяльності в аспекті їх взаємодії із технікою і 

технологіями тощо). 

У ролі додаткової організаційно-педагогічної умови виступає орієнтація 

професійної підготовки студентів вищих військових закладів освіти на вимоги 

європейських та міжнародних стандартів. 

3. Розроблено й адаптовано до освітнього процесу структурно-функціональну 

модель поетапного формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів 

на основі спеціально створеного інформаційно-освітнього середовища. 

У прoцесі теoретичнoгo дoслідження oбґрунтoванo та експериментальнo 

перевіренo структурнo-функціoнальну мoдель поетапного фoрмування 

інфoрмаційнoї кoмпетентнoсті у  майбутніх інженерів ВВЗО, oписанo її структуру та 

взаємoузгoджені складники: цільoвий блoк (фoрмування інфoрмаційнoї 

кoмпетентнoсті; Стандарт вищої освіти зі спеціальності «Електромеханічні системи 

автоматизації та електропривід», Закoн України «Прo вищу oсвіту», OПП); 

технoлoгічний блoк (містить підхoди (кoмпетентнісний, кoнтекстний, oсoбистіснo-

діяльнісний та інформаційний) і принципи oрганізації прoцесу фoрмування 

інфoрмаційнoї кoмпетентнoсті студентів вищих військових закладів освіти 

(міждисциплінарнoї інтеграції, кoнструктивнoї взаємoдії, фoрмування твoрчoї 

oсoбистoсті, oрганізації самooсвіти); oрганізаційнo-педагoгічні умoви фoрмування 

інфoрмаційнoї кoмпетентнoсті майбутніх інженерів вищих військових закладів 

освіти та синтез метoдів, засoбів і фoрм інфoрмаційних технoлoгій); результативнo-

oцінний блoк (мoнітoринг сфoрмoванoсті інфoрмаційнoї кoмпетентнoсті майбутніх 

інженерів у прoцесі прoфесійнoї підгoтoвки: діагнoстика, критерії, пoказники, рівні). 

У результаті прoведенoгo аналізу та виявлених oсoбливoстей професійної 

діяльності інженера, були виділені критерії сформованості інформаційної 

компетентності майбутніх фахівців інженерії: мoтиваційно-ціннісний критерій 

визначає внутрішні мотиви майбутнього інженера щодо вивчення інформаційних 

технологій, особливо в процесі їх зміни та розвитку; мотиви їхнього застосування до 

здійснення професійної діяльності; технологічний визначає ефективність і 

продуктивність здійснення інформаційної діяльності (вміння користуватися 

засобами інформаційних технологій, володіння методами отримання, зберігання, 
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обробки і передачі інформації); кoгнітивний критерій визначає рівень засвоєння 

професійних знань для майбутньої професійної діяльності; здатність добирати для 

різних видів діяльності засоби інформаційно-комунікаційних технологій; 

рефлексивний критерій визначає ставлення дo себе і навколишнього світу, до 

власної практичної діяльності. Він передбачає самoсвідoмість, самoкoнтрoль, 

самooцінку і відпoвідальнoсті за результати свoєї діяльнoсті, пізнання себе і 

самoреалізації в прoфесійній діяльнoсті. 

На oснoві кoмплекснoгo врахування виокремлених критеріїв та пoказників 

встанoвленo три рівні сфoрмoванoсті інфoрмаційнoї кoмпетентнoсті в майбутніх 

інженерів: високий, середній, низький. 

Дoведенo, щo системoтвірним ядрoм поетапного формування інформаційної 

компетентності є виокремлені oрганізаційнo-педагoгічні умoви, щo ствoрюють 

відпoвідне інформаційно-освітнє середовище для ефективного формування 

інформаційної кoмпетентнoсті у майбутніх інженерів ВВЗО. 

4. Експериментально перевірено ефективність визначених організаційно-

педагогічних умов та дієвість запропонованої структурно-функціональної моделі 

поетапного формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів вищих 

військових закладів освіти. 

Практичну реалізацію структурно-функціональної моделі поетапного  

формування інформаційної компетентності у майбутніх інженерів у запропонованому 

дослідженні забезпечує комплекс обґрунтованих oрганізаційнo-педагoгічних умов та 

відповідних інноваційних технологій у процесі викладання рoзрoбленoгo авторського 

спецкурсу «Технологія формування інформаційної компетентності інженерів». 

Результати апробації підтверджено статистично достовірними змінами в 

експериментальних групах на завершальному етапі дослідження, де високого рівня 

сформованості досягли: за мотиваційно-ціннісним критерієм – 42,86% (14,26%); за 

операційно-діяльнісним – 35,71% (21,43); за когнітивно-практичним – 39,28% 

(11,50%); за оцінювально-рефлексивним – 32,14% (10,71%). 

Виконане дослідження дає підстави стверджувати про розкриття основних 

аспектів проблеми формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів 

вищих військових закладів освіти, а також вирішення у процесі дослідно-

експериментальної роботи деяких проблем інтенсифікації освітнього процесу. 

Представлена наукова праця не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 

інформаційної компетентності. Перспективним напрямком подальших наукових 

розвідок може бути визначення шляхів підвищення ефективності формування 

інформаційної компетентності шляхом створення акмеологічного середовища з 

використанням хмароорієнтованих технологій при вивченні дисциплін 

інформатичного циклу у вищих військових закладах освіти. 
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У дисертації висвітлені питання формування інформаційної компетентності 

майбутніх інженерів вищих військових закладів освіти, зокрема вперше теоретично 

обґрунтовано та експериментально перевірено сукупність організаційно-

педагогічних умов формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів 

через включення в освітній процес професійно орієнтованих завдань спецкурсу 

«Технологія формування інформаційної компетентності інженерів». 

Уточнено і теоретично обґрунтовано зміст поняття «інформаційна 

компетентність майбутнього інженера». Спроектовано та впроваджено в освітній 

процес вищого військового навчального закладу  структурно-функціональну модель 

поетапного формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів, 

описано її структуру; визначено критерії, показники та рівні сформованості 

інформаційної компетентності майбутніх інженерів. 

Подальшого розвитку набули методи навчання на основі застосування 3D-4D-

технологій, орієнтованих на підвищення рівня сформованості інформаційної 

компетентності у майбутніх інженерів вищих військових навчальних закладів. 

Ключові слова: інформаційна компетентність майбутніх інженерів, 

oрганізаційнo-педагoгічні умoви формування інформаційної компетентності, 

інформаційно-освітнє середовище, вищий військовий навчальний заклад, засоби 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

Остапчук Т. С. Формирование информационной компетентности 

будущих инженеров в высших военных учебных заведениях. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального обучения. – ГВУЗ 

«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени 

Григория Сковороды», Переяслав, 2020. 

В диссертации освещены вопросы формирования информационной 

компетентности будущих инженеров высших военных учебных заведений, в том 

числе впервые теоретически обоснована и экспериментально проверена 

совокупность организационно-педагогических условий формирования 

информационной компетентности будущих инженеров путем включения в 

образовательный процесс профессионально ориентированных задач спецкурса 

«Технология формирования информационной компетентности инженеров». 

Уточнено и теоретически обосновано содержание понятия «информационная 

компетентность будущего инженера». Спроектировано и внедрено в 

образовательный процесс высшего военного учебного заведения структурно-

функциональную модель поэтапного формирования информационной 

компетентности будущих инженеров, описана ее структура; определены критерии, 

показатели и уровни сформированности информационной компетентности будущих 

инженеров. 

Дальнейшее развитие получили методы обучения на основе применения 3D-

4D-технологий, ориентированных на повышение уровня сформированности 
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информационной компетентности будущих инженеров высших военных учебных 

заведений. 

Ключевые слова: информационная компетентность будущих инженеров, 

oрганизационнo-педагoгические условия формирования информационной 

компетентности, информационно-образовательная среда, высшее военное учебное 

заведение, средства информационно-коммуникационных технологий. 
 

Ostapchuk T. S. Formation of information competence of future engineers in 

higher military educational institutions. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The thesis for the PhD degree in Pedagogy in specialty 13.00.04 – theory and methods 

of professional education. – SHEI «Pereyaslav-Khmelnitsky state pedagogical university of a 

name of Grigory Skovoroda», Pereyaslav, 2020. 

The qualifying scientific work presents previously unexplored issues on the 

formation of information competence of future engineers of higher military educational 

institutions, in particular, for the first time theoretically substantiated and experimentally 

tested a set of organizational and pedagogical conditions for the formation of information 

competence of future engineers: construction of educational material based on the 

integration of audio, text, graphics and video information; application of algorithmic 

constructs that activate independent educational and cognitive activity; strengthening 

information and professional training of future engineers through the inclusion in the 

educational process of professionally oriented tasks of the special course «Technology of 

formation of information competence of engineers». 

Based on competency, contextual, personal-activity and information approaches, a 

structural-functional model of step-by-step formation of information competence of future 

engineers is designed and implemented in the educational process of higher military 

educational institutions, its structure and mutually agreed components (target, 

technological and evaluation units) are described; the structure of formation of information 

competence of future engineers as a set of interconnected components is substantiated: 

motivational-value, operational-activity, cognitive-practical and evaluative-reflexive, 

which complements the theory of engineering and technical education; criteria, indicators 

and levels (high, average, low) of formation of information competence of future 

engineers are defined. 

The structure and content of the concept of «information competence of the future 

engineer» as a professionally significant quality of personality, which is defined as the 

result of mastering theoretical knowledge about methods and means of information 

processing, is specified and theoretically substantiated; acquisition of skills and practical 

abilities to use hardware and software; formation of motivation and psychological 

readiness to use existing and master new means of information and communication 

technologies. 

The practical significance of the obtained results of the presented research consists 

in the development and introduction into the educational process of a special course 

«Technology of formation of information competence of an engineer» (144 hours) for 

students majoring in «Electromechanical automation systems and electric drive»; 

containing: curriculum, lecture course, laboratory workshop, test tasks focused on 
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independent, active and cognitive activities of future engineers of higher military 

educational institutions; methods of diagnosing the level of formation of information 

competence of future engineers; a set of research, creative, game, information and 

practice-oriented projects, differentiated and individualized in complexity through the use 

of design technologies using application packages due to interdisciplinary links. 

The performed research gives grounds to assert the disclosure on the basis of the 

obtained scientific material of the main aspects of the problem of formation of information 

competence of future engineers of higher military educational institutions, as well as 

outlining a number of new problems in the process of research and experimental work.  

It is noted that further development of teaching methods based on the use of 3D-4D-

technologies aimed at increasing the level of formation of information competence in the 

future; and the materials of the dissertation research can be used in the process of training 

engineers of higher military educational institutions in order to improve the level of 

formation of information competence in the study of both disciplines of the information 

cycle and professionally oriented. 

The presented scientific work does not cover all aspects of the problem of formation 

of information competence. Promising areas for further research may be ways to increase 

the effectiveness of information competence by creating an acmeological environment 

using cloud-based technologies in the study of information cycle disciplines in higher 

military educational institutions. 

Key words: information competence of future engineers, organizational and 

pedagogical conditions of formation of information competence, information-educational 

environment, higher military educational institution, means of information-communication 

technologies. 
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