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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми.  Глобальна  інформатизація  суспільства  і  реалії
сьогодення  висувають  нові  вимоги  до  рівня  підготовки  здобувачів  освіти
філологічних спеціальностей, їхніх професійних і практичних навичок. Здебільшого
акцент  робиться  на  якість  знань  інформаційних  технологій  предметної  галузі.
Підготовка фахівців філологічного профілю у закладах вищої освіти спрямована на
формування  у  них  високого  рівня  професійних  знань,  який  неможливий  в
«інформаційному»  столітті  без  високого  рівня  інформаційної  культури,  однією  з
ознак якої є ефективне використання прикладних програмних продуктів у майбутній
професійній  діяльності.  Це призводить  до  злиття  професійних  та  інформаційних
функцій фахівців, об’єднанню предметних та інформаційних знань, умінь і навичок,
стиранню кордонів між фахівцями різних галузей. 

Інформаційна культура сприяє процесу пізнання дійсності загалом, є способом
освоєння культурної реальності, оволодіння інтелектуальним потенціалом людства, а
також,  на  світоглядному  рівні,  –  засвоєнню  професійного  досвіду,  що  надає
можливість фахівцеві опановувати педагогічну професію, синтезувати інформацію з
виробничої  й  психолого-педагогічної  сфери  в  професійне  педагогічне  знання,
виступає  культурним  орієнтиром  для  здобувачів  освіти.  Уміння  здійснювати
професійну  діяльність  в  умовах  диджіталізації  стає  обов’язковим  компонентом
підготовки фахівця, умовою його мобільності та конкурентоспроможності. У зв’язку
з цим значно зростає інтерес учених до окремих аспектів заявленої проблеми. 

В  освітній  теорії  та  практиці  накопичено  значний  науковий  доробок,  який
може  слугувати  підґрунтям  вивчення  теоретико-методичних  засад  формування
інформаційної культури майбутніх філологів, а саме: 

– імперативи  сучасної  стратегії  розвитку  професійної  підготовки  фахівців
(В. Бондар,  Л. Вовк,  Р. Гуревич,  І. Доброскок,  Н. Кузьміна,  Л. Лук’янова,
В. Моторіна, Н. Онищенко, М. Чобітько, О. Хижна, О. Шапран та ін.);

– впровадження засобів інформаційних технологій в освітній процес (В. Биков,
М. Вайнтрауб, І. Гевко, А. Гуржій, М. Жалдак, Ю. Жук, Л. Макаренко, Є. Машбиць,
Н. Морзе,  О. Семеніхіна,  С. Семеріков,  О. Співаковський,  О. Спірін,  М. Сімонсон
(M. Simonson), Ю. Триус, Ю. Шапран, В. Юрженко, С. Яшанов та ін.); 

– різні  аспекти  формування  інформаційної  та  інформаційно-комунікаційної
культури  фахівців  (М. Близьнюк,  Н. Гендіна,  М. Коллінс  (M. Collins),  А. Коломієць,
Л. Макаренко,  О. Падалка,  Ю. Рамський  С. Салогуб,  І. Смирнова,  А. Томпсон
(A. Thompson) та ін.);

– особливості  підготовки  майбутніх  філологів  (С. Караман,  Л. Коваль,
А. Корольова,  Л. Мацько,  І. Соколова,  Г. Токмань,  О. Торубара  О. Семеног,
С. Циганок та ін.).

– формування інформаційної культури фахівців філологічної галузі (О. Глущак,
О. Значенко, В. Кириленко, Л. Карташова, І. Лук’янченко та ін.)

Узагальнення теоретичних і практичних досліджень вітчизняних і зарубіжних
учених  щодо  формування  інформаційної  культури  майбутніх  філологів  в  умовах
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цифровізації  вищої  педагогічної  освіти  є  підставою  для  виокремлення
суперечностей між:

– великим творчим потенціалом інформаційної культури в професійній підготовці
майбутніх  філологів  та  недостатньою увагою до її  цілеспрямованого  формування в
освітньому процесі вищої школи; 

– об’єктивними потребами інформаційного суспільства у висококваліфікованих
конкурентоспроможних фахівцях-словесниках,  здатних до ефективного застосування
інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності,  та недостатнім
рівнем сформованості інформаційної культури у випускників філологічних факультетів
ЗВО;

– зростаючою  роллю  інформаційної  культури  в  умовах  цифровізації  системи
професійної  освіти  та  недостатньою  розробленістю  теоретико-методичних  засад  і
механізмів її формування у майбутніх філологів; 

– інтенсивним  розвитком  засобів  інформаційно-комунікаційних  технологій  у
процесі викладання філологічних дисциплін та відставанням у реалізації їх освітнього
потенціалу  в  процесі  підготовки  майбутніх  філологів  до  їх  застосування  у
педагогічній діяльності. 

– необхідністю виходу на якісно нові моделі освітньої діяльності та спробами
вирішити  нові  проблеми  традиційними  засобами  і  недостатністю  методичних
розробок із використання нових прогресивних цифрових технологій.

З огляду на проблему дослідження, її  недостатню теоретичну, методичну та
практичну  розробленість  сформульовано  тему  дослідження  –  «Формування
інформаційної культури майбутніх філологів у процесі професійної підготовки».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційну
роботу  виконано  відповідно  до  тематичного  плану  науково-дослідної  роботи
кафедри  інформаційних  систем  і  технологій  Національного  педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова та дослідницької теми «Зміст, форми, методи
та  засоби  інформатичної  підготовки»  (державний  реєстраційний  номер
RK 0109U006011). 

Тему  дисертації  затверджено  вченою  радою  Національного  педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 9 від 30.12.2015 р.) та узгоджено
у Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології
(протокол № 1 від 26.01.2016 р.).

Мета  дослідження полягає  у  проектуванні,  теоретичному  обґрунтуванні  й
забезпеченні  результативності  динамічної  моделі  поетапного  формування
інформаційної культури майбутніх філологів у процесі професійної підготовки.

Завдання дослідження:
1. Здійснити комплексний аналіз науково-педагогічних джерел та виокремити

напрями  дослідження  визначеної  проблеми щодо  формування  інформаційної
культури майбутніх філологів.

2. Розкрити  сутнісні  та  змістові  характеристики  категоріального  апарату
дослідження; уточнити зміст поняття «інформаційна культура майбутніх філологів»
та визначити його структурні компоненти. 
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3. Визначити  критерії,  показники  та  схарактеризувати  рівні  сформованості
інформаційної культури майбутніх філологів.

4. Розробити й адаптувати до освітнього процесу модель методики поетапного
формування інформаційної культури майбутніх філологів у спеціально створеному
інформаційно-освітньому  середовищі  ЗВО та  експериментальним  шляхом
перевірити її ефективність та педагогічну доцільність.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх філологів у закладах
вищої освіти з використанням засобів інформаційних технологій.

Предмет  дослідження –  зміст,  форми,  методи  та  засоби  формування
інформаційної культури майбутніх філологів у процесі професійної підготовки.

Методи  дослідження:  теоретичні –  аналіз  та  узагальнення  наукових
досліджень  філософської,  психолого-педагогічної  та  спеціальної  літератури,
матеріалів  конференцій  та  періодичних  фахових  видань  з  теми  дослідження  –  з
метою аналізу проблеми формування інформаційної культури майбутніх філологів у
процесі  професійної  підготовки;  аналіз  нормативно-правових  документів,
навчальних  планів,  освітніх  програм  з  метою  усвідомлення  наявної  системи
інформатичної  підготовки  майбутніх  філологів  та  визначення  шляхів  її
вдосконалення;  систематизація  наукових  положень  для  обґрунтування  специфіки
підготовки  майбутніх  філологів щодо формування їхньої  інформаційної  культури;
педагогічне моделювання – для проектування моделі та організаційно-методичного
супроводу  її  реалізації;  емпіричні –  прогностичні  (експертне  оцінювання,
узагальнення  незалежних  характеристик)  –  для  прогностичного  обґрунтування
перспектив  формування  інформаційної  культури;  діагностичні  (тестування,
анкетування,  опитування,  самооцінка)  –  для  спостереження  за  організацією  та
управління  процесом  формування  інформаційної  культури  майбутніх  філологів;
педагогічний  експеримент  з  метою  визначення  рівня  педагогічної  ефективності
визначених  організаційно-педагогічних  умов  та  спроектованої  моделі  процесу
формування інформаційної культури майбутніх філологів; ранжирування отриманих
результатів;  кількісний  і  якісний  аналіз  емпіричних  даних,  їхня  інтерпретація  з
використанням  методів  математичної  статистики  для  підтвердження  вірогідності
здобутих  результатів  дослідження;  критерій  перевірки  статистичних  гіпотез
χ2 Пірсона – для встановлення надійності та валідності інструментарію дослідження,
оцінювання  достовірності  відмінностей  показників  контрольних  та
експериментальних груп.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:
– вперше  сформульовано  авторське  визначення  ключового  поняття

дослідження  «інформаційна  культура  майбутніх  філологів»,  яке  розглядається  як
складна динамічна система, що виступає складовою професійної культури вчителя-
словесника  та  характеризується  інформаційним  світоглядом,  орієнтованим  на
цінності  інформаційної  взаємодії  в  цифровому  середовищі,  сукупністю
інформаційної компетентності та практичного досвіду інформаційної діяльності, що
виявляється  в  організації  результативної  педагогічної  діяльності  в  інформаційно-
освітньому просторі;  виявлено закономірності  процесу формування інформаційної
культури  майбутніх  філологів,  що  відображають  його  ціннісно-світоглядний  і
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професійно-предметний аспекти, в сукупності з відповідними групами загальних і
специфічних  принципів,  які  впорядковують  теоретико-методологічний  простір
досліджуваної  проблеми;  виокремлено,  обґрунтовано  та  схарактеризовано
організаційно-педагогічні  умови  реалізації  динамічної  моделі  формування
інформаційної  культури  майбутніх  філологів;  визначено критерії  та  показники,  а
також  схарактеризовано рівні  сформованості  інформаційної  культури  майбутніх
філологів;  розроблено,  теоретично  обґрунтовано  та  експериментально  перевірено
динамічну  модель  поетапного  формування  інформаційної  культури  майбутніх
філологів у системі професійної освіти; 

– уточнено та  розширено зміст  категорій  «інформаційний  світогляд»,
«інформаційна  компетентність»  та  «інформаційна  діяльність»;  «формування
інформаційної  культури  майбутніх  філологів»;  удосконалено технології  та  методи
формування інформаційної культури майбутніх філологів; педагогічну діагностику
щодо  рівнів  сформованості  інформаційної  культури  майбутніх  філологів  у
інформаційно-освітньому  середовищі  ЗВО;  теоретичні  та  методичні  засади
створення  інформаційно-освітнього  середовища  закладу  вищої  освіти  для
формування інформаційної  культури  майбутніх  філологів у  процесі  професійної
підготовки; 

– подальшого розвитку набули  шляхи і механізми оптимізації використання
цифрових технологій,  спрямованих  на  вдосконалення  професійно-інформаційної
діяльності майбутніх філологів.

Практичне  значення  отриманих  результатів  полягає  в  розробленні  й
упровадженні в освітній процес спецкурсу «Інформаційні технології у філологічній
освіті»  на  базі  інтегрованого  електронного  навчально-методичного  комплексу,  що
містить:  навчальну  програму,  лекційний  курс,  лабораторний  практикум,  тестові
завдання, орієнтовані на самостійну, навчально-пізнавальну інформаційну діяльність
майбутніх філологів; методику діагностування рівня сформованості  інформаційної
культури;  методичні  рекомендації  щодо  проведення  занять  спецкурсу  та  добору
оптимальних пакетів прикладних програм та програм спеціального призначення для
філологічної  галузі;  критерії  оцінювання  рівнів  сформованості  інформаційної
культури,  зумовлених  міжпредметними  зв’язками.  Запропоновано  методичні
рекомендації  щодо  проведення  занять  із  застосуванням  засобів  ІТ  у  процесі
вивчення дисциплін професійно орієнтованого та методичного спрямування.

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані  в освітньому
процесі педагогічних і класичних ЗВО, зокрема у підготовці здобувачів освіти галузі
знань 01 Освіта/Педагогіка (спеціальність 014 Середня освіта), 03 Гуманітарні науки
(спеціальність  035  Філологія),  з  метою  вдосконалення  рівня  сформованості
інформаційної культури у процесі професійної підготовки.

Результати  дослідження  впроваджено  в  освітній  процес  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»
(довідка № 377 від 03.05.2019 р.),  Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
Хмельницької  обласної  ради  (довідка  № 243  від  06.05.2019 р.),  Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 1003/01 від
11.05.2019 р.),  Закарпатського  угорського  інституту  імені  Ференца  Ракоці  ІІ
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(№ 145/UA/2019 від 21.05.2019 р.), Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова (довідка № 117 від 25.09.2020 р.).

Особистий  внесок  здобувача. Одержані  результати  дисертаційного
дослідження  є  авторською  розробкою  щодо  формування  інформаційної  культури
майбутніх філологів у процесі професійної підготовки. У матеріалах дисертації ідеї
та думки, що належать співавторам публікацій, не використовувалися.  У наукових
працях,  спільних  із: Т. Слабошевською  [3]  – автором  виокремлено  педагогічні
чинники  формування  інформаційної  культури  через  застосування  засобів
мультимедіа;  Л. Макаренко  [6]  –  зроблено  класифікацію  електронних  освітніх
ресурсів,  [9]  –  схарактеризовано  соціокультурні  аспекти  підготовки  майбутніх
філологів; О. Ісламовою, Н. Назаренко та ін. [7] – розкрито особливості проблемного
навчання  фахівця-філолога.  У  розділі  колективної  монографії  у  співавторстві  з
Л. Макаренко та І. Орос [13] автором проаналізовано засади інформатизації системи
професійної освіти. 

Апробація  матеріалів  дисертації.  Основні  положення  і  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
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
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 –
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заочна), «Інновації в науково-педагогічній та інформаційній діяльності» (Ізмаїл, 11-
12.04.2019 р., форма участі – заочна).

Публікації. Основні  положення  й  результати  дисертаційного  дослідження
висвітлено у 13 наукових працях (5 – у співавторстві), з яких: 1 розділ у монографії,
5 статей у наукових фахових виданнях України, 2 статті у зарубіжних періодичних
наукових виданнях (із них 1 – у виданні, яке включено до наукометричної бази Web
of  Science),  4  тези  у  збірниках  матеріалів  науково-практичних  конференцій,  1
методичні рекомендації.

Структура  та  обсяг  дисертації. Дисертація  складається  з  анотацій
українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного
розділу,  загальних  висновків,  списку  використаних  джерел  (253 найменування,  із
них  28  –  іноземною  мовою),  18  додатків.  Загальний  обсяг  роботи  становить
235 сторінок, з них 185 сторінок основного тексту. Робота містить 11 таблиць та 9
рисунків на 11 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність i доцільність наукового пошуку з обраної

проблеми, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, зазначено методи дослідження,
розкрито  наукову  новизну,  практичне  значення  здобутих  результатів,  наведено
відомості  про їх апробацію та впровадження,  а також дані про публікації  автора,
структуру і зміст дисертації.

У  першому  розділі –  «Теоретичні  засади  формування  інформаційної
культури майбутніх філологів» – з’ясовано стан наукової розробленості проблеми
дослідження; окреслено соціокультурне значення інформатизації освіти та розкрито
етапи  формування  інформаційної  культури  в  освітній  галузі;  визначено  наукові
підходи  до  обґрунтування  сутності  й  змісту  інформаційної  культури  майбутніх
філологів,  розглянуто  специфіку  використання  інформаційних  технологій  у
філологічній освіті. 

Визначено, що соціокультурні процеси, які відбуваються у суспільстві, істотно
ускладнюють  професійну,  соціальну  та  інформаційну  організацію  суспільства,
призводять до зростання вимог до наукових досліджень, в результаті заклади вищої
освіти інтенсивніше інтегруються у життя суспільства. Нині педагогічні ЗВО – це
елемент соціальної структури суспільства, що виконує функцію реплікації культури
(від лат.  replicare –  відображати,  самовідтворюватися);  в  його освітньому соціумі
готується  кадровий  потенціал  нації. Тому  в  процесі  формування  інформаційної
культури майбутніх філологів  закладаються основи їх інформаційного світогляду з
урахуванням принципів організації майбутньої професійної діяльності.

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  («Про
інформацію» (1992),  «Про  захист  інформації  в  автоматизованих  системах» (1994),
«Про Концепцію Національної програми інформатизації» (1998), «Про Національну
програму  інформатизації» (1998), «Про  заходи  щодо  вдосконалення  державної
інформаційної  політики  та  забезпечення  інформаційної  безпеки  України» (2001),
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«Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» (2005), «Про заходи щодо
вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної
безпеки  України» (2014);  Стратегія  інноваційного  розвитку України на  2010-2020
роки в умовах глобалізаційних викликів, Закон України «Про вищу освіту» (2016),
Концепція  «Нова  українська  школа»  (2016),  Закон  України  «Про  освіту»  (2017),
«Положення про Національну освітню електронну платформу»  (2018),  Концепція
гуманітарного розвитку України на період до 2020 року, Концепція розвитку освіти
України на період 2015-2025 роки та ін. 

У  цьому  контексті  була  виокремлена  ключова  умова  формування
інформаційної  культури  –  засоби  інформаційно-комунікаційних  технологій  –
технології  пошуку,  підготовки  та  передачі  інформації  за  допомогою  цифрових
засобів.  У процесі дослідження з’ясовано, що інформаційна культура особистості є
показником  загальної  культури,  а  інформаційна  культура  фахівця  є  складовою
професійної  культури,  котра  формується  у  процесі  навчальної  діяльності  через
адаптацію  до  динамічних  умов  життєдіяльності  в  інформаційному  просторі  та
вміння  знаходити,  отримувати,  аналітично  опрацьовувати,  систематизувати,
зберігати і передавати інформацію. Ця проблема достатньо об’ємна і неоднозначна: її
понятійний базис знаходиться на перетині дослідницьких полів філософії, психології,
педагогіки, інформатики, соціології та інших наук. 

Аналіз  наукової  літератури  надав  змогу  схарактеризувати  понятійно-
термінологічний  апарат  дослідження,  зокрема  з’ясовано  позиції  щодо  змістових
характеристик  дослідження  –  «інформація»,  «культура»,  «інформаційне
суспільство», «інформаційно-освітнє середовище» тощо. 

Результати  теоретичного  аналізу  понятійного  поля  інформаційної  культури
надали  змогу  виокремити  в  семантиці  терміна  три  складові  її  структури та
проаналізувати  специфіку  цих  категорій  –  «інформаційний  світогляд»,
«інформаційна компетентність» та «інформаційна діяльність» (рис. 1). 

Інформаційний світогляд – це система узагальнених поглядів особистості на
інформацію, інформаційні ресурси, інформаційні системи, інформаційні технології,
інформатизацію,  інформаційне  суспільство  та  місце  особистості  в  інформаційно-
освітньому середовищі, а також обумовлені цими поглядами їх переконання, ідеали,
принципи  пізнання  і  діяльності;  переконаність  у  необхідності  інформаційної
обізнаності для регуляції інформаційної діяльності.

Під  інформаційною  компетентністю розуміємо  інтегральну  якість
особистості,  що  характеризує  успішність  інформаційної  діяльності  фахівця  та
відображає  здатність  і  готовність  реалізувати  знання,  вміння,  навички  і  способи
інформаційної діяльності з акцентом на сформованість узагальнених пізнавальних і
технічних навичок.

Інформаційна діяльність майбутнього філолога є процесом використання
вже здобутої інформації, з одного боку, та її створення і збереження на носіях, з
другого; вона виявляється в умінні успішно здійснювати три функції – генерувати
ідею, розробляти стратегію її подальшого втілення і реалізувати її за допомогою
засобів інформаційних технологій. 

7



Риc. 1. Структура інформаційної культури.

Виокремлено  завдання,  що  постають  у  процесі  професійної  підготовки
майбутніх філологів, зокрема застосування сучасних програмних, лінгвістичних та
інформаційно-технічних ресурсів, які задовольняють їхні професійні потреби.

Встановлено,  що  успішність  професійної  діяльності  майбутніх  філологів  в
умовах цифровізації  освіти (В. Бадер,  Л. Златів,  К. Климова, Т. Путій,  Н. Сороко,
Л. Струганець та ін.) залежить від уміння  викладання мовознавчих дисциплін на
засадах  комп’ютерної  лінгводидактики,  використання  засобів  мультимедіа,
електронних словників, засобів електронної комунікації для мовної освіти студентів-
філологів;  застосування  ресурсів  електронних  бібліотек  у  фаховій  підготовці
майбутніх учителів-словесників; розроблення дидактичного контенту з урахуванням
електронних засобів навчання нового покоління. 

На  основі  узагальнення  теоретичного  тлумачення  досліджуваного  феномену
«інформаційна культура майбутніх філологів»  розглядається як складна динамічна
система,  що  є  складовою  професійної  культури  вчителя-словесника  та
характеризується  інформаційним  світоглядом,  орієнтованим  на  цінності
інформаційної  взаємодії  в  цифровому  середовищі,  сукупністю  інформаційної
компетентності та практичного досвіду інформаційної діяльності, що проявляється в
організації  результативної  педагогічної  діяльності  в  інформаційно-освітньому
просторі. 

Під  формуванням інформаційної  культури  майбутніх  філологів  розуміємо
неперервний  послідовний  процес  продуктивних  змін  професійної  підготовки,
здійснюваний  актуалізацією  системи  поглядів  на  інформацію  та  ціннісних
орієнтацій інформаційної діяльності, активізацією інформаційних умінь і навичок,
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
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до застосування наявних та опанування нових засобів інформаційно-комунікаційних
технологій у майбутній професійно-педагогічній діяльності.

У  другому  розділі  –  «Навчально-методичне  забезпечення  процесу
формування  інформаційної  культури  майбутніх  філологів»  –  розглянуто
принципи  і  класифікацію  електронних  освітніх  ресурсів  як  засобу  формування
інформаційної культури майбутніх філологів; обґрунтовано технології (розроблення
електронних  освітніх  ресурсів  (ЕОР),  електронного  навчально-методичного
комплексу  (ЕНМК) в системі  SunRav Book  Office, тестових завдань,  створення і
використання проєктів) для розроблення власної прогностичної траєкторії навчання
та  забезпечення  освітніх  потреб  майбутніх  філологів;  спроектовано  й  описано
динамічну  модель  формування  інформаційної  культури;  окреслено  шляхи  та
організаційно-педагогічні  умови ефективного формування інформаційної  культури
майбутніх філологів у спеціально створеному інформаційно-освітньому середовищі.

Визначено, що провідними принципами розробки й використання електронних
освітніх  ресурсів  в  освітньому  процесі  є:  гнучкість –  можливість  викладання
навчальних матеріалів з урахуванням попередньої підготовки, здібностей педагогів;
актуальність –  упровадження  новітніх  педагогічних,  психологічних,  методичних
розробок;  зручність –  можливість  навчання  і  здобуття  освіти  без  відриву  від
основної роботи, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу; модульність
– структурування матеріалу на окремі функціонально завершені теми відповідно до
індивідуальних можливостей,  здібностей  та  потреб;  раціональність –  можливість
одночасного використання великого обсягу навчальної інформації; інтерактивність
–  активне  спілкування  між  слухачами  групи,  викладачем,  що  значно  посилює
мотивацію до  навчання,  збільшує  ефективність  засвоєння  навчального  матеріалу;
діагностичність – постійний контроль процесу навчання, що передбачає проведення
дискусій,  чатів,  використання  самоконтролю,  відсутність  психологічних  бар’єрів;
географічна необмеженість – відсутність географічних кордонів для здобуття освіти
(можливість опановувати навчальні курси в різних закладах освіти). 

Доведено,  що  технології  розроблення  і  використання  електронних  освітніх
ресурсів забезпечують: відкритий доступ до інформаційно-освітнього середовища;
наповнення контенту порталу ЕОР необхідними для досягнення цілей методичними,
навчально-методичними  та  науковими  доробками;  створення  пакету  допоміжних
засобів (тести, презентації,  методичні вказівки,  електронні бібліотеки, словники
тощо)  для  підтримки  навчального  процесу.  Обґрунтовано  та  представлено
технології  розроблення  навчальних  матеріалів,  тестових  завдань,  створення  і
використання  проєктів,  а  саме:  технологію  розроблення  ЕОР  (цілі,  завдання,
структура: базові складові, зміст за розділами і темами, вибір інструментально-
програмного засобу, що відповідає технічним потребам реалізації ЕОР).

Доведено,  що  у  професійній  діяльності  майбутніх  філологів  інформаційна
культура реалізується через низку функцій, зокрема:  інформаційно-комунікативну,
пізнавальну, регулятивну, аналітичну, культурологічну та виховну.

На  основі інформаційного,  культурологічного,  комунікативного,  системно-
діяльнісного та  компетентнісного підходів  спроектовано  динамічну  модель
формування інформаційної культури майбутніх філологів,  описано її  структуру та
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взаємоузгоджені  складники,  зокрема  цільовий;  процесуально-змістовий  та
оцінювально-результативний (рис. 2).

Цільовий  блок характеризується  усвідомленням цілей  і  завдань  формування
інформаційної  культури  майбутніх  філологів,  що  зумовлено  соціальним
замовленням  суспільства  на  підготовку  висококваліфікованих  кадрів;  визначено
вимоги до організації формування інформаційної культури.

Процесуально-змістовий блок  відображає  сутність  змісту  формування
інформаційної  культури  та  реалізується  за  допомогою  дисциплін  «Сучасні
інформаційні  технології»  та  спецкурсу  «Інформаційні  технології  у  філологічній
освіті», а також дисциплін професійно орієнтованого та методичного спрямування;
містить  етапи  формування,  підходи  (інформаційний,  комунікативний,  системно-
діяльнісний,  синергетичний,  культурологічний)  та  принципи  організації  процесу
формування  інформаційної  культури  майбутніх  філологів  (особистісного
цілепокладання,  індивідуалізації у виборі освітньої траєкторії, співробітництва і
взаємозв’язку,  відкритості,  неперервності, поліпредметного навчального процесу,
оптимальності  й  продуктивності,  ситуативності  та  рефлективності),
організаційно-педагогічні  умови  та  синтез  методів,  засобів  і  форм  поетапного
формування інформаційної культури майбутніх філологів. 

Оцінювально-результативний блок  моделі  досліджуваного  феномену  містить
контроль за результатами навчання, виявлення відхилень та їхнє усунення. Для його
реалізації  розроблено  спеціальні  анкети,  експрес-тестування,  контрольні  роботи  з
використанням тест-програми SunRav  TestOfficePro, де передбачається моніторинг
діяльності  здобувачів  освіти  відповідно  до  поставлених  освітніх  завдань  та
проєктування нових. 

Для  виявлення  рівнів  оцінювання  сформованості  інформаційної  культури
майбутніх  філологів  розроблені  критерії (мотиваційно-емоційний,  когнітивно-
продуктивний,  професійно-діяльнісний,  особистісно-рефлексивний),  показники  та
рівні сформованості інформаційної культури майбутніх філологів. 

Зокрема,  мотиваційно-емоційний критерій  визначає  внутрішні  мотиви
формування  власної  інформаційної  культури,  опанування  сучасних  засобів  ІТ
(усвідомлення  значущості  формування  інформаційної  культури;  орієнтація  на
активне  застосування  засобів  ІТ  у  професійній  діяльності);  когнітивно-
продуктивний  –  здатність  добирати  педагогічне  програмне  забезпечення  та
електронні освітні ресурси для ефективної професійної діяльності; знання у галузі
інформаційних  технологій,  дисциплін  професійно  орієнтованого  та  методичного
спрямування;  професійно-діяльнісний –  ефективність  і  продуктивність  здійснення
різних видів інформаційної діяльності  за допомого технічних засобів залежно від
форми  її  представлення;  особистісно-рефлексивний  зумовлений  сформованістю
рефлексивних умінь, визначає ставлення до себе, до власної практичної діяльності,
передбачає  самоаналіз,  самоконтроль,  самооцінку  своєї  інформаційної  діяльності,
пізнання себе і самореалізацію у професійній діяльності.
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Організаційно-педагогічні умови 
(мотивація до до вдосконалення володіння різними видами роботи з інформацією, застосування засобів 

ІКТ у практичній діяльності; систематичне використання засобів ІТ з метою розвитку пізнавальної 
активності; психолого-педагогічний, методичний, дидактичний супровід формування інформаційної 
культури майбутніх філологів із застосуванням ЕОР, творчий потенціал, рефлексія, якісна організація 

навчального процесу в спеціально створеному інформаційно-освітньому середовищі ЗВО)

Оцінювально-результативний блок

Результат: сформованість інформаційної культури майбутніх філологів

Критерії Показники Рівні

Рис. 2. Модель формування інформаційної культури майбутніх філологів.

Соціальне замовлення: підготовка конкурентоспроможного фахівця філологічної галузі

Цільовий блок

Етапи:
– аналітико-пошуковий
– дослідно-експериментальний
– теоретико-узагальнюючому

Форми
навчальні заняття, навчальне 
проектування за допомогою 
електронних освітніх ресурсів, 
інтернет-ресурси, спецкурси, 
спецсемінари, віртуальні 
лабораторії, практикуми, 
вебінари, е-кабінет, відеотренінги, 
кваліфікаційні роботи тощо

Засоби
навчальні посібники і довідникова 
література, методичні 
рекомендації та вказівки, 
спеціальне програмне 
забезпечення, ЕОР, електронні 
навчально-методичні комплекси, 
інтернет-ресурси, засоби 
мультимедіа, віртуальні світи

Методи
вербальні методи, мультимедіа-
візуалізація, демонстрація, кейс-
технології, інформаційна 
підтримка, середовища 
віртуальної реальності, 
тестування, самостійна робота, 
практична робота, самоконтроль і 
самокорекція

Компонентний склад процесу формування ІК майбутніх філологів

Інформаційний світогляд Інформаційна компетентність Інформаційна діяльність

Принципи:
співробітництва і взаємозв’язку; 
– варіативності; 
– відкритості; 
– неперервності; 
– рефлексивності

Мета: сформувати інформаційну культуру майбутніх філологів за допомогою 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій

Процесуально-змістовий блок

Підходи:
– інформаційний;
– комунікативний;
– системно-діяльнісний;
– синергетичний
– культурологічний



Відповідно  до  визначених  критеріїв  та  показників  схарактеризовано  рівні
сформованості інформаційної культури майбутніх філологів у процесі професійної
діяльності – високий, достатній, середній, низький.

Результативний  блок  відображає  очікуваний  результат  –  високий  рівень
сформованості інформаційної культури майбутніх філологів.

Встановлено,  що  особливого  значення  в  реалізації  динамічної  моделі
формування інформаційної культури майбутніх філологів набувають  організаційно-
педагогічні умови: мотивація здобувачів освіти до вдосконалення володіння різними
видами роботи з інформацією, застосування засобів ІКТ у практичній діяльності;
систематичне  використання  засобів  інформаційних  технологій  з  метою  розвитку
пізнавальної  активності;  психолого-педагогічний,  методичний,  дидактичний
супровід формування інформаційної культури майбутніх філологів із застосуванням
засобів  інформаційних  технологій;  цілеспрямоване  формування  інформаційної
культури  в  процесі  вивчення  спецкурсу  «Інформаційні  технології  у  філологічній
освіті»  на  базі  електронного  навчально-методичного  комплексу;  самоконтроль  і
рефлексія результатів власної освітньої діяльності.

У  третьому  розділі  –  «Організація  та  проведення  дослідно-
експериментальної  роботи» –  описано  педагогічний  експеримент  із  перевірки
ефективності спроектованої динамічної моделі формування інформаційної культури
майбутніх  філологів;  представлено  основні  етапи  педагогічного  експерименту  та
експериментальні бази його проведення; здійснено порівняльний аналіз результатів
експериментального дослідження.

Дослідження  проводилося  впродовж  2015-2019  навчальних  років  на  базі
Закарпатського  угорського  інституту  імені  Ференца  Ракоці  ІІ,  ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»,
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,  Хмельницької
гуманітарно-педагогічної  академії  Хмельницької  обласної  ради,  Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини в підготовці здобувачів
освіти  галузь  знань  01  Освіта/Педагогіка  (спеціальність  014  Середня  освіта),  03
Гуманітарні науки (спеціальність 035 Філологія). 

До  дослідно-експериментальної  роботи  було  залучено  255 респондентів  –
здобувачів  освіти,  розподілених  на  експериментальні  групи  (127  осіб),  які
цілеспрямовано  навчалися  за  запропонованою експериментальною методикою,  та
контрольні групи (128), що навчалися за традиційною. 

Експериментальне  дослідження  мало  три  етапи  –  початковий
(констатувальний),  базовий  (І  формувальний)  та  інтегрально-інформатичний
(ІІ формувальний). На кожному етапі експериментальної роботи визначалися її цілі,
завдання,  зміст,  здійснювався  аналіз  отриманих  дослідницьких  результатів.  На
перших  двох  етапах  –  початковому  і  базовому  –  проводився  паралельний
експеримент – навчання в контрольних і експериментальних групах здійснювалося
за  традиційною  підготовкою;  на  третьому  –  інтегрально-інформатичному  –  етапі
було  проведено  послідовний  експеримент,  оскільки  в  експериментальних  групах
вводився якісно новий зміст шляхом вивчення спецкурсу «Інформаційні технології у
філологічній освіті» та база електронного навчально-методичного комплексу. 
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Параметричні  заміри  на  всіх  етапах  в  експериментальних  і  контрольних
групах  проводилися  за  єдиними  критеріями  з  урахуванням  того,  що  студенти
експериментальних груп могли  самостійно  опрацьовувати  програму електронного
навчально-методичного комплексу. 

Початковий етап мав на меті виявити ступінь сформованості інформаційної
культури  через  вхідне  тестування  перед  вивченням  дисципліни  «Сучасні
інформаційні  технології»  за  допомогою  тест-програми  «SunRav  TestOfficePro».
Отже, дані констатувального (початкового) етапу експерименту дали змогу виявити
майже однаковий рівень сформованості інформаційної культури (переважно низький
і середній) як у респондентів контрольних, так і експериментальних груп.

Формування  інформаційної  культури  на  базовому етапі  відбувалося
цілеспрямовано і поетапно на основі вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні
технології» (90 годин),  передбачалося  розкриття  інформаційно-технологічного
потенціалу  кожного  студента  з  формуванням  заданих  рівнів  розвитку  системи
інформатичних компетентностей,  що передбачає здатність ефективно працювати з
різноманітними  інформаційними  технологіями,  інформаційними  ресурсами,
застосовувати  основні  методи,  способи  і  засоби  отримання,  зберігання,  пошуку,
систематизації,  обробки та передачі  інформації  в умовах інформаційно-освітнього
середовища закладу освіти та інформаційного суспільства. 

У процесі  опанування  дисципліни базового  циклу «СІТ» здобувачам освіти
пропонувалася: робота з текстовими і табличними редакторами; базами даних, веб-
ресурсами;  ознайомлення із  засобами мультимедіа  – мультимедійними дошками і
проекторами;  засобами  статичної  проекції  (документ–камера  тощо);  програмами
обробки  відео  та  створення  анімаційних  об’єктів;  ознайомлення  з  прикладними
програмами векторної, растрової та 3D-графіки.

Контрольний зріз засвідчив, що рівень сформованості інформаційної культури
у респондентів експериментальних і контрольних груп значно зріс.  Загалом після
базового  етапу  не  було  виявлено  низького  рівня  сформованості  інформаційної
культури як у респондентів експериментальних, так і у респондентів контрольних
груп за майже однакових показників. 

Інтегрально-інформатичний етап  навчання  в  експериментальних  групах
відбувався  шляхом  впровадження  в  освітній  процес  спецкурсу  «Інформаційні
технології  у  філологічній  освіті»  на  базі  електронного  навчально-методичного
комплексу для підвищення рівня сформованості інформаційної культури майбутніх
філологів  у  процесі  вивчення  дисциплін  як  професійно  орієнтованого,  так  і
методичного спрямування. 

На  заняттях  спецкурсу  студенти  ознайомлювалися  із  поняттям
«автоматизоване  робоче  місце  (АРМ  –  сукупність  апаратних,  програмних  і
лінгвістичних засобів, необхідних для автоматичної обробки лінгвістичних даних)».
АКР-філолога містить: системне і програмне забезпечення навчального призначення
(Connect Arcade,  Skychase,  Furious Frogs,  Spelling Bees –  додатки  для  вивчення
іноземної  мови);  різноманітні  системи  машинного  перекладу  (Pragma,  Stylus,
Universal Translator, Socrat,  WEBTRANSITE тощо); аудіосистеми (Higgins – англійська
без  акценту:  мультимедійний  навчальний  посібник  з  англійської  фонетики  і
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граматики);  інтернет-ресурси  філологічного  спрямування  (ABBYY Lingvo –
електронний  багатомовний  словник;  LearningApps.org –  он-лайновий  сервіс,  який
дає змогу створювати інтерактивні вправи з  мови та літератури;  ресурси  Prezi та
Thinglink,  Padlet – дають  можливість  створювати  презентації  в  он-лайн  режимі;
методичний портал http  ://  metodportal  .  net – спеціалізований ресурс, призначений для
вчителів;  http  ://  www  .  dilovamova  .  com –  ресурс  для  вдосконалення  знань  з
українського ділового мовлення та ін.). 

Залежно  від  спеціалізації  АРМ-філолога  доповнювалося  програмами  та
лінгвістичними ресурсами і засобами, що пов’язані з тренажерами із навчання мов, а
також  постійно  відбувалося  поповнення  власної  лінгвістичної  бази  веб-ресурсів,
тобто  пошук,  зберігання,  створення  довідників,  словників  (вбудовані  системи
перекладу  SYSTRAN,  TRADOS и  ESTeam Translator;  мережеві  онлайн словники),
інформаційні/освітні портали тощо. 

За допомогою вихідного тестування (тест-програми «SunRav TestOfficePro»)
було визначено рівні сформованості респондентів контрольних і експериментальних
груп  на  завершальному  етапі  дослідження.  Узагальнюючи  вищевикладене,
зазначимо, що на завершальному етапі педагогічного експерименту  високого рівня
сформованості  інформаційної культури у КГ досягли  4,69% осіб (+1,56%), у ЕГ –
28,35% (+24,41%); достатнього  – у КГ 38,28% (+19,53%), у ЕГ – 66,93% (+46,46%);
середнього – у КГ 50,58%  (–5,47%), у ЕГ – 4,72% (–51,19%); низького – у КГ 6,25%
(на –15,63%), у ЕГ –  не виявлено (–19,69%). 

Отже  високий  і  достатній  рівні  інформаційної  культури  спостерігалися  у
24,41% респондентів, в КГ – у 21,88%; на завершальному етапі – високий і достатній
рівень  в  КГ складали  42,97%,  в  ЕГ –  95,28% (в  ЕГ спостерігається  зростання  у
3,9 рази, тоді як у КГ – у 1,96 рази) (табл. 1).

Таблиця 1
Результати експериментальної роботи 

щодо сформованості інформаційної культури майбутніх філологів ( у%)

Рівні
сформованості

Контрольні групи

Д
ин

ам
ік

а Експериментальні
групи

Д
ин

ам
ік

а

початок завершення початок завершення

Високий 3,13 4,69 1,56 3,94 28,35 24,41
Достатній 18,75 38,28 19,53 20,47 66,93 46,46
Середній 56,25 50,78 -5,47 55,91 4,72 -51,19
Низький 21,88 6,25 -15,63 19,69 – -19,69

Це пояснюється тим, що в контрольних групах на третьому етапі перевірялися
фактично залишкові  знання  з  дисципліни  «Сучасні  інформаційні  технології»,  а  в
експериментальних  групах  завдяки  впровадженню  авторської  методики  рівень
сформованості  зростав  –  неабияку  роль  відіграв  спроектований  електронний
навчально-методичний  комплекс,  в  якому завдяки  вдало  спроектованим  засобам
інтерфейсу (зручність  навігації,  наявність  редиректу,  вдало  сконструйована  карта
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ресурсу) студенти мали змогу користуватися ним у будь-який час, повторюючи вже
вивчений  матеріал  на  базовому  етапі  та  вдосконалювати  і  поглиблювати  свої
знання в галузі ІТ. 

Для  виявлення  значимості  розходжень  показників  рівнів  сформованості
інформаційної  культури  майбутніх  філологів  на  різних  етапах  проведення
педагогічного експерименту було здійснене математичне опрацювання результатів за
критерієм χ2 Пірсона, згідно з яким при виявленні розходжень у рівнях сформованості
інформаційної  культури  наявна  значимість  розходження,  що  засвідчує  коефіцієнт
зменшення. Якщо на початку експерименту він становив xyr 1, то на завершальному
етапі xyr 0,63.

Експериментальне  дослідження  засвідчило  суттєві  переваги  сформованості
інформаційної культури у респондентів експериментальних груп над контрольними.
Отже, результати педагогічного експерименту стали підтвердженням ефективності
спроектованої  моделі  формування  інформаційної  культури  майбутніх  філологів  і
визначили  доцільність  упровадження  спецкурсу  «Інформаційні  технології  у
філологічній освіті» на базі  ЕНМК у практику професійної підготовки майбутніх
філологів у закладах вищої  освіти.  Отже,  завдання дослідження виконані,  мета  –
досягнута.

ВИСНОВКИ
У  дисертаційному  дослідженні  здійснено  теоретичне  обґрунтування  й  нове

вирішення  проблеми  формування  інформаційної  культури  майбутніх  філологів  у
процесі професійної підготовки; доведено ефективність цього процесу; виокремлено
компоненти та визначено критерії, показники і рівні сформованості; вдосконалено та
визначено  шляхи  підвищення  рівня  сформованості  інформаційної  культури
майбутніх  філологів  шляхом  впровадження  в  освітній  процес  спецкурсу
«Інформаційні  технології  у  філологічній  освіті»  на  базі  електронного  навчально-
методичного комплексу. 

На підставі аналізу результатів дослідження зроблено такі висновки: 
1. Здійснено комплексний аналіз науково-педагогічної, психолого-методичної та

довідникової літератури, яка слугувала базисом для визначення теоретико-методичних
засад окресленої проблеми дослідження – законодавчі  та  під законодавчі  акти, що
стали  нормативними  детермінантами  для  науки  про  інформаційну  культуру  та
принципи  її  формування,  а  також:  філософсько-педагогічні  теорії  світогляду  як
цілісної системи знань, переконань, дій  (В. Андрущенко, В. Бех, Г. Волинка, І. Зязюн,
Б. Гершунський, В. Кремень, В. Лутай, Р. Каррен, Е. Окс. Рорті, Х. Сігел, І. Шеффлер
та  ін.); системний  підхід  до  організації  освітнього  процесу  та  синергетична
парадигма  (Л. Бевзенко,  В. Загв’язинський,  В. Кузьмін,  М. Луман,  Р. Мертон,
Т. Парсонс, Ю. Сурміна, О. Шапран, Є. Юдін та ін.); науково-теоретичне осмислення
процесів  впровадження  засобів  інформаційних  технологій  в  освітній  процес
(М. Вайнтрауб, І. Гевко, А. Гуржій, М. Жалдак, В. Моторіна, О. Спірін, Ю. Шапран
та  ін.); формування  комп’ютерної  грамотності,  інформаційної,  інформаційно-
комунікаційної та інформатичної компетентності фахівців (Н. Бовтрук, Т. Волошина,
О. Кивлюк,  А. Киналь,  Т. Остапчук,  О. Овчарук,  С. Яшанов  та  ін.); формування
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інформаційної та інформаційно-комунікаційної культури фахівців (Н. Джинчарадзе,
О. Кравченко, Л. Макаренко, Н.Морзе, С. Салогуб, І. Смирнова, Ю. Рамський та ін.);
використання  засобів  ІТ  у  філологічній  галузі  (Т. Бабійчук,  Н. Віннікова,
О. Дрогайцев,  О. Ісаєва, О. Ігнатова,  Н. Майєр,  О. Подзигун,  О. Куцевол,
Г. Островська,  О. Петрович,  В. Уліщенко,  В. Шуляр  та ін.);  специфіка  підготовки
студентів  гуманітарних спеціальностей в умовах інформатизації  освіти (П. Асоянц,
О. Глушак,  Л. Карташова,  М. Коллінс  (M. Collins),  М. Сімонсон  (M. Simonson),
Є. Співаковська-Ванденберг, А. Томпсон (A. Thompson) та ін.); особливості підготовки
філологів  (І. Барабаш, Г. Денискіна, С. Караман, Л. Коваль, О. Копусь, А. Корольова,
Л. Мацько,  В. Сидоренко,  І. Соколова,  Г. Токмань,  О. Торубара,  І. Халимон,
О. Циганок  та  ін.);  окремі  аспекти  філологічної  освіти  на  засадах  електронної
лінгводидактики  (В. Бадер,  І. Булах,  Т. Горохова,  Л. Златів,  К. Климова,  Т. Путій,
О. Семеног,  Н. Сороко,  Л. Струганець та  ін.);  формування інформаційної  культури
фахівців філологічної галузі (О. Глушак, В. Кириленко, О. Павлова, С. Процька та ін.),
що дало змогу визначити ступінь розробленості проблеми застосування засобів ІТ у
філологічній  освіті  та  визначити  шляхи  формування  інформаційної  культури  у
фахівців-словесників. З’ясовано наявність різних підходів щодо визначення змісту та
сутності  інформаційної  культури  у  вітчизняній  і  зарубіжній  науці;  визначено  її
змістові характеристики в епоху цифровізації. 

2. Розкрито  сутнісні  та  змістові  характеристики  категоріального  апарату
дослідження, зокрема встановлено позиції щодо дефінітивного каркасу дослідження
–  «інформація»,  «культура»,  «інформаційне  суспільство»,  «інформаційно-освітнє
середовище», які взаємозалежні й взаємопов’язані.

У  динаміці  формування  категорії  «інформаційна  культура»  виокремлено
головну  тенденцію  –  це  поняття  необхідно  розглядати  не  лише  як  феномен,
визначений  умовами  прогресу  в  науці  й  техніці,  електронними  способами
переробки,  зберігання  і  передачі  соціальної  інформації,  але  й,  перш  за  все,  як
діяльнісну інфраструктуру, що пронизує всі етапи становлення цивілізації, людства,
соціальної діяльності, людини як суб’єкта суспільства. 

Узагальнення  сутності  досліджуваного  феномену  надало  можливість
розглядати «інформаційну  культуру  майбутніх  філологів»  як  складну  динамічну
систему,  що  виступає  складовою  професійної  культури  вчителя-словесника  та
характеризується  інформаційним  світоглядом,  орієнтованим  на  цінності
інформаційної  взаємодії  у  цифровому  середовищі,  сукупністю  інформаційної
компетентності та практичного досвіду інформаційної діяльності, що проявляється в
організації  результативної  педагогічної  діяльності  в  інформаційно-освітньому
просторі. 

Ґрунтуючись  на  дослідженнях  вітчизняних  науковців  (Р. Гуревича,
М. Жалдака,  С. Каракозова,  Ю. Рамського  та  ін.),  схарактеризовано  структуру
інформаційної  культури  майбутніх  філологів  як  сукупність  взаємопов’язаних
компонентів,  які  доповнюють один одного:  інформаційний світогляд (менталітет),
інформаційна компетентність та інформаційна діяльність.

3. Схарактеризовано критерії, показники та рівні сформованості інформаційної
культури  майбутніх  філологів.  У  результаті  проведеного  аналізу  та  виявлення
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особовостей  професійної  діяльності  філологів,  були  виокремлені  критерії
сформованості  інформаційної  культури:  мотиваційно-емоційний –  визначає
внутрішні  мотиви  формування  власної  інформаційної  культури,  опанування
сучасних засобів ІТ (усвідомлення значущості формування інформаційної культури;
орієнтація  на  активне  застосування  засобів  ІТ  у  професійній  діяльності);
когнітивно-продуктивний – здатність добирати педагогічне програмне забезпечення
та  електронні  освітні  ресурси  для  ефективної  професійної  діяльності;  знання  у
галузі  інформаційних  технологій,  дисциплін  професійно  орієнтованого  та
методичного спрямування;  професійно-діяльнісний – ефективність і продуктивність
здійснення  різних  видів  інформаційної  діяльності  за  допомого  технічних  засобів
залежно  від  форми  її  представлення;  особистісно-рефлексивний  –  сформованість
рефлексивних  умінь,  ставлення  до  себе,  до  власної  практичної  діяльності,
передбачає  самоаналіз,  самоконтроль,  самооцінку  своєї  інформаційної  діяльності,
пізнання себе і самореалізацію у професійній діяльності.

Виявлення рівнів сформованості інформаційної культури майбутніх філологів
у  процесі  професійної  підготовки  здійснювалося  за  такими  показниками,  як:
зацікавленість,  потреба  й  установка  на  необхідність  вдосконалювати  свою
інформаційну  культуру;  якість  знань,  які  розкривають  сутність,  зміст,  теорію  та
методику  використання  ЕОР;  готовність  використовувати  засоби  цифрових
технологій  у майбутній  професійно-педагогічній  діяльності;  якість  оцінювання та
самооцінювання результатів сформованості власної інформаційної культури.

На основі  аналізу  наукової  літератури,  усвідомленні  специфіки професійної
підготовки майбутніх філологів, були визначені рівні сформованості інформаційної
культури: високий, достатній, середній, низький. 

4. Розроблено  й  адаптовано  до  освітнього  процесу  модель  формування
інформаційної  культури  майбутніх  філологів  у  спеціально  створеному
інформаційно-освітньому  середовищі  ЗВО та  експериментальним  шляхом
перевірено  її ефективність  та педагогічну  доцільність,  описано  структуру  та
взаємоузгоджені  складники моделі,  зокрема  цільовий;  процесуально-змістовий та
оцінювально-результативний. 

Цільовий  блок характеризується  усвідомленням цілей  і  завдань  формування
інформаційної  культури  майбутніх  філологів,  що  зумовлено  соціальним
замовленням  суспільства  на  підготовку  висококваліфікованих  кадрів;  визначено
вимоги до організації формування інформаційної культури. Процесуально-змістовий
блок відображає сутність змісту формування інформаційної культури та реалізується
за  допомогою  дисциплін  «Сучасні  інформаційні  технології»  та  спецкурсу
«Інформаційні  технології  у  філологічній  освіті»,  а  також  дисциплін  професійно
орієнтованого  та  методичного  спрямування.  Цей  блок  містить  етапи  формування
(аналітико-пошуковий,  дослідно-експериментальний,  теоретико-узагальнюючий),
підходи  (інформаційний,  комунікативний,  системно-діяльнісний,  синергетичний,
культурологічний)  та  принципи  організації  процесу  формування  інформаційної
культури  майбутніх  філологів  (особистісного  цілепокладання,  індивідуалізації  у
виборі  освітньої  траєкторії,  співробітництва  і  взаємозв’язку,  відкритості,
неперервності,  поліпредметного  навчального  процесу,  оптимальності  й
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продуктивності,  ситуативності  та  рефлективності),  організаційно-педагогічні
умови  та  синтез  методів,  засобів  і  форм  поетапного  формування  інформаційної
культури майбутніх філологів. 

Доведено,  що  особливого  значення  у  реалізації  педагогічного  потенціалу
моделі  формування  інформаційної  культури  майбутніх  філологів  набувають
організаційно-педагогічні  умови:  мотивація  здобувачів  освіти  до  вдосконалення
володіння  різними  видами  роботи  з  інформацією,  застосування  засобів  ІКТ  у
практичній  діяльності;  систематичне  використання  засобів  інформаційних
технологій  з  метою  розвитку  пізнавальної  активності;  психолого-педагогічний,
методичний, дидактичний супровід формування інформаційної культури майбутніх
філологів  із  застосуванням  засобів  інформаційних  технологій;  цілеспрямоване
формування інформаційної культури в процесі  вивчення спецкурсу «Інформаційні
технології  у  філологічній  освіті»  на  базі  електронного  навчально-методичного
комплексу; самоконтроль і рефлексія результатів власної освітньої діяльності.

Результати  апробації  підтверджено  статистично  достовірними  змінами  в
експериментальних  і  контрольних  групах,  зокрема  на  початку  експерименту  в  КГ
високий  і  достатній  рівні  інформаційної  культури  спостерігалися  у
24,41% респондентів, в КГ – у 21,88%; на завершальному етапі – високий і достатній
рівень в КГ складали 42,97%, в ЕГ – 95,28% (в ЕГ спостерігається зростання у 3,9 рази,
тоді як у КГ – у 1,96 рази).

Здійснене  математичне  опрацювання  результатів  дослідження  щодо  виявлення
розходжень у рівнях сформованості  інформаційної культури,  значимість розходження
наявна, що засвідчує коефіцієнт зменшення методом статистичних гіпотез χ2 Пірсона.
Якщо на початку експерименту він становить xyr 1, то на завершальному етапі  xyr

0,63.
Виконане  дослідження  дає  підстави  стверджувати  про  розкриття  основних

аспектів проблеми формування інформаційної культури майбутніх філологів, а також
вирішення  у  процесі  дослідно-експериментальної  роботи  деяких  проблем
інтенсифікації освітнього процесу.

Представлена  наукова праця не вичерпує всіх  аспектів  проблеми формування
інформаційної культури. Перспективним напрямом подальших наукових доробків може
бути  дослідження  цифрового  середовища  та  виявлення  нових  шляхів  і  умов  для
формування інформаційної культури  фахівців філологічних спеціальностей у системі
неперервної освіти. 
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АНОТАЦІЇ
Певсе А. А. Формування інформаційної культури майбутніх філологів у

процесі  професійної  підготовки.  –  Кваліфікаційна  наукова  праця  на  правах
рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  за
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»,
Переяслав, 2021.

У  кваліфікаційній  науковій  праці  представлені  питання  щодо  формування
інформаційної  культури  майбутніх  філологів  у  процесі  професійної  підготовки,
зокрема  сформульовано  авторське  визначення  ключового  поняття  дослідження
«інформаційна  культура  майбутніх  філологів».  Уточнено  та  розширено  зміст
категорій  «інформаційний  світогляд»,  «інформаційна  компетентність»  та
«інформаційна діяльність».

На  основі інформаційного,  культурологічного,  комунікативного,  системно-
діяльнісного та  компетентнісного підходів  спроектовано  динамічну  модель
формування інформаційної культури майбутніх філологів,  описано її  структуру та
взаємоузгоджені  складники,  зокрема  цільовий;  процесуально-змістовий  та
оцінювально-результативний;  визначеного критерії  (мотиваційно-емоційний,
когнітивно-продуктивний,  професійно-діяльнісний та  особистісно-рефлексивний),
показники та рівневі сформованості (високий, достатній, середній, низький). 

Практичну  реалізацію  спроектованої  моделі  у  запропонованому  дослідженні
забезпечує комплекс організаційно-педагогічних умов та відповідних інноваційних
технологій у процесі викладання авторського спецкурсу «Інформаційні технології у
філологічній  освіті»  на  базі  інтегрованого  електронного  навчально-методичного
комплексу, що інтенсифікує процес формування інформаційної культури філологів.

Подальшого  розвитку  набули  шляхи  і  механізми  оптимізації  використання
цифрових  технологій,  спрямованих  на  вдосконалення  професійно-інформаційної
діяльності майбутніх філологів.

Ключoві  слoва:  інформаційна  культура  майбутніх  філологів,  інформаційна
діяльність,  інформаційне  суспільство,  інформаційний  світогляд,  інформаційно-
освітнє середовище, засоби інформаційно-комунікаційних технологій.
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Певсе  А. А.  Формирование  информационной  культуры  будущих
филологов  в  процессе  профессиональной  подготовки. –  Квалификационная
научная работа на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности  13.00.04  –  теория  и  методика  профессионального  образования.  –
ГВУЗ  «Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический  университет
имени Григория Сковороды», Переяслав, 2021.

В  квалификационной  научной  работе  раскрыты  вопросы  формирования
информационной  культуры  будущих  филологов  в  процессе  профессиональной
подготовки,  в  частности  подано  авторское  определение  ключевого  понятия
исследования «информационная культура будущих филологов». Уточнен и расширен
понятийный  аппарат  категорий  –  «информационное  мировоззрение»,
«информационная компетентность» и «информационная деятельность».

На  основе  информационного,  культурологического,  коммуникативного,
системно-деятельностного  и  компетентностного  подходов  спроектирована
динамическая  модель  формирования  информационной  культуры  будущих
филологов,  описана  ее  структура  и  компоненты,  в  частности  целевой,
процессуально-содержательный и оценочно-результативный;  определены критерии
(мотивационно-эмоциональный,  когнитивно-продуктивный,  профессионально-
деятельностный  и  личностно-рефлексивный),  показатели  и  уровни
сформированности (высокий, достаточный, средний, низкий).

Практическую  реализацию  спроектированной  модели  поэтапного
формирования информационной культуры обеспечивает комплекс организационно-
педагогических условий и соответствующих инновационных технологий в процессе
преподавания  авторского  спецкурса  «Информационные  технологии  в
филологическом  образовании»  на  базе  интегрированного  электронного  учебно-
методического  комплекса,  который  интенсифицирует  процесс  формирования
информационной культуры будущих филологов.

Дальнейшее  развитие  получили  пути  и  механизмы  оптимизации
использования  цифровых  технологий,  направленных  на  совершенствование
профессионально-информационной деятельности будущих филологов.

Ключевые  слова: информационная  культура  будущих  филологов,
информационная  деятельность,  информационное  общество,  информационное
мировоззрение,  информационно-образовательная  среда,  средства  информационно-
коммуникационных технологий.

Pevse A. A. Formation of the information culture of future philologists in the
process  of  professional  education.  – Qualifying  scientific  work  on  the  rights  of  the
manuscript.

Thesis  for  the  Candidate  Degree  in  Pedagogy  by  speciality  13.00.04 –  theory  and
methodology of professional education. –  State Higher Educational Institution «Pereiaslav-
Khmelnitskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University», Pereiaslav, 2021.

In the qualifying scientific work, the issues of the formation of the information
culture  of  future  philologists  in  the  process  of  professional  training  are  disclosed;  in
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particular, the author's definition of the key concept of the research «information culture of
future  philologists» is  given.  The conceptual  apparatus  of  the  categories  «information
worldview», «information competence» and «information activity» has been clarified and
expanded.

It  is  proved  that  in  the  professional  activity  of  future  philologists  information
culture  is  realized  through  a  number  of  functions:  information  and  communication,
cognitive, regulatory, analytical, cultural and educational.

A model  for  the  formation  of  information  culture  of  future  philologists  in  a
specially  created  information  and  educational  environment  of  the  university  has  been
developed and adapted to the educational process, and its effectiveness and pedagogical
expediency have been experimentally tested; describes the structure and mutually agreed
components of the model, in particular the target; procedural-meaningful and evaluative-
effective.

The target block is characterized by the awareness of the goals and objectives of
the formation of the information culture of future philologists, which is due to the social
order of society for the training of highly qualified personnel.

The  procedural-content  block  reflects  the  essence  of  the  methodology  for  the
formation  of  information  culture  and  is  implemented  using  the  disciplines  «Modern
information technologies” and the special course “Information technologies in philological
education»,  as  well  as  disciplines  of  a  professionally  oriented  and  methodological
direction.  This  block  contains  the  stages  of  formation,  approaches  and  principles  of
organizing  the  process  of  forming  the  information  culture  of  future  philologists;
organizational and pedagogical conditions and synthesis of methods, means and forms of
the stage-by-stage formation of the information culture of future philologists.

As  a  result  of  the  analysis  and  the  specifics  of  the  professional  activity  of
philologists,  the  criteria  for  the  formation  of  information  culture  were  identified:
motivational-emotional (determines the internal motives for the formation of one's own
information culture,  mastering modern IT tools);  cognitively productive (the  ability  to
select  the  necessary  pedagogical  software  and  electronic  educational  resources  for
effective  professional  activity;  knowledge  in  the  field  of  information  technology,
disciplines  of  a  professionally  oriented  and  methodological  direction);  professional
activity (efficiency and productivity of  various types of  information activities  with the
employer  of  technical  means,  depending on the  form of  its  presentation);  personality-
reflective (the  formation of  reflexive  skills,  attitude  to  oneself,  to  one's  own practical
activity,  provides  for  introspection,  self-control,  self-assessment  of  one's  information
activity, self-knowledge and self-realization in professional activity).

It has been proved that organizational and pedagogical conditions play a special
role in the implementation of the model for the formation of information culture of future
philologists: motivation of students to improve their knowledge of various types of work
with information, the use of ICT tools in practical activities; systematic use of information
technology tools for the development of cognitive activity; psychological,  pedagogical,
methodological,  didactic  support  of  the  process  of  forming the  information culture  of
future  philologists  using  IT  tools;  purposeful  formation  of  information  culture  in  the
process  of  studying  the  special  course  “Information  technologies  in  philological
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education” on the basis of an electronic educational and methodological complex; self-
control and reflection on the results of their own educational activities.

The results of approbation were confirmed by statistically significant changes in
the indicators of information culture formation in the experimental and control groups,
namely:  at  the  beginning of  the  experiment  in  the  CG,  a  high and sufficient  level  of
information culture was observed in 24.41% of respondents, in the CG – in 21.88%; at the
final stage – a high and sufficient level in the CG was 42.97%, in the EG – 95.28% (in the
EG there is an increase in 3.9 times, while in the CG – in 1.96 times).

Ways and mechanisms for optimizing the use of digital technologies were further
developed,  aimed  at  improving  the  professional  and  informational  activities  of  future
philologists.

Key  words:  information  culture  of  future  philologists,  information  activity,
information  society,  information  worldview,  information  and  educational  environment,
means of information and communication technologies
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