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Розглянуто поняття інформаційної культури сучасного вчителя математики та 

його роль в загальній культурі вчителя. Представлено складові інформаційної культури 
та деякі шляхи їх формування. 

 
 
На формування кваліфікаційних вимог 

до підготовки майбутнього вчителя мате-
матики впливають як зовнішні, так і внут-
рішні фактори. Зовнішні � це фактори, які 
визначають соціальне замовлення суспіль-
ства на підготовку вчителів математики до 
широкого й свідомого використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 
професійній діяльності з урахуванням 
соціальних, економічних, технічних і 
науково-дослідницьких чинників. 
Внутрішні фактори зумовлюються 

регіональними особливостями, тенденція-
ми розвитку інформатизації освіти навчаль-
них закладів: досвідом сучасної практики 
використання методів і засобів ІКТ у нав-
чальному процесі, перспективами інформа-
тизації регіону; умовами роботи вищого 
навчального закладу (матеріально-техніч-
ними і дидактичними нормами організації 
навчального процесу, технічними і дидак-
тичними засобами навчання); рівнем базо-
вих знань майбутнього вчителя математики 
(знаннями і досвідом, емоційним ставлен-
ням до навчального процесу). 
Отже, для того щоб ефективно викорис-

товувати ІКТ в процесі навчання, майбут-
ній вчитель математики має сам на належ-
ному рівні володіти ними. Тобто майбутній 
сучасний вчитель повинен мати подвійну 
кваліфікацію: як педагога і як фахівця 
певного напряму ІКТ. Соціальна дійсність 
вимагає від вищої педагогічної освіти 
забезпечення підготовки таких фахівців. 
На сьогодні лишаються не розв�яза-

ними такі проблеми, як спрямованість 
підготовки майбутнього вчителя математи-
ки на розвиток його професійної компе-
тентності, яка забезпечує здійснення влас-
ної професійної діяльності в умовах вико-
ристання ІКТ; відсутність науково-обґрун-
тованих механізмів відбору змісту навчан-
ня спеціальних дисциплін у педагогічних 
вузах відповідно до нових цілей та моделей 
навчання; відставання розвитку теорії та 
практики використання комп�ютерних 
технологій від темпів розвитку апаратного і 
програмного забезпечення; відсутність 
неперервної підготовки майбутнього вчите-
ля математики до використання ІКТ. Тому 
надзвичайно важливо обґрунтувати кон-
цептуальні підходи і шляхи інтеграції 
педагогічної та комп�ютерно-інформацій-
ної підготовки майбутніх вчителів матема-
тики для забезпечення високого рівня ін-
теграції у молодого фахівця якостей педа-
гога і компетентного фахівця з інформацій-
но-комунікаційних технологій розглянути 
складові інформаційної культури вчителя 
математики. 
Інформаційна культура, на думку філо-

софа А.П.Суханова, має �системно-струк-
турну будову, в якій можна виділити 
системно-утворююче ядро [1]�. Ним є 
інформаційна діяльність людей, зумовлена 
характером і рівнем розвитку суспільства. 
Ця діяльність відповідно до потреб людей 
виявляє себе як двоїстий процес: з одного 
боку, це використання накопиченої і вироб-
леної інформації, а з іншого � її створення і 
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закріплення на різного роду матеріальних 
носіях. Інформаційною культурою людини 
Г.К.Селевко в [2] називає сукупність якос-
тей, що відображають його знання й пред-
ставлення про інформаційні процеси в 
навколишньому світі, володіння інформа-
ційними засобами, освоєння систем мо-
рально-етнічних і юридичних норм, цін-
ностей, установок, пов'язаних з ІКТ, а 
також володіння комп'ютерною грамотніс-
тю.  
Н.В.Морзе розуміє комп�ютерну 

грамотність �як сукупність знань, умінь і 
навичок, оволодіння якими дає змогу підго-
тувати учнів до можливості застосування 
обчислювальної техніки в подальшій 
практичній діяльності�, що дає можливість 
чітко виділити основні елементи змісту 
комп�ютерної грамотності [3].  
Комп�ютерна грамотність або ІКТ-

грамотність початково включала уміння 
програмувати і володіти сукупністю 
певних технологічних навичок роботи на 
ЕОМ. У наш час вона передбачає наявність 
певних загальних знань, що стосуються 
інформаційних і комп�ютерних технологій, 
комп�ютерів, їх можливостей і меж 
застосування для розв�язання професійних 
завдань, а також практичних навичок 
роботи на персональному комп�ютері, а 
саме уміння використовувати комп'ютерні 
програмні засоби, працювати з 
електронним текстом, електронними 
таблицями, створювати презентації й бази 
даних. 
Інформаційна культура вчителя є скла-

довою частиною його загальної культури, 
вона орієнтована на інформаційне забезпе-
чення всіх видів професійної діяльності і 
передбачає знання основних засобів пред-
ставлення інформації, а також уміння ефек-
тивно застосовувати їх на практиці.  
Отже, сучасний вчитель математики на 

даному етапі повинен володіти певними 
якостями: 

- гнучко адаптуватися у швидкоплинних 
життєвих ситуаціях, самостійно отримую-
чи потрібні знання та вміло застосовуючи 
їх на практиці; 

- критично мислити, бачити труднощі та 
шукати шляхи їх подолання, використову-
ючи інформаційно-комунікаційні технології; 

- чітко усвідомлювати, де і яким чином 
можуть бути використані отримані знання; 

- бути спроможним генерувати нові ідеї, 
творчо мислити;  

- самостійно працювати над підвищен-
ням свого професійного та культурного 
рівня [4].  
У дисертаційному дослідженні О.П.Зна-

ченко [5] виділяє дві основні групи знань та 
вмінь, що в найбільшій мірі пов�язані із 
формуванням інформаційної культури 
викладача.  
До першої групи віднесені такі знання 

та вміння користувача, що забезпечують 
функціонування другої групи. Це 
�інформаційні вміння викладача� (рис.1). 
Більш високий рівень інформаційної 

культури людини ніж комп�ютерна грамот-
ність представляє інформаційна компетент-
ність.  
Ефективне використання широкого 

спектру можливостей, реалізованих на базі 
засобів ІКТ, пов�язується сьогодні з форму-
ванням ІКТ-компетенції всіх учасників 
освітнього процесу. Крім комп'ютерної 
грамотності це поняття містить у собі 
готовність застосовувати у практичній 
діяльності засвоєні знання, уміння і навич-
ки у галузі інформаційно-комунікаційних 
технологій для вирішення певних проблем 
[6]. 
Аналіз робіт дослідників, що вивчають 

проблему неперервного формування ком-
петентності у галузі інформаційно-комуні-
каційних технологій (ІКТ-компетентності) 
педагогічних кадрів (Л.Л. Босова, М.І.Жал-
дак, С.А.Раков, І.В.Роберт, В.А.Хуторсь-
кий) дозволяє визначити ІКТ-компетент-
ність учителя як комплекс якостей особис-
тості, що забезпечує її гнучкість і готовність 
швидко адаптуватися до будь-яких змін у 
професійній діяльності в умовах інформа-
тизації освіти, використовувати набуті в 
одній галузі продуктивні ідеї в іншій, а 
також потяг до самовиявлення [7-11]. 
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Рис. 1. Складові інформаційної культури викладача (за О. П.Значенко) 

 
Основою зміни стилю мислення і 

ціннісних орієнтацій особистості майбут-
нього вчителя математики повинні стати 
підходи використання ІКТ у навчанні, 
системне застосування педагогічних про-
грамних засобів, мультимедійних техноло-
гій і веб-ресурсів як власного виробництва, 
так і розроблених у системі освіти. 
Ми проаналізували складові інформа-

ційної культури вчителя математики, що 
виділив М.М.Лукащук у своєму дисерта-
ційному дослідженні [12] та доповнили їх. 
1. Технічна складова � спирається на 

знання архітектури персонального комп�ю-
тера, характеристик базових і допоміжних 

периферійних пристроїв та вміння й навички 
їх використовувати. Вона базується на 
сформованості таких знань, вмінь та навичок: 

- знання архітектури та компонентів 
персонального комп�ютера; 

- знання основних характеристик та 
призначення пристроїв введення, виведен-
ня та збереження інформації; 

- вміння визначати апаратні конфігу-
рації персонального комп'ютера та основні 
характеристики базових та допоміжних 
периферійних пристроїв; 

- знання техніки безпеки при роботі з 
засобами ІКТ. 
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2. Системна складова � визначається 
знаннями характеристик операційної систе-
ми, їх призначення та складових частин, 
об�єктів та елементів управління та відпо-
відними вміннями та навичками. Для її 
сформованості необхідно: 

- знання основних характеристик різ-
них операційних систем, їх призначення та 
складових частин; 

- вміння працювати в операційних 
системах; 

- вміння працювати у файлових 
менеджерах. 

3. Програмна складова � передбачає 
оволодіння основами роботи з прикладним 
програмним забезпеченням загального 
призначення: 

- знання основних програм архівації, 
антивірусних та діагностуючих програм; 

- вміння використовувати програми 
архівації, антивірусні програми та діагнос-
туючі програми; 

- знання основних прикладних прог-
рам (програми для роботи з текстом, елект-
ронні таблиці, бази даних, програми для 
створення презентацій); 

- вміння працювати з прикладними 
програмами; 

- вміння використовувати програми 
комп'ютерного розпізнання текстів, автома-
тичного перекладу текстів. 
До інформаційних складових ІКТ-ком-

петентності вчителя відповідно віднесено 
наступні. 

4. Гігієнічно-ергономічна складова � 
передбачає знання санітарних умов і режи-
мів безпечного використання комп�ютерів 
та стандарти яким повинна відповідати 
комп�ютерна техніка, що використовується 
в навчальному процесі. Даний компонент 
базується на сформованості таких знань, 
вмінь та навичок: 

! знання можливих порушень у стані 
здоров�я та захворювань пов�язаних із 
постійним використанням комп�ютерної 
техніки; 

! знання основних санітарних умов 
безпечного використання комп�ютерів; 

! знання стандартів яким повинна 
відповідати комп�ютерна техніка, яка вико-

ристовується в навчальному процесі. 
5. Навчальна складова � передбачає 

оволодіння педагогічними програмними 
засобами (ППЗ) навчального призначення з 
математики: 

- знання основних понять інформацій-
но-комунікаційних технологій та їх сутності; 

- знання типів педагогічних програм-
них засобів та розподіл їх за основними 
функціями в навчальному процесі; 

- знання особливостей використання 
інтелектуальних навчальних систем; 

- вміння використовувати інтелектуаль-
ні навчальні системи; 

- знання основних вимог до створення 
та використання гіпертекстових документів; 

- вміння створювати нові засоби нав-
чання на основі гіпертекстових документів; 

- знання історії виникнення та розвит-
ку мережі Інтернет і значення для сучасної 
системи освіти; 

- знання дидактичних властивостей та 
функції мережі Інтернет; 

- знання проблем та особливостей 
дистанційного навчання; 

- вміння підключити Інтернет та пра-
цювати з Internet Explorer; 

- вміння користуватися електронною 
поштою як засобом спілкування; 

- вміння знаходити необхідну інфор-
мацію (інформаційна система World Wide 
Web (WWW), електронні бібліотеки, бази 
даних). 

6. Методична складова � підготовле-
ність до використання ІКТ, яка базується на 
сформованості загальних, спеціальних і 
конкретних методичних вмінь, що спираю-
ться на знання, вміння та навички, одер-
жані при вивченні педагогіки, психології та 
методики навчання дисциплін:  

- знання специфіки навчальної діяль-
ності як об�єкта управління та її структури; 

- знання характеристики навчальних 
впливів та методів навчання як способу 
управління навчальною діяльністю; 

- знання сутності діалогу учня з ком-
п�ютером; 

- знання способів моделювання осо-
бистісного спілкування у навчанні; 

- знання психолого-педагогічних вимог 
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до діалогової взаємодії учня з комп�ютером; 
- знання способів реалізації індивідуа-

лізованого навчання; 
- вміння моделювати особистісно-

орієнтоване спілкування та реалізувати 
індивідуалізоване навчання при викорис-
танні ІКТ у навчанні; 

- знання можливих впливів ІКТ на 
цілі, зміст навчальної діяльності, методи й 
організаційні форми навчання; 

- вміння використовувати ППЗ всіх 
типів та визначати доцільність вибору 
конкретного засобу до конкретного уроку; 

- вміння створювати нові засоби 
навчання на базі ІКТ. 
Комп�ютерна грамотність особистості 

традиційно повинна формуватися на уро-
ках інформатики ще в школі, а для 
дорослих на курсах додаткової освіти. ІКТ-
компетенції майбутнього вчителя форму-
ються у вищих педагогічних навчальних 
закладах або на курсах підвищення квалі-
фікації відповідно до особливостей спец-
іальності. Інформаційну культуру вчитель 
розвиває в собі сам протягом всього життя. 
Таким чином, основою зміни стилю 

мислення і ціннісних орієнтацій особистос-
ті майбутнього вчителя математики повин-
ні стати підходи використання ІКТ у нав-
чанні, системне застосування педагогічних 
програмних засобів, мультимедійних тех-
нологій і веб-ресурсів як власного вироб-
ництва, так і розроблених у системі освіти. 
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Резюме. Тутова О.В. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. В статье рассмотрено понятие информационной культуры современ-
ного учителя математики и его роль в общей культуре учителя. Представлены составляющие 
информационной культуры и некоторые пути их формирования. 

 
Summary. Tutova O. FORMING THE INFORMATION CULTURE OF THE FUTURE 

TEACHER OF MATHEMATIC. The notion of the information culture of the modern math teacher 
and its role in the general culture of the teacher is considered in the article. Components of 
information culture and some way of their shaping are presented. 
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