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ВСТУП

Актуальність теми. Розвиток інформаційного суспільства та

впровадження інформаційних технологій (ІТ) в усі галузі життєдіяльності

людинистаєодниміз пріоритетнихнапрямівдержавної політикиУкраїни. У

цьому контексті виникає потреба в конкурентоспроможних фахівцях з

інформаційних технологій, які здатні до сприйняття, генерування та

практичної реалізації нових наукових ідей, розроблення та використання

технічнихпристроївтощо. Останнімчасомнабуваєпоширеннявикористання

ІТ як знарядь створення продуктів образотворчої діяльності, які є

вираженням мистецьких задумів, засобами поширення в суспільстві певної

суспільнокорисної інформації, просуваннянариноктоварівтощо. Цягалузь

застосуванняІТ набуланазви– комп’ютернаграфікаі дизайн(КГіД). У житті

суспільства КГіД займає власну нішу та охоплює всі галузі діяльності

людини– культуру, освіту, медицину, інженернепроектування, будівництво,

розваги тощо. Для осіб з високими дизайнерськими та системно-

математичними здібностями відкриваються нові перспективи використання

електронних графічних інструментів з метою візуалізації наукових

концепцій; аналізу та маніпулювання складною тривимірною інформацією;

поширення інформації на глобальному рівні, що дозволяє бізнесу і

підприємствам обмінюватися знаннями та досвідом з міжнародною

спільнотою. Фахівці з КГіД створюють динамічні географічні, топографічні,

метеорологічні і екологічні карти; графічні розробкидляорганізації роботиз

інформацією для підприємств і організацій. Такі фахівці все частіше є

експертами, які використовують комп’ютери тапов’язані з ними технології

длястворенняі редагуванняелектроннихзображень.

Фахівці з комп’ютерної графіки і дизайну мають як технічну, так і

мистецьку освіту; науковою основою їхньої діяльності є інженерно-

технічний компонент як засіб творення дизайнерських виробів чи
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медіапродукції. У цьому принципова відмінність підготовки фахівців з

КГіДвід сутотехнічної чи сутомистецької освіти. Зазначене даєможливість

зробити припущення, що особи, які мають високі мистецькі здібності, хист

до візуалізації отримують можливість оволодіння інноваційним ІТ-

інструментарієм у навчальних закладах на відповідних факультетах. Від

фахівців з КГіД вимагається не тільки конкурентоздатність, мобільність,

уміння організовувати професійну діяльність, а й сприйняття й поєднання

досить широкогодіапазонузнань таадаптації вумовахдинамічногорозвитку

науки, здатності активно використовувати інноватику, володіння навичками

випереджального самонавчання тощо. З метою формування зазначених

характеристикдляпідготовкитворчихфахівцівпостаєпотребаврозробленні

адаптивної системи їхньої практично-технічної підготовки, де провіднароль

відводиться науковому обґрунтуванню теоретичних і методичних основ її

функціонування.

Доосновнихпрофесійнихякостей фахівців з КГіД відносять: високий

рівень фундаментальних знань, підпорядкованість освітньої парадигми

розвитку суспільства і професійної діяльності; міждисциплінарності. Саме

тому навчальні програми підготовки фахівців з КГіД мають забезпечувати

високу якість освіти і доповнюватися міждисциплінарними і міжгалузевими

програмами.

Підґрунтям вивчення та розв’язання проблеми дослідження

теоретичних і методичних основ професійної підготовки фахівців з КГіД

стали результати напрацювань відомих науковців у різних напрямах освіти:

проблем філософії освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Лутай,

М. Мойсеєв); системного підходу до організації навчального процесу

(В. Загв’язинський, В. Кузьмін, Є. Юдін та ін.); психології освіти (Г. Балл,

Л. Виготський, О. Леонтьєв, В. Моляко, Ю. Самарін, В. Семиченко,

Н. Тализiнатаін.); цілісності педагогічного процесу (В. Бондар, В. Козаков,

I. Лернер, В. Луговий, Ю. Мальований таін.); педагогіки професійної освіти

(В. Безрукова, Р. Гуревич, О. Дубасенюк, О. Дубинчук, Н. Кузьміна,
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Л. Лук’янова, В. Мадзігон, Н. Ничкало, Л. Оршанський, Л. Сидорчук,

В. Тименко, А. Цина та ін.); структурування знань у змісті освіти

(Б. Гершунський, В. Гінецинський, В. Лєдньов, О. Щербак та ін.);

застосування ІТ в освіті (В. Биков, А. Гедзик, А. Гуржій, Л. Карташова,

В. Лапінський, В. Олійник, О. Спірін, таін.).

У вітчизняній та світовій педагогіці накопичено чималий досвід

дослідження проблем інтеграції, зокрема: теоретико-методологічних основ

інтеграції (М. Берулава, С. Гончаренко, В. Загв’язинський, І. Козловська,

О. Сергеєв, М. Чапаєв таін.), проблемрозробки інтегрованихкурсів (К. Гуз,

В. Сидоренко, Я. Собко та ін.); інтеграції змісту навчання у професійній

освіті (В. Безрукова, М. Берулава, А. Беляєва, Р. Гуревич, Б. Камінський,

Д. Коломієць, М. Махмутов та ін.); інтеграції методів, форм і технологій

(О. Білик, М. Корець, М. Піддячий та ін.); інтеграції загально-технiчниx

дисциплін (Л. Cлiпчишин та ін.); взаємозв’язків інтеграції і диференціації

(Л. Дольникова, В. Моргун та ін.); структурування інтегрованих знань та

цілісності змісту освіти (Б. Будний, В. Ільченко, А. Степанюк та ін.);

застосування ІТ в освіті (А. Гуржій, В. Биков, М. Жалдак, Л. Карташова,

В. Лапінський, Л. Макаренко, Ю. Рамський, О. Спірін, Ю. Триус, С. Яшанов

та ін.); системний підхід до аналізу педагогічних явищ (Т. Ільїна,

В. Краєвський, І. Підласий, В. Сластьонін, Т. Тализіна та ін.). Наукові

напрацювання вчених сприяли розвитку інтегративного підходу в

професійнійосвіті тапідвищеннюякості підготовкифахівцівкомп’ютерного

профілю. Водночас об’єктивна суспільна значущість якісної підготовки

майбутніхфахівцівз КГіД, відстеженнясучаснихвимогдоїхніхпрофесійних

якостейдализмогувизначитинизкусуперечностейміж:

– неперервно змінюваними вимогами ринку праці до майбутніх

фахівців з КГіД та реальними теоретичним і практичним рівнями їхньої

професійної підготовки;

– прискореним розвитком ІТ та потребою модернізації системи

навчаннямайбутніхфахівцівз КГіД;
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– необхідністю розроблення шляхів інтеграції змісту практично-

технічної підготовки фахівців з КГіД та недостатнім рівнем теоретико-

методичногообґрунтуванняцьогопроцесуупедагогічнійтеорії і практиці;

– потребою у нових спеціальностях ІТ-галузі та необхідністю

оновленнязмістунавчаннямайбутніхфахівцівз КГіД;

– необхідністю інтеграції змісту практично-технічної підготовки

майбутніх фахівців з КГіД та неготовністю педагогів до розроблення

інтегрованихкурсів;

– потребою в інтенсифікації навчального процесу у ВНЗ та

перенавантаженнямстудентівобсягомнавчальногоматеріалу.

Усвідомлення нагальної суспільної потреби розв’язання зазначених

суперечностей та недостатній рівень розроблення проблеми теоретико-

методологічних і методичних основ практично-технічної підготовки

майбутніх фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну зумовили вибір теми

дисертаційного дослідження: “Теоретико-методичні основи інтеграції

зміступрактично-технічної підготовкифахівців з комп’ютерної графіки

і дизайну”.

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

дослідженняузгодженаз “Основними напрямами досліджень з педагогічних

і психологічних наук в Україні” (2013 р.), зокрема з напряму 8: “Освітнє

середовище. Інформатизація освіти”, проблемадля дослідження: Теоретико-

методологічні і технологічні засади інформатизації освіти; напряму 29:

“Зміст, формиі технології вищої освіти”.

Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою

Львівськогонауково-практичногоцентрупрофесійно-технічної освітиНАПН

України (протокол № 7 від 10.07.2012 р.) й узгоджено в Міжвідомчій раді з

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в

Україні (протокол№ 10 від18.12.2012 р.).

Метадослідження– обґрунтуватитеоретичні основиінтеграції змісту

тарозробити методичну систему практично-технічної підготовки майбутніх
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фахівцівз комп’ютерної графікиі дизайну.

Длядосягненняметидослідженнявизначенотакі завдання:

1) дослідити ґенезу практично-технічної діяльності фахівців у галузі

інформаційнихтехнологій.

2) виявититаокреслититеоретичні засадиінтеграції зміступрактично-

технічної підготовкифахівцівз комп’ютерної графікиі дизайнутаподібних.

3) виокремити методологічні основи формування методичної системи

підготовкифахівцівз комп’ютерної графікиі дизайну.

4) здійснитимоделюваннятарозробитиметодичнусистемупрактично-

технічної підготовкифахівцівз комп’ютерної графікиі дизайну.

5) експериментально перевірити ефективність застосування

запропонованої методичної системипрактично-технічної підготовкифахівців

з комп’ютерної графікиі дизайну.

6) розробити методичні рекомендації щодо навчання майбутніх

фахівцівз комп’ютерної графікиі дизайну.

Об’єкт дослідження – підготовка фахівців з комп’ютерної графіки і

дизайну.

Предметдослідження– теоретичні основиінтеграції змісту, формита

методів практично-технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і

дизайну.

Концепція дослідження. Визначено концептуальні засади інтеграції

змісту практично-технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і

дизайну: інтеграціяякчинникмотивації навчання; інтеграціязнань якоснова

інтеграції змісту практично-технічної підготовки; інтеграція змісту

практично-технічної підготовки на засадах принципу фундаменталізації

освіти; інтегровані метапредмети як результат інтеграції змісту практично-

технічної підготовки; інтеграція змісту практично-технічної підготовки як

засіб формування творчої особистості; багаторівневість як реалізація

інтегративногопідходудозміступрактично-технічної підготовки.

Сформульовано теоретичні положення концепції практично-технічної
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майбутніх фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну: 1) акцентування

культурологічного аспекту у формуванні змісту практично-технічної

підготовки фахівців профілю графіки і дизайну шляхом використання

інтегративногопідходудоформуваннязмістунавчанняй навчальнихпланів;

2) виділення системотвірного чинника практично-технічної підготовки

фахівців з КГіДна основі ідей цілісності та взаємозалежності всіх її

складових; 3) використання індивідуального підходу до суб’єктів навчання,

який забезпечує всебічний розвиток фахівців з КГіД відповідно до

можливостей, здібностей і навчальних досягнень кожного студента;

4) скорочення кількості предметів, інтеграція їх на основі провідної ідеї

підвищення якості професійної підготовки; 5) оптимальне використання

потенціалу змісту практично-технічної підготовки для усунення

фрагментарного мислення студентів; 6) проектування механізмів постійного

оновлення знань та архівація другорядної інформації; 7) застосування

інтегративногопідходуне лише доформуваннязмісту, ай методів, засобів і

формнавчання; 8) створенняполіпредметнихкомплексівзнань, орієнтованих

напрактичні розроблення, щопередбачаєінтеграціювідповіднихпрактично-

технічнихзнань, умінь і навичок.

Актуалізація проблем проектування змісту практично-технічної

підготовки фахівців з КГіД є об’єктивною потребою сучасної неперервної

професійної освіти. Вона зумовлюється такими чинниками: інтеграційним

різнорівневим підходом до навчання й освіти, що забезпечує неперервне

професійне вдосконалення фахівців; уведенням державних і галузевих

стандартів освіти на різних рівнях; упровадженням інноваційних освітніх

технологій; наступністю освітніх програм; визначенням і науковим

обґрунтуванням інваріантної і варіативної складових змісту навчання у

процесі розробленнянавчальнихпланіві програм.

Ключовим методологічним підходом до підготовки фахівців КГіД

визначено компетентнісний. Перехід від кваліфікаційної до компетентнісної

моделі фахівця передбачає, що цілі освіти пов’язуються не тільки з
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виконаннямконкретних фахових функцій, ай з інтегрованими вимогами до

результату освітнього процесу. Цей підхід відображає інтегральний прояв

професіоналізму, в якому поєднуються компоненти професійної і загальної

культури (рівень освіченості, достатній для самоосвіти і самостійного

розв’язання пізнавальних проблем), досвід діяльності й творчості

(конкретизуєтьсяупевнійсистемі знань і вмінь) таготовності допрофесійної

діяльності. Водночас компетентнісний підхід не протиставляється

традиційному, а лише доповнює його особистісним, соціальним і

професійнимспрямуванням.

Вирішення проблеми високорівневої практично-технічної підготовки

фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну має враховувати гнучкість і

динамічність розвитку суспільства. Постають питання раціонального

формування змісту практично-технічної підготовки фахівців з КГіД.

Передусім він має стати динамічним інтегрованим механізмом, який

окреслює, по-перше, практичне значенняі застосуванняІТ-інструментаріюв

вирішенні практично-технічних проблем; по-друге, використання

адаптованих методик і технології навчання. Зміст практично-технічної

підготовки майбутніхфахівців з комп’ютерної графіки і дизайнунавчанняу

ВНЗ розглядаємо як самостійну складну ієрархічну систему з власною

вертикаллю та горизонталлю. Вертикаль забезпечує контент навчальних

дисциплін, горизонталь – контент навчальних курсів і семестрів. Водночас

навчальні дисципліни входять до навчальних курсів як елементи нижчого

рівня, що є складовими горизонталі з тісними і логічними взаємозв’язками

всередині кожної дисципліни та між дисциплінами (міждисциплінарні

зв’язки). Слід зауважити, що при утворенні вертикалі необхідно визначити

фундаментальну ідею системи та параметри підпорядкованих елементів.

Задля виявлення взаємозв’язків елементів змісту як системи і з’ясування їх

упливу на функціонування системи в цілому застосовується системний

аналіз.

Застосування системної методології до пошуку способів інтеграції
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зміступрактично-технічної підготовкимайбутніхфахівцівз КГіД відповідно

до загальних фундаментальних правил маєсвої переваги, серед яких: повне

охопленняпроблемтаїхусебічнез’ясування; урахуванняскладності проблем

тарізноманітнихпричин, які їхзумовлюють; урахуванняпроцесіві змін, які

відбуваютьсявоб’єкті дослідження, атакожвйогосередовищі; прагненнядо

глибшогоаналізутависокої ефективності розв’язанняпроблеми; оцінювання

отриманого результату завдяки застосуванню систематично поновлюваних

критеріїв якості; постійне доповнення інноваційною інформацією процесу

розв’язаннядосліджуваної проблемитощо.

Останнім часом підприємства, заклади, установи використовують для

поширеннятавізуалізації власної діяльності інформаційні технології, асаме

комп’ютерну графіку (КГ). Навчальні заклади також все частіше залучають

КГ якпотужнійзасіб візуалізації знань. Тобтоужитті суспільстваКГ набуває

важливої ролі таохоплює всі галузі діяльності людини – освіту, інженерне

проектування, будівництво,медицину, дозвіллятощо.

Зазначене дало змогу сформулювати такі світоглядно-філософські

засади інтеграції змісту практично-технічної підготовки майбутніх фахівців

комп’ютерної графіки і дизайну як: основною метою формування змісту

практично-технічної підготовкимайбутньогофахівцявконтексті вироблення

в нього філософсько-світоглядних уявлень є постійне оновлення знань;

світогляд майбутнього фахівця формується шляхом поєднання мистецьких,

гуманітарних та ІТ-дисциплін у навчальному процесі, використання

інтегративного підходу; інформаційний світогляд формується на основі

наявних інформаційних ресурсів та передбачає створення у суб’єкта

навчання уявлення щодо цілісної картини світу; основа інформаційної

культури формується завдяки використанню системи інтегрованих знань,

умінь і цінностей; оптимальність використання потенціалу змісту

професійної освіти полягає в усуненні фрагментарного мислення студентів;

культурологічний аспект формування змісту практично-технічної освіти

реалізується шляхом використання інтегративного підходу; зміст
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навчального матеріалу за напрямом “Комп’ютерна графіка та дизайн”

передбачає вивчення технічних і мистецьких груп дисциплін, засвоєння

інтегративнихкомплексів знань і вмінь; світогляд формуєтьсявідповіднодо

поетапного розвитку його структурних компонентів: інтерес– знання–

цінності – ідея– ідеал– психологічна настанова на ставлення суб’єкта до

об’єкта – постановка завдання і готовність до дії; оновлення критеріїв і

принципів відбору знань, структурування змісту практично-технічної

підготовки майбутніх фахівців з КГіД реалізуються найбільш ефективно

завдякиінтеграції навчальнихдисциплінугуманістичнійпарадигмі освіти.

Принцип інтеграції у формуванні змісту практично-технічної

підготовкимайбутніхфахівцівз комп’ютерної графікиі дизайнуєпровідним

і несе основне концептуальне навантаження. Висока динамічність,

надзвичайно швидкий розвиток комп’ютерної галузі вимагають постійного

узагальнення, ущільнення, систематизації тагенералізації знань, щоможливо

лише на основі інтегративного підходу до формування змісту професійної

підготовки.

Визначеносоціально-педагогічні умовипрактично-технічної підготовки

фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну, а саме: використання

інформаційних технологій для розширення потенційних можливостей

розвитку фахівців, інтеграції й опрацювання різних видів інформації в

соціальному середовищі; перехід проблеми взаємодії людини і машини з

часткової у загально-гуманітарну, філософську проблему; з огляду на

тотальність процесукомп’ютеризації; гуманізаціяосвіти, якарозумієлюдину

і її діяльність як об’єктивну цінність; філософська рефлексія основних

властивостей віртуального буття на рівні його теоретичного аналізу та

визначенняонтологічногостатусувіртуальної реальності.

Загальна гіпотеза дослідження. Практично-технічна підготовка

фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну буде ефективною, якщовона, по-

перше, здійснюватиметься поетапно, відповідно до логіки неперервного

освітньогопроцесу, з опороюнасучасні концептуальні підходидорозуміння
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інтеграційних процесів у освіті, по-друге, зумовлюватиме якісні зрушення у

показниках практично-технічної компетентності фахівця з КГіД за

дотримання неодмінної умови – управління процесом її формування, по-

третє, передбачатиме реалізацію особистісно орієнтованого підходу до

учасників навчального процесу, розроблення і впровадження моделі

методичної системипрактично-технічної підготовкифахівцівз комп’ютерної

графікиі дизайну.

Рівень практично-технічної підготовки фахівців з КГіД можливо

значно підвищити, якщо у ВНЗ реалізувати модель системи підготовки

майбутніх фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну, що ґрунтується на

інтеграції змісту навчання; забезпеченні логічного розвитку практично-

технічнихзнань і вмінь; міждисциплінарнихзв’язкахзагальної і спеціальної

підготовки (знання, уміння, цінності) як підґрунтя формування практично-

технічної компетентності.

Загальна гіпотеза дослідження конкретизується низкою часткових, за

якими практично-технічна підготовка фахівців з комп’ютерної графіки і

дизайнубудеефективною, заумов:

– якщосистемапідготовки майбутніхфахівцівз комп’ютерної графіки

і дизайну ґрунтується наінтеграції змісту навчання; забезпеченні логічного

розвиткупрофесійнихзнань і вмінь; міждисциплінарнихзв’язкахзагальної і

спеціальної підготовки як засад формування практично-технічної

компетентності;

– якщо на рівні професійно зорієнтованого навчання інтегративність

формування його змісту виявляється у відповідній формі подання

навчального матеріалу, виокремленні загальних властивостей об’єктів

вивчення, створенні передумов для пролонгації навчання, самостійного

опанування наступних версій програмних засобів (апаратно-програмних

засобів);

– органічного поєднання відібраних для навчання знань і вмінь, з

оглядунаціннісні аспектиформуванняособистості майбутньогофахівця;
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– якщо застосовується міждисциплінарний підхід, у контексті якого

кожнадисциплінає замкненоюсистемоюзнань і вмінь, тобто автономною

одиницеюзі своїмпонятійнимапаратом;

– якщоуформуванні змістуреалізуютьсяпідходи: частковезбереження

предметного наукового знання у змісті практично-технічної підготовки в

контексті знаннєвої парадигми, зокрема забезпечення цілісності та

збереження сутності навчального курсу інформатики; закладання в

практично-технічнупідготовкубазовихзнань тавідповіднихумінь і способів

навчання, навичок(другоряднаі застарілаінформаціяпостійновилучаєтьсяз

навчальних курсів); розвиток у межах цивілізаційної парадигми не лише

випереджального навчання, а й забезпечення наступності й неперервності

фахової підготовки.

Методи дослідження: Для вирішення поставлених завдань, досягнення

мети та перевірки гіпотези використано комплекс сучасних загальнонаукових

методів, адекватнихприроді феномена, якийвивчається:

теоретичні: вивчення, аналіз, систематизація, порівняння та

узагальнення психолого-педагогічної літератури з метою визначення стану

розробленості досліджуваної проблеми; системно-структурний аналіз та

педагогічне проектування, використані для виявлення особливостей

підготовки та уточнення базових понять дослідження; синтез, порівняння,

узагальнення, систематизація, моделювання, застосовані для визначення

необхідних умов формування практично-технічних компетентностей

фахівцівз комп’ютерної графікиі дизайну;

експериментальні  пошуковий, констатувальний і формувальний

педагогічний експеримент у якому застосовані методи: емпіричні –

анкетування, аудит, бесіди; обсерваційні  педагогічне спостереження,

самоспостереження; прогностичні  моделювання системи підготовки

фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну; статистичне опрацювання

експериментальнихданихз метоювизначеннядостовірності висновківщодо
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ефективності авторської методичної системипрактично-технічної підготовки

фахівцівз комп’ютерної графікиі дизайну.

Науковановизнаодержанихрезультатівполягаєвтому, що

вперше

теоретично обґрунтовано та розроблено концептуальні положення

інтеграції змісту професійної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і

дизайну; виокремлено та обґрунтовано вимоги до інтеграції змісту й

отримуваних результатів практично-технічної підготовки фахівців з КГіД:

сформованість цілісної системи знань і вмінь їх застосовувати; професійну

компетентність; здатність до міждисциплінарного бачення і розв’язання

професійних проблем; спроможність самостійно інтегрувати знання і

способи мислення; вироблення навичок і вмінь виконувати професійно-

творчу діяльність; гнучкість аксіосфери майбутніх фахівців з комп’ютерної

графіки і дизайну, її відкритість для подальшого розвитку; розроблено й

апробовано методичну систему практично-технічної підготовки фахівців з

комп’ютерної графіки і дизайну, що ґрунтується на: інтеграції змісту

навчання, забезпеченні логічного розвитку практично-технічних знань й

умінь, міждисциплінарних зв’язках загальної і спеціальної підготовки

(знання, уміння, цінності) як підґрунті формування практично-технічної

компетентності;

уточнено та конкретизовано: ґенезу змісту професійної діяльності

фахівців з КГіД; зміст понять “міждисциплінарність” та“міждисциплінарні

технології навчання”; поняття міждисциплінарності як чинника інтеграції

змісту практично-технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і

дизайну; соціологічне підґрунтяінтеграції змістуїхньої практично-технічної

підготовки; фактори впливу на формування міждисциплінарності змісту

практично-технічної підготовки фахівців з КГіД; першочергові вимоги до

інтегративного навчання майбутніх фахівців з КГіД, що передбачають

наявність таких аспектів: наступність і прогностичність розвитку системи

знань і вмінь студентів із застосуванням відповідних організаційних форм,
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методівi засобів; науковість зміступрактично-технічної підготовкистудентів

через відображення реальних зв’язків між виробництвом та сучасними ІТ;

неперервність практично-технічної підготовки на основі інтегративного

підходу до змісту навчання; практична спрямованість інтегративного

навчання ІТ; розвиток логічного і професійного мислення студентів;

системність і доступність викладузмістунавчальногоматеріалу;

подальшого розвитку набули:шляхи розв’язання проблеми інтеграції

змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з комп’ютерної графіки і

дизайнууконтексті освітніхпарадигм; критерії оцінюваннярезультативності

практично-технічної підготовкифахівцівз комп’ютерної графікиі дизайну.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що

розроблено й упроваджено структуру та основні елементи методичної

системи практично-технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і

дизайну, наоснові яких побудовано навчання в міжнародному навчальному

закладі Комп’ютернаАкадемія “ШАГ”; навчально-методичні рекомендації з

підготовки фахівців комп’ютерної графіки і дизайну: “Методичні аспекти

інтеграції змісту професійної підготовки фахівців з інформаційних

технологій”; “Готовність до професійної діяльності фахівців інформаційних

технологій”; “Інноваційні напрями професійної підготовки фахівців з

інформаційних технологій”; “Взаємодія з роботодавцями та неперервність

змісту професійної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну”,

“Підготовка фахівців комп’ютерного профілю: компетентнісний підхід”.

Матеріали дослідження можуть бути використані також при створенні

підручників, навчальнихпосібників, розробленні навчальнихпланів і змісту

навчання окремих курсів для навчання фахівців інформаційних технологій,

мистецьких спеціальностей, зорієнтованих на сучасні технології створення

художніх образів, викладачів усіх спеціальностей, пов’язаних із

застосуваннямІТ упроцесі підвищеннякваліфікації вчителівінформатикита

технологійвзакладахпіслядипломної педагогічної освіти.

Результати дослідження впровадженов практику роботи навчальних
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закладів з підготовки фахівців зі спеціальностей “комп’ютерна графіка і

дизайн” у Комп’ютерній Академії “Шаг” (довідка№ 384 від 18.06. 2016 р.);

ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький педагогічний університет” (довідка№ 886

від 19.10.2016 р.); Національному педагогічному університеті імені

М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/1196 від 30.06.2016); Вінницькому

державному університеті (довідка № 06/33 від 02.09.2016 р.);

Кіровоградському педагогічному університеті (довідка 1274/а від

28.12.2015 р.), ДВНЗ “Ужгородський національний університет” (довідка

№ 3603/01-27 від 25.10.2016 р.); Одеському обласному інституті

удосконалення вчителів (довідка№ 477авід 11.10.2016 р.); Закарпатському

інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 213 від

11.05.2016 р.); ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”

(довідка№ 01-653 від19.10.2016 р.).

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальною

базою дослідження обрано: Комп’ютерну Академію “ШАГ”, Вінницький

державний університет, Національний педагогічний університет імені

М. П. Драгоманова, ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет

України”, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький педагогічний університет”,

ДВНЗ “Ужгородськийнаціональнийуніверситет.

Кандидатська дисертація “Релятивістський розрахунок сил

електронно-іонних зіткнень для багатозарядних іонів у плазмі” за

спеціальністю– 01.04.05 – оптикаталазернафізика, булазахищенау2008 р.,

її матеріаливтексті докторської дисертації невикористовуються.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження знайшли

відображеннявмонографіях, навчальнихпосібниках, статтях, опублікованих

унауковихфаховихжурналахз педагогіки, матеріалахконференцій, збірках

науковихробіт.

Основні положення і результати дослідження на різних етапах

виконання роботи обговорювалися і отримали позитивну оцінку на

міжнародних, всеукраїнських, науковихі науково-практичнихконференціяхі
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семінарах, зокрема:

міжнародних “Проблеми професiйного становлення молодi на основi

духовно-моральних цiнностей” (Вінниця, 2008); “Духовно-моральне

вихованняі професіоналізмособистості всучаснихумовах” (Вінниця–2009);

“Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців”

(Львів, 2011); “Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті:

досвід, проблеми, перспективи” (Львів, 2012); “Когнітивні процеси та

творчість” (Одеса, 2012); “Проблемиособистості всучаснійнауці: перспективи

тарезультати дослідження” (Київ, 2013); “Креативні технології морального і

патріотичноговихованнямолоді як основауспішногорозвиткуособистості”

(Вінниця, 2013); “Психолого-педагогічні виклики сучасності: шляхи

розв’язання тановітні перспективи” (Одеса, 2013); “Особистість в єдиному

освітньому просторі” (Запоріжжя, 2013); “Концептуальні основи підготовки

спеціалістів: традиції таперспектививконтексті реалійсучасної освіти (Бар,

2013); “Сучасні інформаційні технології таінноваційні методики навчанняу

підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми” (Вінниця, 2014);

“Scientificgenesis” the 8thofAugust (Geneva (Switzerland), 2014); “Проблеми

фахової підготовки вчителяпочаткової школи вконтексті становленнянової

української школи” (Київ, 2016); “Модернізаціяпедагогічної освіти: виклики

ХХІ століття” (Київ, 2016);

всеукраїнських – “Проблеми становлення сучасних концепцій освіти і

виховання: філософія, психологія, педагогіка, лінгвістика, історія, економіка,

комп’ютерні науки, правознавство, туризм” (Львів, 2008); “Потенціал

людини: духовний, психічний і творчий вимір” (Львів, 2010); “Проблеми

полікультурноговихованнястудентіввищихнавчальнихзакладів” (Ужгород,

2010); “Науково-методичні основипрофесійногонавчаннядорослихвумовах

ПТНЗ і виробництва” (Львів, 2012); “Творчість як спосіб пізнаннядійсності:

синергетична парадигма” (Київ, 2013); “Педагогічні інновації у фаховій

освіті” (Ужгород, 2013); “Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії,

перспективи” (Умань, 2014); “Підготовка компетентного фахівця в умовах
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глобалізаційних процесів” (Умань, 2014); “Проблеми післядипломної освіти

педагогів: реалізація компетентнісної парадигми в освіті як основа

суспільного розвитку” (Ужгород, 2014); “Особистість в екстремальних

умовах” (Львів, 2013); “Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку

післядипломної педагогічної освітиУкраїни” (Ужгород, 2016).

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено

в40 публікаціях, з яких: 1 – монографія, 20 статей у фахових виданнях з

педагогіки; 5 статей у зарубіжних виданнях; 9 – матеріалів конференцій;

5 – навчально-методичногохарактеру..

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів,

висновків до розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел

(588 найменувань, з них 33 – іноземноюмовою). Загальний обсяг дисертації

становить 550 сторінок, з них– 427 сторінокосновноготексту. Роботамістить

13 таблиць, 33 рисункита4 додатки.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ

ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1.1. Ґенезапрактично-технічної діяльності фахівців

угалузі інформаційнихтехнологій

У розділі здійснено аналітичний огляд проблеми змісту практично-

технічної підготовки фахівців з КГіД, на основі якого визначено загальні

гіпотезироботи.

Організація навчального процесу у ВНЗ регламентується законами

України “Проосвіту” (1991 р.), “Пронауковуі науково-технічнудіяльність”

(2016 р.), “Про вищу освіту” (2014 р.), “Про професійно-технічну освіту”,

“Проінноваційнудіяльність”, “Продержавнерегулюваннядіяльності усфері

трансферу технологій”, нормативно-правовими актами (накази Міністерства

освіти і науки України “Про затвердження Положення про дистанційне

навчання”, “Про затвердження Положення про організацію навчального

процесуувищихнавчальнихзакладах”), державноготагалузевихстандартів

вищої освіти, урядовихтагалузевихпрограм.

Серед головних пріоритетів України побудова інформаційного

інтегрованого суспільства є інструментом соціального розвитку країни, що

передбачає перегляд сучасних її концепцій і пошук перспективних

технологій [152]. Зауважимо, щопостіндустріальне суспільствовирізняється

переходом від матеріального виробництва речей до виробництва послуг,

пов’язаних зі змінами в розподілі занять – зростанням чисельності

інтелігенції, професіоналів і “технічного класу”. Відповідно, громадяни

України зацікавлені у тому, щоб “… самостійно, активно діяти, приймати

рішення, гнучкореагуватинанові зміниумовжиття” [441, с. 4].
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Комп’ютеризація освіти зумовила конструктивне вирішення низки

методологічних і науково-методичних завдань (філософські, теоретико-

методологічні, соціально-економічні, методичних, етичних) та

переосмисленняфундаментальнихположень теорії пізнання, методологічних

основ дидактики, методики викладання. Сучасному суспільству бракує

універсалізму і соціальної мудрості у просторі мислення, що не обмежене

професіоналізмом[21]. Відповіднозмінюютьсяпідходи доосвітніхпроцесів

– головна увага зосереджується на розвиткові особистісних якостей

студентів, формуванні дивергентного мислення, здатності до пошуку

нестандартнихрішеньужиттєвихситуаціях.

Інформатизація галузей діяльності людини “єнині вагомимзавданням

суспільства та велінням соціального розвитку. Без його вирішення

“... неможливі гуманістичні перетворення та економічний розвиток

суспільства” [511, с. 301]. Завдяки впровадженню ІТ змінюється сутність

праці: потенціал людського мозку посилюється загальнолюдським

інтелектом, сконцентрованимукомп’ютернихпрограмах.

Комп’ютинг зумовив революцію – все, що відбувається у цій сфері,

приводить до змін в історії людства, зауважував І. Зязюн. Унаслідок

радикального і змістовного перетворення суспільного життя засобами

комп’ютингу зокрема, у сферах всеохоплюючого – pervasive, повсюдного –

ubiquitous, мобільного – mobile, соціального – social комп’ютингу).

Змінюються способи соціальної взаємодії людей, методи навчання

Використання комп’ютерних технологій сприяє якісним змінам усіх сфер

людської повсякденності [165].

Отже, комп’ютерні технології є формою діяльності не лише

спеціалістів, які володіють необхідними знаннями і мають доступ до

ресурсів, ай потенційнокожної людини. Проте комп’ютерне співтовариство

здебільшого розробляє і реалізує комп’ютерні алгоритми і технології без

повного прийняття до уваги людських здібностей до пізнання, способів

сприйманняі обробкиінформації людьми, створенняі підтримкисуспільних

зв’язківтощо.

Напрями формування сучасного інформаційно наукового-освітнього
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середовища (НОС) ґрунтуються на інтеграції навчальних дисциплін.

Дослідники і розробники НОС спрямовують свої наукові інтереси на

розвитоккомп’ютернихнаук, соціології, психології, педагогікиі когнітології

доінженерії, графічногодизайну, промисловогопроектуваннятаін.

Зауважимо, що завдяки формуванню НОС розробляються ефективні

комп’ютерно-орієнтовані системи, в яких беруться до уваги персональні,

суспільні і культурні аспекти, вирішуютьсяпроблемиплануванняінформації,

обміну інформацією між людьми, а також враховуються зв’язки між

комп’ютерною технологією й іншими аспектами суспільства (культура,

мистецтвотощо). Головноюметоювцьомупроцесі єадаптаціякомп’ютерної

технології до бажань (потреб) людей, що, природно, поєднуєв собілюдино-

машинну взаємодію. У НОС така взаємодія концентрується на людських

потребах, можливостях і обмеженнях. Розробники антропоцентричних

систем зосереджуютьувагу також на аналізі людських сенсомоторних

навичок у широкому діапазоні активностей. Це уможливлює розроблення

інтерфейсів між штучними агентами і користувачами-людьми на основі

парадигми сприймання і дії. Такий підхід допомагаєзрозуміти поведінку на

основі моделейпізнання, щозабезпечуєможливості описуванняінформації, а

отже, дляінтерпретації реальногоі віртуальногосередовищ.

Завдяки інтенсивному розвитку математичного моделювання та

комп’ютерної графіки створюються умови для синтезу текстуальних, відеоі

аудіо засобів передавання інформації таодночасного використання переваг

логіко-понятійного та наочно-образного мислення. Шляхом занурення

людини у віртуальні реальності, які моделює комп’ютер, розвиваються

здібності дотворчої уявийінтуїції.

ЗавикористанняІТ вирішуєтьсяоднез найважливішихзавдань освіти–

налагоджується зворотній зв’язок між викладачемі студентом, розвивається

діалог між репрезентантом нових знань і суб’єктом, що їх сприймає,

розширюються можливості вибору досліджуваного матеріалу, здійснюється

вільнийрухунавчальномупроблемномуполі пошуку. Яксуб’єктинавчання
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студенти мають змогу засвоювати не “знання що”, а “знання як”

(“knowhow”), тобтов нихформуютьсявнутрішні механізми опрацюваннята

продукування нових знань згідно із засвоєними загальними методами,

моделями і схемами [205, с. 34]. Проблема комп’ютеризації освіти

розв’язується на межі кількох наук – інформатики, педагогіки, психології,

математикитаін.

У процесі вивчення у ВНЗ дисципліни “Основи інформатики і

комп’ютерної техніки” студенти освоюють комплекс взаємопов’язаних

наукових, технічних, комп’ютерних дисциплін, що вивчають методи

раціональної організації праці людей з обробки і збереження інформації,

комп’ютерну техніку та методи організації взаємодії людей з виробничим

устаткуванням, а також соціальні, культурні й економічні проблеми,

спричинені цієюдіяльністю.

У загальних концепціях основних галузей і загальної структури

наукового знання ідеться передусім про розподіл наукового знання на

загальне (філософські науки) і частинне, специфічне, виокремлення

формальних (математика) та змістових (фізика, географія, економіка тощо)

галузей знань таіснування комплексів фундаментальнихі прикладнихнаук.

Зауважимо, щокомп’ютерні науки єнеоднозначними щодоїхвходженнядо

різнихкласифікаційнаук.

У деяких класифікаціях комп’ютерні науки входять до розділу

“Технічні науки”, вінших– дорозділу“Математичні науки”. Технічні науки

– комплекснаук, щодосліджують явища, важливі длярозвиткутехніки, абоїї

саму (вивчається техносфера), розміщуються вони між науками, об’єкти

вивчення яких і методи побудови теорій є занадто абстрактними, і

прикладними дослідженнями, інженерними рішеннями. Технікаєпродуктом

людського розуму і не існує у природі, проте підлягає тим самим

об’єктивнимзакономірностям, що й природні об’єкти. Техніка– сукупність

створених людиною об’єктів (“штучна природа”), які діють і взаємодіють

між собою, оточуючимсвітомі людиноюзазаконами, які створюєлюдина.
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Специфікатехнічнихнаук полягаєв тому, щовони досліджують закони цієї

штучної природи і їх взаємозв’язок із природними законами. Крім того,

технічне пізнання іноді може й не мати свого об’єкта дослідження як

реального (матеріального) об’єкта, оскільки його ще требасконструювати і

матеріалізувати. До технічних наук іноді зараховують інформатику

(англомовнийаналог– ComputerScience).

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка

здобувачів вищої освіти” (2015 р.) [406] науки поділяються нагуманітарні,

соціальні, природничі тощо. Підготовкамайбутніхфахівцівз інформаційних

технологій у ВНЗ здійснювалася до 2015 р. за напрямами “Інформатика”,

“Комп’ютерні науки”, “Програмнаінженерія”, щостосувалисягалузейзнань

“Системні науки такібернетика”, “Інформатикатаобчислювальнатехніка”.

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада

2015 р. № 1151 (“Про особливості запровадження переліку галузей знань і

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,

затвердженогопостановоюКабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р.

№ 266) ці напрями об’єднано у спеціальність “Комп’ютерні науки та

інформаційні технології”, що належать до галузі знань “Інформаційні

технології” [351].

“Комп’ютерні науки та інформаційні технології” – спеціальність для

підготовкибакалавріві магістрівз найбільшширокимохопленнямдисциплін

галузі ІТ. Підготовкафахівцівзазначеної спеціальності базуєтьсянавивченні

нормативних (обов’язкових) дисциплін фундаментальної, гуманітарної та

спеціальної підготовки, атакожвибірковихдисциплін. Студенти отримують

ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають актуальні

мови програмування, комп’ютерні мережі, операційні системи та інші

дисципліни, необхідні для інноваційної діяльності зі створення теоретичних

основ та інструментальних програмних засобів реалізації завдань

розроблення, інтелектуалізації, інтеграції, автоматизації і управління



27

складними розподіленими системами, мережами, організаціями,

технологічними, соціальнимипроцесамитабізнес-процесами.

Прогрес у галузі обчислювальної техніки, систем передавання даних,

мобільнихмережсприявзапочаткуваннюствореннярозподіленихбаз даних,

метаданих, онтологій проблемних галузей, а також інтелектуалізації баз

знань таорганізації всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет і її наступних

поколінь. Комп’ютерні науки й інструментальні засоби використовуються

дляствореннятеоретичнихі прикладнихзасад розроблення, супроводження,

інтелектуалізації та інтеграції інформаційних систем і технологій різного

призначення, зокрема систем моніторингу, діагностики й управління

виробничими, соціальними та економічними процесами, робототехнічних

комплексів, розподіленихінтелектуальнихсистемтаіншихнапрямків.

У Концепції Національної програми інформатизації термін

“інформатизація” визначенояк “… інтелектуальний і матеріальний процес,

що полягає у створенні глобальної інфраструктури сучасних засобів

зберігання, опрацювання, передавання і подання інформації, яка стає

стратегічнимресурсомсуспільства” [225, с. 32].

Згідноз Національноюпрограмоюінформатизації (ЗаконУкраїни“Про

Національну програму інформатизації), інформатизація є “…сукупність

взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-

економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на

створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та

суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних

систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на

основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки”

[150, с. 1].

Через обмеження природних ресурсів кожна держава вибирає

стратегічні пріоритети, серед яких – розвиток інформаційних технологій.

Невдовзі перед людством постане завдання “… побудови творчо

орієнтованого суспільства, де знання – орієнтовані технології – будуть
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застосовуватись як допоміжний інструментарій” [370, с. 63]. Але побудова

такого суспільства можлива тільки завдяки розробленню “… якісно нових

інтелектуальнихсистем, які продукують нові знання” [478, с. 63].

Ефективне впровадження ІТ в усі сфери діяльності людини

визначається низкою чинників, зокрема: зростанням обсягів інформації;

інтенсивним оновленням й інтелектуалізацією виробництва, пов’язаних із

широким використанням мехатронних і робототехнічних систем;

розширенням мережі Інтернет; необхідністю побудови математичних

моделей для різних галузей; потребоюу здобутті нових знань і розробленні

новітніхтехнологійнаоснові ІТ [6].

Вирізняємо основні тенденції і напрями розвитку ІТ: розвиток

мережних, онлайнових баз даних, комп’ютерного моделювання:

використання ресурсів Інтернету, інтелектуальних інформаційних систем у

робототехніці й мехатроннихсистемах; значне збільшенняобсягуданихдля

опрацюванняінформаційнимисистемами (концепціяBigData); розробленняі

поширення технологій для побудови Інтернет речей (концепція Internet of

Things); мобільність, масовість особистих ґаджетів; різноманітність

технологічних платформ (концепція BYOD – Bring Your Own Device);

посилення інформаційної безпеки людини, захисту даних в інформаційних

мережах; значнепоширенняхмароорієнтованихсистемі технологійдоступу

до електронних ресурсів (концепція Cloud Computing). За прогнозами

розвитку ІТ, об’єктами найбільшої уваги стануть розвиток електронної

комерції, засобівтелекомунікації, безпровіднихсистемзв’язкутощо.

З огляду на зміни в галузях знань і спеціальностях, за якими

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, детально розглянемо

сутність понять “інформаційні технології”, “комп’ютерні технології” та

“комунікаційні технології” для їх порівняльного аналізу [258, с. 248].

Виходимо з того, що ці поняття утворюються за назвами конкретних

технічних засобів, які реалізують відповідну технологію: інформація,

комп’ютер, комунікації.
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СвогочасуВ. Глушковдійшоввисновку, щоінформаційні технології –

це людино-машинні технології нагромадження, оброблення іпередавання

інформації [89]. Інформаційні технології є, по-перше, сукупністю процесів

передавання і опрацювання інформації, по-друге, описом цих процесів.

Складовими описів уважають схеми технологічною процесу (маршрут) і

сценарії (інструкції) процесів опрацювання інформації [104]. Поряд із

названими поняттями вчені застосовують й інші – “інформаційно-

комунікаційні технології” (М. Жалдак [142]), “нові інформаційні технології”

(С. Новиков [365]), “інформаційно-телекомунікаційні технології” (Р. Гуревич

[110]) йін.

Під поняття “інформаційні технології” розуміють сукупність методів,

виробничих процесів і програмно-технічних середовищ, що призначені для

збирання, зберігання, оброблення і пошуку інформації [494, с. 9]. Ці

технології визначають також як “ … сукупність методів, засобів і прийомів,

щовикористовуютьсядляреалізації тазабезпеченняінформаційнихпроцесів

урізнихгалузяхлюдської діяльності” [155, с. 3] таяк“… сукупність методів,

способів, прийоміві засобівобробкидокументованої інформації, щомістить

прикладні програмні засоби, і регламентованого порядку їх використання, а

також реалізує інформаційний процес у відповідності до заданих вимог”

[102, с. 23].

Інформаційні технології розглядаємо як комунікаційні технології, що

використовуються для реалізації тазабезпечення інформаційних процесів у

різних галузях людської діяльності. На сьогодні відсутні чіткі визначення

понять “комп’ютерні технології” та“інформаційні технології”, що потребує

подальшоговивченнятауточнення[258].

Підтримуємо ініціювання України щодо створення національної

системи науково-технічної інформації. Це – державні органи, зокрема

наукові й науково-технічні бібліотеки, підприємства будь-яких

організаційно-правових форм, що засновані на приватній чи колективній

власності. Предметом діяльності є інформаційне забезпечення системи
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наукових досліджень [180, с. 99]. Уведено в діюінформаційно-довідникову

систему “Відомості про заявки на винаходи, прийняті до розгляду” та

“Міжнародну класифікацію промислових зразків”, створено базу даних

“ВинаходивУкраїні”.

У рамках спільного проекту INTAS розроблено інформаційний ресурс

– Бібліотеку електронних журналів [554, с. 22]. Значний досвід створення

конкурентоспроможногопрограмногозабезпеченнямаєІнститутпрограмних

систем– провіднаорганізація, якавиконуєнаціональнутагалузевупрограму

інформатизації.

Інформаційний підхід значно посилює роль суб’єктивного чинника

суспільних процесів – як індивідуального, так і соціального. Прикметнимє

те, що суб’єктивний чинник “детермінує раціональність цих процесів”,

набуваєщораз більшої ваги у міру як виникають і загострюються глобальні

проблеми людської цивілізації: екологічні, демографічні, продовольчі,

політичні тощо. Всебічний науковий аналіз цих проблем дає змогу

завважувати всю багатоманітність і знаходити оптимальні рішення” [156,

с. 105].

Пріоритетним для фахівців є комп’ютерні знання, які стають

елементомкультуриі ресурсомсуспільногорозвитку, якщорепрезентовані в

моделях, доступних для засвоєння і використання. Нове наукове знання,

продукованенині, практичномалорепрезентуєтьсявкомп’ютернихмоделях,

доступних для освоєння та інтерпретацій [428]. Експертні системи,

побудовані на евристиках, допомагають вдосконалювати знання,

перетворюватинавіть неповні, непослідовні, розрізнені знаннявдостовірні й

зрозумілі. Дослідникидоходять висновку, щокомп’ютер узмозі продукувати

знання [334]. Становлення в 1980-х роках суспільства, що базується на

знаннях (knowledge-based society), актуалізувало потребу в оптимізації

освоєннязнань і зумовилопоявуякінженерії.

Поняттям“інформаційнаосвіта” (лінгвістичногопогляду) позначається

освітафахівцявгалузі інформатики, інформаційнихпроцесів, інформаційних
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і комунікаційних технологій. Стверджуємо необхідність інформаційної

освіти та говоримо про її цілі: розроблення змісту, методів і стандартів

різнорівневої і поліпрофільної інформаційної освіти; формування

інформаційної інфраструктури освітньої установи; про створення

інформаційно-освітньогопростору; створеннясистемипідготовкивикладачів

дороботивсучаснихінформаційнихумовах[498, с. 11].

Практичним здобуткомреалізації названих стане досягнення головної

мети інформаційної освіти – формування певного рівня інформаційної

зрілості індивідуума, достатнього для його самостійної діяльностів

різноманітних сферах суспільства. Інформаційна освіта передбачає

управління (ініціалізація і розвиток) суміжними і пов’язаними процесами:

інформатизацією освіти й адаптацією індивідуума до сучасного

інформаційногосередовища.

Зазначений аспект розвитку наук характеризується появою

комплексних інтеграційних галузей знання, зокрема метанаук. До цієї

категорії знання належить віднести методологію і інформологію.

У сучасномутрактуванні інформологія– наукапроінформаціютаїї природу,

структуру і функціонування як одну з фундаментальних властивостей

реальногосвіту.

Інформологічне обґрунтуванняінформаційно-технологічної підготовки

розглядаємо як компонент і основу конструювання інтеграційної

інформаційної картини світу в свідомості людини, створення системи, що

уможливлює усвідомлення себе членом інформаційного суспільства і

досягнення успіху. У соціальній сфери, передусім у сфері освіти, ідеологія

інформологічного підходу інтегрує систему поглядів й ідей, що визначають

розвиток особистості – активного й конкурентоспроможного члена

комп’ютеризованого суспільства, котрий володів би засобами

інтелектуальної діяльності, адекватними інформаційно-комунікативній

реальності.

За названих умов уявлення про інформатику вже не обмежуються
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засобами обчислювальної техніки, опрацюванням інформації та питаннями

технічного і програмного забезпечення. Встановлюючи смисловий і

формотворний початок у баченні світу, інформологічний підхід сприяє як

розширеннюмасштабності розуміння предметаінформатики, так і набуттю

суб’єктами інформаційної грамотності, інформаційної культури,

інформаційного мислення. Із формуванням інформологічного підходу

поняття “інформація” стало розглядатись як гносеологічна категорія і

метазасіб діяльності разоміз необхіднимизасобамидіяльності.

Відповіднодоінформологічної парадигми, культура– цеінформаційна

пам’ять людства; наука– системазбору, переробки, зберігання і поширення

інформації, конструювання інформаційних моделей; освіта – діяльність із

задоволення потреби в пізнанні, що, у свою чергу, спрямовується на

задоволенняпотреб людинивінформації [498].

Інформаційнукультуруфілософиі культурологирозглядають яксферу

культури, пов’язану з функціонуванням інформації в суспільстві та

формуванням інформаційних якостей особистості, як інформаційну

аксіологічнудіяльність, тобтозумовленуцінностямикультури. Інформаційні

технології та їх в освіті, зокрема професійній роль нині активно

досліджуються (А. Гуржій [111; 112], І. Войтович [73; 74], В. Биков [36; 38;

39], Л. Карташова[188; 189; 190], В. Лапінський[285; 286; 287], В. Сергієнко

[450; 451], О. Спірін[473; 474; 583], В. Юрженко[544; 545; 546]).

В останнєдесятиріччяІТ широковпроваджуютьсянапідприємствах, в

освіті й управлінській діяльності. Відповідно розробляються програми і

концепції їх упровадження на законодавчому рівні: Закон України про

“Національну програму інформатизації України”, “Про затвердження

Концепції інформатизації сфери охорони здоров’я України”; Концепція

галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших

установ судової системи, Концепція інформатизації мережі бібліотек

загальноосвітніх навчальних закладів України, Концепція інформатизації

МіністерстваоборониУкраїнитощо.
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Відзначимо, щодостратегічноважливихзавдань належить підготовка

високопрофесійних фахівців, здатних розвивати нові ІТ й ефективно

використовувати їх на практиці. Водночас нестача фахівців у галузі ІТ в

Україні сьогодні становить 30%, і зростевмайбутньомудо80%. Утім, знайти

роботув ІТ-компаніяхможуть лише 25% випускників – рештане відповідає

потребам за рівнем своєї кваліфікації [125]. Отже, підготовка ІТ-фахівців,

кваліфікація і рівень компетентностей, які відповідають сучаснимпотребам

ІТ-ринкутасвітовимвимогам, єнасущноюпроблемою. Національнасистема

ІТ-освіти затребувана наукою і практикою покликана вирішити завдання

підготовки ІТ фахівців. [210]. Дляякісної підготовки високопрофесійнихІТ-

фахівців потрібно гармонізувати їхню підготовку в Україні зі світовою

практикою.

На сучасному етапі означають такі види ІТ: опрацювання даних;

керування; підтримки прийняття рішень; експертних систем. Сучасну

класифікаціюІТ показанонарисунку1.1.

Фахівці у галузі комп’ютерних наук розробляють інформаційні,

інтелектуальні таінструментальні засоби збору, нагромадження, зберігання,

обробки й інтеграції інформації з різноманітних джерел, передачі даних,

метаданих, знань та алгоритмів комп’ютерними мережами, а також

відображення інформації для користувачів через інтелектуальні адаптивні

персоналізовані інтерфейси.

Крім того ІТ-фахівці володіють організаційними принципами,

моделями і методами створенняскладнихглобальнихрозподіленихсистемі

відповідних технологій. Зазначене забезпечує інтеграцію програмно-

технічних компонентів, людських ресурсів таінших різнорідних складових

глобальної системивєдинийтехнологічнийпроцес. Фахівці з ІТ здійснюють

планування, облік, контроль, управління бізнес-процесами, інсталяцію,

адміністрування та у значенні захист за безпеку комп’ютерних мереж,

розробляють мультимедійні ресурси та Web-ресурси. Тенденція до

інтелектуалізації складних систем вимагає від фахівців знань і вмінь
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використовувати семантичні технології (семантичне декларативне

програмування розподілених систем, створення на їх основі онтологій і

глобальних інформаційних порталів, менеджмент знань, веб-сервіси тощо);

агентні технології (агентно-орієнтоване програмування автономних і

проактивних систем, розподілений штучний інтелект, мультиагентні

системи, та ін.); технології інтелектуальної обробки інформації (Data and

WEB-Mining, інтеграціярізнорідної інформації, інтеграціяпроцесів, аналіз й

інтеграціямультимедійної інформації тощо).

Затипомкористувальногоінтерфейсу
Пакетні
Діалогові
Мережні

Запредметнимиділянками
обслуговування

Бухгалтерськийоблік
Банківськадіяльність
Податковадіяльність
Страховадіяльність

Заспособомпобудовимережі

Локальні
Багаторівневі
Розподілені
Глобальні

Закласомреалізованих
технологічних

операцій

Роботаз текстовимредактором
Роботаз табличнимпроцесором
Роботаз СКБД
Роботаз графічнимиоб’єктами
Мультимедійні системи
Гіпертекстові системи

Заступенемохопленнязавдань
управління

Електроннаобробкаданих
Автоматизаціяфункційуправління
Підтримкаприйняттярішень
Електроннийофіс
Експертнапідтримка

Заспособомреалізації в
інформаційнихсистемах

Традиційні
Нові інформаційні технології

Рис. 1.1. Класифікація ІТ

Об’єкти професійної діяльності майбутніхІТ-фахівців – це постановка

функціональних задач створення та експлуатації комп’ютерних

інформаційних систем; розробленняматематичних, візуальних і логічних

https://uk.wikipedia.org/wiki/0�0�0�0�_1�0�1�0�1�0�0�1�1�0�0�0�_1�0�1�0�0�0�0�0�1�1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/0�1�0�0�1�1�0�0�1�1�0�0�1�_1�0�1�1�0�0�0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/0�0�0�0�'1�1�0�1�0�0�_0�1�0�1�1�0�0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/0�0�0�0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/0�0�0�0�0�1�0�0�0�_0�1�0�1�0�1�0�1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/0�0�0�1�1�0�0�0�0�_1�0�0�0�0�1�0�1%80
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моделей функціональних задач комп’ютерних інформаційних систем;

створення методів й алгоритмів вирішення функціональних задач

комп’ютерних інформаційних систем; створення технології компонентизації

(виокремлення підсистем) систем та надання автономії відповідним

компонентам; сервіс-орієнтовані моделей інтеграції компонентів у єдину

інформаційнусистему; плануваннятарозробленняінтерфейсівкористувачів,

також йінтелектуальних; надання інформаційній системі механізмів

самореконфігурації у разі зміни її функціювання; розробка, тестування,

документуваннятасупроводженняінформаційнихсистемтаїхкомпонентів.

Як свідчить світова практика (документи Computing Curricula 2001–

2005) [125], підготовка бакалаврів і магістрів у галузі ІТ здійснюється за

такиминапрямами(рис. 1.2):

Рис. 1.2. Напрями підготовки бакалаврів і магістрів ІТ-галузі

Зазначене відповідає переліку напрямів, за якими здійснюється

підготовка фахівців у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

[416], переліку спеціальностей, заякими здійснюється підготовкафахівців у

ВНЗ України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра

[415] та переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється

Комп’ютерні науки

Програмнаінженерія

Комп’ютернаінженерія

Інформаційні технології

Напрями
підготовки

вбакалаврів
і магістрів

Інформаційні системи
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підготовка здобувачів вищої освіти [413]. Їх узгоджено відповідно до

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка

здобувачіввищої освіти[414] (табл. 1.1).

Таблиця 1.1
Спеціальності ІТ

Шифр галузі Галузь знань
Код

спеціально-
сті

Спеціальність

12
Інформаційні

технології

121 Інженеріяпрограмного
забезпечення

122 Комп’ютерні наукита
інформаційні технології

123 Комп’ютернаінженерія
124 Системнийаналіз
125 Кібербезпека

Міжнароднимидокументами, які регламентують підготовкуфахівцівіз

комп’ютерних наук, є Computing Curricula, 2005 – Керівництво до зведення

знань з комп’ютерних наук з огляду наособливості підготовки фахівців за

напрямами: Computer Science (комп’ютерні науки), Information Systems

(інформаційні системи), InformationTechnology(інформаційні технології). Ці

документипокладено в основу розроблення навчальних планів таосвітнього

стандартуз комп’ютернихнаук.

ЗавизначеннямЮНЕСКО, ІТ – комплекс взаємопов’язаних наукових,

технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної

організації праці людей, зайнятихобробкоюі зберіганнямінформації, методи

організації обчислювальної техніки, взаємодії з людьми та виробничим

устаткуванням, програмні додатки, а також з’ясовують пов’язані з ними

соціальні, економічні і культурні проблеми.

Бакалавр – освітній ступінь, що здобувається напершому рівні вищої

освіти та присуджується ВНЗ за успішного виконання здобувачем вищої
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освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180 –

240 кредитівЄКТС.

Зааналізомматеріалів “Інформаційної системи “Конкурс” з’ясовуємо,

що кількість вітчизняних ВНЗ, які здійснювали підготовку бакалаврів ІТ,

варіювалась і поступово зростала протягом 2008 – 2014 рр. Утім, лише

близько 40 ВНЗ постійно здійснювали професійну підготовку бакалаврів

інформатикиувказанийперіод(рис. 1.3).

Рис. 1.3. Кількість ВНЗ, що здійснювали підготовку бакалаврів ІТ

(за матеріалами “Інформаційної система “Конкурс”)

Для уточнення розуміння терміну “інформаційні технології” як

загального пропонуємо використовувати його відповідно до рекомендацій

А. Гуржія, Л. Карташової і В. Лапінського, асаме: “У формі скорочення– IT

(із вимовою– “ай-ті”) абожписатиі вимовлятиповністю: IT (ай-ті)-галузь –

галузь опрацювання і передавання даних із застосуванням інформаційних

технологій і відповідних технічних засобів; IT(ай-ті)-відділ – відділ



38

комп’ютерного забезпечення, до якого входять ІТ(ай-ті)-спеціалісти, що

надають ІТ (ай-ті)-послуги; ІТ (ай-ті)-спеціалісти – фахівці з комп’ютерної

технікиі програмування(системні адміністратори, програмісти, спеціалістиз

технічної підтримки, захистуінформаційнихсистемтощо); ІТ (ай-ті)-послуги

– розроблення програмного забезпечення, консультування з питань

інформатизації, опрацьовування даних, технічне обслуговування офісної та

електронно-обчислювальної техніки; IT (ай-ті)-фірма – підприємство,

діяльність якого спеціалізується на інформаційних технологіях, тобто

отриманні, зберіганні та опрацюванні інформації (комп’ютерна фірма,

якаобслуговуєкомп’ютерні системтощо); IT (ай-ті)-конференція, IT-семінар,

IT-форум – заходи, які стосуються комп’ютерної тематики, зокрема

програмного і технічного забезпечення, інфокомунікацій [145],

комп’ютерногообладнаннятощо. Використанняабревіатури IT усполученні

з словом “технології” “ІТ-технологій” є хибним, оскільки IT уже означає

поняття “інформаційні технології” [112, с. 13-14]. Помилковим є й вираз

“ІКТ-технології”.

Зауважимо, що застосування ІТ вимагають складної підготовки,

значних початкових витрат і наукомісткої техніки. Упровадження ІТ має

розпочинатися зі створення математичного забезпечення, формування

інформаційнихпотоківусистемахпідготовкимайбутніхІТ-фахівців.

Основними галузями професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців є:

підприємства, організації, фірми, в яких створюються тавикористовуються

складні розподільні системи, інтелектуальні інформаційні технології,

системи інтеграції, моніторингу, діагностики та управління; організації,

фірми, які розробляють розподільні інформаційні й інтелектуальні системи і

технології, системи інтеграції, моніторингу, діагностики, управління та

відповідні інструментальні засобиі сервіси.

Виокремлюють низкукомпетентностей [425, с. 281], які безпосередньо

стосуються підготовки майбутніх ІТ-фахівців, а саме: адаптивність;

використання ресурсів; готовність застосувати нові ідеї та інновації для
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досягнення мети, вирішувати складні питання, давати іншим людям змогу

приймати самостійні рішення, самостійно навчатися; покладатися на

суб’єктивні оцінки; готовність іти напомірний ризик; здатність до спільної

роботи тагруповогоприйманнярішень; спонуканняіншихлюдей працювати

спільно задля досягнення поставленої мети; знання способів використання

інновації; критичнемислення; наполегливість; персональнавідповідальність;

пошук і використання зворотного зв’язку; прагнення до суб’єктної оцінки

особистісного потенціалу співробітників; самоконтроль; самостійність

мислення, оригінальність; схильність до глибшого розуміння цінностей і

настанов, що стосуються конкретної мети; тенденції контролювати свою

діяльність.

Для інтелектуалізації складних систем ІТ-фахівці мають володіти

знаннями та засвоїти вміння використовувати семантичні технології

(семантичне декларативне програмування розподілених систем, створення

онтологій і глобальних інформаційних порталів, менеджмент знань, веб-

сервіси й ін.); агентні технології (агентно-орієнтоване програмування

автономних і проактивних систем, розподілений штучний інтелект,

мультиагентні системи, та ін.); технології інтелектуальної обробки

інформації (Data and Web-Mining, інтеграція різнорідної інформації,

інтеграціяпроцесів, аналіз йінтеграціямультимедійної інформації тощо).

Для прогресивного розвитку будь якій державіпотрібніфахівці

інженерної індустрії, передусімінженери-програмісти. Нині вонизатребувані

не тільки в комп’ютерній галузі, а й в інших галузях економіки, науки,

промисловості, сільського господарства, тощо. Наразі фахівці повинні бути

високо компетентними в ІТ-галузі. Тому необхідно скеровувати увагу на

інноваційні аспектиінноваційних аспектів формування професійних знань

майбутніхінженерів-програмістівуВНЗ [324, с. 367].

Такожнеобхідновраховуватиновітні підходидореалізації навчального

процесу. ЦьоговимагаєвідВНЗ європейськасистемаосвіти. Попередусього

цестворення нових ІТ-засобів формування професійної компетентності

учасниківнавчальногопроцесу.
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Функції програміста та інших ІТ-фахівців, зокрема тестувальника

класифікують за такими ознаками: кваліфікаційний рівень – junior, middle,

senior; технологічний напрям – Java. Net, С++...; управління у проектах –

керівник проекту, аналітик, архітектор, технічний лідер, розробник,

менеджер з конфігурації, менеджер з якості, інженер з якості, фахівець зі

зв’язківіз замовником(рис. 1.4).

Рис. 1.4. Класифікація функцій ІТ-фахівців у професійній діяльності

З метою підвищення професіоналізму мають майбутні інженери-

програмісти мають бути постійно обізнаними з новими технологіями, знати

методики вирішення тихабоіншихзавдань, які постануть перед ними після
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закінчення ВНЗ, сформувати здатність до самостійного поповнювання бази

власнихзнань і вмінь.

Зі сказаноговипливає, щоувикладачівВНЗ удосконалюютьсяпотреби

користуватися та створювати інноваційні засоби для подання нового

навчального матеріалу. З аналізу специфіки підготовки майбутніх ІТ-

фахівців визначають пріоритети викладацької роботи, як-от: впровадження

медіа-освіти в навчальний процес; створення і розвиток електронного

середовища навчального закладу з метою адаптації навчально-виховного

процесу до змін у суспільстві в умовах загальної інформатизації; активне

застосування медіа-освітніх технологій у навчально-виховному процесі,

наукових дослідженнях, а також для вирішення різноманітних освітніх

завдань; визначенняі дотриманнявідповіднихпедагогічнихумов; створення

медіа-освітніх програм, проектів, навчально-методичних комплексів;

формування медіа-культури студентів; дотримання особистісно

орієнтованогопідходудонавчаннятощо[134].

Усебільшогозначеннянабувають вимогидокомунікативної діяльності

ІТ-фахівців (у розумінні доцільного використання ними як технічного

забезпечення інфокомунікаційного простору, так і інтерперсональної

комунікації насуб’єкт-суб’єктномурівні) [6]. Зокрема:

– знання основних видів і принципів функціонування інформаційно-

комунікаційнихсистем;

– уміннявикористовувати засоби інфокомунікацій (електроннапошта, он-

лайн конференції, спілкування в режимі реального часу тощо) для обміну

інформацієюз користувачамимережі;

– володіннянавичкамиінформаційної “навігації” вмережі;

– уміння працювати з інформаційними ресурсами мережі (мережеві бази

даних, інформаційні службитощо);

– уміннявестидіалогзкористувачамимережі;

– уміння використовувати інфокомунікації як інструмент пізнання для

вирішеннязавдань урізнихпредметнихгалузях.

Разом з тим сучасний ринок праці створює широкі можливості для
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професійної діяльності у галузі дизайну і Веб-технологій. Тому

перспективним напрямом спеціалізації майбутніх фахівців заспеціальністю

“Комп’ютерні науки таінформаційні технології” стаєкомп’ютернаграфікаі

дизайн. Для професійного зростання ІТ-фахівців за цією спеціальністю

необхідно постійно аналізувати і діагностувати процес їхньої підготовки за

допомогоюалгоритму(рис. 1.5).

Відмітною рисою сучасного етапу інформатизації усіх галузей

суспільстває динамічне і неперервне оновлення технічного тапрограмного

забезпечення. Відповідно майбутні ІТ-фахівці повинні знаходиться в руслі

змін, щовідбуваються, умітимобільнореагуватинановітні розробкивгалузі

сучаснихінформаційнихтехнологійі телекомунікацій.

Останнім часом відчувається нестача фахівців, здатних створювати й

успішно експлуатувати сучасні інформаційні системи бізнесу,

автоматизовані системипроектуванняі управління, Інтернет-технології тощо

[464]. Для динамічного розвитку ІТ-галузі необхідно постійно підвищувати

кваліфікацію фахівців, які розробляють і використовують інформаційні

системиі технології.

Останніми роками процес швидкого розвитку ІТ-галузі призвів до

прискореного розвитку інших галузей, що, здебільшого призводило до їх

інтеграції з галуззю ІТ. Найбільшою мірою зазначене можна віднести до

форм і засобів візуалізації подання інформації – технічних засобів,

оформлення, формату та способів подання. Це стосується як тексту, так і

статичнихзображень, відео, аудіотощо– в їхоформленні з’явилися яскраві

кольорові фони і динамічні зображення зі спецефектами та використанням

флеш-технологій.
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Рис. 1.5. Алгоритм процесу підготовки ІТ-фахівців
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звуку, їх донесення до кінцевого споживача викликала необхідність

поєднання галузей знань, які були раніше лише дотичними, інтегрування у

гуманітарну галузь значної кількості найсучасніших засобів і технічних

рішень. Реальна можливість використання сучасних графічних ІТ-

можливостей додалася як якість дизайнерської справи. Дослідники дефініції

“дизайн” стверджують, що вже у 20 столітті вона була надзвичайно

полісемантичною категорією, яка асоціювалася з більш ніж 10 сферами

дизайнерської діяльності (текстильний дизайн, дизайн одягу, взуття та

аксесуарів, промисловийдизайн, архітектурнийдизайн, ландшафтнийдизайн

(або дизайн середовища), дизайн інтер’єру, дизайн церемоній та дійств,

виставковий дизайн, графічний дизайн, фотодизайн таін. Сучаснаполісемія

поняття “design” відображено у всесвітньо відомих енциклопедичних

словниках (Webster New International Dictionary (3d-edition), USA,

Massachusets, SpringField, 1901-1981, 2662 pages), OxfordDictionary, Britanica

таінших: design(verb) toconceive planoutinthe mindtodevice foraspecific

function; toplanforapurpose; tomake adrawingorscetchof; tocreate, fashion

constructaccordingtoplanorproject; design(noun) amentalproject; aparticular

purpose ofindividual/group; apreliminary sketch mentalconception (idea) тощо

[181].

У Національному стандарті України визначення терміну “графічний

дизайн” подається як “дизайнерське проектування, спрямоване на

візуалізаціюінформації, атакожстворюванняграфічнихзнаковихсистемдля

предметно-просторового середовища та графічних елементів для

промисловихвиробів” [355].

З появою ІТ у навчальних закладах, де здійснюється професійна

підготовкадизайнерів– фахівцівугалузі образотворчогомистецтва, дизайну

та реставрації творів мистецтва, часто розробляються і програмні засоби

навчальногопризначення, вивчаютьсядисципліни, безпосередньопов’язані з

ІТ.

Наприклад, у Львівській національній академії мистецтв кафедра

комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну, яка є важливою ланкою
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фахової підготовки студентів здійснює підготовку фахівців у галузі

графічного дизайну за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр”,

“Спеціаліст”, “Магістр”. Основним напрямом підготовки фахівців є галузь

поліграфічного та мультимедійного дизайну, а також реклами. Мистецька

школа втілена у програмах кафедри, які передбачають глибоке вивчення

профілюючих дисциплін, усіх технологічних тонкощів естампу, сучасних

технологій виготовлення поліграфічної продукції та мультимедійних

проектівурічищі загальної еволюції дизайнерської думки[195].

ІнститутміжнароднихвідносинКиївськогоміжнародногоуніверситету

забезпечує підготовку фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних

технологій за рівнем вищої освіти: бакалавр, спеціальність фахівець з

інформаційних технологій. Професійні знання зі спеціальності

забезпечуються викладанням різних дисциплін, серед яких комп’ютерна

графіка та дизайн, Веб-технології та Веб-дизайн (проектування, створення,

модернізація сайтів), інтернет-технології, комп’ютерна схемотехніка

(елементиі схемикомп’ютернихсистем) таін. [218].

У 2009 – 2010 навчальному році в Національному транспортному

університеті було ліцензовано новий для навчального закладу напрям

підготовкифахівців“Дизайн”. Запровадженопідготовкуфахівцівдизайнуна

кафедрі комп̀ ютерної таінженерної графіки. Кафедрасталавипусковоютау

2011 р. отримала сучасну назву  “Комп’ютерна, інженерна графіка та

дизайн” [196].

У Національному університету “Львівська політехніка” здійснюється

підготовказанапрямом 6.020207 “Дизайн”. Насайті зазначається, що “…у

результаті навчання студенти отримують необхідні знання для оволодіння

основними завданнями і навичками дизайн-проектування, дизайн-

програмуваннятааналітико-дослідної діяльності” [192].

Підготовка фахівця-дизайнера передбачає проходження різних етапів

дизайн-освіти, як-то:

– вивченнякомплексупропедевтичнихі фаховихпроектнихдисциплін;

– оволодіння навичками проведення передпроектних досліджень на
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етапахкурсовогоі дипломногопроектування;

– вміння працювати з замовником і технічним завданням до проектної

частини, атакожорієнтуватись вробочійдокументації;

– самостійно опрацьовувати надані або емпірично зібрані аналоги й

прототипивідповіднодотемипроекту;

– опанувати навички художньо-образного, абстрактно-логічного,

аналітичного, проектноготаконструктивноготипівмислення;

– самостійно проводити пошук проектних рішень на етапі ескізної

розробкипроектутасамостійноабозадопомогоюкерівникапроектуобирати

найбільшекономічнодоцільні йестетичнообмірковані проектні рішення;

– вміти творчо і візуально виразно за допомогою доступних засобів

графічного та тривимірного комп’ютерного моделювання подати для

критичногооцінюваннякінцеверішеннядизайн-розробкипроектуйналежну

проектнудокументацію.

Для розуміння багатогранності завдань в процесі дизайн-діяльності

процес навчання передбачає засвоєння поряд з основною профілюючою

дисципліною (“Проектуванням”) ряду спеціальних ознайомчих курсів з

предметногодизайну, ландшафтногодизайнутадизайнусередовища.

У процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та

комп’ютерні технології для створення й обробки двовимірних зображень

(AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, CorelDrawтаінші), тривимірнихдизайн-

об’єктів (ArchiCAD, AutoCAD, MarbaCAD, 3ds MAX), розробки й

демонстрації мультимедійних продуктів (Flash, Maya, PowerPointта інші),

текстові редактори та програми комп’ютерної верстки (Microsoft Office,

AdobeInDesign).

Фахівці-дизайнери у результаті проходження запропонованого

профілю навчальної програми здатні самостійно виконувати проектні

завдання в галузяхграфічногодизайну й дизайну середовищавідповіднодо

сучасних вимог і потреб суспільства. Професійні профілі випускників:

дизайнер-графік; предметний дизайнер; дизайнер інтер’єру і обладнання;
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дизайнер елементів архітектурного середовища; технік з мультимедійного

забезпеченнядизайнерськогопроектування; дизайнер-технік.

У Хмельницькому національному університеті підготовку фахівців у

галузі знань “Мистецтво” набазі освітньо-кваліфікаційногорівня“бакалавр”

та за спеціальністю “Дизайн” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

“спеціаліст” забезпечуєкафедрадизайну. Навчаннястудентівздійснюєтьсяза

трьома спеціалізаціями: дизайн інтер’єру і меблів; графічний дизайн та

реклама; дизайн одягу [194]. Під час навчання студенти отримують

фундаментальну підготовку з рисунку, живопису, композиції, оволодівають

знаннями з історії мистецтв й матеріальної культури, основ рекламної

діяльності, конструювання, макетування і моделювання за фахом,

комп’ютернихтановітніхфаховихтехнологій. Сфери діяльності дизайнерів:

проектні установи, підприємства, будинкимоделей, фірми, агенції, авторські

майстерні, що займаються художнім і технічним проектуванням інтер’єрів,

виробів легкої промисловості, розробкою рекламної та поліграфічної

продукції. Навчання накафедрі дизайну заосвітньо-кваліфікаційнимрівнем

“бакалавр” протягом4-хроківзаіснуючими спеціалізаціями даєможливість

оволодіти: літературноютаділовоюукраїнськоюмовою, базовимизнаннями

з іноземних мов для професійного користування; отримати поглибленні

знання з академічного малюнку та живопису, антропології, пластичної

анатомії, ергономіки, історії мистецтв, одягутаматеріальної культури, основ

композиції, кольорознавства, основ гармонізації об’єктів дизайну,

поглибленні знання процесу дизайнерської діяльності, вимоги до об’єктів

дизайнерської діяльності в галузі професійного спрямування. Техніко-

технологічним складником підготовки є поглибленні знання в галузі

інформатики, комп’ютерної графіки, інформаційних та комп’ютерних

технологій за фахом; поглибленні знання з художнього та технічного

проектування, конструюванняоб’єктівугалузі професійногоспрямування, з

залученням автоматизованих комп’ютерних систем тощо; базові знання з

матеріалознавства, технологічних процесів та технологічного обладнання в
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галузі професійного спрямування. Фахівці набудуть уміння розроблення

художніх ескізів (фор-ескізів, авторських) із застосуванням засобів та

прийомів малюнку, живопису, графічних технік, комп’ютерної графіки,

методів і засобів дизайну; розробка технічних ескізів та складальних

креслень дизайн-об’єктівіз застосуваннямкомп’ютерних2-D та3-D програм;

конфекціонування (підбір матеріалів) проектних рішень; розроблення

дизайн-проектів для різних умов виготовлення (авторського,

індивідуального, промислового), проектно-конструкторської документації

відповідно до вимог чинної нормативно-технічної бази; організації

матеріально-технічного забезпечення процесу проектування за фахом та

контроль за рівнем якості його та результатів; здатності удосконалювати

існуючі дизайн-проекти у відповідності до вимог споживачів, здійснювати

реконструкцію проектних підрозділів; здатність до постійного підвищення

загальнокультурного та професійного рівня власної особистості та

спроможність покращення рівня художнього смаку та запитів споживачів

[194].

У Харківській державній академії дизайну і мистецтв підготовка

студентівзі спеціальнихдисциплінведетьсяназасаді авторськихнавчальних

програм. Серед методів, які використовуються викладачами кафедри –

вивченнякласичнихтворівмистецтва, аналіз сучаснихтаісторичнихоб’єктів

графічного дизайну, участь у майстер-класах видатних українських та

закордонних дизайнерів. Курс навчання на отримання ОКР “бакалавр” за

спеціалізацією“Графічний дизайн” складаєтьсяз пропедевтичнихдисциплін

і дисциплін основного курсу: вивчення пропедевтичних дисциплін

(1–2 курси) спрямовано наодержання початкових знань і навичок роботи з

площиною, формою, простором, оволодіння термінологією, отримання

навичок використання засобів композиційної побудови об’єктів графічного

дизайну. Кафедра “Графічний дизайн” Харківської державної академії

дизайнуі мистецтв[193].

У відслідковуванні вимог до знань та умінь сучасних дизайнерів, у



49

процес підготовки яких тісно впроваджуються ІТ, формується потреба

дослідження процесу формування змісту навчання як ІТ-фахівців, так і

дизайнерів.Отже, підприємствам і установам потрібно вживати діяльних

заходів дляперекваліфікаціїі підвищення фахового рівня ІТ-фахівців, а

системі освітиздійснювативипереджальнеплануваннязмістунавчання.

Наразіінтенсивність цих процесів істотнозалежить від якості

професійногонавчанняуВНЗ – чимґрунтовнішоюєпрофесійнапідготовка,

тимгнучкіше реагують ІТ-фахівці на професійні виклики через

неперервнепоповненнятаоновленнясвоїхзнань, умінь інавичок.

1.2. Організаційні підходидоформуваннязмістовогонаповнення

системипрактично-технічної підготовкиІТ-фахівців

Урахування світових тенденцій суспільного розвитку, що формуються

під впливом багатополярних світоглядних (ідеологічних) і гносеологічних

настанов, є одним із принципів реформування змісту сучасної професійної

ІТ-освіти. Зарубіжний досвід реформування професійної освіти в умовах

єдиного освітнього простору глибоко не проаналізовано у вітчизняних

соціогуманітарних науках. “І якщо раніше це було пов’язано насамперед з

емпіричноюневивченістюцієї проблеми, то сьогодні це зумовлено в першу

чергу недостатністю концептуальних досліджень” [496, с. 76]. Вчасно не

здійснюється теоретичне осмислення досвіду реформування, підвищення

якості освіти, вдосконалення технологій і змісту зарубіжної професійної

освіти. Втім, усебічне вивчення досвіду розв’язання освітніх проблем в

інших країнах дасть змогу глибше усвідомити парадигму вітчизняної

системи.

Серед багатьох причин, що стоять на заваді оновленню простору ІТ-

освіти у ВНЗ, можнаназвати однобічність фахового навчання, коли замість

цілісного соціокультурного досвіду студенти освоюють лише знаннєвий
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компонент. З розвитком суспільства знання, що повідомлялися студентам,

стали вирізнятися системністю. Однак сьогодні дослідники говорять про

кризу освітньої знаннєвої парадигми, спричиненої зміноюсамого феномена

знання і його співвідношення з громадською практикою. Зокрема, добір

інформації став пріоритетною сферою професійної діяльності людини й

умовою існування сучасного виробництва загалом. Водночас темпи

оновлення знань узгоджуються з темпами перебудови виробничихпроцесів.

У цих умовах знаннєве навчання втрачає сенс. Тягне за собою негативні

наслідкивикористаннянавчальної інформації, якапередчаснозастаріває– ще

до моменту закінчення студентом ВНЗ. “… без уміння оновлювати

оперативну частину свого культурного досвіду особистість не може

вважатисяпідготовленоюдожиття” [47, с. 10].

Стиль мислення, щоформуєтьсяумолодізаїї постійногоспілкуванняз

мас-медіа, йде врозріз із переважно вербальним, декларативним стилем

викладунавчальної інформації. У тріаді “раціо–емоціо–інтуїціо” раціональне

є під час навчання пріоритетним. У протистоянні мас-медіа і традиційного

навчання бере верх перше, оскільки інформація, яку молодь отримує з

Інтернету, телебачення іЗМІ, вирізняється емоційним фоном, образністюта

більшою вмотивованістю через самостійний вибір її особистістю [495].

Відкритість як якісна характеристика освіти припускає інформаційну

(локальні мережі, Інтернет), соціальну (соціальні мережі) та педагогічну

взаємодії, щосприяєтвореннюновогоінтелектуальногопродукту.

Сучасна освіта, зокрема ІТ-освіта, інтенсивно оновлюється і

розвивається, що зумовлено низкою чинників. “Однією з головних причин

розвиткуосвітиєдосягненняунауково-технічнійгалузі. Докорінні зміни, які

відбулись у самій науці, а також різноманітні наслідки науково-технічного

прогресуврізнихсферахсуспільногожиттязробилинеобхіднимприведення

змістуосвітиувідповідність доїї досягнень” [17, с. 5]. Надзвичайноважливе

значення для розвитку освіти мають такожсоціальні зміни, яких зазнавсвіт

упродовжостанніхдесятиліть.
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Через соціально-економічні, політичні, національні, соціокультурні

зміни в країні, зокрема зумовлені приєднанням України до Болонського

процесу, вітчизняна освіта перебуває в стані реформування. Здійснюється

пошук засобів підвищенняефективності процесупрофесійної підготовки ІТ-

фахівців, забезпечення достатнього рівня їхньої готовності до виконання

професійних функцій, самореалізації упрофесійній галузі,зрештою – до

життєдіяльності в громадянському суспільстві з високим рівнем

самосвідомості йогочленів.

Загальні тенденції світового розвитку зумовлюють істотні зміни у

системі освіти України тавизначають передумови для реформування змісту

професійної підготовки, зокрема майбутніх ІТ-фахівців. Це – перехід до

інформаційного (постіндустріального) суспільства; розширення масштабів

міжкультурної взаємодії; усталення міжнародного співробітництва;

динамічний розвиток економіки; зростання конкуренції професіоналів;

скорочення сфери некваліфікованої і малокваліфікованої праці; задоволення

потреби у підвищенні професійної кваліфікації і перепідготовці фахівців

тазростанні їхньої професійної мобільності; випереджальнийрозвитокосвіти

молоді йдорослого населення; розвиток мережевої культури як віртуальної

реальності такультури взаємин завдяки інформаційнимтехнологіям; перехід

від уніфікованої підготовки фахівців до індивідуалізації професійної

підготовки; усуненняпротистояннямедіаі традиційної освіти(рис. 1.6).

Проблемою проектування (добір, оновлення, інтегрування) змісту

практично-технічної підготовкифахівців переймаються сучасна педагогічна

наука, практика та органи влади. Зокрема, у Державній національній

програмі “Освіта(УкраїнаХХІ століття)” зазначається: “… підвищеннярівня

підготовки фахівців забезпечуватиметься шляхом радикального перегляду

змісту, що має відповідати сучасним потребам держави, суспільства й

особистості” [124, с. 2].
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Попривідмінності упідходахдовизначеннязмістуосвіти, очевидноює

одностайністьучених і практиків у міркуваннях,передусім про сутність

поняття “зміст освіти”, що є вихідним для визначення його складових.

Зокрема, щодо схожості наукових поглядів багатьох дослідників,

Г. Васьківськастверджує: “ … змістзнань завждимаєбутисконструйований

у певній логічній послідовності та спиратися не лише на індивідуальні

особливості усвідомленнястудентамизмісту, айнаформи(структури) самих

знань заобов’язковоговрахуванняміжпредметнихзв’язків” [61, с. 34].

Рис. 1.6. Передумови реформування змісту практично-технічної підготовки

майбутніх ІТ-фахівців

Змістосвіти, заВ. Ледньовим,єнетількикомпонентомсистемиосвіти, а

йособливимзрізомосвіти, “змістомпроцесупрогресивнихзмінвластивостей

та якостей особистості, необхідною умовою чого є особливим чином

організована діяльність” [291, с. 54]. За такого баченнясутністюосвіти є
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процесі результатдіяльності самої людини, яказдобуваєосвіту.

Навчальнудіяльність розглядаєО. Вербицькийяктаку, що“…визначає

ті особистісні й професійні якості людини, які мають бути сформовані

завдяки здійсненнювзаємозалежної діяльності педагогай студентазацього

самого змісту навчання” [65, с. 23]. За вченим, зміст освіти передбачає

набуття досвіду використання відомих способів діяльності, що втілюється

разом із знаннями в уміннях і навичках, досвіді творчої, пошукової

діяльності з розв’язання проблем, перетворенні засвоєних знань у нові

способидіяльності.

Пріоритетне місце у структурі освіти, стверджує І. Родигіна, повинен

займатидосвідціннісногоставленнядосоціальногосередовища[431]. Тобто,

зміст освіти має бути аналогомсоціального досвіду і відображатисоціальне

замовлення на певний профіль підготовки студентської молоді до

життєдіяльності всуспільстві.

Вважаємозадоцільне розмежовуватипоняття“зміст освіти” як процес

і “зміст освіти” як результат цього процесу. Оскільки зміст освіти є

складовоюсукупногосоціальногодосвіду, тозаВ. Гінецинським, дозавдань

навчальногозакладуналежить:

– визначення критеріїв, наоснові яких із сукупного соціального досвіду

можна виокремити ту частину, яка становить зміст практично-технічної

підготовки,та розроблення процедур, засобами яких це виокремлення

здійснюють практично;

– визначення критеріїв та розроблення процедур, засобами яких можна

розподілитивиділенийзмістунавчальномупросторі йчасі, тобтовизначити

послідовність вивчення, структуру навчального процесу (вказати, що

вивчаєтьсярівнобіжно, ащо– послідовно);

– формуваннязмістунавчально-пізнавальної діяльності [87, с. 85].

Зміст підготовки фахівців розподіляється за навчальними

дисциплінами, останні – закурсами, курси – заступенями (зміст наукової і

практичної підготовки є похідним від цілей і завдань курсу). Розподілення
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навчальних дисциплін фіксується в навчальному плані підготовки за

відповідною (фаховою) спеціальністю. Курси і ступені фахової підготовки

визначаються циклічністю. Ступені, курси, навчальні дисципліни базуються

наоснові взаємозв’язку, міждисциплінарнихпаралелей. Відповіднодоцього

розподіл навчальних дисциплін за навчальним планом відповідає певній

стратегії професійної підготовки, спрямованої на досягнення мети

формуваннякомпетентностейфахівців.

Логікадоборузмістуі формуванняструктуриякокремогонавчального

курсу, так і змісту професійної підготовки фахівців із певної спеціальності

загалом не обмежується вказаними чинниками. Згідно із загальними

положеннями філософії освіти, в цьому процесі потрібно брати до уваги

загальноцивілізаційні тенденції розвитку суспільного виробництва й

управління ним. Не менш важливо, застерігає О. Пономарьов, зважити на

динамікулюдськихпотреб і підвищеннявагинаукиі освіти, які продукують

нові знання таспрямовують їх наіндивідуальний розвиток людини, аотже,

на розвиток суспільства [403, с. 106]. Таким чином, і цей аспект слід

урахуватиприкомпонентномуаналізі змістуйпроцесупрофесійної освіти.

У змісті професійної освіти нині, на нашу думку, доцільно

виокремлювати такі основні компоненти, як: професійно-пізнавальна

підготовка (знаннєвай оцінювальнаскладові, що є підгрунтям професійної

компетентності), професійно-практична підготовка (практично-технічна у

розумінні спрямованості дослідження), професійний розвиток, професійне

виховання, загальневиховання(сформованість здатності досамовиховання) і

розвитокособистості (здатність досаморозвитку).

Загалом, побудова логіки змісту професійної практично-технічної

підготовкипередбачаєвиконанняпослідовнихдій, асаме:

1) визначенняметипідготовки;

2) аналіз взаємодії одиниць змісту (дисциплін) у системі професійної

підготовки;

3) з’ясуванняпедагогічнихпідходівдовідборуі конструюваннязмісту
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знань;

4) визначення наукової теорії, на засадах якої обґрунтовується

побудовасистемизміступідготовкифахівців.

З метоюформуваннязмістуосвітитазміступрактико-технічної освіти,

здійснюється системний аналіз технічних і методичних підходів та

технологій відповідної галузі. Традиційно обговорюються зі студентами

недоліки й обмеження, наявні в їхній професійній підготовці, таколективно

добираються засоби їх усунення. Унаслідок цього створюються можливості

для розвитку майбутніх фахівців інноваційного креативного мислення і

дієвого виховання почуття відповідальності за результати своєї діяльності.

Так, зокрема, А. Новіков стверджує, щоу професійній освіті, навідміну від

загальної, зміст навчаннябудуєтьсяне з початку (скільки годин виділити на

той чи інший навчальний курс), аз кінця [364, с. 56]. Тобто розробляється

професійно-кваліфікаційна характеристика майбутнього фахівця за участю

галузевихвідомств, підприємствтощоі затверджуєтьсявідомствоміз праці як

генеральним замовником. Після чого науково-методичні структури системи

освіти укладають навчальний план і начальні програми, що відповідають

заявленійпрофесійно-кваліфікаційнійхарактеристиці, тобтойнацьомурівні

маєсенсрозглядатисамепрактично-технічнийаспектпідготовки.

Досвід практично-технічної підготовки ІТ-фахівців підтверджує

об’єктивну потребу переосмислення цілей і суті принципових змін у змісті

освіти. Особливого розгляду потребує проблемаякості підготовки фахівців.

Гострота питання спричинена насамперед соціально-економічними

обставинами життя, вимогами суспільства. Зміна пріоритетів і цінностей

освітивУкраїні, наголошують О. Єсінатаінші “… зумовленапереходомвід

індустріального виробництва до науково-інформаційних технологій, що

змінює всі аспекти життя і діяльності суспільства в цілому та окремої

людинизокрема” [140, с. 84].

У високій якості освітніх послуг зацікавлені як громадяни (зокрема,

наймані працівники і роботодавці), так і держава, котра є гарантом
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національних інтересів. Як відомо, зауважує Є. Киреєв, якість вищої освіти

значною мірою залежить від активності студента на заняттях, від його

бажання розвиватись і самовдосконалюватись, від рівнів сформованості

здатності йготовності використовуватинабуті знання” [198, с. 364].

У Законі України “Про вищу освіту” поняття “якість вищої освіти”

визначається як “… сукупність якостей особи з вищою освітою, що

відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну

спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні й

матеріальні потреби, так і потреби суспільства”. Із наведеного вище

випливає, що якість освітньої діяльності – це “… сукупність характеристик

системи вищої освіти таїї складових, якавизначаєїї здатність задовольняти

встановлені і передбачені потреби окремої особи або (та) суспільства”

[151, п. 1.1].

Таким чином, під якістю вищої освіти розуміють неподільну єдність

світоглядних, поведінкових і професійно значущих властивостей і

характеристик особи, що зумовлюють її здатність задовольняти духовні й

матеріальні потреби– свої і суспільства. Фахівці усфері якості вищої освіти

виділяють триїї складові:

– якість знань і способіввирішеннязавдань;

– якість методів навчання і виховання (організація і мотивація

пізнавальної діяльності, контроль заїї здійсненням);

– якість освіченості особистості (засвоєння знань, умінь і навичок;

формуванняморальнихнорм) [335].

Глобалізаційні процеси, соціальні перспективи європейської інтеграції

породжують нові, підвищені вимоги до якості людського капіталу,

інтелектуального розвитку працівників, рівнів їхніх знань і вмінь.

Практичним підтвердженням високої якості освіти студентів є такі

показники: кількість організацій-партнерів та їх рівень; використання

результатів досліджень; рейтинг ВНЗ у бізнесі; термін функціонування;

рівень заробітної плати випускників; оновлення навчальних програм,
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відповідність їх потребам бізнесу; кількість абітурієнтів студентів

івипускників; кількість запитів від підприємств на працевлаштування

випускниківтощо[140, с. 86] (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Провідні чинники впливу на якість освіти у ВНЗ

На сучасному етапі науково-технічного прогресу знання стають

основнимкапіталом, який визначаєдинаміку розвитку науки і виробництва.

Оцінюванняфахівцядаєзмогувстановитирівень кваліфікації, знань, навичок

і здібностей працівників, скласти уявлення про їхні ділові й моральні риси.

Ознаками ділових якостей фахівців є конкурентоспроможність,

компетентність, вміння чітко організовувати і виконувати свою працю,

відповідальність, ініціатива, спроможність опановувати нові напрями в

роботі й використовувати сучасні методи, працездатність, здатність до

підтриманняконтактівз іншимипрацівникамитощо.

Під якістю практично-технічної підготовки розуміють сукупність

властивостей суб’єктадіяльності, якавизначаєрівень йогокомпетентності й
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дає йому змогу демонструвати певну соціальну цінність та відповідати

потребам і можливостям ринку праці, а також засвідчують готовність

працівникадодіяльності, адекватної йогоздібностямі кваліфікації усистемі

соціально-професійних відносин, здатність брати на себе соціальну і

юридичнувідповідальність зарішення, які приймаються[502].

Нині спостерігається тенденція до якісних зрушень у професійній

підготовці. Серед них – перехід від “конвеєрного виробництва” фахівців

різнихгалузейдопідготовкиїх“малимисеріями” чинавіть “поштучно”. При

цьому, стверджує О. Пометун, “… найважливішою властивістю, що її

набуваєосвіта, стаєгнучкість, здатність допереналагодження. Це стосується

як освітньої системи, так і її продукту – фахівця; перехід від засвоєння

інформації до формування якостей, необхідних для творчої діяльності та

постійногозасвоєннянової інформації. Отже, основниморієнтиромосвіти, за

вченою, є формування творчої особистості, котра здатна саморозвиватися”

[402, с. 16].

Радикальні перетворення у соціально-економічній, культурній сферах

зумовили актуальну проблему – виживання кожного фахівця відповідно

дойого підготовки як професіонала. Водночас, зауважимо, що нині

загостриласясуперечність міждинамікоюпопитунафахівцівнаринкупраці

таструктуроюїхньої підготовки, яказберігає засобоюдеякутрадиційність.

Натомість випускники ВНЗ зацікавлені в отриманні додаткових знань,

прагненні набуття професійних умінь, попри освоєння основних циклів

навчальних дисциплін. Тому основним завданням ВНЗ, вважає С. Лайєр, є

підготовка професійно мобільних фахівців, котрі бволоділи навичками і

вміннями прискореної адаптації в умовах безперервної модернізації

виробництва [284]. Відправною точкою цього є поглиблення і розширення

базових знань студентів, зокрема інтеграція змісту освіти за основними

видами й об’єктами майбутньої професійної діяльності, посилення

практично-технічної орієнтації, розвиток нестандартного і творчого

мисленнятадослідницькихумінь майбутніхфахівців.
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Національні системи освіти розвинених країн йще з середини 1980-х

роківзапровадилинові освітні стандарти. Перевагавіддаваласяінтегрованим

(надпредметним) цілям навчання порівняно з предметними, діяльнісному і

компетентнісному підходам у навчанні, новій оцінці якості освіти,що

передбачалапокладаннякомпетенційвосновуосвітніхрезультатів) [45, с. 39].

Підвищення якості професійної освіти і навчання у передових

європейських країнах актуалізовано натаких векторах розвитку: посилення

зв’язку між оцінкоюі навчанням; формування нових базових компетенцій і

механізму їх оцінювання; розроблення процедур визнання компетенцій,

набутих поза сферою формальної освіти і навчання; створення єдиних

(“наскрізних”) процедур і методів оцінювання якості для різних типів

освітніхустанові структур [83].

Висока якість підготовки сучасного фахівця передбачає поєднання

фундаментальних і спеціальних знань з практично-технічною (діяльнісною

складовою результатів навчання) підготовкою. Для досягнення цієї мети

доцільновжитинадержавномурівні системузаходів, асаме:

– створити на підприємствах, організаціях різних форм власності

належнихумовпроходженняпрактикистудентами;

– розробити нові форми практичної підготовки через створення

тренінгових фірм, складання індивідуальних завдань, що розвивають

практичні вміння і навички студентів; посилити співробітництво викладачів

навчальних закладів і фахівців-практиків у напрямі відбору навчального

матеріалу; залучити до навчального процесу провідних фахівців –

працівників підприємств, організацій та установ; організувати моніторинг

ринкупраці таефективнусистемусприянняпрацевлаштуваннювипускників

ВНЗ.

Логічним початком діяльності людини є усвідомлення мети, яка

формулюється і сприймається як наперед визначений кінцевий результат

[432]. Мета навчання як компонент педагогічного процесу та як

передбаченийкінцевийрезультат навчанняполягаєуформуванні йрозвитку
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особистості, розкритті її здібностейі талантів. У контексті освітніхреалійця

мета може конкретизуватись як підготовка до життя, розвиток

інтелектуальних і творчих здібностей, оволодіння знаннями, актуалізація

умінь спілкуватися з іншими людьми, зокрема для розв’язання реальних

проблем: опрацьовуватиінформацію, гнучкореагуватиназмінивжитті тощо

[537, с. 36]. Такимчином, щоб осягнутимету навчання, потрібно формувати

життєвукомпетентність студентів.

Зауважимо, що в теорії і практиці дидактики існує понад 50 теорій

навчання (learningtheories), які походять з таких галузей, як освіта,

психологія, філософія, медицина, комп’ютерні науки. Таке розмаїття теорій

свідчить про те, що феномен навчання є дуже складним, і жодне наукове

знання не може універсально, всебічно та без суперечностей описати всі

аспектинавчання. Так, теорії учінняі навчаннягрупуютьсяз оглядунарізні

чинники – походження, подібність філософських концепцій, що лежать в

основі теорій навчання, схожість (спільність) ключових рис. Визначено такі

класи теорій: переважно біхевіористської орієнтації, переважно когнітивної

орієнтації, гуманістичної орієнтації, орієнтовані на соціальне навчання;

конструктивістської орієнтації [577]. На сучасному етапі більшість

дослідників виділяють три основні групи теорій навчання: біхевіоризм,

когнітивізмтаконструктивізм[560].

Відповідно до дидактичних цілей формується навчальний предмет як

“… опис певної частини об’єктів, узятих із наукової дисципліни з

урахуванням її логіки та пристосованих до цілей навчання” [449, с. 35].

Педагогічно обґрунтовані навчальні знання, які входять до складу

навчального предмета (предметні знання), відображають на певному

пізнавальномурівні лише основні наукові (технічні, виробничі, технологічні

тощо) положення, які доповнюються дидактичними матеріалами. Важливо,

що знання модифікуються не лише в гуманітарних науках, а й у точних,

причому відбуваються і кількісні, і якісні зміни. Через існування до

недавнього часу хибних уявлень, про те, що дисциплінарні знання є
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універсальними і статичними, деякі дослідники обстоюють думку, про

необхідність укладання “правильної” навчальної програми для кожної

дисципліни. Причиною невдалого складання навчальної програми є

неправильне розуміння основ навчальної дисципліни. За такого підходу,

вказує Д. Хен, не враховується роль того, хто навчається, якоюміроюним

засвоюються знання, атакож ігнорується хід розвитку науки і формування

науковихпонять [519]. Ученийпропонуєзмінитиіснуючу(статичну) модель

людськихзнань надинамічнумодель і дослідитивпливдинамічногочинника

на структуру навчання. Основні принципи варіанта “Школи майбутнього”

Д. Хена ґрунтується на протиставленнях: людські знання лінійні – модель

знань складна(мережа, дерево); людські знаннястатичні – знаннядинамічні

й пов’язані з контекстом; людські знанняєстандартом– знаннямножинні й

відносні.

Таке розуміння принципів функціонування знання у сучасній освіті

допомагаєрозкритисутність принципуполіморфізмузнання. Цепідтверджує

актуальність дослідження форм організації знання та способів його

функціонування. До першочергових завдань належить пошук можливості

залучення до змісту освіти конструктів, що за Г. Скуратівською,

актуалізують цінність освіти як засобу усвідомлення і пізнання

навколишньогосвіту, свогомісцявньому: стратегії професійної і соціальної

реалізації, завдякиякійлюдинадосягаєгармонійної рівновагиз цимсвітомта

з самоюсобою” [458, с. 16].

Ускладнення соціально-економічних обставини існування світових

спільнот зумовленоформуваннямустудентівтакої пізнавальної стратегії, як

пошук прихованогозмісту. Йдетьсяпроспіввідношенняміжформальнимта

змістовим аспектами навчання. Воно виявляється в тому, що студенти

набувають умінь аналізувати явища і процеси навколишнього світу,

особливості й властивості того, що відбувається навколо та об’єктивно

впливає на характер перебігу цих явищ і процесів. Водночас формуються

вміння з’ясовувати глибинні внутрішні механізми (“приховані пружини”)
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перебігу явищі процесів, об’єктивні причини їхвиникнення тавіднаходити

моменти, які можна означити як “ефект ілюзії”, “оманлива простота”,

“перебільшенаскладність” тощо.

Підсумовуючи традиційний знаннєвий підхід, А. Новиков констатує,

що “… всі освітні “реформи”, “напівреформи” і спроби реформ за останні

сорок років будувались і будуються за однією міркою: формулюються

найзагальніші, впринципі – благі, цілі чергової реформи, але вдосконалення

туманні і неконкретизовані…” [364, с. 51].

Оскільки наукове знання завжди предметне (математика, фізика,

історія, опір матеріалів тощо), то і весь зміст освітив індустріальному

суспільстві будувався на предметній основі, тобто переважавнауковий тип

освіти (так звана знаннєва парадигма), зазначають дослідники. Науковому

типуосвітипідпорядковувавсязмістякзагальної, такі професійної освіти. У

постіндустріальному суспільстві сенс науки визначається спробою

започаткуватинові підходидопобудовизмістуосвіти. Відтакнаукові знання

повинні стати лише одним з компонентів змісту освіти, рівноправно з

іншимиформамилюдської свідомості [364, с. 47].

Зміст освіти є складним об’єктом, який розглядається наукою як

система. Проектування і реальне втілення змісту освіти здійснюються за

цілеспрямованої діяльності науковців, викладачів, педагогів. Теоретична

модель змісту освіти охоплює п’ять рівнів його формування, три з яких

стосуються проектованого змісту [267, с. 40-42]. Розглянемо ці рівні

детальніше.

Завдання дидактики – створити теоретичне уявлення про

повновартісний зміст освіти, з огляду на педагогічні цілі (тобто на рівні

загальноготеоретичногоподання). У такомуконтексті зміст освіти охоплює

склад (елементи), структуру (зв’язки між елементами) і функції соціального

досвіду в його педагогічному трактуванні. Зміст, який за структурою

відповідаєсоціальномудосвіду, складаєтьсяз чотирьох основнихелементів:

– досвідупізнавальної діяльності, якийфіксуєтьсяуформі результатів
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навчання– знань;

– досвіду здійснення відомих способів діяльності – у формі вмінь

діятизазразком;

– досвідутворчої діяльності – уформі вмінь нестандартновирішувати

проблемні ситуації;

– досвіду здійснення емоційно ціннісних відносин – у формі

особистісних орієнтацій. Елементи пов’язані між собою таким чином, що

кожнийпопереднійслугуєпередумовоюдляпереходудонаступного.

Нарівні навчального предметаконкретизується уявлення про те, чого

потрібно вчити. Місце і функції навчального предмета визначаються

освітнімицілями.

Нарівні навчальногоматеріалуелементизмісту, позначені напершому

рівні і представлені на другому, наповнюються конкретними знаннями,

вміннями, навичками, а також пізнавальними завданнями, вправами, які

складають зміст підручників, задачників, посібників та інших навчальних

матеріалів.

Натретьому рівні змістосвітивжеіснуєневпроекті, аякпедагогічна

дійсність, тобтонабуваєпевної формиуструктурі навчальної діяльності.

На четвертому рівні зміст освіти виступає як кінцевий результат

навчання, стаєособистимнадбаннямстудента.

На кожному рівні зміст представлено як систему за головними її

характеристиками: складом, структуроюі функціями. Це знанняпроосновні

елементи, зв’язки між ними та їх роллю в освіті. На кожному наступному

рівні вони все більше конкретизуються. Наприклад, під змістом підготовки

майбутніхінженерів-педагогівінформаційнихтехнологійдовикористанняІТ

розуміють “… систему педагогічних знань, практичних умінь і навичок,

необхідних для здійснення професійної діяльності в умовах інформатизації

освіти” [98].

На кожному рівні змістовою стороною навчання є системно-

діяльнісний підхід як єдина методологічна основа викладання усіх
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дисциплін. За цього підходу репродуктивне засвоєння знань і вмінь

поступається місцем продуктивно-творчому навчанню, основу якого

становлять діяльність самого студентаздобування, засвоєння і застосування

знань. Творчо-продуктивні методи і форми навчання, – зазначають О. Білик,

І. Богданова, В. Бондар, Л. Гурьєйінші – повинні охоплюватинеокремі види

занять і навіть не окремі курси, а цикли курсів і всю підготовку фахівців

загалом [43; 46; 48; 113 й ін.]. Вимоги до фахівця на сучасному етапі

розвитку суспільствазумовлюються необхідністюкорекції моделі реалізації

змісту практично-техїнічн підготовки. Через розрізненість споріднених

дисциплін у навчальних планах ВНЗ невиправданими є: відмінності у

понятійно-термінологічному апараті, недостатнє використання

міжпредметнихзв’язків, систематизація навчальної інформації, якастихійно

покладається на самих студентів. Такий стан справ у науково-педагогічній

галузі, наголошує А. Гритченко, не узгоджується з тенденцієюпереходу до

нової освітньої парадигми, якавизначаєорієнтири вищої освіти, сповільнює

входження України до Болонського процесу, до процесів інтеграції освітніх

програм, які діють усвіті [103, с. 70].

Знання виражаються в категоріях, поняттях, термінах і їх системах

(наукові вчення, теорії, концепції, відомості, рекомендації, інструкції, зміст

документів тощо). Спираючись назнання, людинарозумієте, щооточуєїї і

самого себе, розбирається в ситуаціях, обстановці, проблемах, передбачає і

плануєсвої дії і вчинки, готуєі приймаєрішення, обираєзасобиі способиїх

виконання, контролює діяльність і оцінює її наслідки. Психологічна

структура знання – це єдність пізнавальних (розуміння), емоційних

(ставлення), мотиваційних (спонукання) і вольових (регуляція) компонентів.

Проте хибновважати, щодлявиконаннядій вистачить одноголише знання.

Навіть при зовні простих випадках, наголошує А. Столяренко, потрібне

набуття практичного досвіду, в ході якого відбувається оволодіння

способами їх правильного застосування. Крім того, серед дій людини є

стандартні, такі, щоповторюютьсявнавчанні, праці, житті, аєнестандартні,
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які кожного разу треба виконувати з розумом, не шаблонно,

пристосовуючись доособливостейобстановки[480, с. 309].

Яккомпонентзмістуосвітизнаннярозглядаєтьсяз позиції відтворення

у структурі навчального знання фонду відомостей, які існують у суспільній

свідомості [87, с. 77]. Зокрема, це факти, теорії, константи, методи, моделі;

означення поняття, судження, умовиводи; міра домінування у цьому фонді

відомостей, що стосуються конкретної предметної галузі. На цій підставі

можна говорити про тип освіти (загальна, професійна) та її вид

(гуманітарний, математичний, філософськийтощо).

Б. Рольф таінші вчені розрізняють дварівні (виміри) взаємовиключних

знань: фокусні (цільові, явні – focalknowledge) танеявні знання (приховані –

tacit (latent)knowledge) [580]. Фокусні знання є знаннями про об’єкт або

феномен (явище), на які скеровує уваги індивідуум, що навчається; це

знання, які вивчаються цілеспрямовано. Неявні знання – це знання, що

застосовуютьсяяк інструмент дляманіпулюванняі вдосконаленняфокусних

знань. Фокусний і неявний рівні знань доповнюють один одного. Неявні

знанняєосновою, фоном, дляфокуснихзнань. Одні йті самі знанняврізних

ситуаціяхможуть бутифокуснимиабонеявними.

У професійному розвитку майбутніх фахівців виділяють різні види

знань:

1) пропозиційні (propositional) знання – інформація предметної галузі,

професійні принципи, дійсні результатиконкретнихдосліджень (“знающо”);

інколи такий базис знань визначають як“декларативні знання” (Е. Skakun)

або “описові знання”; пропозиційні знання є сукупними академічними

знаннями, визнанимилюдствомякправильні;

2) процедурні (procedural) знання (“знаю як”), що охоплюють набуті

навички, вміння збирати і подавати інформацію, а також інші розумові

процеси(наприклад: оцінювання, прийняттярішень, плануваннятощо);

3) персональні (особисті) знання – допропозиційні (pre-propositional)

знання, уявлення, власні інтерпретації;

4) неявні (приховані) знання (tacitknowledge), тісно пов’язані з
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персональними(особистими) знаннями; неявні знаннянабуваютьсяпротягом

життяі не єявними, не піддаютьсясумнівам, не контролюютьсясвідомістю

[563].

У спеціальнійдовідниковійлітературі “знання” визначають як:

– відображеннядійсності всвідомості людини;

– категорія, що розкриває реальний зв’язок між пізнанням і

практичноюдією, перевіренудосвідом;

– результатпізнання.

У свою чергу, В. Гінецинський виокремлює загальні й окремі,

формальні й змістові, фундаментальні й прикладні знання [87]. Склад знань

учений ідентифікує з фактами реальної дійсності, поняттями, зв’язками й

закономірностями, законами, основнимиположеннями, правилами, нормами,

методами науки, поясненнями, гіпотезами й теоріями. Знання виступають у

трьохфункціях:

– онтологічних (уявлення, в тому числі теоретичне, пронавколишній

світ);

– орієнтаційних (напрямі спосіб цілеспрямованої діяльності);

– оцінних (норми ціннісного відношення, системаідеалів суспільства

тощо) [490].

Істотне значення у професійній діяльності мають уміння, освоєні

людиноюкомплексні способи гнучкогой успішноговиконанняпевнихдій у

нестандартних, різноманітних ситуаціях. В уміннях наявні елементи

автоматизму, але загалом вони реалізуються усвідомлено (з огляду на

обставини), з активною участю мислення (розумовий контроль), способів

гнучкогопристосуваннядій. Складовоюумінь єелементитворчості, пошуку,

знаходження способів їх застосуваннядо адекватних ситуацій. Властивості

умінь виявляються у достатньо швидкому, успішному виконанні дій,

надійності якстійкості донесподіваногоі незвичайного.

У педагогіці застосовують такий порядок термінів: знання, уміння,

навички. Встановлено, що навичкаєвершиноюнавченості. Але так буваєу
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разі автоматизованихдій (навички читання тощо). У професійній діяльності

вершин навченості сягає не бездумна людина-автомат, а людина, котра діє

помірковано, заобставинамитапокладаючись насвої уміння.

Таке розуміння ролі вмінь не завжди збігається з поширеними

уявленнями про них. Утім констатуємо, що розрізняються прості й складні

вміння [480, с. 312]. Якщо засвоєні знання, стверджує А. Столяренко,

вказують, що і як робити, то людина, діючи у згоді з ними, оволодіває

простим умінням. Такі вміння виступають початковим етапом формування

відповідної навички і не мають самостійного значення для характеристики

навченості. Складні вміння поєднують у собі набуті знання і навички, але

самі намеханічнунавичкуне перетворюються. Отже, щоб виконатитучиту

дію, треба щоразу думати, шукати, творити, проявляти самостійність.

Складні фахові вміння є вищим рівнем професійної майстерності.

Зауважимо, що у практично-технічний діяльності майбутніх ІТ-фахівців

формуванняумінь обов’язковопередбачаєтьсяузмісті навчання.

Тогочасна дисциплінарна організація педагогічної науки зумовила

виникнення предметної системи навчання і диференціаціюзмісту навчання.

Так, найважливішим організаційним принципом середньовічних

університетів був предметоцентризм. Процес диференціації науки, техніки і

виробничої діяльності спричинив появу великої кількості навчальних

предметів, які адекватно відображають розрізнені наукові, технічні й

виробничі знання, різноманіття технологічних процесів і формподілу праці

на виробничих і сільськогосподарських підприємствах та в сфері послуг

[260]. Тенденція до багатопредметності в освіті як одназ формінерційного

розвитку освітніх систем виявилась історично вкрай стійкою. До основних

ознак предметної системи навчання відносять: диференційованість

навчальних предметів; структурну, змістовну, логічну, семантичну і

дидактичну їх автономність; комплексність навчальних предметів щодо

дидактичних цілей; системність змісту кожного навчального предмета й

подібність його відповідній науковій дисципліні як підсистемі наукового
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знання; аспектно-аналітичнийописосновнихположень тієї чиіншої наукової

галузі знань абодосвідупрофесійної діяльності.

Предметнапобудованавчальногопланупризводить доізоляції: 1)знань

одного предметавід знань іншого; 2) навичок й умінь, які формуються під

часвивченняодногонавчальногопредметавідспецифічнихнавичокйумінь,

щонабуваютьсяпрививченні іншого. Слушнимиєвисновкидослідників, які

стверджують, що багатопредметність породжує “…різні підходи до

трактування спорідненого навчального матеріалу, несинхронність вивчення

окремих тем, порушення наступності у викладанні предметів” [212, с. 117].

Акцентуація змісту – відкидання одних елементів і залучення зі змісту

навчання інших відбувається відповідно дотеми і є необхідною умовою

створення змістовної цілісності й забезпечення результативності навчання.

Акцентуація змісту дає змогу залучати до нього різнорідні складникиі

створюватиз нихціліснийосвітнійпростір.

Доцільно окреслити кілька типів інтеграції, які передують

інтегративнимпроцесаму розвитку змісту освіти [262, c. 38]. Перший тип –

передбачає створення курсу, що об’єднує кілька навчальних дисциплін

одногоциклу. Прицьомупитомавагавмістурізнихдисциплінєоднаковою,

однак взаємопроникнення змісту як навчальної дисципліни так і курсу

виводиться на якісно новий рівень. Можлива інтеграція, за якої подальша

темапов’язаназ попередньоюі логічнослідуєз неї. Метатакої послідовності

вивчення курсу – зберегти логіку предметної освіти, не розділяти штучно

зміст навчання на окремі галузі знань. Цей тип вирізняється високим

ступенемвзаємозумовленості і співпідпорядкованості всіхскладниківзмісту.

Таким чином послідовність навчального матеріалу визначається логікою

вивченняпредметаі розвиткупроцесупізнання.

Переваги другого типу інтеграції пов’язані з логікоюосвоєння змісту

навчання, з відносною простотою і зручністю оцінки моделі загаломі її

окремих елементів, з традиційністю, яка відповідає сформованій системі

професійної підготовкитавимогамі результатамосвіти. Побудовані втакий
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спосіб інтегровані курси вирізняються високим ступенем співробітництва

викладачів і студентів, гнучкістю, високим рівнем індивідуалізації. Цінні

вони тим, що готують студентів до управління процесом їхньої освіти.

Відомий ще один тип інтеграції, коли навчальні дисципліни групуються

навколосуспільнозначущої проблематики, законіврозвиткусуспільства.

Неадекватність предметної системи негативно позначається на

практично-технічний освіті. Зміст напрямів її реорганізації детально

проаналізував М. Костюченко [259]. У процесі такої підготовки

застосовуєтьсяпредметний(дисциплінарний) підхід, уконтексті якогокожна

дисциплінаєзакритоюсистемоюзнань і вмінь, тобтоавтономноюодиницею

зі своїм понятійним апаратом. Постає питання: чи може остання

проектуватися цільовим, технологічним, мотиваційним або іншим

конструктом у подальшу фахову підготовку, використовуючи при цьому

повний обсяг свого потенціалу. Це є причиноютого, що в процесі фахової

підготовки зв’язки між знаннями як по горизонталі, так і по вертикалі

утворюються в суб’єктів освітнього процесу здебільшого спонтанно, без

спеціальногокерування[58].

Представники модернізації предметної системи навчання обстоюють

суто предметний принцип побудови змісту освіти, тобто

“предметоцентризм”. Альтернативами цій технології в різні часи були:

концентроване навчання (“циклова система навчання”), “план Келлера”

(планування кінцевих і проміжних цілей навчання, поділ навчального

матеріалу на розділи та доповненняїх тестами для перевірки досягнення

цілей), проблемненавчаннятощо.

Позитивний вплив на формування змісту навчання мало модульне

навчання. Зміст практично-технічної підготовки орієнтувався на

реконструйований виробничий (соціальний) досвід. В основу покладались

алгоритмічний і проблемний підходи та методи активного навчання, що

давалозмогуреалізуватинетількиосвітні цілі, айцілі розвиткуособистості.

Однак, названі реформи були частковими, вони не мали суттєвого
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впливу на формування змісту практично-технічної підготовки, який

залишався предметним. Новостворені інтегровані курси такомплексні теми

малипереважноеклектичнийхарактер і невідповідалисвоємупризначенню.

Останнім часом усе частіше порушується питання про

міждисциплінарність та інтеграцію знань. Проте однозначного підходу до

розв’язання проблеми немає. Одні автори, зокрема Е. Гусинський,

пропонують віднайти єдину узагальнювальну ідею для освітнього змісту

[114]. Інші – серед якихВ. Буданов, пропонують упроваджувати переважно

раціональний підхід, згідно з яким наприкінці вивчення кожного курсу

додаєтьсяще однадисциплінадлявстановленняміждисциплінарнихзв’язків

[57]. Такимчиномутворюєтьсяметарівень, щоформуєінтегроване уявлення

про засвоєні знання як необхідність інтегрованої дисципліни таможливість

розуміння міждисциплінарності знань, до сприйняття і усвідомлення яких

студентиготувались упродовжнавчальногокурсу.

НапротивагузнаннєвомупідходуВ. Краєвського[265], І. Лернер [296]

і М. Скаткін [456] висунули концепціюкультурологічного підходу. Згідно з

цією концепцією зміст освіти розглядається як педагогічно адаптований

соціальний досвід людства, тотожний за структурою (не за обсягом)

людській культурі у всій її структурі й повноті. Культурологічний підхід

набувнині широкоговизнаннятапідтримки. Але справаз йогореалізації не

налагоджується вже багато років, оскільки потребує інтеграції на

концептуально-філософському, технологічному і психолого-педагогічному

рівнях[364].

Пропонувалося також частково відмовитися від предметної системи

навчання (проблемно-комплекснасистема), зберігши сукупність навчальних

предметів та додатково впровадивши проблемно-комплексні заняття.

Передбачалосятакожутілюватиідеючасткової інтеграції навчальнихзнань –

внутрішньопредметної, міжпредметної тарозробленняінтегрованихкурсів.

Серед можливих розв’язків проблеми відображення суб’єктивних

компонентів людської культури в змісті освіти є поширений в освітньому
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середовищі компетентнісний підхід, який буде розглянуто в подальших

нашихнауковихрозвідках.

1.3. Компетентніснийпідхідякметодологічнийорієнтир

практично-технічної підготовкимайбутніхІТ- фахівців

Альтернативою предметно-знаннєвої моделі підготовки фахівців є

компетентніснийпідхід, щопередбачаєнові підходидопрофесійнихякостей

формування їхніх випускників, базових вмінь. Система професійної освіти,

орієнтована на компетенції, вимагає зміни всієї парадигми професійної

освіти, утомучислі методівнавчанняіоцінкиспособівзабезпеченняїї якості.

Зміни в підходах до навчання стосуються передусім зміщення акценту з

процесу на результати навчання, виконання ролей викладача і студента в

навчальному процесі, організації навчання, динаміки навчальних програм

тощо.

Дляоновленнязмістуосвіти і навчальнихтехнологій, узгодженняїхіз

потребами інформаційного суспільства, інтеграції у світовий навчальний

простір розробники орієнтація навчальних програм орієнтуютьсяна

“…компетентнісний підхід і створення ефективних механізмів його

впровадженнявнавчальнийпроцес” [381, с. 111].

Філософським підґрунтям компетентнісного підходу є необхідність

подолання гіперболізації цінностей науки і техніки, сформованої в XX ст.

наслідків недооцінювання унікальності й індивідуальності окремої людини

тапридушеннясвободи особистості бюрократичнимдержавнимапаратомяк

перепоноюсталомурозвиткові демократичногосуспільства.

Три етапи його розвитку пропонує виділити І. Зімняя: зародження

компетентнісного підходу в освіті і введення у науковий обіг понять

“компетентність” і “компетенція”; використання понять “компетентність”і

“компетенція” втеорії і практиці навчаннятаутвердженнякомпетентнісного
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підходув освіті із застосуваннямпонять “компетентність” і “компетенція” у

навчальномупроцесі.

Головна мета компетентнісного підходу в освіті полягає у вихованні

високоморальної, вільної людини, яка усвідомлює свою відповідальність

переднинішнімиі майбутнімипоколіннямилюдей[436].

Чинні кваліфікаційні характеристикифахівцівнедостатньовраховують

потреби промисловості, соціальної і культурної сфер суспільства.

Зумовленоце багатьма чинниками, зокрема відсутністю роботодавціву

складанні кваліфікаційниххарактеристикфахівців.Тому, якуже зазначалося,

доцільно конкретизувати очікувані результати підготовки ІТ-фахівців на

видиїхньої майбутньої фахової діяльності.

За основу переліку вимог до результатів підготовки фахівців можна

взятинині діючі ОКХ. Длявизначенняперелікукомпетенційпослуговуються

формулюваннями, поданими вНаціональній рамці кваліфікацій (НРК) [353].

У ст. 5.1 Закону України “Про вищу освіту” встановлено відповідність між

кваліфікаційними рівнями НРК та рівнями вищої освіти, що передбачають

загальні вимоги щодо компетентності випускників накожному з них [148].

Вимоги НРК до шостого кваліфікаційного рівня, який відповідає

бакалаврськомурівневі вищої освіти, конкретизуютьсязгіднозі специфікою

спеціальності (табл. 1.2).

Відповідність вимог до результатів підготовки випускників вищої

школивимогамвідповідногостандартуосвітивизначаєтьсяїхнімисоціально-

особистісними, загальнонауковими, інструментальними і професійними

компетентностями [81, с. 18-21]. Зв’язок між компетентностями та змістом

умінь, якими потрібно оволодіти майбутньому ІТ-фахівцю, визначено в

таблиці 1.2 [81, с. 22-31].

Особливий інтерес у контексті розгортання окресленої проблеми є

дослідженняЛ. Тархан. Ученастверджує, щосучасній людині недостатнімє

арсенал предметних знань – “… теоретичні за суттю іенциклопедичні за

широтоюзнання, які довгий час були головноюметоюосвітнього процесу,
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тепер стають її засобом” [488, с. 83]. Підтримуємо міркування автора про

необхідність оволодіння студентськоюмолоддюнабором таких здатностей,

які б давалиїмзмогуздійснюватискладні культуровідповідні дії.

Отже, актуальність проблеми компетентнісного підходу в освіті

зумовленаорієнтацієюсуспільстванавирішеннязавдань модернізації змісту

освіти і підвищення рівня освіченості студентів. Це пов’язано з тим, що

розвинені країни впровадили нову систему загальної середньої освіти,

характерними рисами яких є: домінування інтегрованих цілей навчання над

предметними; реалізація діяльнісного підходу в навчанні; пріоритет

компетентнісногопідходувнавчанні; перехід нановусистемуоцінки якості

освіти учнів; надання великої ваги співпраці, партнерству в навчальній

діяльності [41].

Компетентнісний підхід є ключовим методологічним інструментом

підготовки майбутніхІТ-фахівців. Заактивноговикористання цьогопідходу

по-сучасному ставляться цілі й будується зміст освіти, визначаються

результати навчання. Крім того, підвищується системність професійної

підготовки випускників, формується готовність їх успішно вирішувати

основні питанняпрофесійної і соціальної діяльності [128].

Таблиця 1.2
Загальні вимогищодокомпетентностейвипускниківВНЗ

(бакалаврськийрівеньвищої освіти)

Знання Уміння Комунікація Відповідальність
і Автономність

Здатність розв’язувати складні задачі і практичні проблеми у
спеціалізованій галузі професійної діяльності та у процесі навчання, що
передбачає застосування певних теорій і методів відповідної науки
тахарактеризуєтьсякомплексністюі невизначеністюумов
Концептуальні
знання, набуті
упроцесі
навчаннята
професійної
діяльності(у

Розв’язання
складнихзадачі
проблему
спеціалізованій
галузі професійної
діяльності та/абоу

Донесеннядо
фахівціві
нефахівців
інформації,
ідей, проблем,
рішень та

Управління
комплексними
діямиабо
проектами,
відповідальність за
прийняттярішень у
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Знання Уміння Комунікація Відповідальність
і Автономність

томучислі
обізнаність
ізсучасними
досягненнями)

процесі навчання,
щопередбачає
збираннята
інтерпретацію
інформації
(відомостей), вибір
методівй
інструментальних
засобів,
застосування
інноваційних
підходів

власного
досвідув
галузі
професійної
діяльності

невизначенихумо-
вах

Критичне
осмислення
основних
теорій,
принципів,
методіві
понять у
навчанні та
професійній
діяльності

Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію

Відповідальність
окремихосіб та/або
групосіб за
свійпрофесійний
розвиток, здатність
доподальшого
навчанняз високим
рівнемавтономності

Упровадження компетентнісного підходу в навчальний процес

засвідчує стійкий попит на особистість з розвиненим інтелектом, котра

здатна конструктивно спілкуватися у багатовекторному світі, ефективно

обробляти інформацію, продукувати ідеї, успішно розв’язувати конкретні

життєві й професійні проблеми [302]. З переходом від кваліфікаційної до

компетентнісної моделі випускника цілі освіти співвідносятьсяне тільки з

виконаннямконкретних фахових функцій, ай з інтегрованими вимогами до

результатуосвітньогопроцесу.

Результати багаторічної роботи експертів країн Європейського Союзу

засвідчують: порівняння міжнародного і національного досвіду як розвитку

освітньої системи загалом, так і можливостей для запровадження

компетентнісного підходу зокрема, приносить користь будь-якій країні;

копіювання будь-яких освітніх моделей і феноменів інших країн є
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непродуктивним; національні моделі освітислідрозбудовуватиз оглядунаїх

потребийособливості.

У вищійпедагогічнійосвіті США компетентнісноорієнтованенавчання

ще у 1980-х роках позитивно впливало не лише на структуру іформи

навчання, а й на розширення знань [368]. Рівень вимог до впровадження

компетентнісноорієнтованого навчання залежать від системи освіти кожної

країни, проте вихідні й основні його принципи залишилися незмінними з

1960-років, асаме: зосередження уваги нарезультаті навчання; збільшення

кількості практичних занять; означення результату, як видимої

компетентності; оцінювання набутої компетенції; удосконалення набутих

знань.

Компетентнісний підхід відрізняєтьсявід традиційного(знаннєвого) за

функціями викладачаі студентау процесі навчання тазаметоюнавчальної

діяльності й результатами навчання. Водночас він має багато спільного з

особистісно орієнтованим та діяльнісним підходами [145, c. 63].

Компетентнісний підхід, на думку Г. Селевко, – означає поступову

переорієнтацію домінуючої освітньої парадигми з переважаючою

трансляцією знань, формуванням навичок для оволодіння комплексом

компетенцій, які означають потенціал, здатність випускникадовиживання і

стійкої життєдіяльності в умовах сучасного багаточинникового соціально-

політичного, ринково-економічного, інформаційно й комунікаційно

насиченогопростору” [445, c. 138].

Теоретичні концепти компетентнісного підходу віддзеркалені в

наукових працях чималої кількості вчених (Н. Бібік, В. Бондар, І. Зимняя,

О. Пометунйін.).

Дослідники (І. Бабин, Я. Болюбаш, А. Гармашй ін.) пропонують

визначати компетентнісний підхідяк наукову концепцію, що є основою

визначення мети, змісту, методів і організації навчання, діагностики рівнів

відповідності й готовності особистості до ефективної діяльності на тій чи

іншійпосаді абовконкретнійпрофесійно-фаховійсфері [354].
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Компетентнісний підхід відображає інтегральний прояв

професіоналізму, в якому поєднуються компоненти професійної і загальної

культури (рівень освіченості, достатній для самоосвіти і самостійного

вирішення пізнавальних проблем), досвіду діяльності й творчості, що

конкретизується у певній системі знань і вмінь, готовності до професійної

діяльності.

У наукових педагогічних джерелах цей підхід зорієнтовано на

практично-технічну компетентність як “… якість особистості майбутнього

фахівця, що характеризує рівень його інтеграції у середовище професійної

діяльності…”, [418 с. 99]. Тому професійна компетентність тлумачиться як

здатність довиконанняспеціалістомсвоєї діяльності, щопередбачаєглибокі

знанняявищі предметів, вільневолодіннязмістомвласної праці (професійна

функція), а також відповідність професійно важливих якостей особистості

вимогампевноговидудіяльності.

Основу компетентнісного підходу становить культурасамовизначення

– здатність і готовність самореалізуватися, саморозвиватися,

самовдосконалюватися. Фахівець, який професійно розвивається, створює

нові речі у своїй професії, нехай навіть у невеликих масштабах (новий

прийом, метод тощо), крім того, відповідає за свій вибір та визначає цілі,

виходячиз власнихцінніснихуявлень.

Осмислення компетентнісного підходу як непредметного соціально

адекватного вміння, доведеного до автоматизму є, на погляд О. Таїзової,

однією з крайностей. Така інтерпретація компетентності пов’язана з

поняттям“соціальнаадаптація” (пристосуванняіндивідадоумовсоціального

середовища), а отже, і визначає ситуацію функціонування індивіда “тут і

тепер” [483].

Сутність освітнього процесу в умовах компетентнісного підходу – це

створенняситуацій і підтримкадій, які можуть привести доформуваннятієї

або іншої компетентності. Проте ситуація має бути життєво необхідна для

індивіда, вирізнятися потенціалом невизначеності й вибору, знаходити
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відгукувкультурномуі соціальномудосвіді особистості.

Психологічний механізм формування компетентності істотно

відрізняєтьсявід механізмуформуванняпонятійного“академічного” знання.

Зумовлено це передусім тим, що звичайне шкільне знання призначене для

здобуття нового знання на теоретичному чи емпіричному рівні.

Компетентність, таким чином, трактується як “… складний синтез

когнітивного, предметно-практичного й особистісного досвіду” [47, с. 11].

Подальше розроблення моделі компетнісного підходу в освіті пов’язане з

переходом від загальнотеоретичного уявлення про її зміст до побудови

предметних освітніх програм іситуаційно-моделюючих технологій,

адекватнихїм, таконтрольно-вимірювальнихматеріалів. Поняття“предметні

програми” тутнабуваєновогосенсу. Йдетьсянелишепронауковугалузь, ай

просферудіяльності тапрактику.

Підтримуємо міркування В. Бондаря, І. Зимньої, І. Зязюна,

А. Маркової, О. Пометун й ін. про те, що особливістю компетентнісного

підходуєйогоспрямуваннянановітнюметунавчання. Очевидно, щодоцієї

мети доцільноадаптувати всі компоненти навчально-педагогічногопроцесу.

Тільки за такої умови можна формувати компетентність студентів як

результатнавчання.

Основними ознаками компетентнісного підходу є посилення

особистісної орієнтації в освітньому процесі, акцентування нараціональних

результатах освіти як здатності людини діяти в різноманітних ситуаціях –

проблемнихпрофесійнихтасоціальних, анеяксумизасвоєнихзнань, умінь і

навичок.

З точки зору компетентнісного підходу важливими для нас є

міркування Д. Ельконінащодостворення “ситуації включення” [541]. Слово

“включення”, означає тут оцінювання ситуації, проектування дій і взаємин,

які вимагають тих або інших рішень. Для вченого відмінність

компетентнісної моделі освіти від знаннєвої так само велика, як, скажімо,

ознайомленняз правиламигрившахивідвласневмінняграти.



78

Специфікакомпетентнісного навчання заЮ. Громикополягає в тому,

що засвоюється не “готове знання”, а “простежуються умови походження

цього знання” [106, с. 38]. За такого підходу навчальна діяльність, яка

періодичнонабуваєдослідницькогоабопрактико-претворювальноговигдяду,

самастає предметомзасвоєння. Сказане вище є підставоюдля висновку: за

простої сумизнань і вмінь неможнасформуватикомпетентність людини.

Отже, компетентнісний підхід не протиставляється традиційному

(знаннєвому), а посилює його завдяки особистісному і діяльнісному

спрямуванню. Нетількизасвоєннязнань, айоволодінняпроцесомі засобами

діяльності стає важливим компонентом розвитку особистості студента.

Первинноюскладовоюосвітнього процесу, якабере участь у творенні його

системи, стає результативна складова (виражена в поняттях

компетентностей), окрім процесуальної (навчально-викладацько-

оцінювальної) [128]. А звідси – можливість досягти завдяки засобам

компетентнісного підходу повнішого, особистісного та соціально

інтегрованогорезультатуосвіти.

Компетентнісноспрямованаосвітапередбачаєзапровадженняістотних

змін до змістової, технологічної, виховної, управлінської структур

навчального закладу. Стратегією цивілізаційного розвитку є орієнтація на

нову парадигму освіти, де особливої актуальності набувають поняття

“компетентностей”, які, на думку міжнародних експертів, є тими

індикаторами, що дають змогу визначити готовність випускника до

подальшого особистісного розвитку й активної участі в суспільних

відносинах.

Будучи продуктом навчання, компетентність є швидше здобутком не

стільки технологічного, скільки особистісного зростання, наслідком

саморозвитку індивіда, самоорганізації і узагальнення діяльнісного і

особистісногодосвіду. Водночаскомпетентність – цеспосіб існуваннязнань,

умінь, навченості, що сприяє особистісній самореалізації, знаходженню

вихованцем свого місця у світі. Внаслідок цього освіта постає як
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високомотивована й особистісно орієнтована, що гарантує максимальну

затребуваність особистісного потенціалу, визнання особистості в

соціальномусередовищі йусвідомленнянеюсвоєї значущості [47, с. 12]. Для

цього не варто замінювати одну модель іншою,оскільки можливе

співіснуваннядвохпарадигм– знаннєво-предметної і компетентнісної.

В освітньому науково-інформаційному полі дедалі більше зростає

інтерес до проблем становлення, розвитку і вдосконалення рівня

професіоналізму фахівців різних суспільних галузей. Від професіоналізму

фахівців залежить здобуток колективу і всієї організації загалом. Отже,

необхідним є усвідомлення, що людина як суспільна істота є головною

рушійною силою будь-якої цілеспрямованої діяльності. З творчого

потенціалу людини формуються високі професійні якості, притаманні

фахівцеві. Водночас М. Курицина робить застереження щодо

непрофесіоналізму, який призводить до підвищення напруженості у

відносинах між працівниками, виникнення міжособистісних конфліктів та

психологічногодисбалансу[280].

КонцепціямоделюванняпрофесійногорозвиткуЛ. Митіної ґрунтується

на положеннях С. Рубінштейна про два способи життя і пропонує:

1) адаптивну модель поведінки і модель професійного розвитку.

Розрізнювальним моментом для пропонованої вченим моделі є відсутність

зв’язку між віком особистості та її професійним розвитком. За адаптивної

поведінки усвідомості особистості переважаєтенденціядопідпорядкування

практично-технічної діяльності зовнішнімумовамі обставинам. Професійна

діяльність вирізняється використанням уже напрацьованих алгоритмів,

шаблонами і стереотипами. Модель охоплює стадії – професійної адаптації,

професійногостановленняі професійної стагнації [228, с. 114].

У концепції Ю. Поваренкова професіоналізація розглядається як

процес формування особистості та діяльності професіонала. Особистість

професіонала– інтегральнесистемнеутворення, якезакономірновиявляється

на певному етапі професійного розвитку індивіда [400, с. 51]. Критеріями
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розвитку особистості професіонала виступають професійна продуктивність,

професійна ідентичність і професійна зрілість. Сутність процесу

професійного становлення особистості з’ясовується як форма їїпрофесійної

соціалізації таіндивідуалізації, відтинокжиттєвогошляху, специфічнийстан

професійногорозвиткуі навчання,особливийпроявактивності індивіда.

Акмеологічну концепцію розвитку професіонала її розробники

А. Деркач, В. Зазикіна, розглядають у двох площинах – змістовній і

структурно-процесуальній. Змістовно розвиток суб’єкта праці до рівня

професіонала з’ясовується в контексті загального розширення суб’єктного

простору особистості, професійного і морального її збагачення.

Процесуальнийрозвитоксуб’єктапраці дорівняпрофесіоналавизначаєтьсяз

системних позицій, а саме: зміни і розвитку підсистем – професіоналізму

особистості йдіяльності; нормативної регуляції; мотивації досаморозвиткуі

професійних досягнень; рефлексивної самоорганізації; розкриття творчого

потенціалуособистості. Дляпідсистемипрофесіоналізмудіяльності властиво

поєднання високої професійної компетентності з професійними та

спеціальними базисними вміннями і навичками [3]. Згідно з типологічною

теорією Д. Холланда, процес професійного розвитку обмежується

визначенняміндивідомособистісноготипу, доякоговін належить, пошуком

професійної сфери, відповідної його типові особистості, вибором одного з

кваліфікаційнихрівнівцієї професійної сфериз оглядунарозвитокінтелекту

і самооцінки[569, с. 44].

Інтеграція України в європейський науково-освітній простір зумовлює

необхідність змін у реформуванні системи вищої освіти. За таких умов

становлення професіонала можливе за чіткого визначення системи знань,

умінь і навичок, професійних компетентностей, особистісних якостей

фахівця. Поділяємо наукову думку В. Петрук, що “… соціально-економічні

умови, які склалися в Україні таіншихпострадянськихкраїнах, визначають

деякі особливості розгляду поняття і сутності компетентності…”.

В означенні сутності компетентності віддзеркалюються різні площини
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діяльності фахівця. Отже, компетентність містить комплекс практично-

технічних, професійних, соціальних і особистих знань, умінь і навичок, але не

обмежується ними [393, с. 66].

З цього випливає, що реформування системи освіти України та

модернізація освітньої політики країн Європейського союзу [302]

пов’язуються нині з принципово новим способом цілепокладання у

педагогічному процесі, з визнанням первинності кінцевих результатів

навчання як, перш за все, особистісно корисних, і по-друге, соціально

значущих. Постійне оновленняінформації тазначні темпи її нагромадження

зумовлюють потребууфахівцях, здатнихгнучкой оперативноадаптуватися

до нових вимог, адекватно реагувати на нові виклики, навчатися протягом

усьогожиття.

Основними категоріями компетентнісного підходу в освіті є поняття

компетенцій такомпетентності, які “… хочай досить пліднорозробляються

та різнобічно розглядаються в педагогічній науці, проте до нині не мають

однозначного змісту і визначення” [380, с. 112]. Загалом компетентність

інтегрує в собі три аспекти: когнітивний (знання), операційний (способи

діяльності й готовність до здійснення діяльності), аксіологічний (наявність

цінностей). При цьому індивід не лише освоює задані ззовні ціннісні

орієнтири, ає індивідуальністю, усвідомлює і рефлексує особисті цінності,

оцінюючисебейінших.

У Законі України “Про вищу освіту” компетентність означується як

динамічнакомбінаціязнань, умінь і практичнихнавичок, способівмислення,

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних

цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійнуі

подальшу навчальну діяльність тає результатомнавчання напевному рівні

вищої освіти [148]. У Галузевому стандарті вищої освіти України [81]

компетентність описується як інтегрована характеристика якостей

особистості, результат підготовки випускника ВНЗ та його здатність

виконувати дії у певних професійних і соціально-особистістних предметних
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галузях (компетентностях), яка визначається необхідним обсягом і рівнем

знань, а також досвідом, отриманим упевного видудіяльності. Натомість

актуалізуєтьсяпоняття“компетентності” якздатності застосовуватизнанняй

уміння (зокрема, теоретичні знання академічної галузі) у професійній

діяльності (практичне й оперативне застосування знань відповідно до

конкретних ситуацій), а також як здатності успішно діяти на основі

практичного досвіду під час виконання завдань загальнішого, вищого роду.

Галузевий стандарт вищої освіти [81] визначаєтакож соціально-особистісні,

інструментальні, загальнонаукові та професійні компетентності майбутніх

ІТ-фахівців.

Компетентний фахівець усвідомлює і рефлексує особисті цінності,

оцінюєсебе, проектуєсвоємайбутнє. Томузнання, умінняі навички, засоби

діяльності є матеріалом для формування особистості. Причому знання

визначаються не тільки як певний обсяг інформації, аяк уявлення про світ,

що накладається на власний соціокультурний, духовний досвід індивіда

[302]. Такий фахівець розширює рамки предметної галузі своєї професії.

Безумовно, конкретні спеціальності завждивідрізняютьсяцілями, функціями,

компетентностями, якостями, знаннями, критеріями досягнення мети,

інформаційним забезпеченням тощо. Істотні відмінності наявні в моделях

одногоі тогожфахівця– якухарактеристикахпрофесійної діяльності, такі в

окремих параметрах (наприклад, вимоги до теоретичної і практичної

підготовки будуть різними) [83]. Таким чином, компетентність

співвідноситьсяз конкретнимвидомдіяльності.

Доцільним у контексті нашого дослідження бачиться диференціація

видів професійної компетентності за А. Марковою:

1) спеціальна компетентність – здатність допрофесійної діяльності на

дуже високому рівні проектувати свій професійний розвиток, оволодіння

уміннями вирішувати типові професійні завдання й оцінювати результати

своєї праці;

2) соціальна компетентність – здатність до спільної (групова,



83

кооперативна) професійної діяльності таприйнятих прийомів професійного

спілкування; соціальна відповідальність за результати своєї професійної

праці;

3) особистісна компетентність – здатність доволодіння прийомами

особистісногосамовираженняі саморозвитку;

4) індивідуальна компетентність – здатність до самореалізації та

розвитку індивідуальності в рамках професії; готовність до професійного

зростання; здатність до індивідуального самозбереження; непідвладність

професійному старінню; уміння організовувати свою працю без

перевантажень [303, с. 20].

Вагомим для з’ясування сутності досліджуваної нами якості

євиокремлення вимірів компетентності та відповідних її видів у

дослідженніМ. Мруги[348], асаме:

1. Психологічні конструкти. Компонентами компетентності є

когнітивні, психомоторні, афективні, вольові, соціальні та поведінкові

конструкти(знання, вміння, навички, ставлення, мотивація, емоції, морально-

етичні цінності, здібності, задатки, здатності, інтелекттощо).

2. Структурні компоненти. Компетентність складається з

концептуального, процедурногоі діяльнісногокомпонентів. Концептуальний

компонентохоплюєабстрактні знаннятазнаннявосновуякихпокладаються

правилапро предметну галузь загалом. Процедурний компонент передбачає

наявність у людини процедур і вмінь, необхідних для застосування

концептуального компонентау конкретній ситуації. Діяльнісний компонент

охоплює навички, потрібні для оцінювання проблеми, вибору та

застосування належної стратегії для її розв’язання. Доцільним видається

доповнення сутності поняття “компетентність” мотиваційнимкомпонентом,

якийспонукаєлюдинудодії.

3. Специфічність компетентності. Залежно від того, чи можна

адаптувати, застосувати поняття “компетентність” в одній чи кількох

предметних галузях, виокремлюють загальну компетентність (змістово- і
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контекстно-незалежні здатності та схильності, інтелект) та доменно-

специфічну компетентність (предметні знання, вміння, навички, які є

особливо важливими для прояву компетентності в певній галузі, (тій чи

іншій) діяльності порівняноіз загальноюкомпетентністю.

4. Предметна галузь. У предметній галузі компетентність має багато

видів (наприклад, музична, поетична, лінгвістична, економічна, медична,

комунікативна, інженернакомпетентність тощо). Варто виділити транс- або

міжпредметнукомпетентність. Якособистіснускладовувиокремлюють мета-

компетентність, щовизначаєтьсяяк знаннялюдини просвої компетентності

таїхобмеження, атакожумінняоперуватинимитарозвивати.

У основі більшості сучаснихмоделейфахівця, які розробилизарубіжні

та вітчизняні вчені, лежить поняття “ключова компетентність”, введене на

початку1990-хроківМіжнародноюорганізацієюпраці.

Ключові компетентності універсальні, і тому не використовуються як

вузькоспеціалізовані, доменні. Першою похідною від поняття

“компетентність” є “ключова компетентність”, другою – “професійна

компетентність”, що розглядається як складова професіоналізму. Особливу

увагудослідникиприділяють визначеннювидівкомпетентностейуструктурі

професійної компетентності [393, с. 166] та визначенню структури

професійної готовності.

Ключова компетентність відповідає найширшому колу специфіки і є

автентичною для різних видів діяльності та відтворює узагальнені способи

виконання дій [502]. Розглядають також компоненти ключових

компетентностей, середякихможнавиділити:

– внутрішні ресурси – предметні, міжпредметні і побутові; знання,

уміння, навички;

– зовнішні ресурси – можливі засоби розв’язання проблем; інформаційні

ресурси – довідники, енциклопедії, Інтернет, експерти (носії спеціальної

інформації) тощо;

– людські ресурси – фахівці конкретних галузей, організаційні структури

тощо;
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– фінансові, матеріально-технічні й інші ресурси; самоврядування, що

формується у процесі навчання, на основі досвіду вирішення низки

різноманітнихпроблемнихситуацій– навчальнихі життєвих;

– мобілізація як своєрідний “запуск” компетенції для вирішення

проблемної ситуації, щотіснопов’язаназ мотивацією[487].

Основними ознаками ключових компетентностей, за Н. Бібік, є

поліфункціональність, надпредметність, міждисциплінарність,

багатокомпонентність, спрямування на формування критичного мислення,

рефлексії, визначення своєї позиції” [41]. Ключові компетентності

пов’язують воєдино особистісне і соціальне, відображають комплексне

оволодіння студентом сукупністю способів діяльності не лише у

процесівивчення предметів, ай засобами неформальної освіти, через уплив

середовищатощо.

Учасники симпозіуму Ради Європи натему “Ключові компетенції для

Європи” (Берн, 1996 р.) визначили ключові компетентності, якими має

оволодіти молодь [442]. Актуалізація цих компетентностей зумовлена

розширенняммасштабівінформатизації суспільства(рис. 1.8) [547].

Рис. 1.8. Узагальнена система ключових компетентностей

(за В. Хутмахер)
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Володіння ІТ, розуміння їх застосування, знання слабких і сильних

сторін та способів критичного осмислення інформації, поширюваної

масмедійними засобами і рекламою; здатність навчатисяупродовжжиттяяк

основанеперервногонавчанняусоціально-професійномуконтексті. Ключові

компетенції виконують соціальнокорисні функції ужиттєдіяльності людини

як-от: формування здатності навчатись і самонавчатись; засвоєння

комунікаційних умінь для налагодження гнучких відносин із роботодавця;

закріплення репрезентативності, а отже, забезпечення професійного

зростання.

Формування ключових компетентностей засобами змісту навчального

предмета – оволодіння певними знаннями, предметними та

загальнопредметними вміннями і навичками, способами діяльності тощо

розширюєособистісні компетентності.

Отже, зміст будь-якої дисципліни чи освітньої галузі “дає змогу

формуватикомпетентність, якщовньомувідображаються“ … знання, досвід

здійснення відомих способів діяльності (вміння й навички), досвід творчої

діяльності, досвід емоційно-ціннісноговідношеннядонавколишньогосвіту”

[538, с. 37].

Формуванню компетентностей суб’єктів навчання сприяє навчально-

педагогічна діяльність закладу освіти зізбагачення змісту навчання,

забезпечення його зв’язком із життям, долучення суб’єктів навчання до

важливої для них інформації, задіяння їхньої емоційної сфери, організація

навчальної діяльності нетількинарівні відтвореннязнань, формуванняумінь

і навичок, айнатворчомурівні.

Із введенняму нормативну і практичну складові вищої освіти поняття

“освітні компетентності” вирішуютьсяпроблеми цілепокладанняузасвоєнні

сукупності теоретичних знань – зазначена сукупність перестає бути

визначеною формально, безвідносно до практики застосування. Таким

чином, освітня компетентність передбачає не лише засвоєння часто

невзаємопов’язаних знань й формування відповідних умінь, ай оволодіння

ними в комплексі. Водночас студенти й досі зазнають значних труднощів у
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випадках необхідності виконання ними конкретних завдань або прийняття

рішень у проблемній ситуації. З метою забезпечення сумісності

компетентностей з традиційними освітніми параметрами розкриємо зміст

поняття “освітні компетентності”, яке поєднує в собі такі структурні

компоненти: назва; тип компетентності в загальній ієрархії (ключова,

загальнопредметна); коло реальних об’єктів дійсності щодо яких уводиться

компетентність; соціально-практична доцільність та значущість

компетентності; смислові орієнтації компетентності та її особистісна

значущість; уміння і навички щодо сфери реальних об’єктів; способи

діяльності стосовно сфери реальних об’єктів; мінімально необхідний досвід

діяльності у галузі відповідної компетентності; індикатори – приклади,

зразки навчальних і контрольно-оцінювальних завдань для визначенням

рівнякомпетентності особистості [264, с. 141].

Погоджуємося з висновками Д. Равена щодо можливостей педагогів,

студентів та відповідальних за педагогічну діагностику застосовувати

компетентніснийпідхідувищійосвіті.

З’ясуємотакі можливості:

– педагогів – керувати індивідуалізованими навчальними програмами,

орієнтованиминарозвитокосновнихкомпетентностейстудентів;

– студентів – виявляти свої специфічні здібності, спостерігати за їх

становленнямупроцесі розвитку;

– відповідальних за педагогічну діагностику – плануватидослідження, які

стимулюють керівництвопошукомспособівполіпшенняосвітніхпрограмта

освітньої політикизагалом[422].

Помітне місце в розвитку компетентнісного підходу належить

основнимнапрямамйогореалізації, зокремачерез скерованість на:

1) гуманізацію освітнього процесу, що передбачає особистісно-

розвивальний характер професійної підготовки й ефективну самореалізацію

тасаморозвитоккожногостудента;

2) інтеграцію дисциплін соціально-гуманітарного, природничо-
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наукового, загальнопрофесійного і спеціального блоків професійної

підготовки тавстановлення,їх зв’язку з майбутньоюсоціально-професійною

діяльністювипускника;

3) змістовно-технологічнунаступність навчанняі вихованнястудентів,

якамотивуєєдність і узгодженість педагогічнихвимогі засобів, спрямованих

на розвиток у студентів продуктивного стилю мислення і діяльності,

особистіснихякостейяксутності компетенцій;

4) діагностичність як поетапне виявлення рівнів сформованості

компетентностей засобами конкретного діагностико-критеріального апарату

[558, с. 101].

Для глибшого розуміння компетентнісного підходу як системи,

з’ясуємойогофункції увищійшколі, середяких:

– операційна, що передбачає виявлення, системи знань, умінь і навичок,

видів готовності студента, які визначають йогокомпетентність і гарантують

вирішенняпрофесійних, соціальнихтаособистіснихзавдань;

– діяльнісно-технологічна, що спрямована на конструювання змісту

навчання діяльнісного типу, максимальне наближення до майбутньої сфери

діяльності студента, розроблення і впровадження у навчальний процес

завдань, способи вирішення яких відповідають технологіям професійної

діяльності;

– виховна, до завдань якої належить посилення виховної складової

освітнього процесу, формування у студентів організаторського та

управлінськогодосвіду, культуриособистісногоі професійногоспілкування;

– діагностична, що передбачає розроблення більш ефективної системи

моніторингу якості освітньо-професійного процесу, зокрема діагностики

рівнівсформованості компетенцій.
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1.4. Проблемаформуваннязміступрактично-технічної підготовки

ІТ-фахівцівуретроспективі науковихдосліджень

Теоретичні й методичні аспекти підготовки ІТ-фахівців у сучасних

умовах досліджено в працях В. Болтянського, А. Єршова, М. Жалдака,

К. Коліна, А. Кудіна, Е. Кузнецова, О. Кузнецова, М. Лапчика, В. Монахова,

Н. Морзе, О. Ракитіної, С. Ракова, Ю. Рамського, C. Семерікова, В. Сухіної,

Ю. Триуса, Г. Цибкойінших.

Психологічні особливості навчальної діяльності, різні аспектипроблем

активізації пізнавальної діяльності студентів, дидактичні закономірності

формування в них умінь і навичок розкрито в працях A. Алексюка,

С. Архангельського, Ю. Бабанського, Д. Богоявленської, А. Вербицького,

В. Вергасова, В. Галузинського, Є. Заїки, Л. Занкова, Г. Костюка, В. Котова,

Н. Кузьміна, І. Лернера, М. Нечаєвої, В. Сєрикова, С. Смирнова, Н. Тализіної.

Проблеми навчання інформаційних технологій у ВНЗ з’ясовували

Т. Бороненко, А. Гуржій, М. Жалдак, Л. Карташова, В. Клочко, О. Коломок,

А. Кудін, В. Лапінський, Ю. Лотюк, О. Співаковський, Ю. Триус,

О. Фомкіна, Л. Черних, В. Шавальова.

Сучасні педагогічні технології та проблеми їх упровадження у

навчальний процес вищої школи досліджували А. Андрущак, М. Башмаков,

І. Богданова, Є. Бондаревська, В. Давидов, І. Дичківська, О. Євдокимов,

М. Касьяненко, М. Кларін, І. Роберт, Л. Романишина, Г. Селевко,

В. Семиченко, М. Скаткін, О. Скафа, І. Е. Унт, Н. Фомін, А. Фурман,

Н. Шиян, І. Якиманська.

Щоб реформувати соціально-економічні відносини, потрібні якісно

нові фахівців, котрі здатні швидко адаптуватися до нових умов

інформатизації суспільства та діяльності людини і творчого розв’язання

складних проблем. Особливої уваги заслуговує розвиток інтелектуального

потенціалу фахівців, оскільки від нього залежать результати діяльності

виробничих структур (як позитивні, так і негативні) [358]. Професійна ІТ-
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освіта розвивається в контексті загального процесу трансформації різних

сфер суспільного життя, у тісному зв’язку зі змінами в інших галузях тає

одночасноджереломкадровогоресурсу.

З аналізу досвіду впровадження стандартів ІТ-освіти з’ясовуємо, що

вони не до міри відповідають інституціональним особливостям розвитку

ринку праців Україні та динаміці комп’ютеризації виробничих галузей.

Навчальні плани підготовки ІТ-фахівців дещо перевантажені дисциплінами,

що негативно позначається на підготовці фахівців за змістом освітньо-

кваліфікаційних характеристик. Отже, розвиток стандартів комп’ютерної

освіти передбачає модернізацію галузевих стандартів вищої освіти різних

освітньо-кваліфікаційних рівнів, запровадження таких форм і методів

навчання, які дають змогузорієнтуватинавчальнийпроцеснапрактичнуабо

наукову підготовку студентів (залежновід освітньо-кваліфікаційногорівня).

Посиленню теоретичної підготовки ІТ-фахівців сприятиме розроблення

новихметодів, формалізованихзнань, алгоритміві програмвисокогоґатунку.

Процес вивчення комп’ютерних наук здійснюється у напрямі від

засвоєння основних теоретичних положень до реалізації сучасних методів

об’єктно-, агентно-, сервіс-орієнтованого та семантичного програмування.

Фахівці приділяють значнуувагурозробленнюновихІТ дляавтоматизації та

інтелектуалізації процесів прийняття рішень, виробленню методів

організаційного управління та інтеграції бізнес-процесів, таким чином

створюють умови для ефективного автономного й проактивного

функціонування зазначених процесів. У дослідженні І. Мендзебровського

[329] визначено зміст практично-технічної підготовки фахівців для ІТ-

індустрії таособливості її інтеграції.

Становлення ІТ-індустрії здійснюється на основі інноваційної

методології за використання комп’ютерів, оперативних систем, програм,

новітніх засобів зберігання і передачі інформації, що забезпечуєдосягнення

найвищої горизонтальної спеціалізації. Утім, вітчизнянасистемапідготовки

ІТ-фахівців ще не повно відповідає вимогамІТ-галузі. Студенти засвоюють
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чималий обсяг технологічних знань, які швидко застарівають і є

малопридатними для формування необхідних практичних навичок. За

результатами власних досліджень І. Мендзебровський стверджує, що у

кваліфікаційнихвимогах, які розробляютьсяз опороюназастарілі поняттяі

підходи, не відстежуються сучасні вимоги ІТ-індустрії. Таким чином,

державні стандартинавчаннямають відповідатикваліфікаційнимі галузевим

стандартам. На ВНЗ накладається обов’язок формувати знання і вміння

студентів згідно з вимогами державних стандартів, оперативно готувати

загал фахівців різного рівня кваліфікації, спроможних навчатися нових

технологій.

Варто зауважити, що ІТ-індустрія розвивається високими темпами:

нові технології і підходи з’являються кожні 10 місяців; нові концепції і

рішення – раз у три роки (термін проходження нової технології від ідеї до

масовоговиробництвастановить трироки); апаратні платформийопераційні

системи зазнають змін кожні п’ять років. П’ятирічний цикл підготовки ІТ-

фахівців є нераціональною моделлю. Для підготовки ІТ-фахівців різних

рівнів бажано застосовувати спеціальний розподіл навчання у часі, який

відповідатиме зміні основнихцикліврозвиткуІТ-галузі: технологічний– два

роки, концептуальний – три, зміни платформ – п’ять років. Нині це

об’єктивнанеобхідність.

ДлявиправленнястановищаувітчизнянійІТ-освіті системапідготовки

у ВНЗ має бути не лише модульною, а й багатоступеневою, аби студенти

засвоювали спеціалізовані знання та набували практичного досвіду. З

упровадженням такої системи етапи навчання утворюватимуть завершений

процес. Після проходження кожного з них студенти стануть повноцінними

ІТ-фахівцямипевногорівня.

У структурі професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців фіксується

низкавзаємопов’язанихі взаємозумовленихскладових, поєднанихспільними

цілями, мотивами і завданнями, які можуть змінюватися, оновлюватися і

вдосконалюватисянарізнихетапахрозвиткусистемипід упливомзовнішніх
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і внутрішніх чинників. Тут можна виявити деякі аналогії з навчальними

дисциплінами, які формують основу змісту практично-технічної підготовки

майбутніхІТ-фахівців.

По-перше, навчальні дисципліни є різнорідними: від математики до

образотворчого мистецтва, від загальнонаукових теорій до конкретних

технічних питань. Тому головною проблемою є не стільки відбір змісту

практично-технічної підготовки, а органічне поєднання знань і вмінь,

відібраних для навчання, з огляду на ціннісні аспекти формування

особистості ІТ-фахівця.

По-друге, комп’ютерні науки є порівняно молодими, тому не можуть

створити ґрунтовну базу, як, наприклад, математичні чи біологічні науки.

Томукомп’ютерні наукитавідповідні предметні освітні галузі розвиваються

майже рівномірно. А звідси є набагато коротшим часовий інтервал між

науковим відкриттям (розробкою), його технічною реалізацією і

трансформацієювідповіднихзнань в освітній процес, аніж в іншихгалузях

науки. Однак, у змісті ІТ-освіти часто залишаються другорядні й застарілі

матеріали, які упрактично-технічний ІТ-освіті завдають чималої шкоди. Тут

йдетьсянепронижчі рівні практично-технічної ІТ-освіти, які ґрунтуютьсяна

різноманітних прагматичних курсах, тренінгах чи майстер-класах, де вони

виконують свої освітні й пізнавальні функції. Йдеться про підготовку

компетентного ІТ-фахівця, професіонала з вищою освітою. Розв’язання

проблеми швидкої зміни знаннєвої бази предметної ІТ-галузі полягає у

фундаменталізації підготовкитаорієнтації нанавчаннявпродовжжиття.

Особливості формування змісту ІТ-освіти зумовлені вимогами до її

кінцевогорезультату– формуваннягармонійної, розвиненої особистості, для

якої ІТ-знання, уміння, цінності таїх постійне оновлення складають основу

професійної самореалізації. Головною парадигмою ІТ-освіти є розуміння

того, що на розвиток ІТ-галузі значною мірою впливають умови

життєдіяльності людини, її світогляд, соціальна поведінка. За мету

формування змісту підготовки майбутніх ІТ-фахівців ставимо створення
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умов передачі сутності галузі знань “Інформаційні технології”, її оновлення,

інтеграціютаоптимізацію. Традиційні йінноваційні завданняпідготовкиІТ-

фахівців зумовлені потребами і вимогами інформатизації та глобалізації

суспільства(табл. 1.3).

Зміст освіти потребуєдинамічних танепреревних змін, передусімдля

професій, які пов’язані з розробленням та обслуговуванням комп’ютерної

техніки. Зміст практично-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців

адаптується до соціально-економічних умов, щоб якість підготовки

випускників задовольняла потреби сучасного ринку праці. Зокрема, за

специфікою виконуваних практично-технічних функцій фахівці

комп’ютерної графіки тадизайнумають як технічну, так і мистецькуосвіту.

Науковоюосновоюїхої діяльності єінженерно-технічнийкомпонентякзасіб

творення дизайнерського виробу чи медіапродукту. У цьому принципова

відмінність підготовки ІТ-фахівців від суто технічної чи суто мистецької

освіти. ДляіншихнапрямівпідготовкимайбутніхІТ-фахівцівзмістнавчання

є так само інтегративним, оскільки формується намежі науки, мистецтва і

виробничих галузей. Підвищена увага до проблем проектування змісту

професійної підготовки ІТ-фахівців є об’єктивною потребою сучасної

неперервної професійної освіти, щозумовленонизкоючинників, асаме:

 інтеграційним різнорівневим підходом до навчання і освіти задля

неперервногопрофесійногозростанняфахівців;

 уведеннямдержавнихі галузевихстандартівосвітинарізнихрівнях;

 упровадженнямінноваційнихосвітніхтехнологій;

 наступністюосвітніхпрограм;

 визначенням і науковим обґрунтуванням інваріантної і варіативної

складовихзмістунавчанняпідчасрозробленнянавчальнихпланіві програм.



Таблиця 1.3
ЗавданняпідготовкиІТ-фахівців

Традиційні Інноваційні
 Вихованнясучасногонауковогосвітогляду
 Формування свідомості на основі системного
професійногомислення
 Відповідність якості вітчизняної підготовки вимогам
міжнародногоринкупраці
 Усебічний розвиток з огляду на рівні навчальних
досягнень, можливостейі здібностей
 Узгодження змісту навчання, розвитку співробітництва
навчальногозакладу, схеммобільності
 Залученняроботодавців
 Здобуттяцілісної професійноспрямованої системизнань,
спеціальнихумінь, практичнихнавичок, досвідуйерудиції з
ІТ для досягнення рівня готовності до професійної
діяльності
 Створенняумовдлясамореалізації особистості
 Використання потенціалу інтеграції змісту освіти в
контекстійогооптимізації
 Мотивація до постійного вдосконалення професійного
рівнявпродовжжиття
 Формування ціннісних комплексів знань і вмінь
відповіднодогуманістичної парадигми
 Акцентуванняузмісті навчаннянааспекті комп’ютерної
етики
 Оптимізація співвідношення обсягу знань та
навчальногочасу

– Вихованняцілісногосоціально-професійногосвітосприйняття
 Забезпеченнянеперервності усистемі “освіта– наука– виробництво”
 Забезпечення неперервності зв’язків у системіміжнародного
співробітництва
 Узгодженняінтеграції програмнавчання, технологій тренінгуі наукових
досліджень
 Інтеграція вітчизняної професійної підготовки у європейський освітній
простір
 Розвиток ІТ як основи забезпечення неперервногооновлення змісту
навчання,підвищення його якості у навчальних закладах різних форм
власності
 Розроблення системи зіставлення кваліфікації вітчизняних фахівців
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та кваліфікації фахівців
європейськихкраїн
 Становлення особистості, здатної до перекваліфікації й адаптації до
соціально-економічнихумовринкупраці
 Формування мотиваційних чинників неперервного навчання,
професійнозначущих якостей, розвиток інтелекту, здатності до
самонавчання, професійногорозвиткутасаморозвиткувпродовжжиття
 Інтеграція змісту навчання з метою запобігання перевантаженню
студентівнавчальноюінформацією
 Домінування інтегрованих, надпредметних цілей навчання над
предметними
 Оперативне й ефективне вилучення другорядних і застарілих
відомостейзі змістунавчання



За аналізом досвіду практично-технічної підготовки майбутніх ІТ-

фахівців у системі неперервного їх навчання актуалізуємо об’єктивну

потребупереосмисленняцілейі суті принциповихзмінуїї змісті. Роль змісту

практично-технічної освіти майбутніх ІТ-фахівців багатогранна, відповідно

передбачається формувати цілісну систему їхніх інгегративних і варіативних

професійних знань, умінь, способів професійної діяльності з огляду на

регіональнийринокпраці, специфікузастосуванняІТ тощо.

Нанаш погляд, формування навчальних планів підготовки ІТ-фахівців

передбачає виділення двох груп дисциплін. Так, першу групу становлять

навчальні дисципліни, що викладалися тривалий час і є загальними

(гуманітарні дисципліни, природничі тощо). Навчальні дисципліни другої

групи охоплюють практично-технічне спрямування (інформаційні та

комп’ютерні технології).

Констатуємо, що для професій, здобуття яких забезпечують навчальні

дисципліни першої групи, існують вироблені й випробувані часом системи

знань і вмінь, сукупність професійних якостей, котрі регулюються вимогами

компететнісного підходу. Для нових професій ці показники ще доволі

неусталені. Наприклад, потребує з’ясуванння відбір дисциплін у навчальних

планах та їх зміст. Окрім того, недослідженими є питання реалізації

міжпредметнихзв’язків, інтеграції змістунавчанняІТ-фахівців.

У дослідженні С. Семерікова науково обґрунтовується необхідність

фундаменталізації навчання інформативних дисциплін у вищій школі.

Фундаменталізація як основарозвитку інноваційної вищої освіти передбачає:

збереження ядра змісту, яке за своєю природою має бути консервативним;

формування базових предметних і ключових компетентностей; посилення

загальноосвітніх компонентів у професійних освітніх програмах; перехід до

підготовки фахівців широкого профілю; пізню профілізацію навчання;

посилення наукового потенціалу навчальних закладів, створення науково-

технологічних парків тощо [447]. Важливим у висновках дослідника можна
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вважати тези щодо посилення ролі загальноосвітніх компонентів у

професійних освітніх програмах і перехід до підготовки фахівців широкого

профілю, які використовуватимуться нами як основа формування

критеріального апарату формування змісту практично-технічної підготовки

ІТ-фахівців.

В інформатичній освіті спостерігаються тенденції, серед яких чільне

місце відводиться поглибленню розриву між рівнем інформатичних знань

випускників загальноосвітніх навчальних закладів і вимогами ВНЗ до їхньої

інформатично-комп’ютерної підготовки; поглибленню розриву між рівнем

інформатичних знань випускників і досягненнями сучасної науки, техніки,

економіки та інших галузей людської діяльності в умовах широкого

впровадження, використанняі застосуванняінформаційнихтехнологій.

Позитивним прикладом посилення фундаментальної підготовки

майбутніхІТ-фахівцівєвпровадженняматематичної інформатики, щоєодним

із пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи в галузі інформатичних і

математичних наук. Для студентів ІТ-спеціальностей, незалежно від їхньої

майбутньої професійної діяльності (педагогічна, наукова, прикладна),

зазначене зумовлюється: потребами і необхідністю підвищення

фундаментальної підготовки; впровадженнямтавикористаннямкомп’ютерної

технікиз неперервнопоновлюванимпрограмнимзабезпеченням[206].

Математичнаінформатика– є складовоютеоретичної інформатики, де

за допомогою математичних моделей і засобів досліджуються інформаційні

процеси у різних сферах діяльності людини, та використовуються

інформаційні системи і технології для розв’язування складних математичних

задач. На підставі наведеного тлумачення з’ясовуємо, що математична

інформатика – це навчальна дисципліна, в якій вивчаються основні моделі,

методи й алгоритми розв’язування задачу сфері інтелектуалізації

інформаційних систем, а також розглядаються проблеми використання

інформаційних, зокремаматематичних, моделейтаІТ їхдослідження.
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Фундаменталізація вищої освіти є важливим принципом побудови

методичних систем навчання дисциплін, що вивчаються у ВНЗ.

Фундаментальність навчання полягає у тому, що в її змісті розкривається не

лише система наукових знань певної галузі, а й не повністю сформована

системазнань прозакономірності засвоєння татеоретичні побудови способів

передавання людського досвіду, відображеного у сучасній системі знань.

Таким чином, для забезпечення фундаментальності навчання проектування

методичної системи навчання дисципліни має ґрунтуватися на сучасному

стані відповідної науки, що враховує сукупністьвнутрішніх зв’язків її

складовихі визначаєзовнішні межі.

Фундаменталізація інформатичної освіти покликана забезпечити

професійну мобільність сучасного фахівця в галузі інформатики та

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) [206]. Фундаментальність

знань і методичної підготовки студентів визначається насамперед тим,

наскільки повно й ефективно їхні знання, здобуті у процесі теоретичного

навчання, можуть бути використані у практичній роботі, тобто якоюмірою

вони спроможні переходити від абстрактного пізнання до конкретної

діяльності.

У роботахВ. Бикова, Л. Карташової, Н. Морзе, О. Овчарук, С. Сисоєвої,

О. Спіріна й інших учених досліджувалися основні види компетентностей

майбутніх ІТ-фахівців–інформаційна, інформатична, інформаційно-

комунікаційна.

Інформаційну компетентність Н. Баловсяк визначає як сукупність

компетенцій, пов’язанихз опрацюваннямінформації у всіхїї формах, щодає

змогу ефективнокористуватись інформаційними технологіями різнихвидів –

як удрукованомувигляді, так і задопомогоюкомп’ютернихтелекомунікацій

[26, с. 64]. Окрім того, інформаційна компетентність майбутніх ІТ-фахівців

охоплює сукупність знань, умінь і навичок виконання різних видів

інформаційної діяльності й ціннісне ставлення до неї. Наразі під
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інформаційною діяльністю розуміють сукупність процесів збору, аналізу,

перетворення, зберігання, пошуку і поширення інформації з огляду насфери

професійної діяльності. Інформаційна компетентністьможе розглядатися у

трьохаспектах:

– ускладі ключовихкомпетенцій;

– якскладовапрофесійної компетентності ІТ-фахівця;

– як етап у становленні професійної або інформаційної культури ІТ-

фахівця.

Інформатичнакомпетентність – це інтегративне утворення особистості,

яке інтегрує знання про основні методи науки інформатики та ІТ, уміння

застосовувати набуті знання для розв’язання прикладних задач, навички

використаннякомп’ютераі технологійзв’язку, репрезентуватиповідомленняі

дані удоступнійвсімформі тавиражаєтьсяупрагненні, здатності йготовності

до ефективного застосування сучасних засобів ІТ і комп’ютерних технологій

для розв’язання задач у професійній діяльності і повсякденному житті [91,

с. 65]. Головними ознаками інформатичної компетентності можна вважати:

знання інформатики як предмета; використання комп’ютера як технічного

засобу; активнусоціальнупозиціюі мотиваціюсуб’єктівосвітньогопростору;

сукупність знань і відомостей, умінь і навичок, набутихдляпошуку, аналізуі

використання інформації; ціннісне ставлення до інформаційної діяльності;

наявність актуальної освітньої абопрофесійної задачі.

Інформаційнакомпетентність поєднуєвсобі трикомпоненти:

– інформатичний (здатність доефективної роботиз інформацієюувсіх

її формах);

– комп’ютерний або комп’ютерно-технологічний (наявність умінь і

навичок роботи з сучасними комп’ютерними засобами та програмним

забезпеченням);

– процесуально-діяльнісний (здатність застосовувати сучасні засоби ІТ

та комп’ютерних технологій для роботи з інформацією та розв’язання
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різноманітнихзадач) [26].

Підготовка майбутніх ІТ-фахівців передбачає інтеграцію змісту

навчання, передусім у тому, що стосується інформаційно-комунікаційної

компетентності. Інформаційно-комунікаційна компетентність здебільшого

визначається як деякий аналог інформаційної, але з виокремленням

складників, що відповідають комунікативній діяльності особистості та

специфічнимвидамдіяльності в галузі інфокомунікацій[473].

На нашу думку, визначення професійної компетентності [424, с. 36]

необхідно доповнити особистими якостями майбутнього ІТ-фахівця, які

виражають його здатність до успішного здійснення практично-технічної

діяльності, зокремаздатність дорефлексії, самоусвідомленнясвоєї діяльності,

набуття комунікативних здібностей, самоорганізації та організації інших

людей, швидкої мобілізації і змінистилювиконуваної діяльності.

Отже, структуру зазначеної компетентності доцільно розглядати як

сукупність такихскладових:

1) методологічної – усвідомлення комп’ютера як основи

інтелектуальноготехнологічногонавколишньогосередовища, можливостейта

обмежень застосування засобів ІКТ для розв’язування соціально й

індивідуальнозначущихзадачсьогодні йумайбутньому;

2) дослідницької – усвідомлення комп’ютера як універсального

технічного засобу автоматизації дослідження; володіння засобами ІКТ та

застосуванняметодівнауковихдослідженьурізнихгалузяхзнань;

3) модельної – усвідомлення комп’ютера як універсального засобу

інформаційного моделювання; опанування професійними пакетами

комп’ютерного моделювання для різних освітніх галузей та навчальних

предметів;

4) алгоритмічної – усвідомлення комп’ютера як універсального

виконавця алгоритмів та універсального засобу конструювання алгоритмів;

володіння базовими поняттями теорії алгоритмів і сучасними засобами їх
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конструювання;

5) технологічної – усвідомлення комп’ютера як універсального

автоматизованого робочого місця для будь-якої професії; володіння

сучаснимизасобамиІКТ длярозв’язуванняпрактичнихзадач;

6) здатності до інтерперсональної комунікації якзасобусамовиявлення

таорганізації іншихлюдей(здатність докомандної роботи);

7) лабільності мислення і поведінки як здатності до адаптування до

швидкозмінноготехнологічногосередовищаі суспільнихвикликів.

Розглядаючи проблему принципів побудови змісту навчальної

дисципліни, слід зазначити, що донині не створено певної системи

імперативних вимог, керуючись якими можна здійснити безпомилкову

побудову змісту навчальної дисципліни. Зміст дисципліни формується і

функціонуєздебільшогояк результат педагогічної практики, якарозвивається

і пов’язаназ викликами соціуму (визначається ними). Тому твердження, що

можна апріорі сконструювати навчальну дисципліну вважаємо занадто

категоричним. Мова може йти лише про те, щоб накреслити узагальнено-

формалізовану модель, яка відображає логіку формування змісту й процесу

реалізації навчальної дисципліни.

Для збалансованого наукового підходу до формування змісту

практично-технічної підготовки ІТ-фахівців уВНЗ доцільнозосередити увагу

нааспектах, заснованихнапринципахдидактики, осучасненихз урахуванням

сучасних вимог до результатів навчання (структури професійної

компетентності ІТ-фахівця), форм, методів та засобів навчання, які стали

доступнимизавдякипояві йупровадженні унавчаннясучаснихтехнологій.

Принципи науковості, систематичності, послідовності і доступності

відтворюються через забезпечення осучаснення, науковості і системності

знань, цілісного сприйняття спеціальності та їх інтеграції,раціонального

відборутадозуваннязмістунавчальногоматеріалу.

Принципи зв’язку навчання з життям і свідомого включення всіх
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суб’єктів навчання у діяльність дотримуються шляхом відбору змісту

професійної підготовки відповідно до потреб ринку праці, використання

мотиваційних чинників, формування перспективних ліній поведінки,

підвищення мотивації, інтересів і потреб майбутніх ІТ-фахівців щодо

оволодіння новими знаннями, навичками, вміннями та забезпечення

самореалізації, самовираження і самоствердження їх як особистостей.

Важливим є професійно-діяльнісне спрямування змісту і перерозподіл

навчальногоматеріалуз тенденцієюдозбільшенняйогочастки, визначеноїдля

самонавчання, самоконтролю та самокорекції навчальних досягнень,

спрямування змісту на активізацію творчого й інтелектуального видів

діяльності студентів.

Принципи міцності знань, умінь і навичок, індивідуального підходу і

емоційності навчання реалізуються спрямуваннямдобору змісту навчання на

здійснення індивідуалізації і диференціації практично-технічної підготовки

залежновідіндивідуальнихі типологічнихособливостейстудентів.

Доповнити набір традиційних принципів реалізації будь-якого

успішного дидактичного процесу, здійснити його адаптування до навчання

майбутніхІТ-фахівцівможна, виокремившиякнеобхідні вимоги:

 формуванняінформатичногостилюмислення;

 спрямованість процесу навчання на неперервність професійної

підготовкиІТ-фахівців;

 прогностичність, орієнтація на перспективи розвитку предметної галузі

ІТ, змінутапоявуновихфункційтавиробничихвідносин.

Проблематика побудови навчальної дисципліни (а надто – системи

дисциплін, які утворюють профіль знань, умінь і навичок фахівця як засади

його професійної компетентності) – це значною мірою проблематика

побудови критеріїв доборузнань і їхвидів з певної наукової галузі; критеріїв

упорядкування відібраної сукупності знань відповідно до логіки навчально-

виховногопроцесу; критеріїврозмежуваннякомпонентівзнань, їхвидів, форм
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тазасобівподання.

Нанашудумку, змістпрактично-технічної підготовкиІТ-фахівцівуВНЗ

має постійно і неперервно розвиватися у особистісному, соціальному і

професійномунапрямах(рис. 1.10).

Рис. 1.10. Провідні напрями розвитку змісту

практично-технічної підготовки ІТ-фахівців у ВНЗ

Виявивши особливості професійної інформаційно-комунікаційної

компетентності ІТ-фахівців й ураховуючи розкриті у пп. 1.2 – 1.3 вимоги до

процесу її формування, ми уточнили критерії добору змісту професійної

підготовкимайбутніхІТ-фахівців, середяких:

 відповідність обсягу знань виділеному навчальному часу шляхом

інтегруваннязмістунавчальнихдисциплін;

 доступність навчального матеріалу (знання, що є складними у

контексті однієї предметної галузі, доступніші вконтексті іншої галузі);

 науковість та практична значущість навчального матеріалу,

Напрями
практично-
технічного
розвитку
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відповідність результатівнавчанняпотребамроботодавців;

 розглядзмістунавчанняуцілому, вусіхвзаємозв’язкахкомпонентів,

забезпечення фундаменталізації отримуваної знаннєвої складової результатів

навчанняшляхомінтеграційногоукрупненнядидактичниходиниць;

 компенсація методично-матеріальної бази однієї навчальної

дисципліниможливостямиіншої;

 психолого-педагогічна детермінованість цілей, змісту та форм

навчання закономірностями розвитку особистості та соціуму, створення

можливості длянавчаннязаіндивідуальноютраєкторією;

 розподіл навчального матеріалу між предметами, які вивчаються, з

поглядусистематикинауковихзнань таїхпедагогічної інтерпретації;

 урахуванняміжнародногодосвідупобудовинавчальнихпрограм;

 урахуваннянавчально-методичної i матеріальної баз ВНЗ;

 цілісне відображення завдань формування творчого тасамостійного

мислення студентів на основі інтегративного підходу до структурування

змістунавчання.

Висновкидопершогорозділу

Аналітичний науковий огляд проблеми змісту практично-технічної

підготовкифахівцівз КГіД, уможлививвизначеннязагальної гіпотезироботи,

яка конкретизується низкою часткових гіпотез, зокрема: вихідні теоретико-

методологічні засади системи спираютьсянасучасні загальнонаукові підходи

– системний, синергетичний, компетентнісний, особистісно орієнтований,

діяльнісний; формування змісту навчання назасадах інтегративного підходу

спрямоване на забезпечення професійно-особистісного розвитку студентів;

результатом упровадження інтегративного підходу є сформованість

інформаційно-комунікаційної компетентності фахівців з КГіД залежно від

типунавчальногозакладутаконкретної спеціальності.
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Вивчення практичного досвіду показує, що для підготовки фахівців з

КГіД традиційнозастосовуєтьсяміждисциплінарний підхід, уконтексті якого

кожна дисципліна є замкненою системою знань і вмінь, тобто автономною

одиницеюзі своїмпонятійнимапаратом. Реформивосвіті істотноневплинули

на формування змісту професійної підготовки, який так і залишається

предметним.

Новостворювані інтегровані курси та комплексні теми є переважно

еклектичними, і не відповідають своїм назвам і призначенню. Як наслідок,

нині всечастішепорушуєтьсяпитанняпроміждисциплінарність таінтеграцію

знань. З’ясовано, що проблема змісту підготовки ІТ-фахівців перебуває у

центрі увагисучасної педагогічної наукиі практики. Привиборі змістуосвіти

щоразу потрібно системно аналізувати використовувані техніки і технології

відповідної галузі.

Досвід практично-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців

підтверджує об’єктивну потребу переосмислення цілей і сутності

принципових змін у змісті освіти. З’ясування змістового поля поняття

“інформаційні технології” є неоднозначним у контексті його входження

дорізних класифікацій наук. Зазвичай у цих класифікаціях фігурують

інженернаі комп’ютернаграфіка, інформатика, системнийаналіз, електроніка

тощо. Основнимитенденціямиі напрямамирозвиткуІТ єрозвитокмережевих

технологій, онлайнових баз даних, комп’ютерного моделювання,

використання ресурсів Інтернету, інтелектуальних інформаційних систем у

робототехніці ймехатроннихсистемах.

Завдання підготовки професіоналів, здатних розвивати нові ІТ та

ефективно використовувати їх на практиці, стає стратегічно важливим.

Світова практика підготовки бакалаврів і магістрів ІТ галузі охоплює такі

напрями: комп’ютерні науки, комп’ютерна інженерія, програмна інженерія,

інформаційні технології, інформаційні системи, до яких нині додається

комп’ютернийдизайн.
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Майбутні ІТ-фахівці повинні мати базову практично-технічну

підготовку та вміти мобільно реагувати на новітні розроблення ІТ-галузі та

галузі телекомунікацій. Останнім часом бракує фахівців, котрі здатні

створювати й успішно експлуатувати і обслуговувати сучасні інформаційні

системибізнесу, автоматизовані системипроектуванняі управління, Інтернет-

технології, системиавтоматизованогопроектуваннятощо.

Динамічність розвиткугалузі зумовлюєшвидкезастаріваннязнань, тому

потрібно постійно підвищувати кваліфікацію співробітників підприємств і

установ. Чим ґрунтовнішою і фундаментальнішою є практично-технічна

підготовка, тим гнучкіше фахівець реагує на професійні виклики, легше і

швидшепоповнюєтаоновлюєсвої знанняі навички.

Однак традиційна система підготовки ІТ-фахівців, яка застосовується

нині, не повною мірою відповідає вимогам і потребам галузі. Студенти

здобувають технологічні знання, які невдовзі застарівають, а отже в них

недостатньо формуються необхідні практичні навички. Тому потрібно

змінюватипріоритетивнавчальнихпрограмахі навчальнихпланах.

Навчальні дисципліни у змісті професійної ІТ-підготовки різнорідні. А

звідси постає не стільки проблема відбору змісту професійної підготовки,

скількиорганічногопоєднаннявідібранихдлянавчаннязнань і вмінь, з огляду

націннісні аспекти формування особистості майбутнього фахівця. Водночас,

комп’ютерні науки є ще досить молодоюгрупоюсеред інших наук, тому не

можуть створити ґрунтовну і надійну базу, як, наприклад математичні чи

біологічні науки. Таким чином, комп’ютерні науки та зміст навчання

відповіднихїмосвітніхпредметів(ЗНЗ), дисциплін (ВНЗ) розвиваютьсямайже

синхронно. Часовий інтервал між відкриттям, його технічною реалізацією і

трансформацією знань в освітній процес є набагато коротшим, ніж в інших

галузяхнауки.

Реформивосвіті істотноне вплинулинаформуваннязміступрактично-

технічної підготовки, яка так і залишається предметною. Новостворювані

інтегровані курси та комплексні теми є переважно еклектичними, і не



106

відповідають своїм назвам та призначенню. Як наслідок, нині все частіше

порушується питання про міждисциплінарність таінтеграціюзнань. Разом з

тим, до змісту ІТ-освіти часто потрапляють другорядні знання, які швидко

застарівають. Якщо фундаментальна наука і зміст навчання відповідних

спеціальностей у ВНЗ мало реагує на такі флуктуації, топрофесійно

зорієнтованій комп’ютерній освіті вони завдають чималої шкоди. Зокрема,

навчальні курси, побудовані наспецифічних матеріалах лінійки операційних

системWindows – частинних рішень, які створювалися намомент існування

перехідних версій цієї ОС, містили баланс, який не сприяв формуванню

інтегративних і фундаментальних складових системи знань, а отже –

формуванню компетентностей. Очевидно, що йдеться не про перші рівні

професійно-комп’ютерної освіти, які ґрунтуютьсяна різноманітних

прагматичних курсах, тренінгах чи майстер-класах – у цій ситуації вони

виконують свої освітні та пізнавальні функції. Їх призначення – навчити

фахівця вузького профіля, надати суб’єкту навчання уміння й (за умов

достатньої тривалості навчання й наявності адекватної цілям навчання

матеріальної бази) сформувативідповідні навички. Маємонаувазі підготовку

компетентногофахівця, професіоналаз вищоюосвітоюі принаймні достатньою

практично-технічною підготовкою. Однак як у першому, так і у другому

випадкахінтегративний підхід дозмістунавчанняєнеобхідноюумовоюйого

формування.

На рівні професійно зорієнтованого практично-технічного навчання

інтегративність формування його змісту має виявлятися у відповідній формі

поданнянавчальногоматеріалу, виокремленні загальнихвластивостейоб’єктів

вивчення, створенні передумов для пролонгації навчання, самостійного

освоєннянаступної версії програмногозасобу (апаратно-програмнихзасобів).

Формуваннязмістунавчанняназасадахінтегративногопідходуспрямованена

забезпечення професійно-особистісного розвитку студентів; результатом

упровадження інтегративного підходу є сформованість інформаційно-

комунікаційної компетентності фахівцівз КГіД залежновід типунавчального
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закладутаконкретної спеціальності.

Актуалізація проблем проектування змісту практично-технічної

підготовки ІТ-фахівців є об’єктивноюпотребоюсучасної неперервної освіти.

Зумовлюєтьсявонатакимичинниками: інтеграційнимрізнорівневимпідходом

до навчання й освіти, що забезпечує неперервне удосконалення фахівців;

уведенням державних і галузевих стандартів освіти на різних рівнях;

упровадженням інноваційних освітніх технологій; наступністю освітніх

програм; визначенням і науковим обґрунтуванням інваріантної і варіативної

складових змісту навчання у процесі розроблення навчальних планів і

програм.

Зміст практично-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців має

адаптуватися до соціально-економічних умов, щоб якість підготовки

випускників задовольняла потреби сучасного ринку праці. Зокрема, за

специфікоювиконуванихпрактично-технічнихфункцій, фахівці комп’ютерної

графіки та дизайну мають як технічну, так і мистецьку освіту. Науковою

основоюїхньої діяльності єінженерно-технічнийкомпонентякзасіб творення

дизайнерського виробу чи медіапродукту. У цьому принципова відмінність

підготовкиІТ- фахівців (комп’ютернихдизайнерів) від сутотехнічної чисуто

мистецької освіти.

Посилення ролі загальноосвітніх компонентів у практично-технічних

освітніхпрограмахі перехіддопідготовкифахівцівширокогопрофілюмають

ураховуватися як основа формування критеріального апарату формування

змісту їх фахової підготовки з КГіД. Виявивши особливості інтегрованих

знань, уточнено критерії відбору змісту практично-технічної підготовки

майбутніх фахівців з КГіД, асаме виокремлення змістових ліній, які можуть

інтегрувати мистецький складник з природничо-математичним, технічним.

Ключовим методологічним підходом до їх підготовки визначено

компетентнісний.

Перехід від кваліфікаційної до компетентнісної моделі випускника

передбачає, що цілі освіти пов’язуються не тільки з виконанням конкретних
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фахових функцій, а й з інтегрованими вимогами до результату освітнього

процесу. Цей підхід відображаєінтегральний прояв професіоналізму, в якому

синергетично поєднуються компоненти практично-технічної і загальної

культури (рівень освіченості, достатній для самоосвіти і самостійного

розв’язання пізнавальних проблем), досвіду діяльності й творчості

(конкретизуєтьсяупевнійсистемі знань і вмінь) таготовності допрофесійної

діяльності. Водночас компетентнісний підхід не протиставляється

традиційному знаннєвому, алише доповнюєйогоособистісним, соціальнимі

професійнимспрямуванням.
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РОЗДІЛ 2

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ

МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРАКТИЧНО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ І ДИЗАЙНУ

2.1. Розвитокінформаційногосуспільстваякінтегруваннязмісту

навчанняпрактично-технічної підготовкиІТ-фахівців

Назасіданні круглогостолу“Освітняполітикавумовахінформаційного

суспільства” було визначено напрями модернізації національної освітньої

політикишляхомупровадженняінноваційнихосвітніхІКТ таключові позиції

вдосконалення нормативно-правового забезпечення цієї політики. Зокрема, у

рекомендаціяхцьогозаходустверджується, що“…національнасистемаосвіти

України не в повному ступені враховує швидкі зміни у масштабах та

інтенсивності застосуванняІКТ в глобальній економіці тасуспільномужитті,

зокрема– сфері освіти тазволікає із реакцієющодо принципів тазавдань із

застосування ІКТ в освіти, що формулюються у відповідних міжнародних

актахостанніхроків– угодах, деклараціяхтарекомендаціяхООН, ЮНЕСКО,

EC тощо із розвитку цифрових освітніх ресурсів та ІКТ, формування

глобального освітнього простору, зокрема – Інчхонської декларації “Освіта

2030: Забезпечення загальної інклюзивної і справедливої якісної освіти і

навчання протягом всього життя”, що прийнята на Всесвітньому форумі

ЮНЕСКО з питань освіти (2015 р.) таспрямовананастворенняможливостей

якісної освіти протягом всього життя для всіх, у всіх структурах та на всіх

рівнях освіти, якавизначила, що “Необхідно використовувати інформаційні і

комунікаційні технології (ІКТ) для укріплення освітніх систем,

розповсюдження знань, забезпечення доступу до інформації, якісної та

ефективної освітитабільшефективногонаданняпослуг” [426, с. 1].
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За інтенсивного розвитку інформатизаціїв останні роки висхідними

напрямами професійної освіти цілком вмотивовано визнають інтегративні

процеси, зокрема: встановленнявзаємозв’язківВНЗ різнихрівнівакредитації,

науковихустанов і підприємств для забезпечення професійної мобільності та

конкурентоспроможності випускників на ринку праці; інтеграцію науки й

освіти, знань івмінь, методів і форм, засобів навчання і виховання.

Інтегративні процеси в освіті єзакономірним результатом розвитку сучасної

освіти, провідноюі стійкоютенденцієюїї оновлення.

Проблема інтеграції у практично-технічній підготовці ІТ-фахівців

посідає одне з чільних місць як у створенні нових професій, так і в справі

оновлення і трансформації традиційних. Треба визнати, що в умовах

інформаційного суспільстваІТ-фахівці є одночасно не лише фахівцями в ІТ-

галузі, айкористувачамиІТ уповсякденні.

З аналізу поняття “інтеграція” (від лат. integratio – відновлення,

повнення; відinteger– цілий), з’ясовано, щовоно трактуєтьсяяк:

1) стан зв’язності диференційованих частин і функцій системи,

організмувєдинеціле;

2) процес зближення і зв’язку частин, елементів, з’єднання їх в одне

ціле, з одночасноюїх диференціацією. Відповідно інтеграція більшоюмірою

зумовлюєінтенсивнийрозвитоктихявищ, доякихвоназдійснюється.

У “Великому тлумачному словнику сучасної української мови”

зазначається, що інтеграція є доцільним об’єднанням і координацією дій

різнихчастинцілісної системи[64, с. 401].

У “Філософському енциклопедичному словнику” інтеграція

визначається як сторона процесу розвитку, пов’язана з об’єднанням у ціле

різноріднихчастині компонентів.

Процеси інтеграції можуть відбуватись у самій системі. В цьому сенсі

вони сприяють підвищенню рівня її цілісності й організованості. Якщо

система виникла з не пов’язаних раніше елементів, то окремі частини
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інтегрованого цілого мають різний ступінь автономії [512]. А звідси –

інтеграція є і процесом, і результатом цього процесу [220]. Щодо сутності

інтеграції, то вона полягає у зміцненні взаємозв’язків, взаємодії всіх

компонентівєдиногоцілогозадлявідновленняєдності системи.

Водночасінтеграціяякполіфункціональне поняття, може відображатив

тих чи інших ситуаціях різні стани взаємозв’язку і процесу розвитку. Серед

формвзаємозв’язкуінтеграціяєкінцевоюі найбільшвисокоорганізованою.

У “Педагогічному словнику” словосполучення “інтеграція навчання”

пояснюєтьсяяквідбір таоб’єднаннянавчальногоматеріалуз різнихпредметів

задля цілісного, системного і різнобічного вивчення наскрізних тем

(тематична інтеграція); це також створення інтегрованого змісту навчання –

предметів, які об’єднують воднецілезнанняз різнихгалузейнауки[64, с. 16].

Отже, поняття “інтеграція” має важливе значення для розвитку освіти,

на яку впливають глобалізаційні процеси у світі. Констатуємо, що вчені

схарактеризували рівні інтеграціїнаук і наукових знань [175]. Деякі з них

наведемонижче.

Наукові розвідкисвідчать, щоостанньогочасупроблемі інтеграції [572]

присвячено дослідження зарубіжних фахівців, зокрема у галузі педагогіки

(Б. Бандхана[558], С. Біллет [559], Р. Нансі [579], Д. Одонгю[573], А. Опара

[548], Т. Юлдірім[584] таін.

Наприклад, О. Данилюк уважає, що інтеграція є дидактичним

принципом, мірилом упорядкованості й організованості цілісної освіти [119,

с. 40]. У процесі інтеграції, як підтверджуєпрактика“…змінюютьсяпредмет,

структура об’єднуваних навчальних дисциплін, розширюються їх завдання,

переходять на новий рівень їх понятійно-категоріальний апарат та

методологічнийінструментарій[347].

На думку, М. Махмутова передумовою інтеграції є існування

розвинених зв’язків між знаннями, перехід від узгодженого їх викладання до

глибокої взаємодії між ними” [325]. З уваги до інтеграції як пріоритетної
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форми організації змісту освіти Н. Щубелка вбачає її сутність у

взаємопроникненні контентуоднієї навчальної дисципліни уструктуруіншої,

внаслідокчоговиникаєновадисципліназі своїмивластивостями[540].

Зауважимо, щоА. Беляєварозглядаєінтеграціюудвохзначеннях.Так, на

переконаннядослідниці, інтеграція“…уширокомурозумінні – цеприведення

змістуосвітидоєдиної дидактичної формидляпідготовкифахівцівзагрупами

професій і за професіями широкого профілю, які об’єднуються на підставі

науково-економічної, психоорганізаційної і дидактичної сутностей, що

існують у сучасному виробництві та навчанні; у вузькому – це приведення

загальноосвітніх, спеціальних навчальних предметів, усіх навчально-

виробничихробітвєдинийкомплекс(блок)” [30, с. 170].

Поняття інтеграції в первинному значенні пов’язували з відновленням

повноти, з’єднанням у ціле розрізнених елементів. Саме в значенні

підвищення рівня організованості й цілісності системи педагогічної освіти

пропонується використовувати поняття “інтеграція”. Звертаємо увагу на

процесуальність інтеграції, якуне можназводитилише допевногорезультату

(інтегрованості), та стану впорядкованого функціонування частин цілого.

Отож, під інтеграцією розуміють процес і результат з’єднання окремих

елементів навчання і виховання в цілісну систему з метоюодержання якісно

новогорезультатунавчання[349; 385; 177]. Разоміз тиммицілкомсвідомості

того, що інтегрований навчальний процес доцільно конструювати з

дотриманням загальновідомих принципів: доступності, науковості,

послідовності, системності, цілісності, логічності, вертикальноготематизму.

Науковці пропонують виділяти “принцип інтеграції”, який

використовується як для побудови змісту, так і для розроблення методик і

технологій навчання і виховання. Цей принцип щільно пов’язаний з

принципом розвивального навчання, однієюз необхідних умов якого є його

зміст, який будується через сходження від абстрактного до конкретного.

Однак для узагальнення змісту, подання його у цілісному вигляді матеріал
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доцільноінтегрувати навколоосновної ідеї, проблеми. Такий підхіддопоможе

сформувати спочатку загальне, цілісне уявлення студентів про проблему, а

потімїї конкретизувати, уточнити, поглибититощо.

Доречно буде сказати, що інтеграція не єновимявищемв освіті. Адже

свогочасуК. Ушинський, інтегрувавши письмоі читання, створиваналітико-

синтетичний метод навчання грамоти. До того ж у 1960-х роках

В. Сухомлинський проводив “Уроки мисленняв природі”. Це можнавважати

найуспішнішою ілюстрацією інтеграції різних видів діяльності, об’єднаних

однієюметою.

У процесі інтегрування наук спостерігається посилення взаємних

зв’язків між їх структурними ланками і підвищення ступеня їх єдності,

внаслідок чого формується системний інтегративний ефект. Відповідно

інтегративні міжнаукові взаємодії завжди приводять до отримання нових

результатів, підсилюючиефективність науковихдосліджень.

Під інтегративними технологіями О. Войнович та Ю. Галатюк

розуміють дидактичні системи, які забезпечують інтеграціюрізнопредметних

знань і вмінь, різнихвидівдіяльності нарівні інтегрованихкурсів, навчальних

тем, навчальнихпроблемтаіншихформорганізації навчання[72]. Дослідники

пропонують підходи, які є дійовими способами втілення сучасних

інтегративнихтенденцій урозвиток науковогопізнання, аотже, й основними

формами реалізації сучасних міжнаукових взаємодій. Методологічні засади

запропонованих підходів становить єдність одиничного, особливого й

загального (всезагального), що визначає інтегративний підхід до наукового

розвитку. Інтегративні тенденції в розвитку наукового пізнання (емпіричний,

теоретичний і світоглядний рівні) вирізняються тим, що охоплюють технічні

засобийоперації пізнання, теоретичні прийоми, методиі процедуринаукових

досліджень та синтезують світоглядні елементи в науковому змісті.

Припускаємо, щоінтеграціястаєпанівноютенденцією. Зумовленоце тим, що

окремі науки у своєму монодисциплінарному розвитку підносяться дотакого
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теоретичногорівня, де зв’язки міжними стають внутрішньонеобхідними для

їхподальшогопоступу.

Тим самим інтегративні процеси перетворюються на форму реалізації

синтезу науковихзнань. Якщоінтеграціюможнавизначити як системотвірну

взаємодіюрізноманітнихелементів, тосинтез поєднуєвсобі тількирезультати

науковихдосліджень [505].

Отже, інтеграціяєважливоюметодологічноюкатегорією, якавідповідно

до своєї сутності спрямовується на забезпечення цілісності освітнього

процесу, освітніх систем тавсієї системи освіти. Після ретельного вивчення

термінології, яка стосується інтеграції та інтеграційних процесів, інтеграцію

буловизначенояк“…процесвзаємодії елементів(із заданимивластивостями),

що супроводжується встановленням, ускладненням і зміцненням істотних

зв’язків ними на основі достатньої підстави, в результаті якої формується

інтегрований об’єкт (цілісна система) з якісно новими властивостями, в

структурі якого зберігаються індивідуальні властивості вихідних елементів”

[417, с. 17].

Длявивченняінтеграційнихпроцесівупідготовці ІТ-фахівцівцікавоює

думка І. Беха. Інтеграція як дидактичний принцип у навчальних предметах,

уважає вчений, втілюється через їх об’єднання і представлення однимцілим

[34, с. 5]. Тут ідеться про конструювання інтегрованих навчальних курсів, на

підставі яких і розгортається навчальний процес. Зокрема, щоб упровадити

ідеюскладанняінтегрованихкурсів, реалізують дваположення(рис. 2.1).

Згідноз цимположеннямавтор уважаєзадоцільне:

– по-перше, визначити, яким чином методично правильно подати

студентам цілісну картинусвіту і визначити її межі й рівні, оскільки маємо

фактивіковихпсихологічнихможливостейузасвоєнні тихчиіншихнаукових

знань;

– по-друге, відповідно до цієї мети коригувати форму подання системи

науковихзнань вінтегрованихнавчальнихкурсах, тобтоспроектуватицілісну
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картину світу в систему понять, фактів, які були б дидактично оформлені в

кожному навчальному предметі, методичних розробках занять з теми, яка

вивчається[34, с. 5].

Рис. 2.1. Схема впровадження ідеї складання інтегрованих курсів

(за І. Бехом)

Узагальнюючи сказане зазначимо, щов цілому інтегративний підхід до

підготовкимайбутніхфахівціввизначаєтьсяяк сукупність формі методів, що

характеризують процес і результат становлення професійної компетентності,

супроводжуються зростанням системності знань, комплексності вмінь

студентів, виражаються у їхній теоретичній і практичній підготовленості та

сприяють усебічномурозвиткові кожної особистості.

Обстоюємо думку, що на інтеграційні тенденції в освіті позитивно

впливають історико-філософські та загальнонаукові чинники (рис. 2.2).

Зокрема:

1) наявність глибоких взаємозв’язків між універсальними і

багатогранними подіями і явищами, які відбуваються в глобалізованому

суспільстві;

Методиканавчання:
методи, зміст,
принципи, педагогічні
технології

Формаподаннясистеми
науковихзнань:
системапонять, фактів

ІНТЕГРОВАНИЙ
КУРС

Мета: створення
інтегрованогокурсу

Положення 1 Положення 2
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2) єдність всесвіту, якийрозглядаєтьсяякоднеціле, оскількийогоякісне

різноманіттязумовленовідмінностямиміжелементамисвітобудови;

3) спроба пояснити різноманіття світу невеликою кількістю

першоджерел; пошук спільних рис явищ і предметів через спробу об’єднати

об’єктизнанняувиди, класи, родитощо;

4) систематизація та синтез знань як спосіб до їх об’єктивації,

ототожненняступенівструктуризації теоретичнихуявлень уцілісні комплекси

з виявленнямдинамічної залежності міжелементамиматеріальнихсистем;

5) розглядпроцесівінтеграції і диференціації наукуїхєдності;

6) звуження проблеми інтеграційних процесів до інтеграції змісту

професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців, що спонукає до детального

вивчення процесу формування професійної спрямованості особистості, яка

вибралаозначенийфах.

Рис. 2.2. Історико-філософські та загальнонаукові чинники впливу

на інтеграційні тенденції в освіті



117

Професійна спрямованість у змісті підготовки майбутніх ІТ-фахівців

найбільшої кількості дисциплін (практично всіх), що вивчаються у ВНЗ,

зазвичай досить позитивно впливає на формування інтересу і мотивації

допрофесійної діяльності. Своєючергоюцеприводить:

– по-перше, до формування потреби у постійному вдосконаленні

особистої професійної компетентності тауфаховихдосягненняхуколективі;

– по-друге, допроявленнятворчої і креативної активності якунавчанні,

такі напрактиці.

Однак не всі абітурієнти, які обирають ІТ-фахи, мають чітковизначену

професійну спрямованість, чи орієнтацію. У більшості з них вона

продукується лише в процесі навчання, особливо після проходження ними

практики (за умови її належної організації і відповідного структурування

змісту навчання і планування завчасної підготовки) [502]. Усвідомлення

значущості обраної професії є системотвірною складовою особистості

фахівця, а отже вирізняється системністю і диференційованістю образу

професійної діяльності та передбачає рефлексію власних можливостей,

орієнтуваннянапідвищенняпрофесійногорівня. Професійне самовизначення

особистості формується в системі послідовних рефлексивно-оцінних дій, які

спрямовані на репрезентацію у свідомості образу майбутньої професійної

діяльності. Усвідомлення важливості інтегрування досить різнорідних знань,

необхідних для фахівця КГіД, використано як основний критерій добору

змістунавчанняі яксистемотвірнийчинникпрофесійної готовності.

Пристаємо на думку О. Дубинчук, згідно з якою професійна

спрямованість в освіті – це загалом“…орієнтаціянаформуваннясоціальної i

психологічної спрямованості напрофесійну діяльність” [130, с. 33]. Принцип

професійної спрямованості є основою зв’язку загального знання і способів

його застосування з конкретними знаннями (техніка, технологія) та

прийомамивикористанняупроцесі виборупрофесії (групипрофесій).

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях структура
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професійної спрямованості з’ясовується з різних наукових позицій. Це

зумовлено передусім неоднозначністю трактування сутності поняття

“професійна спрямованість”. Здебільшого структуру професійної

спрямованості пов’язують зі структурою мотивації діяльності. Головним у

структурі професійної спрямованості, простій чи складній, є стійке

домінування якоїсь інтересу, стимулу внаслідок чого людина наполегливо

шукає засоби для якомога частішого і сильнішого збудження в собі

переживань, уякихвонавідчуваєпотребу[172, с. 175].

Отже професійна спрямованість навчання є поняттям інтегративним,

динамічним, та таким, що творить систему. Тим-то структура професійної

спрямованості можевирізнятись якпевнимивластивостями, такі якостями.

Структурутакого явища, як професійна спрямованість, розглянуту на

прикладі явища“педагогічнаспрямованість” належновисвітленоунауковому

здобуткуН. Кузьміної [276]. Зокрема, дослідженнявиокремлюєосновні якості

професіоналізму особистості, а саме: наявність важливого об’єкта –

спрямованість виникає тільки у ставленні до значних об’єктів; об’єкт

спрямованості – суб’єктивні переживання людини пов’язуються з певним

аспектом діяльності; специфічність та узагальненість як вихідні параметри

об’єкта, що характеризують явищ того ж класу, на які здійснюється

спрямованість; ступінь диференціації переконання як ступінь усвідомлення

спрямованості; аргументоване ставлення до своєї діяльності, що є більшою

мірою стійким; валентність, яка визначає ступінь зв’язку педагогічної

спрямованості зі спрямованістюнаінші об’єкти; задоволеність, якасвідчить

про ступінь вияву емоційного ставлення людини до своєї діяльності;

опірність, що наявна під час визначення труднощів у діяльності, а також

труднощів, які людина переборола або прагне перебороти; зв’язок із

відповідною системою цінностей – якщо зв’язки професійної спрямованості

численні й міцні, то вони важко піддаються змінам; центральність як

співвіднесення спрямованості з самооцінкою здібностей. Найзагальнішою



119

характеристикою і структурним компонентом професійної спрямованості є

також потреба, яка становить психологічну основу домінанти мотиваційної

сфериі виявляєтьсяувищійсенситивності доновизнистимулу(рис. 2.3).

Рис. 2.3. Основні компоненти професіоналізму особистості

(за Н. Кузьміною)

Якщо людина відчуває потребу в улюбленому виді діяльності як

основному змісті її життя, то здійснення цієї діяльності нерідко стає

домінантнимпроцесом.

У психології поняття “домінанта” визначається як тимчасово панівна

система, яказумовлюєупевниймоментроботунервовихцентріві цимсамим

відповідноспрямовуєповедінкуособистості [391, с. 53].

Специфічність
таузагальненість
Ступінь диференціації переконання
Валентність
Емоційнеставлення
Опірність
Зв’язокіз відповідноюсистемою
цінностей
Самооцінказдібностей
Потреба

Професіоналізмособистості
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Зокрема, це потреба виконувати майбутню професійну діяльність,

оскільки професія є сфероюсамореалізації особистості. Завдяки професійній

діяльності не просто надаються певні суспільно значущі послуги або

виробляється корисний продукт, а перш за все створюються умови для

розвитку і реалізації творчого потенціалу людини. З формуваннямпотреби в

професіоналізації студенти долучаються до соціальних зв’язків, спілкування,

практичної діяльності та проявляють потенційні можливості, тобто

професійносамоактуалізуються.

ПідтримуємоміркуванняС. Клепко, який зазначає, щобільшість людей

“… прагне не стільки “цілісних”, “систематизованих”, “організованих” знань,

з присмакомплатоно-арістотелівської завершеності, скількиефективних“тут-

і-зараз”, конкурентнихзнань, щодають найшвидшувіддачу. Більшість прагне

не всевідання, а діяльного розуміння. Тому і постали терміни “обробка”,

“інженерія” як опис знань певними формалізмами, що гарантують їх

застосуваннядлядосягненняпоставленої мети” [201, с. 198].

З посиленням уваги вчених до розумових процесів першорядного

значення набуває когнітивна, пізнавальна діяльність людини. Сутність цієї

діяльності полягає в оволодінні теоретичними і практичними знаннями,

перетворенні знань, наданні їм практичного сенсуі предметного значення

тощо.

Із твердження В. Гінецинського, який досліджує знання як категорію

педагогіки, випливає, що формування змісту освіти у процесі певного

переходу від суто знаннєвого підходу до компетентнісного змушує створити

деякиймеханізм, якийбинадавможливість ранжуватипоказникизнання[87].

Зокрема:

– знання-пізнавання (інформація, яку студент погано пам’ятає, але за

допомогоюпідказівщось згадує);

– знання-репродукція (машинально засвоєні знання, які механічно

відтворюютьсяупам’яті; припостановці додатковихпитань суб’єктові знання
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виявляютьсяяктакі, щоповерховоїхрозуміє);

– знання-розуміння (повноі міцнозасвоєні знання, з розуміннямїхсутій

зв’язківз іншимизнаннями, набутимисуб’єктомнавчання);

– знання-переконання (відчутне розуміння знань, віра в їх істинність,

цінність і значущість для себе, що спонукають суб’єкта навчання до

відповіднихдійі вчинківужитті і професійнійдіяльності);

– знання-застосування (розуміння, чому, де, коли, за яких умов і як

застосовуватизнаннятащостанеться, якщоробитиценеправильно);

– знання-творчість (самостійне поглиблення і збагачення знань, власне

висновування про взаємозв’язок знань, визначення місця і способів

застосування знань в нових умовах, нічимне обмежене використання їх для

самостійногорозв’язанняпроблемтощо).

Із сказаного вище стає очевидним, що характеристики інтеграції

навчальних знань (типи, форми, рівні, умови і механізми) залежать від виду

вихіднихнауковихзнань. Відповіднодозміступоняття(відображенняуньому

істотних і відмітних ознак, властивостей об’єктів) та способу вибору

розподілу ознак, обсягу поняття наукові знання класифікують таким чином

[259]:

1) науково-теоретичні йприкладні;

2) природничо-наукові, математичні, гуманітарні, філософські, науково-

технічні (технічні) абоінженерні;

3) емпіричні (фактологічні) йтеоретичні, предметні (об’єктні), понятійні

(концептуальні), конструктивні, процедурні (алгоритмічні);

4) описові факти й операційні моноаспектній полісистемні, ситуаційні,

формалізовані, логічні, евристичні, конкретні йабстрактні, метазнання;

5) якісні й кількісні, конкретні й стереотипні, традиційні й нові,

об’єктивні йсуб’єктивні;

6) декларативні (“знатищо?”) і процедурні (“знатияк?”);

7) поверхові й глибокі, структурні (об’єкти і поняття різних рівнів
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ієрархії, а також відношення між ними), додаткові (пояснення та

обґрунтуваннязв’язків, умов, стратегійтощо);

8) стратегічні (пропланиі способидосягненняцілей, атакожпроцедури,

евристики, правила розв’язання проблем), підтримці (обґрунтовують

прийняттярішення);

9) нульовогорівня(конкретні йабстрактні) вищихрівнів(метазнання);

10) гіперзнання, зокремаструктура(граф) гіпертексту;

11) знання першого роду (загальнозначущі факти, явища,

закономірності);

12) знання другого роду або особисті: емпіричні правила, евристика,

інтуїтивні думки, вміння; явні (експліцитні) та неявні (імпліцитні, латентні,

приховані); точні (чіткі) й неточні (нечіткі, невизначені, неповні); добре

структуровані танедостатньо структуровані (неповні, неточні, фрагментарні)

тощо.

Технічні знання об’єднують конструктивні (структурні), функціональні

(технічні, технологічні) та природні (фізико-хімічні) параметри. Їх

інтегративний характер обмежується областю дії природничо-наукових

законів. Виокремлюють такожоперації над знаннями. Так, зокрема, частинуз

них використав Дж. Андерсон у своїй теорії, яка ґрунтується на системі

продукцій таскладаєтьсяз робочої і декларативної пам’яті, пам’яті продукції

та узагальненої моделі мислення, що пояснює пам’ять і знання людини в

процесахприйняттярішень і навчання[557].

Дещо інший варіант операцій над знаннями вирізняє М. Костюченко

[259:

 виявлення знань – знаходження різноманітних інформаційних

джерел, які можуть міститипотрібнуінформацію;

 здобування знань – процедура взаємодії людини з джерелами

інформації через послідовнездобуванняфрагментівзнань і порційінформації;

 набування знань –наповнення бази знань із використанням
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спеціалізованихпрограмнихзасобів;

 формування знань – аналіз даних засобами інтелектуальної (квазі

інтелектуальної) системита виявлення латентних закономірностей з

використаннямспеціальногоматематичногоапаратуі програмнихзасобів;

 структурування (концептуалізація) знань – неформальнийописзнань

увигляді таблиці, діаграмиаботексту, щовідображають основні концепції та

взаємозв’язкиміжпоняттями(полезнань);

 зображення (подання) знань – методологія моделювання та

формалізації концептуальних знань, орієнтованих на комп’ютерну обробку,

причому зображення знань передбачає певну їх організованість (продукційні

моделі, семантичні мережі, фрейми, формально-логічні моделі тощо);

 операціоналізація знань – перетворення знань у внутрішній формат

порад, підказів, якрозв’язуватизадачі (завдання);

 систематизація знань – обֹ’єднання інформаційних одиниць у

системузадопомогоюзв’язківміжними;

 конкретизація знань – процедура переходу від загальних наукових

знань доодиничних, конкретних;

 узагальнення знань – процедура переходу від конкретних до

загальнихзнань;

 спеціалізація знань – трансформація знань у спеціалізовану форму,

якавідповідаєумові задачі (завдання);

 координаціязнань – процедура, якаскладаєтьсяз етапівузагальнення

(об’єднання елементарних дій), розділення і стабілізації (підсилення

продукції);

 компіляція знань – процедура, що складається з етапів

процедуролізації такомпозиції (об’єднаннякількохпродукційводну).

 інтерпретаціязнань – тлумачення, поясненняі розкриттясенсузнань,

зокрема розуміння і виділення смислу тексту; рівень розуміння

інтелектуальної системи оцінюється за здатністю її пояснювати й
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обґрунтовувати(аргументувати);

 синтез знань – взаємопроникнення елементів знань, зміна та втрата

ними індивідуальнихознак, домінуванняролі зв’язків (відношень) міжякісно

новимиелементами, які утворилися.

 інтеграція знань – процедура об’єднання різних складників знань,

ущільнення зв’язків між ними, уніфікація понятійного апарату знань,

подолання розрізненості знань, упорядкування структури і формування

цілісності знань з переходомїхкількіснихзмінуновуякість.

Інтеграція є найвищим рівнем взаємодії знань, оскільки це містить усі

аспекти результату – як синтез (утворення нової якості), однак водночас

зберігає суб’єктивні ознаки інтегрованих елементів. Таким чином

забезпечується можливість зворотного процесу диференціації на кожному з

етапівпроцесуінтеграції знань.

Зазначене вище дає змогу зробити припущення, що структурування

знань ґрунтується на формуванні i систематизації змісту систем навчання.

Порівняння утворених систем позитивно впливає на їх упорядкування та

визначення місця окремих систем із зауважуванням галузі застосування і

властивостейїхскладовихтазв’язківміжними. Отже, знанняструктуруються

завдяки оптимальному поєднаннювихіднихелементів знань – як основ наук,

такі галузейпрактичнихзнань і об’єктнихінтегрованихзнань.

У процесі підготовкиІТ-фахівцівдоцільноподілятизнаннянапредметні

й інтегративні. Всередині кожної групи знань проводиться загальний

дидактичний аналіз, апотімвизначаються істотні відмінності таспільні риси

предметних й інтегрованих знань. Оскільки останні формуються завдяки

застосуванню методів вивчення кількох предметних дисциплін, то

визначаєтьсямеханізмузгодженняцихметодів.

Виходячи зі сказаного, вважаємозапотрібне розглянути двапідходи до

професійної спрямованості упідготовкимайбутніхІТ-фахівцівяк:

1) формуавтентичнихміжпредметнихзв’язків;
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2) засіб формування соціальної і психологічної спрямованості на

професійнудіяльність.

Одним із засобів реалізації професійної спрямованості є профілювання

як цілеспрямована реалізація міжпредметних зв’язків загальноосвітніх і

спеціальних дисциплін. Визначають теоретичний, практичний і світоглядний

рівні профілювання[22]. Дляреалізації професійної спрямованості підготовки

майбутніх ІТ-фахівців розробляються дидактичні умови, серед яких:

збереження логічної тазмістовної цілісності таєдності навчальнихпредметів

кожного циклу; засвоєння у процесі навчання наукових понять, принципів,

основ ІТ-наук; розвиток політехнічнихумінь і навичок; використанняпід час

формування основ професійної майстерності системи ІТ-знань; оптимальне

співвідношення індуктивного і дедуктивного методів навчання. Для

формування окреслених умов застосовується інтегративний підхід до

навчання.

Останні мироками інтегративній тематиці присвячено діяльності, що

досліджують ІТ як засіб інтеграції навчальної і наукової роботи [336],

інтеграцію педагогічної та комп’ютерно-інформаційної підготовки вчителів

[76], побудову інтегрованих курсів [463; 479; 548], інтеграціюу професійній

педагогіці [362; 476] тощо. Аналізуються підходи до розв’язання проблеми

інтеграції змісту освіти [126; 427], навчального предмета як інтегрованої

системи [120]. Освіту розглядають як робоче поле інтеграції для

різноманітних методичних розроблень, зокрема інтеграції та диференціації

знань студентів[345; 499], упровадженняінтегративнихпроцесів[394] тощо.

На сучасному етапі актуалізуються проблеми інтеграції комп′ютерних

програм та інтегративно-фундаментальних моделей як засобу інтенсифікації

навчання [67], системної інтеграції ІКТ в освітній процес [174], пошуку

механізмів інтеграції освіти і науки [173], виявлення соціально-філософських

аспектів інтеграційних процесів в освіті [327], створення теоретико-

методичних засад системи інтегративної практично-технічної підготовки
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майбутніхекономістів[175] тощо.

З розгляду наукових здобутків і висновків дослідників сутність

інтегративного підходу до організації процесу підготовки майбутніх ІТ-

фахівців у ВНЗ. Полягає цей підхід у встановленні міждисциплінарних

зв’язків між складовими змісту навчання через педагогічне обґрунтування,

створення і вдосконалення зв’язків між поняттями, явищами, галузями наук

тощо, а в цілому – між навчальними дисциплінами, які їх вивчають.

Інтегративний підхід доформуваннязмістунавчанняпередбачаєформування

інтеграційнихпроцесів– зовнішніхі внутрішніх, змістовихі процесуальних.

Інтеграційні процесичастовиконуютьорганізаційнуроль восвіті, дають

можливість отримати інноваційні результати в рамках традиційних систем

навчання, забезпечують сумісність наук і знань з різних систем завдяки

використанню спільної методології, універсальних логічних прийомів

сучасногомислення.

Концептуальні основи інтеграції змісту практично-технічної підготовки

майбутніх ІТ-фахівців визначаються проблематикою інтеграції в контексті

розвитку сучасних освітніх систем, логічнимпоєднаннямфундаментальних і

прикладнихпонять і явищтощо.

Отже, інтеграція складників змісту освіти передбачає зорієнтованість

професійної освітиІТ-фахівцівне тількиназасвоєнняпевної сумизнань, йна

розвитокїхякособистостей, пізнавальнихі творчихздібностей, підготовкудо

самостійної діяльності й особистої відповідальності у майбутній професійній

діяльності, тобто на формування у студентів предметних і ключових

компетентностей, щовизначають сучаснуякість змістуІТ-освіти.
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2.2. Міждисциплінарністьякосноваінтеграції змісту

практично-технічної підготовкимайбутніхІТ-фахівців

2.2.1. Змістпонять“міждисциплінарність”

та“міждисциплінарні технології навчання”

На темпи розвитку суспільства позитивно впливають творчі зусилля

кожної людини, які вона докладає для реалізації своїх можливостей і

здібностей. Для формування компетентностей сучасної особистості для

студентів недостатньо засвоювати лише здобутки певної наукової галузі, що

відображені в конкретній навчальній дисципліні. Майбутнє знаннєве

суспільство вже зараз набуває ознак постінформаційного, атому вимагає від

своїх членів пізнання, осмислення і використовування закономірностей

об’єктивної дійсності у її єдності й неперервності. Отож нині гостро постала

проблема міжнаукових і міждисциплінарних (міжпредметних) взаємодій і

відношень [52].

Поглибленнянегативнихнаслідківтехнологічнихі соціальнихінновацій

спричинило методологічну кризу нормативної науки і спрямувало світову

наукунаосмисленняконцептуальної єдності проблемрозвиткусоціуму, науки

і технологій. Протягом останніх десятиліть розроблено історичні, етичні,

соціологічні, філософські, природознавчі, інформаційні йтехнологічні

гіпотези, концепції, теорії, моделі. Побудовані вони на методології

редукування та аксіоматичних положеннях про структуру просторово-

часового континууму, сенс існування людини у Всесвіті й суспільстві,

технології перетворенняречовинийенергії.

В основу нових ідей та ціннісних орієнтацій покладаються уявлення

учених про циклічну самоорганізацію взаємозалежних космічних,

геологічних, кліматичних, соціальних, фізіологічних, психологічних

феноменів цілісного ієрархічного Всесвіту (Л. фонБерталанфі,
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В. Вернадський, Л. Гумільов, І. Пригожин, О. Чижевський й ін). Відбувається

становлення методології, концептуального і математичного апаратів нових

парадигм. Про це свідчить розмаїтість їх назв – синергетика, системологія,

загальна теорія систем, системні міждисциплінарні дослідження,

системогенетика[160].

Гносеологічну природу, сутність міждисциплінарних взаємозв’язків та

потребу в них розглядаємо з позицій міжнаукових взаємозв’язків.

Психологічні основи міждисциплінарних зв’язків було закладено з

виникненнямучення І. Павловапро динамічний стереотип і другу сигнальну

систему [383]. Поглибили і розширили наукові погляди вченого вітчизняні й

зарубіжні психологи – Л. Виготський, Дж. Гілфорд, В. Давидов, Д. Ельконін,

Г. Костюк, В. Леві, О. Леонтьєв, Н. Менчинська, Д. Ніколенко, Ж. Піаже,

І. Сікорський, С. Рубінштейн таін., які спиралися науявлення інших учених

про особистість людини. На основі історико-ретроспективного аналізу

розвитку ідеї міждисциплінарних зв’язків П. Кулагін показав, що кожна

історична епоха в педагогіці, пов’язується з іменами Я. Коменського,

Й.-Г. Песталоцці, Ф. В. Дістервега, В. Сухомлинського, К. Ушинського

генерувала свій підхід до розв’язання проблеми міждисциплінарних зв’язків

[278].

Перші міркування про міждисциплінарне навчання віднаходимо в

працях відомих учених-дидактів тієї доби (Я.-А. Коменський, Дж. Локк,

Й. Песталоцці Ж.-Ж. Руссо, Дж. Дьюї). Так, метр дидактики

Я.-А. Коменський писав: все, що перебуває у взаємному зв’язку, повинно

подаватися в такому самому взаємозв’язку. Його послідовник Дж. Локк

припускав, що в процесі навчання один предмет має наповнюватися

частинами іншого предмета, а Ж-Ж. Руссо вважав за можливе “…зблизити

всюмасууроків… звестиїхводнуспільнумету” [292].

Методологічні узагальнення, українських учених (В. Андрущенко [9],

І. Зязюн [168], В. Кремень [137], В. Лутай [309], М. Михальченко [333] таін.)
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уможливлюють цілісний розгляд категоріального апарату, явищ і процесів

управління, їх організацію. Загальнопедагогічні вимоги до

міждисциплінарного навчання розкриваються в роботах В. Лугового [305],

М. Левшина[290], О. Савченко[440], С. Сисоєвої [454], М. Фіцули[514] йін.

У середині 1980-х років у педагогічній лексиці з’являються поняття

“міждисциплінарнаінтеграція” та“інтегрованийнавчальнийкурс”, які згодом

булообґрунтовановроботахВ. Буданова, Н. Різника, І. Чебишевайін.

Оригінальну позицію щодо співвідношення міждисциплінарності та

філософії займав М. Герцог, який осмислюв питання міждисциплінарності,

трансдисциплінарності, парадисциплінарності крізь призму проблеми

філософського обґрунтування теоретичного знання методологічного

характеру. Німецький дослідник стверджував, що наука є такою ж

монолітною, як і біологічний організм, який здатний функціонувати лише

завдяки своїй цілісності. Штучний розподіл науки на сфери соціального,

гуманітарного, природничо-наукового знання тільки утруднює розуміння

особливостей культурного освоєння природи та не сприяє цілісному

світосприйманню[533].

А втім, М. Герцог розглядає окремий випадок міждисциплінарності –

інтрадисциплінарність. На його переконання, інтрадисциплінарність є

частковим випадком внутрішньодисциплінарних відношень і зв’язків, що

притаманні об’єктам, які вивчаєоднадисципліна[533].

У своємудослідженні Ю. Кожуродоходить, нанашудумку, очевидного

висновку, про зниження ефективності так званого монодисциплінарного

методу навчання. Насправді, в сучасних університетах трансдисциплінарний

підхідзастосовуєтьсялишепідчасвивченнянебагатьохдисциплін, наприклад

філософії, плануваннятощо, які засвоєюприродоюєтрансдисциплінарними.

Воднораз автор зазначає, що в чистому вигляді трансдисциплінарність не

існує і не використовується у жодному навчальному закладі світу. Більше

того, фахівці сумніваються, що систему освіти, яка сформувалася
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десятиліттями, можна радикально реструктурувати. Поки що йдеться лише

проокремі спроби, які роблятьсяуШвеції, Чилі йіншихкраїнах[211].

Міждисциплінарну основу має вчення про ноосферу академіка

В. Вернадського. З увагидоінтеграції наукученийзазначав, щозі зростанням

обсягу знань у ХХ ст. швидко стираються грані між окремими науками.

Заразомконстатував, щовнавчанні всебільшеспеціалізуютьсяненанауках, а

на проблемах. Це дає змогу, з одного боку, заглибитися в явище, котре

вивчається, аз другого– осягнутийогоз усіхпозицій[66].

Першою широкомасштабною практичною організацією навчання на

міждисциплінарній основі стала вітчизняна трудова політехнічна школа з

виробничим навчанням. Ідея міждисциплінарної інтеграції всебічно

розвивалась у1980-ті рокитапереводиласяужиттяшколи.

Дослідник М. Борисенко вважає, що міжнаукові взаємодії виникають у

разі: комплексного вивчення різними науками одного й того самого об’єкта

(проблеми), використання методів однієї науки в інших науках для вивчення

різнихоб’єктів, послуговуваннярізниминаукамиоднієюі тієюсамоютеорією

длявивченнярізнихоб’єктів. З науковогоаналізуміждисциплінарнихзв’язків

автор пропонує виокремити три їх види як засібдля всебічного вивчення

предметів і явищ, пізнання їх зв’язків, а також поглиблення формування

понять; ознайомлення студентів із науковими методами таїх застосуванням;

забезпеченняглибокогорозуміннясуті засвоюванихпонять, категорій, законів

і теорій дляпоясненнярізнихявищ. Кожний вид міждисциплінарногозв’язку

реалізує певну навчальну функцію. Загалом ці зв’язки сприяють творенню

системи знань, їх синтезу, а також розвиткові цілісного світогляду

майбутнього фахівця. М. Борисенко доходить висновку про необхідність

досягнення максимуму міждисциплінарних взаємодій під час формування

світобаченнястудентів[50].

Такий погляд, на нашу думку, є фундаментальним для правильного

розуміння гносеологічної сутності міждисциплінарних зв’язків як форми
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дисциплінарнихвзаємодій.

З ускладненням міждисциплінарних зв’язків на вищих ступенях

навчання підвищується рівень їх узагальнення і відповідно розвивається

здібність до методологічного обґрунтування. Водночас поглиблюються і

розширюються логічність побудови системи знань (у процесі вивчення

окремих дисциплін студенти емпірично засвоюють знання у вигляді

елементів) та знання історії науки (розкриваються соціальні функції науки і

змінистилівнауковогомислення).

У наслідку майбутні фахівці усвідомлюють загальні особливості

наукового мислення та способи філософського осмислення світу. Науково-

теоретичне мислення послуговується своїм інструментом – найбільш

загальними, фундаментальними законами природи й суспільства, науковими

теоріями. Завдяки використаннюцих законів і теорії створюються умови для

формування глобального, екологічного мислення, у центрі якого перебуває

людина, і відкриття нового закону додає їй впевненості й можливостей, щоб

оптимально і розумно використовувати природу. Як пояснюють дослідники,

мислення здатне оперувати найбільш загальними фундаментальними

закономірностями, інтегрувати та обґрунтовувати на їх основі явища

дійсності; тим-то часткові закони різних наук вважаються інтегративним

мисленням[177].

Щоб пізнати об’єктивну дійсність, не достатньо однієї науки чи

відповідних навчальних предметів. Для цього потрібно розв’язати проблему

міжнауковихі міждисциплінарнихвзаємодійі відношень міжними. Розкриття

особливостей, ролі та значення міжнаукових зв’язків допоможе з’ясувати

сутність міждисциплінарнихзв’язків.

Для міжнаукової взаємодії кожна з наук може бути інтегрована в

міжнауковий процес як цілісна система або через опосередкування

структурних ланок (складових). Наразі важливим є якіснасторонавзаємодії,

тобто особливості самої природи взаємодії. У процесі інтегрування наук
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посилюються взаємозв’язки між їх структурними ланками та підвищується

ступінь їх єдності як прояв системного інтегративного ефекту. Завдяки

інтегративним міжнауковим взаємодіям зростає ефективність наукових

досліджень. Сучасні інтегративні процесивнауці відбуваютьсявгалузі науки,

між науками однієї галузі крім філософії, що визначає міжнауковий,

міждисциплінарний підходи та між конкретним науковим пізнанням і

філософією(загальнонауковийпідхід).

Основними формами поширення сучасних інтегративних тенденцій у

розвитку наукового пізнання, а отже, й основними формами реалізації

сучасних міжнаукових взаємодій є між науковий, міждисциплінарний і

загальнонауковий підходи. Методологічну основу взаємних зв’язків цих

підходів становить єдність одиничного, специфічного і загального, що

визначаєінтегративнийпідхід унауковомурозвитку. Інтегративні тенденції в

розвитку наукового пізнання, яке поєднує в собі емпіричний, теоретичний і

світоглядний рівні, вирізняються тим, що охоплюють технічні засоби й

операції пізнання, теоретичні прийоми, методи і процедури наукових

досліджень тасинтезують світоглядні елементивнауковомузмісті.

До основ розроблення інтегративного навчання зараховують

міждисциплінарні зв’язки. Окремі розроблення, що стосуються реалізації

міжпредметних зв’язків, об’єднують та створюютьінтегративні навчальні

програми, як міждисциплінарні навчальні форми. Навчальні програми

укладаються відповідно до ідей об’єднання і синтезу та реалізуються з

упровадженням міждисциплінарної технології навчання (МДТН). В

інтегруючих навчальних програмах виражаються різні моделі мислення,

дослідницької тематикиі проблемногонавчання. Інтегративні навчальні курси

спрямовані на формування гнучкості (адаптивності), толерантності,

сприйнятливості, готовності до розв’язування проблем і пошуку виходу в

ситуації виборутощо.

Педагоги, які працюють з інноваційними МДТН, дотримуються
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принципів реалізації міжпредметних зв’язків, зокрема: інтегративні здібності

мислення є важливим робочим інструментом, тому на їх розвиток

орієнтуються всі навчальні програми; студентам створюють можливості

використання міждисциплінарного підходу під час навчаннята обговорення

різноманітних тем; можливості закладаютьсяв основу навчальної програми;

студенти беруть участь у різних формах навчання, що сприяють розвиткові

ініціативності таінтегрують досягненняякіндивіда, такі групитощо[72].

Доцільний вибір педагогами способів створення назаняттяхатмосфери

продуктивного пізнання і колективного пошуку залежить від ступеня

обізнаності й оволодіння ними арсеналом педагогічних умінь і навичок,

знаннями навчального предмета, та від рівня інтересу до нього. Фаховий

викладач творчо використовує навчальні й виховні засоби, комбінує їх,

упроваджує нові методики, виробляє нові, нестандартні прийоми активізації

пізнавальної діяльності студентів[51]. Цездійснюєтьсязавдякиособистісному

підходу до навчання, використанню можливостей предметних модулів,

розвиткові нестандартнихформнавчання, виявленнюініціативи.

Заняття, яким притаманний міждисциплінарний зміст та заняття з

використанням міжпредметних зв’язків, за переконанням О. Савченко, є

різними дидактичними поняттями, оскільки “… міжпредметні зв’язки

передбачають включення в урок запитань і завдань з матеріалу інших

предметів, що мають допоміжне значення для вивчення певної теми”. На

думку вченої, це коротко окреслені моменти уроків, які сприяють глибшому

сприйманню та осмисленню якогось конкретного поняття. Натомість на

уроках, що мають міждисциплінарний зміст, “…учні ознайомлюються зі

змістомрізнихпредметів, включаютьсяунесхожі міжсобоювидидіяльності,

щопідпорядковані однійтемі” [440, с. 292].

М. Фіцула вважає, що інтегровані уроки та уроки з міжпредметними

зв’язками, вирізняютьсятакимструктуруваннямзмістуйформи, якевикликає

передусімінтересвучнів/студентіві сприяєїхньомурозвиткові йвихованню.
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Виявивши особливості цих типів уроків, дослідник зазначає, що на

міжпредметнихурокахставитьсяметаущільнити матеріал кількохпредметів,

тоді якнаінтегрованихурокахматеріалкількохтемподаєтьсяблоками[514].

Розгляд міждисциплінарних зв’язків з позиції цілісності навчального

процесу показує, що вони функціонують як три взаємопов’язані типи:

змістово-інформаційні, організаційно-методичні й операційно-діяльнісні;

(рис. 2.4).

Згідноз висновками Т. Архипової [16]; В. Берман [32]; Д. Воздинського

[68]; Г. Гутурова [115] міждисциплінарні зв’язки реалізуються завдяки:

узгодженню в часі вивчення окремих дисциплін і тем, забезпеченню

наступності й неперервності в розвитку понять та єдності в інтерпретації

загальнонаукових понять, усуненнюдублювання під час формування одних і

тимсамихпонять у процесі вивчення різнихдисциплін, виробленнюєдиного

підходу до розкриття однакових класів понять, систематизації та

узагальненнюпонять.

Рис. 2.4. Типи міждисциплінарних зв’язків

Науковці пропонують розрізнятивидиміждисциплінарнихзв’язківзаїх

функцієюуформуванні понять [68; 278; 303, 315; 556], асаме:
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 використання понять, сформованих під час вивчення іншого

предмета, дляформуванняновихпонять;

 використання понять, сформованих раніше на заняттях з інших

дисциплін, підчасвивченняконкретногопредмета(навчальної дисципліни);

 подальший розвиток на заняттях із відповідного предмета понять,

формуванняякихбулорозпочатовпроцесі вивченняіншого;

 систематизація та узагальнення понять, з якими майбутніфахівці

ознайомлюютьсяназаняттяхіз різнихдисциплін.

Однією з ключових проблем сучасної освіти є пошук універсальної

міждисциплінарної методології. Міждисциплінарні зв’язки відображають

інтегративні тенденції науки і практики. При цьому вони позитивно

впливаютьнапідвищення наукового рівня навчання, розвиток діалектичного й

системногомислення, формуваннявмінь переноситийузагальнюватизнанняз

різних наук і дисциплін, вирішення складних завдань, що вимагають синтезу

знань з наукових і предметних галузей. До всього того міждисциплінарні

зв’язки єумовоюнаукової організації навчально-виховного процесу, засобом

комплексногопідходудонавчанняі посиленняйогоєдності з вихованням.

Оптимізація структури спеціальностей таспеціалізацій вищої ІТ-освіти

здійснюється згідно з тенденціями розвитку інформатизації суспільства. На

часі: інтеграція спеціальностей в групи близькі за змістом освіти й

особливостями майбутньої професійної діяльності, із завважуванням

ступневості освіти; оновлення переліку ІТ-спеціальностей, максимально

наближених до вимог сучасного ринку праці; вдосконалення спеціалізації як

засобу реагування на вимоги практики, віддзеркалення специфіки науково-

педагогічногопотенціалуВНЗ тайогореалізація.

Нині виокремлюють такі основні напрями вдосконалення вищої

професійної освіти: підготовкафахівців наякісно новому рівні; формування

цілісногоуявлення студентів просучасну картину світу; закладення наукової

підвалини для оцінювання професійної діяльності; сприяння творчому

розвиткові особистості йвиборунеюжиттєвої програми[515, с. 79].

Засадою формування загальної та професійної культури, швидкої
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адаптації до змінних умов професійної діяльності є зміст освіти, в якому

переважають фундаментальні знання. Як і належить, ці знання охоплюють

інформацію про методологію системи освіти і виховання, закони природи і

суспільного розвитку, а також систему логічно пов’язаних закономірностей,

щолежать в основі організаційно-технологічнихдій майбутньогофахівця. За

результатами розвідок, стає очевидним, що у навчально-науковій діяльності

ВНЗ превалюють фундаментальні та пріоритетні прикладні дослідження.

Водночаспедагогирозуміють, щонеобхідноформуватифінансово-економічні

механізми ресурсної підтримки освітньої галузі відповідно до сутності

освітньої діяльності, якапередбачаєі вмотивовуєтворчийрозвитокфахівця.

Навчальнийпроцесбудуєтьсяназасадахрезультатівнауковихрозробок,

винаходів і відкриттів, отриманих у вченими в лабораторіях, технопарках,

дослідницьких центрах. Це означає, що викладачі та студенти пов’язують

навчання з науковою діяльністю. Отже, постає необхідність інтеграції

академічної та галузевої наук, поглиблення змісту інтеграційних і

міждисциплінарнихпрограм, поєднанняїхіз високимитехнологіямитощо.

Міждисциплінарні зв’язки є формою інтеграції та загальним

методологічним принципом системності, який детермінує особливий тип

розумової діяльності – системнемислення.

Так, Л. Занков уважав, що розуміння принципу системності як

дотримання логіки дисципліни і вивчення однієї частини навчального

матеріалу після засвоєння іншої, коли ці частини ізольовані, а повторення

тільки закріплює цю ізольованість, вступає в суперечність із завданням

розвитку студентів за цілісного підходу до змісту і процесу навчання. Для

розвитку, наголошував учений, вкрай важливо, щоб навчальний матеріал

осмислювався в якомога ширших і різнобічних зв’язках, а не як ізольовані

частини” [153, с. 77].

У вітчизняній дидактиці міждисциплінарність як навчальна категорія

вивчається на основі логічного аналізу, завдяки якому розкриваються

багатоаспектність і поліфункціональність міжпредметних зв’язків у навчанні,



137

що пов’язано з широким використанням поелементного аналізу структури

навчальногопредмета– йогозмісту, методів, форм, організації.

Слушною є думка Н. Зверевої, С. Сидоркіної про те, що

міждисциплінарність сприяє дотриманню дидактичних принципів і разом з

цимє самостійнимокремимпринципом, що вирізняється узагальненням, яке

проявляєтьсяудії навсі навчальні предмети; сприяєвиконаннювсіхфункцій

навчання: формуванню системи наукових знань, узагальненню пізнавальних

умінь, широкихпізнавальнихінтересів, світогляднихпереконань [157, с. 10].

Подібні погляди спостерігаємо у Н. Лошкарьової, яка розглядає

міждисциплінарність (міжпредметні зв’язки) як один із принципів дидактики

[304, с. 95]. Натомість, деякі вчені розкривають ці універсалії як одну з

дидактичнихумов, щосприяєреалізації дидактичнихпринципів навчання. За

наявності дидактичних умов відтворюються предметне навчання, його

принципи і цілі, зміст і методи, організаційні функції діяльності студентів.

Свого часу в дослідженнях Н. Черкес-Заде стверджувалося, що міжпредметні

зв’язкисприяють систематизації навчальногоматеріалу, підвищеннюміцності

знань, підсилюють пізнавальний інтересі долучають ідеї, теорії, донаукових

понять прозакониприроди, тобтовпливають назмістосвіти[526, с. 3].

Наукові розвідки дали змогу виявити низку досліджень, в яких

підносяться питання міждисциплінарної технології навчання та пошуку

способів їх вирішення. Так, проблеми, пов’язані з міждисциплінарною

технологію навчання та підвищення його ефективності через інтеграцію

навчальних дисциплін, вивчали О. Панкратова [386], О. Поршнєва [405],

М. Рискулова[438], С. Соколова[467], Т. Тарасова[487], О. Тарханова[489] й

ін.

У контексті досліджуваної нами проблеми представляє інтерес

зарубіжний досвід. Вивчаючи систему освіти Франції, дослідниця Л. Зязюн,

пропонує проблему професійного вдосконалення і самовдосконалення

особистості розвивати засобами культури і мистецтв. Крім того, вчена
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зауважує, що всі рівні освіти Франції спрямовані на професіоналізацію

особистості майбутнього фахівця. Така робота розпочинається з ліцею, де

учень одержує професійний сертифікат, а після закінчення професійного

коледжу – перший диплом. Підготовка особистості до професійного

самовизначення, забезпечується у процесі вивчення предметів, згрупованиху

певні цикли, зокрема: “пізнавати світ” (читання, французька мова, письмо,

математика, географія та історія); “жити разом” (мораль і громадянське

виховання) [169].

Проблему інтеграції знань з природничо-математичних і спеціальних

дисциплін у практично-технічної підготовки майбутніх фахівців розкрито в

працях Д. Коломійця. Вчений розглянув інтеграцію знань, способи їх

застосування у підготовці майбутнього фахівця за трьома напрямами:

міжпредметні зв’язки, синтез різнопредметних знань на основі об’єднання

навчальної дисциплінийінтеграції навчальнихкурсів. Автор визначивголовні

засоби інтеграції знань, серед яких вирішення міжпредметних завдань і

засвоєння прийомів виконання комплексних завдань; проведення навчально-

комплексних спостережень; організація олімпіад і конкурсів. З метою

підготовки фахівців до створення міжпредметних зв’язків Д. Коломієць

запропонував виконувати у ВНЗ курсовій дипломні роботи з проблем

інтеграції [215].

Ретельний аналіз особливостей професійної підготовки студентів ВНЗ

засвідчив, що через не до міри раціональну організацію цього процесу не

створюються належні умови для реалізації та самореалізації потенційних

можливостей студентів, зокрема, недостатньо завважується проблема

індивідуалізації навчання. У наслідку це негативно позначається на

ефективності майбутньої фахової діяльності. Тож постає потреба у

розробленні нових технологій навчального процесу з використанням

передових концепцій, спрямованих на розвиток у студентів творчого

мислення.
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На вагомості розгляду тенденцій і закономірностей розвитку

педагогічної інноватики як міждисциплінарного напряму досліджень та її

специфічного напряму – техноматики акцентує І. Богданова.

Дослідженнястворила модель оновлення професійно-педагогічної підготовки

вчителя як цілісної системи науково-методичного забезпечення, що

складається з концептуального, структурно-змістового, технологічного й

організаційно-дидактичного компонентів, а також розглянула рівні

інтеграційних процесів – технологічний, внутрішньопредметний,

міждисциплінарний. Для реалізаціїнаявної моделі І. Богданова розробила

відповідну технологію оновлення професійно-педагогічної підготовки, яка

передбачає: моделювання досвіду, (опис майбутніх досягнень); апробацію

моделі на практиці; процесуальний аналіз експерименту, його корекцію у

перебігуроботи; перевіркумоделі напрактиці з узгляднюваннямкорекційних

змін; підготовку рекомендацій для широкого впровадження. Провідним

засобом досягнення запланованих результатів є інформаційно-модульна

технологія– комплексінформаційної і модульної технологійнавчання[46].

ПередумовоюдослідженняГ. Підкурганної сталовходженняУкраїнидо

освітньої співдружності розвинених країн та утворення педагогічних

університетів, що є новим типом навчальних закладів. Науковець з’ясовує

закономірності художньої освіти, ідеї демократизації, гуманізації, інтеграції,

фундаменталізації і глобалізації освіти, перспективисистемно-синергетичного

підходу, особливості міждисциплінарного відбору і блоково-модульного

структурування інваріантного й варіативного змісту спеціальної навчальної

дисципліни як теоретико-методологічну основу художньо-педагогічної

підготовкимайбутньогофахівця[395].

З упровадженням ідей системного підходу відбір і структурування

змісту спеціальної навчальної дисципліни, спрямованої на професійну

підготовку студентів, здійснюється на основі міждисциплінарних

інтегративних зв’язків із позиції загальних систем – культури, художньої
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освіти, психолого-педагогічної науки. Міжпредметнаінтеграція змісту освіти

здійснюється відповідно до співвіднесеності різних предметних галузей

(філософія, естетика, педагогіка, психологія, спеціальні навчальні

дисципліни), внаслідокчогоформуєтьсяцілісність професійної освіти.

А. Ясинський з’ясував, що використання комп’ютерних технологій в

навчальному процесі створює нові умови інтеграції навчальних дисциплін,

інтенсифікації навчального процесу й індивідуалізації навчання. Система

інтегрованих завдань з інформатики, розроблена автором, дала можливість

підтвердитиефективність використаннясистемиінтегрованихміжпредметних

завдань з інформатики в єдності з іншими методами, прийомами і формами

роботи[555].

На основі досліджень Т. Волкової [77] окреслимо чинники розвитку

інтеграції спеціальної ізагальної підготовкиІТ-фахівців. Зокрема, це:

 виявінтегративногохарактерупредметної галузі;

 реалізаціяміждисциплінарногонавчання;

 самостійнеконструюваннякурсівсамонавчання;

 посиленнясистемнихінтегративнихпроцесівунауці йосвіті;

 використанняміждисциплінарногопідходувсамонавчанні;

 підвищенняролі самоосвіти;

 формуваннямобільності йконкурентоспроможності.

За аналізом основоположних підходів до інтеграційних процесів у

підготовці фахівців Т. Волкова схарактеризувала природу інтеграції

педагогічної таінформатичної підготовки майбутніх фахівців інформатики в

ПТНЗ. На переконання дослідниці, ця підготовка єцілісним поетапним

процесом збалансованої професійної підготовки майбутнього викладача

спеціальних дисциплін інформатичного спрямування, що сприяє системному

поєднанню, взаємопроникненнютавзаємодоповненнюІТ-знань і педагогічних

знань, приводить до зміцнення зв’язків між ІТ-дисциплінами та основними

дисциплінами за збереження їх автономності. Як наслідок, формується
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професійна компетентність особистості майбутнього викладача спеціальних

дисциплінПТНЗ [76].

Треба відзначити, що фундаментальні й прикладні системні

міждисциплінарні дослідження українських учених-освітян і створені ними

наукові школи, які розбудовувались у1960 – 1980 роках, небулизатребувані й

підтримані протягомнаступнихдесятиліть. Перериваннянаступності призвело

до відставання в розробленні методологічного і теоретичного забезпечення

цілісного системного бачення орієнтирів подальшого розвитку української

освіти.

2.3. Зарубіжнийдосвідінтеграції змісту

практично-технічної підготовкимайбутніхІТ-фахівців

У розвинених країнах системний міждисциплінарний аналіз

складноструктурованих соціальних, економічних, технологічних проблем

постіндустріального інформаційного суспільства вже з 1950–1960 років

складавтеоретичнепідґрунтятехнологічних, соціальнихі освітніхінновацій.

Дослідники зарубіжного досвіду освіти послуговуються методами

порівняльної педагогіки, які допомагають проаналізувати основні тенденції

розвиткупедагогічної теорії і практикиврізнихкраїнах, розкритипозитивні й

негативні аспекти педагогічного досвіду, визначити межі можливого

перенесення зарубіжногодосвіду в систему педагогічної освіти України. При

цьому науковці виявляють особливості побудови змісту і тенденцій

дидактичнихпошуків, напрацьованихусвітовійтеорії і практиці навчання.

Результати міжнародних досліджень TIMSS і PISA стали для багатьох

країн поштовхом до реформ в освіті [201, с. 150], адже здебільшого, мали

фундаментальний, принциповий характер та змінили ідеологію формування

освітніх систем. Саме тому особливий інтерес становить досвід діяльності
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зарубіжних ВНЗ у підготовці ІТ-фахівців. Це спонукало нас до вивчення

системїхньої підготовкиі науковогообґрунтуваннясучаснихосвітніхреформ

віншихкраїнах.

У програмному документі Генеральної конференції ЮНЕСКО

“Рекомендації провихованняудусі міжнародноговзаєморозуміння, співпраці,

мируі вихованняудусі правлюдинийосновнихсвобод” (1966 р.) беретьсядо

уваги інтерпретація підходів задля формування позитивно орієнтованого

глобального мислення. Зазначається, що освітапокликаназнівелювати умови,

які увіковічують і загострюють нерівність, несправедливість, міжнародні

відносини, засновані на застосуванні сили. Водночас наголошується, що

освіта, яка з цього поглядує міждисциплінарною,пов’язана з такими

проблемами, як:рівність народів і їхнє право насамовизначення; збереження

миру; діяльність з надання і дотримання прав людини, разом із правами

біженців; економічне зростання і соціальний розвиток, зв’язок їх із

соціальною справедливістю; використання та охорона природних ресурсів і

управління ними, запобігання забрудненню навколишнього середовища;

дбайливеставленнядокультурної спадщинилюдства[18, с. 45].

Відповідно до концепції Національної доктрини розвитку освіти

Україниодниміз провіднихсоціальнихі культурнихзавдань, щостоять перед

країною, єінтеграціясистемиосвітивсвітовийосвітнійпростір.

З оглядуназначні суспільні, технологічні й інтеграційні перетворенняу

системах та на потребу гармонізації системи освіти України з аналогічними

європейськими структурами, перед українськими педагогами виникає

необхідність розв’язання глибших проблем – оновлення змісту освіти

тавдосконаленняїї методології.

Інтеграційний процес у науці й освіті має дві складові: формування

співдружності провіднихєвропейськихуніверситетівпідегідоюВеликої хартії

університетів(MagnaChartaUniversitatum) тавходженнянаціональнихсистем

науки й освіти в європейський простір з єдиними вимогами, критеріями і
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стандартами. Головнаметацього процесу – консолідація зусиль наукової та

освітянської громадськості й урядів країн Європи для істотного підвищення

конкурентоспроможності європейської системи науки і вищої освіти у

світовому вимірі, а також для піднесення ролі цієї системи в суспільних

перетвореннях[72].

Аналіз особливостей систем підготовки фахівців у різних країнах

засвідчує, що появою нових галузей знань та внаслідок інтеграції різних

навчальнихдисциплін панівнимєпринцип міждисциплінарності, передусіму

формуванні змістуосвіти. Дляцьогопроцесувідмітнимєприроднепоєднання

основних галузей знань через зростання значення низки фундаментальних

дисциплін.

Згідно з масштабним дослідженням магістерської освіти в США,

здійсненому назамовлення Ради магістратур (Councilof Graduate Schools), з

1990-х років у цій країні зростає попит наІТ-фахівців магістерського рівня.

Книга, укладена за результатами цього дослідження, називається – “Тихий

успіх: магістерськаосвітау США” (A SilentSuccess: Master’s Educationinthe

UnitedStates) [562].

Викладачі коледжів та університетів, констатують автори, зазвичай

надають ступенюмагістрадругорядний статус,тоді як магістранти позитивно

оцінюють досвід навчання у магістратурі. Дане дослідження спростувало

твердження, щобез здобуттядокторськогоступенямагістерськаосвітауСША

нібитоє“нижчимрівнем”.

ВищашколаСША здійснюєпідготовкупровіднихІТ-фахівцівусистемі

освіти, яка має низку національних особливостей. Університети США

самостійно вибудовують технологію навчального процесу. Разом із цим для

вужчих напрямів практично-технічної підготовки діє система “зразкових

curricula”, створених Асоціацією з обчислювальної техніки (ACM) та

Комп’ютерною спілкою (CS) Інститутом інженерів з електротехніки та

електроніки (IEEE). Ці curricula явно або опосередковано відображають

вимоги роботодавців і тимсамимдещообмежують університетські навчальні

плани(табл. 2.1).



Таблиця 2.1
Деякі особливості навчанняІТ-фахівцівуСША

Школа Тренувальнапрограма Основні темикурсуі сертифікати
Розробленняпрограмного
забезпеченняAASIT
Мультиплатформовий
Метод: Інтернет
Ступінь: Associate
Акредитованашкола: так
Доступнафінансовадопомога: так

Розробленнясучаснихпрограмтапрограмногозабезпеченнядлявеб-сайтіві
мобільнихпристроїв. Детальніше: мовипрограмування:Java, HTML, CSS,
JavaScript, Objective-C і VB .Net. Розробленняпрограмногозабезпеченняпродукту
з використаннямAgile. ВикористанняSQL длявирішенняскладнихпитань
бізнесу. Інтерфейсі досвіддизайну, призначенийдлякористувача.Мультимедія.
Графічнийдизайнфутів. AdobeCS. Розробленняпрограмногозабезпечення.
Портфоліо. Монтаж

ПрограмуванняBSIT прикладного
програмногозабезпечення
Метод: Інтернет
Ступінь: бакалавр
Акредитованашкола: так
Доступнафінансовадопомога: так

Розробленняінноваційнихсистемпрограмногозабезпеченнянаоснові аналізу
цілейкінцевихкористувачів. Комп’ютерні мережі тароль програмного
забезпеченнямережевогоуправлінняворганізаціях. Програмування
AdvancedJavaApplication. КористувачДизайнІнтерфейс&Юзабіліті тестування.
Розробленнявеб-додатків. Вивченняоб’єктно-орієнтованихметодів. Застосування
обчислювальної техніки.Дотриманнятехнікибезпеки. Програмнезабезпечення
дляуправлінняApp ProjectTeam

BSIT Аналіз і розроблення
програмногозабезпечення
Метод: Інтернет
Ступінь: бакалавр
Акредитованашкола: так
Доступнафінансовадопомога: так

Детальніше: актуальні мовипрограмуванняPHP, Perl, Java, VB. Net, C +, C ++, C
#, SQL і Objective-C
Аналіз, проектуваннятарозробленняінноваційнихсистемпрограмного
забезпеченнядлявирішенняскладнихбізнес-завдань. Методиуправлінняі
програмногозабезпеченнядлятестуванняякості. Розробкадодатківдля
мобільнихпристроївAndroidі ОС IOS. Розробкавеб-сайтівуHTML, CSS і
JavaScript. Електроннакомерціявеб-розробкаі маркетинг. Розроблення
інтегрованихданих-DrivenдодатківзадопомогоюXML. Людино-машинна
взаємодіяі UI Design

MS - комп’ютерні науки: Software
Engineering
Метод: Інтернет
Ступінь: Master
Акредитованашкола: так
Доступнафінансовадопомога: так
Необхіднаумова: бакалавр

Навчанняаналізуватиі вирішуватибізнес-завданнязі стратегічними
SoftwareEngineeringSolutions, EmergingTrendsSoftwareInc, хмарнихобчислень і
мобільнихпристроївінтеграції. Управління
SoftwareEngineeringTeam.AdvancedUIDesignі програмногозабезпечення.
Зручність і простота.Java– курсіз програмування. МережатаOS-основи.Бази
даних, основні поняттятаможливості. Програмнезабезпечення. Планування
додатківі стратегія

file://Y:/Корчевский/Корчевский ДАК/https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&u=http://info.itcareerfinder.com/forms/colorado-technical-university?program=10177&publisher=itcareerfinder.com&usg=ALkJrhgpi8EEYDiC_t5LYRuVgz
file://Y:/Корчевский/Корчевский ДАК/https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&u=http://info.itcareerfinder.com/forms/american-intercontinental-university?program=9525&publisher=itcareerfinder.com&usg=ALkJrhh9Y9ajQYNdUZeM
file://Y:/Корчевский/Корчевский ДАК/https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&u=http://info.itcareerfinder.com/forms/colorado-technical-university5program310091&publisher3itcareerfinder.com&usg=ALkJrhjhvx1f3PGxNEf5ByUYn6
file://Y:/Корчевский/Корчевский ДАК/https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&u=http://info.itcareerfinder.com/forms/colorado-technical-university5program310091&publisher3itcareerfinder.com&usg=ALkJrhjhvx1f3PGxNEf5ByUYn6
file://Y:/Корчевский/Корчевский ДАК/https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&u=http://info.itcareerfinder.com/forms/colorado-technical-university?program=10091&publisher=itcareerfinder.com&usg=ALkJrhjhvx1f3PGxNEf5ByUYn6
file://Y:/Корчевский/Корчевский ДАК/https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&u=http://info.itcareerfinder.com/forms/kaplan-university5program314948&publisher3itcareerfinder.com&usg=ALkJrhi90klHdsCUydfAcNhUUnJyMWd2mQ
file://Y:/Корчевский/Корчевский ДАК/https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&u=http://info.itcareerfinder.com/forms/kaplan-university5program314948&publisher3itcareerfinder.com&usg=ALkJrhi90klHdsCUydfAcNhUUnJyMWd2mQ
file://Y:/Корчевский/Корчевский ДАК/https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&u=http://info.itcareerfinder.com/forms/kaplan-university5program314948&publisher3itcareerfinder.com&usg=ALkJrhi90klHdsCUydfAcNhUUnJyMWd2mQ
file://Y:/Корчевский/Корчевский ДАК/https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&u=http://info.itcareerfinder.com/forms/kaplan-university?program=14948&publisher=itcareerfinder.com&usg=ALkJrhi90klHdsCUydfAcNhUUnJyMWd2mQ


У США вжепонаддесять роківчиннийнафедеральномурівні освітній

стандарт “Computing Curricula 2005”, який регламентує структуру і зміст

навчальних програм дисциплін у галузі ІКТ за відповідними напрямами

підготовки ІТ-фахівців. Задля класифікації освітніх програм і професійних

кваліфікацій у країні діє класифікатор освітніх програм (КОП – 2000) та

класифікатор професій(O*NET Classification).

Навчальні плани в американських ВНЗ складають 30-60 кредитів

(10-20 навчальних дисциплін). У розробленні навчальних планів для

магістрантів беруться до уваги: науковість змісту планів, цілісність,

систематичність і послідовність, елективність, гнучкість, індивідуалізація,

практичність, свідомість йактивність студентів, професійнаспрямованість.

Вимоги зазначених вище документів поширюються і на систему

дистанційної освіти[556, с. 4].

Дослідження досвіду підготовки ІТ-фахівців у США дало змогу

виявити, що в цій країні функціонують профільні інтегровані курси, які

допомагають здобути ІТ-фах та/або підвищити професійний ІТ-рівень:

Beginner, Intermediate/Advanced, Beginner/Intermediate, Intermediate, ALL,

Beginner/Intermediate/Advanced. Розгляньмо деякі з них (Crafted lovingly in

Orlando, Florida) [561] (рис. 2.5; продовж. Дод. А).

The O’Reilly School– вступ до HTML і CSS. Курс школи O’Reilly є

програмою, що заснована на навчальному курсі викладання основ HTML і

CSS для веб-дизайну. В основу курсів покладено різні типи занять.

Результати вивчення курсу втілюються у веб-сайтах проекту, які викладач

подаєдлярозглядуйоцінювання.



Рис. 2.5. Узагальнена інформація про підготовку ІТ-фахівців у США (штат Орландо “Learn How to Code”)



The Tea Leaf Academy – Tea Leaf Academy є курсом для веб-

розробників. Складається він із трьох частинта передбачає використання

Ruby як частину веб-розроблення. Кожна частина являє собою

чотиритижневий курс, заснований напопередньому курсі, тапоєднуєв собі

основи і тонкощі використання Ruby для розроблення, тестування та

виконанняцілейвеб-розроблення.

Thinkful.com – веб-сайт онлайн курсу, що охоплює низку тем – від

Front-End розроблення до програмування на Ruby і Python. Замість

ексклюзивного курсу, заснованого на відеоуроках, Thinkful дає студентові

можливість мати наставника, який допомагатиме створювати сайти проекту

підчасвивченнякурсу.

Practical Java Script – практичний курс для підвищення рівня

початківців (від нульового до просунутого рівня). Навчальні задачі

відображають прості вимоги до розроблюваних додатків і можливість

використання різних методів мови JavaScript для того, щоб виконати ці

вимоги. Щотиждня учні можуть задавати запитання інструктору. Він

відкритийдлязворотногозв’язкуі надаєдопомогустудентамонлайн.

CodeSchool– інтерактивнанавчальнаплатформа, якаспеціалізуєтьсяна

HTML / CSS, JavaScript, Ruby, і IOS. Особливістюплатформиєте, щокожен

курс встановлюється як весела гра, містить також тематичну музику.

Призначений для програмістів із середнім та початковим рівнем. Вісім

вступних курсів, що достатньо підходять для початківців, є повністю

безкоштовними.

Простий CSS – передбачає досить легкий курс навчання веб-

програмування, зокрема– з використаннямкаскаднихтаблиць стилів, аледля

більшвисокогорівня, наприклад, розробкаFront-Endпрограмнихпродуктів.

Длякористувачапропонуєтьсявивчатибільшскладні теми, такі якспецифіка

розроблення, анімації і адаптивнийдизайн. Натакихкурсахможнаоволодіти

кращимиприкладамироботиз CSS і створеннямадаптивнихвеб-сайтів.

Pluralsight– забезпечуєпідтримкувступногокурсуосноввикористання
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HTML, який охоплює правила HTML-розмітки як основу будь-якого веб-

додатку. Курс містить відео-фрагменти, кожний із яких розповідає про

окремі елементивHTML специфікації: текст, спискиі таблиці.

Як вдалий приклад організації навчання майбутніх ІТ-фахівців можна

розглянути інтеграційне планування досліджень у процесі підготовки

магістра в галузі інформатики інженерії (MIE, Університет Коїмбри), який

дозволяє досліджувати внутрішні і зовнішні взаємодії зі спрямуванням на

якість та задоволення потреб ринку праці (науково-виробнича частина).

Зазначене гарантує для студентів, які мають ступінь бакалавра, подальше

продовженнянавчання, залученнястудентівз іншихВНЗ, наданняїмдосить

ґрунтовного професійного рівня і створює перспективу продовжувати свої

дослідженнянарівні 3-гоциклу(докторантури) (рис. 2.6).

Примітно, що MEI досить уважно відстежує навчальні рекомендації

ACM та IEEE, адаптуючи їх до єдиних характеристик національних

кандидатів, логіки мобільності в освіті європейського простору, а також

рекомендацій, зібраних на великій панелі (зокрема, EDP, PT, PT-SI, PT-

Inovação, Deloitte, PT-SAPO, ISA, Гобелен, Critical Software тощо)

національнихроботодавців.

Магістратура в галузі MEI пропонує чотири напрями спеціалізації

відповідно до рекомендацій навчальних програм ACM та IEEE, а саме:

зв’язок, послуги й інфраструктура; інтелектуальні системи; інформаційні

системи; SoftwareEngineering. Ці спеціалізації покликані задовольнити

потребиринкупраці відповіднодоміжнародногорівня.

Історія науки в Університеті Коїмбри – проект, який спрямований на

дослідження історії науки в Каліфорнійському університеті від часів

заснування старого коледжу Ісуса, єзуїтської школи (1547) й аж до 1933 р.,

коли починається ера нової держави. За результатами досліджень,

формуєтьсяперспективасинтезунауковихоб’єктівйінструментів.
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Рис. 2.6. Інтегровані курси Університету Коїмбри

Інститут міждисциплінарнихдосліджень Університету Коїмбри провів

міждисциплінарний колоквіум “Бачення Світу” (2015) з нагоди

Міжнародного року Світу та 725 ювілею Університету Коїмбри і другої

річниці йогокласифікації ЮНЕСКО яксвітової спадщини.

ComputationalBiology@UC – ініціатива, яка об’єднує групи в

Університеті Коїмбри, що виконують дослідження в галузі обчислювальної

біології, багато масштабного моделювання складних біологічних систем

тощо.

Ступінь бакалавра або магістра інформатики інженерного факультету

Університету Коїмбри популярнийу бізнесі, про що свідчить повна

зайнятість випускників цього вишу в престижних національних і

http://www.uc.pt/en/iii/initiatives/cbuc
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міжнародних компаніях. Узагалі, DEI-випускники працюють у сферах

програмного забезпечення (наприклад, Nova base Critical S / W), послуг

(банківськасправа, страхування, енергетика), телекомунікацій (PT, Vodafone

і Oni), дизайну, консалтингу, державногоуправління у хімічній, целюлозно-

паперовій промисловості, машинобудуванні, а також у галузінаукових

досліджень і технологічних розроблень університетів і політехнічних

інститутів.

Загальні курси, якіявляють собою30 ECTS, тобто¼ курсу, відвідують

всі студенти магістратури в галузі MEI. Курси центрального кола

(спеціалізації) вивчають всі студенти, що опановують тематичні варіанти.За

мету ставиться поглиблена підготовка майбутніх фахівців із загальних

(основних) тем. Університетпропонує24 ECTS дляспеціалізованихкурсів.

Навідкритихфакультативахздійснюєтьсягнучкапідготовкастудентів,

щоб ті мали змогу вибирати теми, які відповідають їхнім потребам і цілям

навчання. Водночас факультативні предмети, зазвичай, вирізняються

інтегративністюі більшоютехнологічністю.

Курси певного тематичного варіанта разом із додатковими

факультативами можуть бути опціями для студентів, що опановують інші

тематичні варіанти.

Навчання магістрантів у галузі дизайну та мультимедіа передбачає

отримання ґрунтовної міждисциплінарної підготовки, і спрямовується на

здобуття знань, формування навичок і компетентностей, які дадуть змогу

випускникам досліджувати нові ІТ з використанням інноваційних підходів.

СтудентивчатьсястворюватиІТ-продуктиі ІТ-послугиз новимимедіачерез

поєднання навчання, зокрема в галузі дизайну, з елементами ІТ. Водночас

вони набувають досвіду працювати в мультидисциплінарних командах й

ефективно використовувати ІТ, щоб адаптувати їх до сприйняття

навколишнього світу. Зауважимо, що така магістерська підготовка

здійснюється в основному для галузей, пов’язаних із дизайном взаємодії,

дизайнінтерфейсом, веб-дизайномі цифровимвиробництвом.
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Такийпідхідорієнтованийнаформуваннякомпетентностей, виявлення

загальнихі фаховихнавичок, які стосуютьсядругогоциклувгалузі дизайнуі

мультимедіа. Методологічні варіанти інтегровані в навчальний план таким

чином, щоб збалансувати інструментальні, системні й міжособистісні

компетентності урамкахкожногокурсу.

Майбутні фахівці в галузі дизайну і мультимедіа набувають навичок

інтерактивних рішень у розробленні дизайну, у них формуються здатності

розробляти творчі інноваційні рішення, вести переговори, координувати

багатофункціональні проектні групи і встановлювати зв’язок з експертами в

ІТ-галузях.

Відмінною рисою сучасної методологічної ситуації, яка склалася в

освіті НімеччинийАвстрії, єтенденціядотеоретичногооформленняпозицій

і концепцій, що стосуються проблеми міждисциплінарноcті. У цих країнах

успішнофункціонуєгрупакомпанійтаінститутів, доякихналежать:

 Інститут міждисциплінарного навчання і дослідження (нім.:

InstitutfächerübergreifendenStudierensundForschense.V.);

 Асоціація міждисциплінарної освіти (нім.: Vereininterdisziplinäre

Bildunge.v.);

 Інститут міждисциплінарного дослідження проблем туризму при

Університеті в м. Зальцбург (InstitutfürinterdisziplinärerTourismus forschung

EinForschungsinstitutanderUniversitätSalzburg);

 Міждисциплінарний факультет університету м. Росток

(InterdisziplinäreFakultätinRostock);

 Міждисциплінарна Вища школа “Міжкультурна освіта, естетика,

зв’язок” (Interdisziplinäres Promotionskolleg “Interkulturalitätin Bildung,

Ästhetik, Kommunikation”);

 Міжгалузевий інститут з філософії та історії науки в Університеті

Ерланген-Нюрнберг (Universität–Zeitschriftfürinterdisziplinär Wissenschaft

Universität);
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 ZES, Центр європейських досліджень (міждисциплінарні роботи з

основних тем: сталий розвиток, міграція, меншини, мультикультуралізм,

майбутнєдемократичнихінститутіві жінокуЄвропі);

 ZIF, Центр міждисциплінарних досліджень, м. Білефельд

(організаціяміждисциплінарної роботивдослідницькихпроектах);

 ZIIS, Центр міжнародних і міждисциплінарних досліджень в

Університеті м. Відня (сприяння розвиткові міждисциплінарних досліджень

та навчання й установ, проведення інноваційних досліджень разом з

університетами).

Поява офіційно оформлених науково-дослідних й освітніх структур

свідчить про прогресуючу тенденцію в розвитку міждисциплінарності як

соціокультурного і методологічного феномена, атакож своєрідного маркера

зміниметодологічногодискурсу.

Важливим є досвід Університету Осаки (Японія), де розроблено

автентичнусистемупідтримки, заякої:

а) здійснюється міждисциплінарнаосвіта, якаспрямовує користувачів

наздобуттяпотрібнихїмзнань;

б) упроваджуються освітні програми і курси, які відповідають

побажанням кожного користувача у виборі свого життєвого проекту. За

допомогою цієї системи розробляються нові освітні програми з

використанням відповідних курсів, зокрема тих, що пропонуються в

аспірантурахрізнихуніверситетівтаУніверситетуОсаки.

Учені виявилибажанняформувати, разомз університетами“структуру

знань”. Зацієюструктуроювищаосвітаскладаєтьсяз кількохкурсів, кожний

з яких дає студентам знання. Знання, викладені в освітніх програмах,

структуруються в такій формі, що курси охоплюють основну освітню

програму[567].

Міждисциплінарні освітні програми формують структуру знань у

вигляді графіків, які наочнопідтверджують схожість, семантичнузв’язаність

й інші аспекти змісту програми, декомпоненти курсів використовуються як

вузли(рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Система підтримки розвитку освітньої програми

в Університеті Осаки

Іншими словами, вибрані навчальні програми проявляються за

допомогою графічної структури. Чим більшою мірою подібні між собою

навчальні плани, тим меншою буде відстань між вузлами. Подібність

навчальних планів досягається через відбір академічної термінології, яка

міститьсявнавчальнихпрограмахтавизначенні ступеняперекриванняодин

одного. Вершинирозташовані такимчином, абивеличиназначень подібності

й відстань були обернено пропорційні, а подібні вузли знаходилися на

однаковій відстані один від одної. Коли місце розташування певного вузла

переміщують вручну, вона, відповідно до цього алгоритму, буде відтворена

на інших вузлах. Академічна термінологія відображатиметься при виборі

кожноговузла.
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Як стверджують автори, задопомогоютакої освітньої системи можна

розроблятинові освітні програми.

Поділяємопогляди дослідників, щосистеми освіти в різнихкраїнахза

їх культурно-національної різноманітності й специфіки економічного

розвитку вирізняються двома тенденціями, зокрема переходом до

професійних стандартів, що ґрунтуються на результатах та системним

описом кваліфікацій в термінах професійних компетентностей [373]. У

зв’язку з цим створюються міжнародні та європейські організаційні

структури з упровадження “Євро паспорта” – сертифіката, в якому будуть

означені засвоєні випускникомВНЗ компетенції і кваліфікації, що пройшли

процедуру взаємовизнання. Доповнюватиме сертифікат європейське резюме

з відомостямипроосвоєні спеціальні професійнійключові компетентності.

Особливароль урозробленні міждисциплінарнихпрограмвідводиться

соціально-гуманітарним предметам, що зумовлено загальною тенденцією

актуалізації змістуосвітичерез її гуманізацію. Гуманітарні науки, інтегруюча

сутність якихорієнтовананаособистість людини, значноменшеуособлюють

“традиційні” навчальні дисципліни через зосередження уваги власне на

людських стосунках, котрі зазнають впливів змін у суспільно-політичній

організації суспільства. Неефективність багатьох традиційних “предметних

програм”, що не виконують відповідні навчальні функції, навела

американських учених на думку про необхідність використання зазначеної

вище цінної якості гуманітарних наук – спрямованості на особистість

студента.

Підґрунтям створення Інституту високих технологій (ІВТ) Київського

національного університету імені Тараса Шевченка стала ідея

фундаментального міждисциплінарного підходу до підготовки науковців

новогопокоління. ОсновоположнимизавданнямиІВТ визначенотакі:

 побудова цілісної системи підготовки та перепідготовки дослідників

нової генерації, здатних розв’язувати проблеми природничих наук,

проводити наукові дослідження, що вимагають глибоких фундаментальних
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міждисциплінарнихзнань, творчогомислення, навичок роботинасучасному

дослідницькомуі технологічномуобладнанні;

 створення співтовариств науково-педагогічних кадрів із метою

розв’язання актуальних науково-технічних проблем, а саме – проведення

комплекснихдосліджень з використаннямвисокихтехнологійтадосліджень

з фізики, хімії і біології, а також технологій, які безпосередньо або

опосередкованостосуютьсяцихпроблем;

 розв’язання проблем енергетики: пошук новітніх джерел енергії,

економічновигіднихтаекологічночистихзасобівїї використання;

 моделюванняі створенняприладів, пристроївтасистемнаоснові нових

науковихрозроблень.

До завдань ІВТ належить виховання у майбутніх фахівців широкого

світоглядуі творчогомислення, формуваннявмінь розв’язуватинестандартні

задачі та уявлень про сутність щільної наукової міжнародної співпраці.

Засвоєння в ІВТ фундаментальних міждисциплінарних природничих знань,

разом з продуманою гуманітарною підготовкою позитивно впливає на

підготовкувисокопрофесійнихйосвіченихфахівцівдлярізнихгалузейнауки

[176].

Особливого розгляду потребує досвід упровадження

міждисциплінарної технології у технічному ВНЗ. Попри певне ототожнення

процесів гуманізації та гуманітаризації освіти (що, на нашу думку,

неправильно), науковці стверджують, що ці процеси доповнюють один

одного і мають розглядатись у взаємозв’язкуз інтегруваннямз процесами

фундаменталізації освіти[447].

Під гуманізацією освіти дослідники розуміють створення умов для

самореалізації, самовизначення студента в просторі сучасної культури,

відкриття у ВНЗ гуманітарної галузі, що сприятиме виявленню творчого

потенціалуособи, формуваннюноосферногомислення, цінніснихорієнтацій

і етичних якостей з подальшоюїх актуалізацієюу професійній і суспільній

діяльності. Гуманітаризація освіти, зокрема технічної, передбачає
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розширення переліку гуманітарних дисциплін, поглиблення інтеграції їх

змістудлянабуттясистемногознання[113].

На підставі викладеного з’ясуємо основні положення концепції

гуманізації і гуманітаризації освіти, асаме:

 комплексний підхід до проблем гуманізації освіти, який передбачає

поворотдотворенняцілісної людини, гармонізуванняїї буття;

 упровадження гуманних технологій навчання і виховання студентів у

технічнихВНЗ;

 навчання на межі гуманітарних і технічних галузей (на лінії поділу

живого і неживого, духовного і матеріального, біології і техніки, екології і

техніки, суспільстваі технології тощо);

 забезпеченняміждисциплінарності восвіті;

 функціонування циклу соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ як

фундаментальногоі початково-освітнього;

 подолання стереотипів мислення, утвердження засад гуманітарної

культури.

Завдяки гуманізації освіти посилюється увага до розширення

номенклатури навчальних дисциплін гуманітарного циклу й одночасного

збагачення природничо-наукових і технічних дисциплін матеріалом, що

розкриває боротьбу наукових ідей, людські долі вчених-першовідкривачів,

залежність соціально-економічного і науково-технічного процесу від

моральнихякостейвченого, йоготворчихздібностей.

Із цього виходить, що перспектива оновлення і актуалізації

гуманітарної освіти зумовлені, з одного боку, взаємопроникненням

природничо-наукових і гуманітарних дисциплін, а з другого – посиленням

ролі гуманітарної освіти.

Отже, відповіднодорозвиткуідеї інтеграції змістуосвітивпедагогіці

ширше розглядаються функції міждисциплінарних зв’язків, як-от:

філософські, загальнопедагогічні, дидактичні йметодичні. Міждисциплінарні

зв’язки як педагогічна категорія є комплексною, багатоаспектною
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проблемою, що пов’язана з предметною структурою змісту підготовки

фахівціві відображаєтьсявметодах, формахі засобахнавчання[530].

Основу міждисциплінарності в навчанні становить міждисциплінарна

природасучасногознання. Тутпереважають дванапрями:

1) інтенсивневпровадженняуВНЗ дисциплінгуманітарногоциклу;

2) збагачення гуманітарних спеціальностей і дисциплін основами

технічногоі природничо-науковогознання.

З використаннямміждисциплінарного підходу до навчанняу студентів

формуються глобальне і нестандартне мислення, здатність розв’язувати

комплексні проблеми, що виникають на межі різних галузей, та

встановлювати взаємозв’язок фундаментальних досліджень, технологій і

потреб виробництва й суспільства, виробляються вміння оцінювати

ефективність тієї абоіншої новації, організовуватиїї практичнуреалізацію.

Дослідженняпоказують, щометодологічнийаспектгуманітарної освіти

може бути виражений вимогою: кожний технічний університет поєднував у

собі сучаснийкласичнийгуманітарнийуніверситетєвропейськогозразка. Для

інтеграції знань з гуманітарних дисциплін у навчально-виховний процес

технічного університету, доцільно впроваджувати “метапредмет”, який

складаєтьсяз кількохдисциплінгуманітарногоциклу.

Основними засадами формування системи інтегрованих знань

студентівтехнічнихуніверситетівцілісність загальної і професійної культури,

професійнаспрямованість, креативність, гуманізація.

Відповідальним і дієвим напрямом гуманітарної освіти в технічному

університеті є опанування іноземних мов. Сучасні методи і методики їх

викладання адаптовані до будь-якого темпу навчання та до можливостей

самонавчання і використання мови як засобу збагачення особистості

гуманістичнимицінностямиі навичкамикультурногоспілкування[556].

Одним з прикладів поєднання оволодіння іноземними мовами і

формування готовності до виконання вузькоспеціальних функцій є

організаціяроботикафедр управлінняпроектамиЛьвівськогорегіонального
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інституту Національної академії державного управління при Президентові

України. Слухачів кафедри управління проектами готують для роботи у

галузях інвестиційної діяльності, методології управління проектами,

експертизи проектів, ІТ проектного менеджменту, професійно орієнтованої

іноземної мови тощо.Як синтетична дисциплінауправління проектами

об’єднуєі спеціальні, і професійні знання, щоїхнабувають слухачі упроцесі

вивчення загальних закономірностей і особливостей реалізації проектів –

будівельних, інноваційних, освітніх, екологічних, дослідницьких, соціальних,

реорганізаційних, розвитку громад і регіонів тощо. Методи управління

проектами дають фахівцеві змогу визначити цілі проекту таздійснити його

обґрунтування, виконати експертизу проекту, виявити його структуру,

встановити обсяги та обґрунтувати джерела фінансування, сформувати

персонал виконавців,окреслити строки реалізації проекту наоснові графіків

виконання робіт, розрахувати необхідні ресурси, сформувати кошторис і

бюджет проекту, оцінити проектні ризики, забезпечити контроль виконання

проектутощо.

У навчальному процесі, здійснюваному на кафедрі управління

проектами, використовуються інтерактивні методи та новітні дидактичні

технології, атакож проводяться індивідуальне і групове навчання, проектна

робота. Теоретичні заняття і практичні навички, набуті під час навчання,

дають випускникам змогу ефективно управляти проектами відповідно до

вимог світових стандартів. Упровадження міждисциплінарного підходу

сприяє формуванню услухачів і магістрів сучасного мислення, активного

ставленнядожиття, уміннядосягатимети[442].

Дляздійсненняефективної підготовки магістрів управлінняпроектами

значущими є інтегральний підхід таМДТН, що реалізуються відповідно до

принципу загальної широкопрофільної підготовки в поєднанні з глибокими

професійними знаннями. Після завершення навчання слухачіє професійно

підготовленими в управлінському, економічному, фінансовому, психолого-

педагогічному, інформаційному відношеннях. Отримавши дипломи
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державного зразка, випускники мають можливість пройти сертифікацію за

програмою Міжнародної асоціації проектного менеджменту (англ.:

International Project Managеmеnt Association–ІРМА). Систему сертифікації

професійних проектних менеджерів побудовано на базі Міжнародного

стандартуІСВ ІРМА урамкахсистемиІРМА-4-L-C. Сертифікаціюпроводять

міжнародні асесори, сертифікати реєструються у базі даних центрального

офісуІРМА (Швейцарія, м. Цюрих).

Дослідження показують, що МДТН застосовується для підвищення

кваліфікації викладачів. Так, сучасну технологічну систему впроваджено на

факультеті підвищення кваліфікації (ФПК) Національного медичного

університетуімені О. О. Богомольця(цикл“Основипедагогікитапсихології

у вищій медичній освіті”). Як відзначає Ю. Марушко МДТН

використовуєтьсявдвохаспектах:

1) на основі цих технологій здійснюється психолого-педагогічне

вдосконаленняфахувикладачів;

2) слухачі ФПК оволодівають цими технологіями з метоюподальшого

використання у педагогічній практиці. Для підвищення педагогічної

майстерності викладачі освоюють такі технології:

– інтерактивні;

– проблемногонавчання;

– візуалізації;

– тренінгові;

– фундаменталізації;

– ситуативногомоделювання;

– алгоритмізації, стандартизації;

– організації тазабезпеченнясамостійної роботистудентів(СРС);

– діагностикиякості освіти;

– інформаційно-комп’ютерні;

– міждисциплінарні.
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У контекті дослдження виникає необхідність розкрити специфіку

застосування синергетичного методу до організації в педагогічній освіті.

Синергетика, зазначає А. Мірошниченко, – середовище процесів

взаємопогоджування, виваження знань окремих навчальних дисциплін та

предметів на рівень системних універсалій, а відтак експансії цих знань в

інші галузі людської практики. Ідеї теорії самоорганізації, щорозглядаютьсяв

наукових працях її засновників – С. Курдюмова, І. Пригожина, Г. Хакена

впроваджуються у гуманітарному середовищі. Ідеї синергетики відображено

таописаноупрацяхфілософів, психологів, фізіологіві педагогів (М. Бахтін,

Л. Виготський, М.Левшин, О. Леонтьєв) [337].

Потужний евристичний потенціал має міждисциплінарний

(асоціативний, горизонтальний) підхід, як трансдисциплінарний зв’язок,

найчастіше з символьними мотивами. Завдання, сформовані відповідно до

універсального міждисциплінарного підходу, ефективно розв’язуються

методами цього підходу в найрізноманітніших галузях людської діяльності.

Принципово цей підхід є іншим холістичним способом, підходом,

заснованимнаметоді, аненазавданні. З оглядунасказане, дозавдань освіти

належить подолати дискретність навчальних дисциплін та навчання,

створити нові підходи до викладання, які змінять ідеологію навчально-

виховного процесу. Виділяють п’ять принципів синергетики, зокрема:

нелінійність, нестійкість, незамкненість, динамічнаієрархічність, можливість

спостереження.

Названі принципихарактеризують фазитрансформації, самоорганізації

і відновленнясистеми(припиненняйіснуваннястарогопорядку, динамічний

хаос, випробування, альтернативи розвитку, народження нового порядку).

Звичайно, це відбувається завдяки позитивним зворотним зв’язкам, що

посилюють у системі зовнішні збурювання. Натомість умовою існування

лінійностіє стан рівноваги системи. Отже, освіта вчить вирішувати в

основномулінійні завдання, розвиваючи в людей “лінійну” інтуїцію, ілюзію
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простоти світу. Визначальною властивістю лінійних систем уважають

принципсуперпозиції, заякимсумарішень єрішенням.

Розгляньмопринциписинергетикидетальніше, зокрема:

1. Нелінійність – принцип цілісності, наявності меж дії законів,

порушення принципів суперпозиції і адитивності в певному явищі.

Колективні дії не зводяться до простої суми незалежних дій (результат не

пропорційний зусиллям; ціле не є сумою його частин). Нелінійним є

прийняттярішеннязанеповністюдетермінованої множиниподій.

2. Незамкненість (відкритість)  ієрархічний рівень може

розвиватися, ускладнюватися тільки через обмін речовиною, енергією,

інформацією з інших рівнів. Зі зміною цих потоків система проходить

послідовні біфуркації. При переході від одного стану гомеостазу до іншого

(ділянкатривкої нелінійності) системастаєвідкритоюнаточці нестійкості.

3. Нестійкість – сингулярність як необхіднаякість межі, неминучість

альтернатив, вибору, біфуркації. Точка нестійкості (сингулярності) є

найсприятливішим станом для керування системою. Уводячи систему в

несталий стан, точку нестійкості, позбавляємо її від адаптивних

спроможностейгомеостазу– негативнихзворотнихзв’язків. Станнестійкості

(вибору) системи називають точкою біфуркації. Виникає вона у будь-якій

ситуації появи нової якості й характеризує межу між новим і старим.

Значущість сингулярності виявляєтьсяв тому, щов її точці можнавпливати

несиловим(інформаційним) способомнаповедінкусистеми.

4. Динамічна ієрархічність (емерджентність) – основний принцип

проходження точки біфуркації, становлення системи, породження та

руйнуванняієрархічнихрівнів. Цей принцип засвідчуєпоявунової якості по

горизонталі, тобто на одному рівні. При цьому повільна зміна параметрів

управління мегарівня спричиняє появу точки біфуркації, нестійкість на

макрорівні й перебудову структури. В освітній галузі емерджентність

імплантується в інноваційні механізми формування ініціатив і нових

навчальнихпрограм.
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5. Можливість спостереження  принцип, який засвідчує

обмеженість (відносність) уявлень людинипросистему.

Синергетика описує складні системи, які мають властивість

розвиватися – природні, технічні й гуманітарні (освіта, педагогіка). В

освітнійпроцессинергетикавпроваджуєтьсязатрьоманапрямами:

– спіральногосходженнячерез усвідомленняцілісності світузасобами

інтегративнихкурсів, які відображають проявисинергетикивосвіті;

– упровадження до навчальних дисциплін матеріалів, що ілюструють

принципи синергетики. Для цього визначають розділи, де вивчаються

процеси виникнення нового (тут доречно використовувати мову

синергетики);

– створення міждисциплінарного простору в освіті припускає

прийняттяі постійневикористаннявикладацькимколективомсинергетики

як загальнонаукової методології. В освітньому процесі синергетичний

підхід застосовується для формування особистості нової генерації.

Кращимизразкамиціліснихсинергетичнихпідходіввважаютьсяприклади

педагогічної майстерності йавторськихметодик.

Для ІТ-освіти, як відкритої системи, перспективним є варіативний

напрям розвитку. У багатокомпонентній системі освіти, якій притаманні

позитивній негативні зворотні зв’язки структури і підсистеми постійно

переходять з одноговпорядкованогостанувінший. Процесисамоорганізації

в освітній системі стають джерелами інновацій. Кількісні та якісні

характеристики цих процесів визначаються внутрішніми умовами і

зовнішнімвпливомнасистему. У суспільстві існуєпотребаврізноманітності

змісту освіти, що стимулює процеси самоорганізації. Однак система

керування освітою намагається зберегти свою цілісність, тож недостатньо

переймається перспективними запитами суспільства. Втім відомо, що

“складне еволюційне ціле” містить у собі велику кількість структур і

підсистем, швидкість розвиткуякихне збігаєтьсяз темпами розвиткуцілого

[337].
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2.3.1. Проблемиінтеграції зміступрактично-технічної підготовки

майбутніхІТ-фахівцівуконтексті освітніхпарадигм

Дослідженні освітніхпроцесівдругої половиниXX ст. засвідчують, що

головними тенденціями розвитку світової та вітчизняної освітніх систем є

поширення і поглиблення фундаменталізації, посилення гуманістичної,

загальнокультурної, інформаційної і духовної складових освіти.Вищаосвіта

спрямовується на формування у майбутніх ІТ-фахівців системного і

міждисциплінарного підходів до аналізу складних професійних ситуацій,

мотивації досамонавчанняі самовиховання, атакожрозвитокміжкультурної

сенситивності, цілісного діалектичного, стратегічного мислення, виховання

соціальної і професійної мобільності.

З огляду на раціональні чинники ринку праці абітурієнти вибирають

такі професійні (основні) профілі дизайну і мультимедіа: дизайнер

мультимедійнихпрограм; веб-дизайнер; інтегрованийдизайнер; конструктор

зв’язку; конструктор інтерфейсу; фахівець зі створенняцифровогоконтенту;

веб-програміст; програміст; фахівець зі створенняпрограмногозабезпечення;

фахівець з інформаційних систем; графічний моделювальник; дослідник у

галузі дизайну і мультимедіа; ігровий дизайнер. Явне або опосередковане

поєднанняубагатьохіз зазначенихвищеназвахспеціальностейдвохі більше

традиційних галузей діяльності спонукає до висновку щодо загальності і

закономірності такого поєднання і необхідності його відображення у

підходахдомодернізації системиосвіти.

Отже у недалекому майбутньому система освіти потребуватиме

докорінногоперегляду більшості уявлень протрадиційну освітнюпрактику.

Поділяємо погляди Д. Чернилевського, що нині на порі говорити про таку

модель навчальногопроцесу, якадасть змогурозкриватиі розвиватитворчий

потенціал, формувати в студентів готовність діяти, адже чим більше видів

діяльності з меншими витратами може здійснити навчений, тим ідеальніша

системайогопідготовки з точки зорунадсистеми (суспільства) [527, с. 113].
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Безперечно, реально захищеною соціально та фахово може бути лише

всебічно освічена людина, здатна гнучко й оперативно реорганізувати

напрям і зміст своєї професійної діяльності відповідно до зміни технологій

абовимогринкупраці.

Із сказаного випливає, що вузькопрофесійна підготовка повинна

поступововилучатисяз системиосвітитапереходитидосферивиробництва

й іншої професійної діяльності. До завдань розвитку сучасної освіти

належить наповнення гуманітарної освіти циклом загальних природничо-

наукових дисциплін, априродничо-наукову і технічну освіту – циклом

загальних гуманітарних дисциплін. На часі – конструктивне розв’язання

проблеми інтеграції фундаментальної освіти і професійного навчання.

Воднораз освіта стає умовою і засобом інтеграції суспільних, наукових і

виробничихсил[527, с. 150].

Отже, нинішній поступ суспільстві цивілізацій висуває перед освітою

принциповонові проблеми. Наприкінці XX ст. відбуваютьсядокорінні зміни

в парадигмі освіти, зокрема, в її методології. Парадигма, що відображала

сутність індустріального суспільства, інтереси його членів, детерміноване

пізнання та однозначні оцінки, поступово замінюється методологією

інформаційного суспільства, плюралістичного пізнання і ймовірнісного

оцінювання.

Протягом тривалого часу головною рисою соціально-економічних

систембулаїхадаптивназдатність. Натомість з уходженнямвінформаційне

суспільство основним стає уміння швидкої трансформації [491]. Постійне

поповнення і відновлення знань єнеобхідноюумовоювисокої кваліфікації і

компетентності працівників у вибраній професії. Система підготовки

фахівцівмає зважати на умови й обставини, в яких житиме і працюватиме

майбутній фахівець, а це вимагає відповідної адаптації змісту системи

навчання.

Парадигма – фундаментальна категорія науки. Стосується вона не

об’єкта науки, а самої наукової діяльності. Парадигма – модель, яка
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відтворює сукупність теоретичних стандартів, методологічних норм,

ціннісних критеріїв [31, с. 24]. Зміни парадигми педагогічної наукинині

тяжіють убікїї аксіологічногоаспекту.

З аналізу наукових джерел з’ясовуємо, що парадигмальна освітня

революція розпочалася на стадії постіндустріального (перехідного)

суспільства. Нині формуються головні елементи і формулюються завдання

освітнього розвитку. Освітня галузь перетворюється на основну форму

життєдіяльності людини і суспільства, відбувається повна переорієнтація

освітньої діяльності на забезпечення умов для саморозвитку особистості,

гармонізацію відносин у суспільстві та забезпечення умов виживання

людства[69, с. 154].

Сутність поняття “парадигмальна освітня революція” є досить

продуктивним для аналізу освітньої ситуації. Однак саме по собі вононе

пояснює тенденцій розвитку освітньої сфери, а лише окреслює

методологічний інструментарій для історико-генезисного та структурно-

функціональногоаналізунової філософсько-освітньої парадигми[434].

Слово “парадигма” (від грец. приклад, взірець) у сучасній педагогіці

вживається як концептуальнамодель освіти. Існує безліч освітніх парадигм

[214]. Н. Коршунова наголошує на методологічній необхідності

однозначного загальнонаукового трактування поняття “парадигма”. Слово

“парадигма” не тотожне значенню “методологія”. З позицій історії науки,

поняття парадигми є ширшим, оскільки пов’язується з періодами

кардинальних змін у науці та виявляється у нових методологічних

настановах. З позиційонтології конкретної науки, більшзагальнимєпоняття

методології, якаможебезконфліктнопоєднувативсобі рисирізнихпарадигм

[257, с. 14].

Гносеологічні йонтологічні аспектиупонятті парадигмивизначаються

інтуїтивним відчуттям зрушень, що відбулися останньої чверті ХХ ст. в

системі “суспільство – культура – наука – освіта”. Глобальні зміни

породжуютьсядуховнимпоступомсуспільства, щоставить заметутворення
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формсоціальногожиття, мисленняі діяльності, орієнтованихналюдину. Але

шляхвід інтуїтивногопізнання дійсності дораціональногодоволі складний.

Вже через це доцільно проявити обережність і не віддавати перевагу

ширшомутлумаченнюпоняття“парадигма”.

В основі формування тієї чи тієї парадигми педагогіки лежать певні

наукові підходи, які відображають історичні, національні, культурні,

соціальні, економічні, науково-технічні, гуманітарні тенденції розвитку

суспільства. Саме так виникли авторитарна, технократична, традиційно-

консервативна, гуманістична, інноваційна й інші парадигми в педагогічній

науці. Безперечно, кожна тенденція є певним науковим відображенням

певних тенденцій в розвитку суспільства, деякої частини світової спільноти

чисвітузагалом, і томумаєправонаіснування[97, с. 41].

Таким чином, педагогічний процес розвивається у напрямі від

репродуктивногодотворчо-креативного, щодаєзмогуздійснюватисистемні

дослідження педагогічного процесу з позицій тих чи інших наукових

парадигм. Зауважимо: системні дослідження окреслюють можливості цих

парадигм щодо створення чи вибору способів, засобів, процедур, методик

дослідженнятаподальшогоаналізуотриманихрезультатів.

Беремо до уваги твердження про те, що інноваційна парадигма

потенційності освіти містить суперечності, які існують в освіті, її рушійних

силах розвитку та створюють теоретико-методологічну основу для

формування нового бачення філософських категорій.Тобто відбувається

усвідомленняфеноменаосвітиякфундаментальної єдності цивілізаційногой

культурного компонента до осмислення розриву між ними, до розгляду

цивілізаційної парадигмиосвітивграничномусинтезі духовної діяльності як

сукупності ідей і принципів, що творять систему, що є теоретико-

методологічними і світоглядними основами освітньої теорії та практики, а

ще, як наслідок, такими, що визначають напрям розвитку людства [507,

с. 62].
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Первиннамодель розуміння освіти – “пайдейя”, що вже поєднувалав

собі цивілізаційний компонент, тлумачилась як стан людини, котра

використала всі свої можливості духовного розвитку, тобто як “кайрос”.

Кайрос – ідеальний образ, результат освіти, що розвиває всі здібності й

здатності людини виконувати будь-яке завдання залежно від життя,

суспільних потреб і вільного покликання [433]. Дослідження цивілізаційної

природи освіти розширюють уявлення і можливості для сприйняття ідеї

різноманіттясвітуяк становленняіндивідуальності впросторі загальності та

длявизнаннянеобхідності покладатисявосвіті назагальнолюдські завданняі

цінності. Цьому сприяє зростаюче взаємопроникнення культур, щопосилює

потребуваналізі проблемосвітивзагальноцивілізаційномуконтексті.

Під педагогічною парадигмою розуміють сукупність стійких,

повторюваних смислових характеристик, які визначають сутнісні

особливості схем теоретичної і практичної педагогічної діяльності та

взаємодіють в освіті незалежно від ступеня і формїх рефлексії [226, с. 87].

Принцип узвичаєної в науці парадигми передбачає методологічну основу

єдності певного наукового співтовариства, що значно полегшує професійну

комунікаціюміж його членами [94, с. 248]. У педагогічній теорії парадигму

з’ясовують як цілісну вихідну концептуальну схему, методологічний

конструкт, якийінтегруєпровідні наукові теорії, моделі розв’язанняпроблем,

щодомінують унауці впродовжпевногоісторичногоперіоду.

Особливість педагогічної парадигми полягає у тому, що вона

розглядається як усталена, звична точка зору, модель-стандарт вирішення

певного класу педагогічних завдань. Утім, у педагогічній науці і передовій

педагогічній практиці вже існують факти, які ставлять під сумнів модель-

стандарт, узвичаєні погляди. Отже, педагогічнапарадигмавідіграєподвійну

роль – з одного боку, полегшує загальний підхід до розв’язання наукових

проблему педагогічній науці, азіншого – дещо заважає сприйняттюнових

ідей, стримуєрозробленняпроблемпедагогічної творчості [69, с. 156].
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Багатоаспектність передбачає міждисциплінарний аналіз явищ і

процесів в освітніх системах. Дослідники віддають належне глибоким і

всебічним концептуально-системним підходам та засадам розроблення

стратегії перспективногорозвиткуосвіти, філософськимосновамполітики у

сфері освіти, моделям школи майбутнього тощо. Річ у тім, що

обґрунтовувати концепції змісту освіти, форм і методів освіти, навчання і

виховання, передбачати змінуосвітніхпарадигмі завчасноїхмодернізувати

доводитьсянауковійпедагогіці [48, с. 14].

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки спостерігаємо

зміцнення її зв’язків із загальнонауковими теоріями – теорією систем,

синергетикою, соціологією, кібернетикою, інформатикою. Не такоюявноює

тенденціявикористанняокремихнауковихтеорій– математичних, фізичних,

екологічних, біологічних тощо, проте вона постійно, хочі повільно

посилюється.

Стаєочевидним, щобез використанняінтеграційнихпроцесівнеможна

домогтися цілісності й ефективності педагогічнихдосліджень. Саме завдяки

інтеграційнимпроцесамможливе толерантне співіснування різнихнаукових

теорій тапідходів. Тому постає проблемарозроблення і використання ідей

інтеграції у теорії і методиці навчання. Основною моделлю є парадигма

дидактичної науки. Проектуваннямоделі починаєтьсяз уточненняструктури

освітньої парадигми, її змістовногонаповнення, тобтометодологічнихоснов.

У цьому сенсі освітня парадигмаєосновоположноюмоделлюдля будь-якої

наукової діяльності, такожі длятеорії проектування[121].

У філософії освіти поняття “парадигма” використовується для

означеннякультурно-історичнихтипівпедагогічногомисленняі педагогічної

дії. В історії становлення педагогічної теорії і практики освітня парадигма

проходить кілька етапів: становлення, завершення і врешті статики, коли

вона стає неактивною і не сприяє розвиткові. Це зумовлює розвиток нової

освітньої парадигми, що реалізується через поширення ідей і принципів
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відмінних від колишніх. Такимчиномпереосмислюються основні поняття і

зв’язки[168].

Різноманіття освітніх парадигм пов’язують з типами історичних

культур. На етапі креативно-педагогічного розвитку, вважає В. Кукушкін,

сукупнимсуб’єктом– об’єктомвиховання буде людськаспільнотазагалом,

тобто настане епоха школи творчості в широкому, філософському її

розумінні. Освіта, переконаний дослідник, має бути поза політикою і

засновуватисятількинаконтексті культури[277].

Освітні парадигми вирізняються освітніми цілями, способами

досягненняцихцілей, розуміннямфункцій навчальногозакладу, характером

педагогічної взаємодії (зокрема, йдеться про світоглядні позиції студентів в

освіті) [277]. І. Колесникова виокремлює науково-технократичну,

гуманітарно-феноменологічну і традиційну педагогічні парадигми [214].

Варто зазначити, що парадигми в педагогіці формувалися під впливом

культурно-історичних умов, суспільного ладу, темпів розвитку суспільства,

тенденцій унауці загаломі педагогіці зокрема, творчої спадщини провідних

учених-педагогіві практиків.

Найдавнішою є езотерична парадигма (езотеричний – від грец.

внутрішній, тобтотой, щомістить таємний, прихований, глибинний сенс). Її

сутність полягаєуставленні доІстинияквічної і незмінної. Істинунеможна

пізнати, стверджують прихильникицієї парадигми, донеї можнадолучитися

в стані осяяння, інсайту. Деякі з її прийомів почасти використовуються в

аутотренінгу, нейролінгвістичному програмуванні, дихальних

методикахтощо.

Традиціоналістко-консервативна (знаннєва) парадигма ґрунтується на

трьохпостулатах:

– перший постулат: в основі освіти лежать базові знання тавідповідні

вміння,навички і способи навчання. Для їх досягнення студенти

оволодівають основоположними інструментами навчання – читанням,

письмомі математичноюграмотністю;
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– другий: зміст освіти становлять дійсно важливі й необхідні знання.

Системаосвіти єакадемічноютаорієнтується набазові галузі науки, аувага

навчальногозакладускеровуєтьсянате, щовитрималовипробуваннячасомі

єосновоюосвіти;

– третій: гуманістичний, за якого велике значення приділяється

етичнимцінностям, передусімзагальнолюдським.

У своїй основі традиціоналістко-консервативна парадигма має ідею

консервативної (впозитивномусенсі) ролі освіти. Метацієї освітиполягаєв

збереженні і передачі молодому поколінню культурної спадщини, ідеалів і

цінностей, що сприяють як індивідуальному розвиткові, так і дотриманню

соціального порядку. Тому зміст навчальних програм ґрунтується на

перевірених часом знаннях, уміннях, навичках, що гарантують

функціональнуграмотність і соціалізаціюособистості. Зацьогоакадемічного

напрямунавчальнийзакладнепов’язуєтьсяз життям.

Технократична парадигма сформувалася в професійній свідомості та

поведінці як похідна від спостережуваних фактів і явищ науково-технічної

революції таїї наслідків. В основі парадигмилежить уявленняпроістину, що

доведена науково обґрунтованим знанням, перевірена практикою. У межах

технократичної парадигми будь-який результат навчально-виховного

процесу здебільшого оцінюється в системі “так – ні”, “знає – не знає”,

“вихований – не вихований”, “володіє – не володіє”. Мета навчання

подається у термінах предметної галузі як еталон, ідеал, норматив, заяким

звіряється рівень підготовки, освіченості, вихованості. Розуміння якості

результату навчання уцьомусенсі пов’язане з оцінюванням готовності чи

неготовності людини виконати певну соціальну функцію. Уявлення про

належні знання таповедінку формується надержавному рівні. Однак набуті

таким способом знання більшою мірою знеособлені, усереднені, обмежені

рамкамивжевідомого, хайі науковообґрунтованого.

Технократична парадигма заснована на логіці недовіри до рівності

пізнавальних можливостей. Звідси і виникнення у світовій педагогічній
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культурі всіляких випробувань, рейтингових рядів, стандартів освіти. При

цьому перевірки згідно з нормативами здійснюються, як правило, без

завважування того, чи створено умови для успішного розвитку дитини,

наскількиорганічнимиєпропоновані стандарти, еталонидляприродитієї чи

тієї людини. Однак, на думку дослідників, саме завдяки цій парадигмі

продукуютьсябагатопедагогічнихтехнологійтацікавихформроботи. Серед

них: лист за трафаретом, белл-ланкастерська система навчання,

алгоритмізація та програмування, комп’ютерні ігри, опорні конспекти і

багато іншого, що допомагає впорядкувати складні педагогічні процеси,

оцінитиїхкількісно, встановитизворотнийзв’язок[277, с. 35].

Попри всі недоліки, технократична парадигма забезпечує високий

рівень знань студентів. Навідміну від попередніх, ця парадигмамаєу своїй

основі не чисто знаннєву або культурну, а все ж таки психологічну

орієнтацію.

Гуманістична (феноменологічна) парадигма розкриває розвиток

особистості, її інтелектуальні потребиі міжособистісні відносини. Її осердям

є гуманістичний підхід до студента, допомога в його особистісному

зростанні. Водночас віддається належне підготовці молоді до життя,

соціальній адаптації тощо. Основний спосіб структурування знань –

культурологічний підхід до освіти. Заснований він наінтеграції навчальних

дисциплін, створенні цілісного образу епохи, культури, на розумінні

співвідношення культури і цивілізації, усвідомленні вагомості кожної галузі

знань у формуванні культури й ін. [277, с. 41]. Швидкість навчання в

гуманістичній парадигмі зумовлюється індивідуальною здатністю суб’єктів

з’ясуватисуть пізнавальної абожиттєвої проблеми.

В. Краєвський виокремлює два напрями можливих змін парадигми

педагогічної науки [263]: зростання ролі міждисциплінарних досліджень в

освіті та посилення впливу інтегративної функції педагогічної науки;

підвищення теоретичного рівня тавизначення статусу педагогіки як науки,

щоспеціальновивчаєосвіту.
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На початку XX ст. загальний обсяг знань, які виробляло людство,

зростав у двічі кожні десять років; у нашчасцей процесзаймаєлише рік.У

недалекому майбутньому, відповідно до прогнозів, загальний обсяг знань

подвоюватиметься кожні кількамісяців. Погоджуємося з аргументацією, що

“…головна тенденція сучасного світу – поновлення знань – передбачає і

розвиток іншої тенденції, яка визначає спрямованість радше на цілісність

знань, ніжнаїхконкретнийзміст, оскількиекспоненціальнийтемпрозвитку

нашогонадзвичайнодинамічногосвітуприводить дотого, щоспеціалізовані

знаннявтрачають своюприкладнуцінність через 10-15 років”. З цієюметою,

наголошується у дослідженні О. Вознюк, доцільно створити інтегративну

педагогічну парадигму, яка сприятиме впровадженню в освітню галузь

синтетичного знання, що формується наоснові міждисциплінарних зв’язків

[69, с. 155]. Це дає можливість говорити про певну тенденцію в розвитку

сучасної освіти, яка виявляється у необхідності появи і прийняття нових

підходів як до форм і методів навчання, так і до цілепокладання, які

відображаютьсявпроцесі формуваннязмістуосвіти.

Одниміз підходівдоформуваннязміступрактико-технічної підготовки

ІТ-фахівців є інтегративний, який спирається нафілософсько-методологічні

засади (ізольований чи синтетичний підхід дозмістузнань призводить доїх

спотворення, зокреманевідповідності змістуі форми). Не меншважливим є

соціально-ціннісне наповнення практико-технічної освіти майбутніх ІТ-

фахівців, які значною мірою визначають напрями розвитку не лише

технічного, а й суспільного аспекту впливу інформаційного суспільства на

кожнуособистість.

Трактування цілей навчання в межах інтегративної педагогічної

парадигми, насамперед процесу визначення ступеня їх досягнення,

уможливлюєз’ясуваннясутності педагогічнихявищ, складність якихвимагає

особливого підходу. Недиз’юнктивність – одна з головних рис поняття

складності педагогічних явищ, їх специфічної будови, зв’язків. Унаслідок

недиз’юнктивності моделювання педагогічних явищ є неоднозначним,
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кількість параметрів моделі різна, апріорно невстановлена навіть для зовні

однакових явищ. Недиз’юнктивність породжує взаємозамінюваність одних

груприсіншими, своєючергоюдаєзмогумінімізуватикількість параметріву

моделі [281]. Неоднорідність педагогічних явищє важливою умовою

виокремлення їх сторін, граней, диференціації властивостей. Зауважимо

також, щонеоднорідності пов’язані міжсобоюнедиз’юнктивно, міжнимине

існуєчіткихмеж.

Зауважимо, що кожна неоднорідність містить у собі інформацію про

сторони, грані, властивості інших неоднорідностей та педагогічного явища

загалом. Аналіз педагогічнихявищпередбачаємисленийподілїхнаскладові

елементи, кожнийз якихмістить інформаціюпроінші складники, оскількиє

частиноюцілого– необхідновиявляєтьсяхолістичність педагогічнихявищ.

У процесі моделювання педагогічних явищ виявляють парадокс

нескінченності, неповної детермінованості. Полягає він у тому, що для

вичерпногоопису педагогічногоявищапотрібномати необмежену кількість

параметрівтарізноріднихчинників, вагомість якихєситуативною.

Подібні складності виникають у різних аспектах суспільних наук і

стратегічних досліджень і призводять до того, що використання методів

класичногоматематичногоаналізунедаєзадовільнихрезультатів. Природно,

щотенденцієюврозгляді такихскладнихявищбуломаксимальнеспрощення

їх опису, однак це не завжди приносило позитивний результат. При цьому

істотним недоліком висновків, яких доходили науковці, була відсутність

відповідної інтерпретації для наближенихрішень. Виходоміз ситуації стала

повна зміна основного визначення множини. В її основі лежить ідея, що

більшість використовуваних понять поєднують у собі до деякої міри

інтуїцію. Одні з нихєдуженеточними, аінші – невимірними. Наприклад, до

змістувисловів“високийзріст”, “великавартість”, “низькатемпература”, які

можнатрактувати як предикати, входить поняття міри, проте бракує точної

межі міжтим, щовідповідаєкожномуз цихвизначень. Очевиднотакож, щов

різнихзастосуванняхцямежаможе змінюватися [551]. Наголосимонатому,
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що труднощів значно поменшало, коли Л. Заде запропонував

концептуальнийпідхіднечіткої множини [588]. Концепціянечіткої множини

виникла як реакція на незадоволеність математичними методами класичної

теорії систем, що змушувало домагатися штучної точності, недоречної в

багатьох системах реального світу, особливо в складних системах, які

передбачають наявність людей. ПіслядекількохпліднихроківроботиЛ. Заде

звернувувагунаспосіб міркуваннялюдини як нагалузь застосуваннятеорії

нечіткихмножин.

Спираючись на спостереження і особистий досвід, можна

переконатися, що більшість міркувань людини засвоєюприродоюшвидше

наближені, ніжточні. ЗапропоновануЛ. Задетеоріюнечіткихмножинпочали

застосовувати для виведення стратегії лінгвістичного управління,

використовуючи евристичні правила[429, с. 351]. У цьому підході класична

належність чи неналежність до множини замінено належністю до деякої

міри: від повної належності через часткову до повної неналежності.

Елементи простору, на якому визначається множина, не обов’язково

належать абоненалежать ціймножині, вониможуть належатиі частково. Ця

ідеядаєзмогуз’ясуватибагатозначні поняття(наявні всистемахоцінювання

і контролюнавчання), відомі якнеточні аборозмивчасті.

Завдяки своїм властивостям, математичній точності, простоті й

елегантності теорія нечітких множин має велику популярність як у

теоретичних, так і прикладних галузях. Сучасна бібліографія з теорії

нечіткихмножин, щомістить тисячі посилань, охоплюєне тількитеоретичні

аспекти теорії, а й такі прикладні галузі, як: розпізнавання образів,

кластерний аналіз, прийняття рішень, розроблення роботів, медична

діагностика, інженерне мистецтво, системне моделювання, процес

управління, лінгвістика, громадські йполітичні наукитощо.

Теорію нечітких множин доцільно застосовувати в гуманітарних

науках – педагогіці, лінгвістиці, психології, логіці, суспільних науках,

оскільки в цихгалузяхзнань доводитьсячастіше стикатисяз суб’єктивними
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даними [486, с. 40]. У класичних теоріях було прийнято, що неточність

дорівнює випадковості, тому застосовувались імовірнісні методи. Однак,

Л. Заде встановив, що неточність спричиняється не тільки випадковістю.

Учений ввів особливу множину об’єктів, в якій немає чіткої межі між

належністюоб’єктівдомножини/абоїхненалежністюдонеї, і навпаки. Такі

множинивченийназвавнечіткими(розмивчастими).

Такимчином, концепціянечіткихмножин(fuzzysets), уведенихуперше

Л. Заде, швидко розвивається в останні роки. У літературі з досліджуваної

нами проблеми можна розрізнити два підходи: спеціалізований, що

застосовується досить вузько; загальний, який найчастіше застосовується у

точному математичному опису і на високому рівні абстрактності. Проте

спеціальнихробіт, присвяченихзастосуваннюнечіткихмножин, удидактиці

(педагогіці) практично не існує. Формалізації понять такого типу виявилася

дуже корисною у справі розроблення принципів штучного інтелекту, що

моделюють процесимисленнялюдини.

Незалежно від типу використаннямножин нечіткі або чіткі, ступені

належності визначаютьсяз опороюнадеякі суб’єктивні критерії людини, що

приймаєрішення. Беремодоувагутезу, щопри визначенні чіткихмножин є

простийвибір одногоз двохчисел– нуляабоодиниці, тоді якдлявизначення

нечітких – можливості вибору ознак і ступенів належності набагато

різноманітніші. У ряді випадків з’ясування відповідних значень ступенів

належності елементів нечітких множин призводить до значних труднощів у

роботі з нечіткими поняттями [357, с. 71]. Велика частина логіки, на яку

спираютьсялюдські судження, – це логіка, вякійістини, зв’язки, правилата

висновкиє нечіткими. Така нечітка логіка є наріжним каменем людської

здатності до конденсації інформації з важливим значенням для аналізу

довільногоскладногопоняття.

Поняття, якимиоперують урізнихгалузяханалізуінформації і знань, є

занадто складними, аби можнабуло використовувати традиційну логіку, де

багатоважать точні, певні кількісні міркування.
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Системне моделювання, що використовувалося в педагогічних

дослідженнях останніх десятиліть як єдино відомий інструментарій, не

приносило такого результату, який би до міри задовольняв і замовника, й

освітню практику. Методологія нечіткого моделювання пов’язана з

концепцією проектувальної діяльності Дж. Ван Гіга, який запропонував

формулювати мету у вигляді результату [344]. Новий напрям прикладної

математики – нечітке моделювання більшою мірою адекватне освітній

діяльності і водночас завважуєлюдський чинник. Саме цимпояснюється та

обставина, щонечітке моделюванняв освіті приносить більшпродуктивні й

корисні результати, ніжсистемнемоделювання.

Компетентнісний підхід і нові можливості нечіткого моделювання як

послідовність модельних уявлень про педагогічний об’єкті допомагають

вирішувати у педагогічному експерименті новий клас дидактичних і

методичнихзавдань. Послідовність модельнихуявлень трактуєтьсяспочатку

якстворенаперша“груба” модель, якавумовахпедагогічногоексперименту

і використання апарату побудови нечітких моделей може бути уточнена і

представленаувигляді другої моделі.

Дозавдань ученихналежить виявити задопомогоюдругої моделі нові

закономірності тавзаємозв’язки, авідтак трансформувати її в третюмодель

тощо. Ітерації відбуваються доти, доки функціонування моделі не дасть

точнусхожість завсімапараметрами з реальнимпедагогічнимоб’єктом. Цей

процес у моделюванні називають калібруванням моделі. Невипадково в

нечіткому моделюванні є розділ “Алгебра моделей”, який тематично

охоплює такі питання: розгортання моделі; редукування моделі; згортання

моделі; конкретизація моделі (заглиблення у методику, тобто використання

отриманих результатів у самій методиці навчання); узагальнення моделі

(розвиток методики навчання, тобто усвідомлення, осмислення,

систематизаціяотриманихрезультатіввнутрішньомодельногодослідження).

Розробникиметодик вивченняпедагогічнихоб’єктівзвертають пильну

увагу на способи їх подання, стандартні для педагогічної науки.
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Неозначеність стандартизації зумовлює появу низки труднощів. Тим-то

науковці порушують конкретну проблему, а саме: створення методичної

мови для кожної предметної галузі знань. Одночасно розрізняютьбазовий

методичнийтезаурусі предметнийметодичнийтезаурусусемантиці, лексиці

і структурі цієї мови (тезаурус використовуємо як систему понять, за

допомогою яких студентам викладають предметний навчальний матеріал).

Моделювання педагогічних об’єктів, із використанням методології та

апарату нечіткого моделювання та з опорою на результати внутрішньо

модельного дослідження є засобом формування цілісного і системного

уявлення про глибинні закономірності, взаємозв’язки і навіть закони науки,

щобезперечно, збагачують методикунавчання[344].

У контексті викладеного слід звернути увагу на те, що можливості

нечіткого моделювання пов’язані більшою мірою з органічним описом

педагогічних об’єктів. Наразі вчені стикаються з особливостями цього

моделювання, що є нетрадиційним для сучасної предметної галузі освіти.

Зокрема, нечітке моделювання дає змогу отримувати переважно адекватні

результати порівняно з тими, які ґрунтуються навикористанні традиційних

аналітичних моделей і алгоритмів управління; нечітка логіка як основа

реалізації методів нечіткого моделювання управління природно описує

спосіб людського мислення і хід його міркувань напротивагу традиційним

формально-логічнимсистемам; процеспобудови моделей таїхзастосування

для отримання інформації про систему-оригінал становить основний

змістнечіткого моделювання; керуючі зміннімають вагу в прийнятті рішень

та водночас цілеспрямовано впливаютьна систему, тому оптимально

забезпечують досягненняїї мети.

Методологія нечіткого моделювання змісту практико-технічної

підготовки не замінює методологію системного моделювання, а тільки

конкретизує її до процесу побудови та використання нечітких моделей

складнихсистемвосвітнійсфері. Нечіткамодель – це інформаційно-логічна

модель системи, побудовананатеорії нечіткихмножинтанечіткої логіки.
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Змістовно-парадигмальне моделювання поєднує в собі такі основні

процеси: навчання, планування, управління, коригування. Модель-концепт

функціонує усередині сформованої концептуальної системи в режимі

розуміння– поясненняі займаєсвоєчіткоозначене й обґрунтоване місце на

тому або іншому її рівні [446]. Результатом застосування змістовно-

парадигмального моделювання у практико-технічній підготовці є не тільки

побудова моделі особистісно-професійної парадигми як чинника творення

системи, а також і прогнозування можливих індивідуальних освітніх

маршрутів в освітньому просторі. Завдяки використаннюсистемизмістовно-

парадигмального моделювання повністю реалізуються різноманітні

можливості побудовимоделей-концептіввосвітньомупросторі ВНЗ [446]. У

практико-технічній підготовці майбутніхфахівцівдоцільновикористовувати

знаннєву, гуманістичну, цивілізаційну, технократичну, педагогічну та

інтегративнупарадигми.

Виходячи зі сказаного узагальнимо використання парадигмального

підходу щодо формування змісту практико-технічної підготовки майбутніх

ІТ-фахівців:

 знаннєва парадигма: частково залишається предметним науковим

знанням у змісті практико-технічної підготовки, зокрема забезпечується

цілісністютазберігаєтьсясутність навчальногокурсуінформатики;

 гуманістичнапарадигма: увагав змісті практико-технічної підготовки

скеровується на загальнолюдські, етичні цінності (на противагу

технократизації), зокреманаосновикомп’ютерної етики;

 цивілізаційна парадигма: розвивається не лише випереджальне

навчання, а й забезпечуються наступність і неперервність практико-

технічної підготовкиІТ-фахівців;

 технократична парадигма: по-перше, використовується еталон, ідеал

чи норматив, за яким звіряється рівень підготовки; по-друге, реалізується

система оцінювання готовності чи неготовності виконувати практико-

технічні функції, по-третє, забезпечуєтьсяпсихологічнийсупровіднавчання;
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 педагогічна парадигма: посилюються теоретичні основи педагогічної

науки та водночас гальмується впровадження прогресивних інновацій в

освіті;

 сучасна парадигма: зміст навчання інтегрується відповідно до

провіднихцілейпрактико-технічної підготовкифахівцівконкретної професії.

Таким чином, згідно з педагогічною теорією парадигма – це цілісна

вихіднаконцептуальнасхема, певнийметодологічнийконструкт, щоінтегрує

провідні наукові положення, моделі розв’язання освітніх проблемупродовж

певного історичного періоду. Методологія науки безконфліктно поєднує в

собі ознакирізнихпарадигм.

2.3.2. Соціологічні основиінтеграції змісту

практично-технічної підготовкимайбутніхІТ-фахівців

У своїх творчих пошуках майбутній ІТ-фахівець, заспостереженнями

С. Гончаренко, завжди ігнорує традиційні межі, які розділяють вивчені ним

наукові дисципліни, йому часто доводиться вникати в такі галузі знань, які

виходять зарамкийогобезпосередньої спеціальності. Тутйомудопомагають

фундаментальні наукові принципи і положення, тобто загальна схема

уявлень, яка є основою науки [92, с. 177]. Завдяки використанню

інтегративногоінструментаріюсвоєчасновилучаєтьсядругоряднаі застаріла

інформація, що запобігає перевантаженню змісту практико-технічної

підготовки, надмірномузбільшеннюйогообсягу.

Обґрунтування методологічних основ формування змісту практико-

технічної підготовки передбачає створення методологічної бази відбору

змісту освіти, а також розроблення відповідних організаційних форм і

методів вишколення майбутніх фахівцівз огляду на умови інформаційного

суспільства[430, с. 27]. Цеістотнознижуєнегативні психолого-педагогічні й

соціокультурні наслідки в процесі використання ІКТу навчальному процесі,
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передусім під час підготовки ІТ-фахівців. На цій основі створюються

методичні системи навчання, зорієнтованого на розвиток інтелектуального

потенціалу студентів і слухачів, формування умінь самостійно набувати

знання(збір, обробка, передача, збереження інформаційних ресурсів,

продукуванняінформації тощо).

Зауважимо, щодозазначенихзавдань підготовкиІТ-фахівцівдодається

не меншважливе завдання – формування методологічного стилюмислення,

епістемологічної, методологічної і критико-аналітичної культури в цілому.

Однак сьогодні низькаабовзагалі відсутнязагальнометодологічнакультура,

що, в своючергуспричиняєвеликукількість упущень. Цей тип культури не

набувається достатньоюміроюв процесі вивчення спеціальних наук. Отже,

головним завданням філософії як навчальної дисципліни, на думку

дослідників, є підвищення філософсько-методологічної культури фахівців

загалом. Курси філософії та філософії науки мають охоплювати всі рівні

пізнання від філософського до методичного, від фундаментальних

досліджень явищ та процесів світу до суспільно-економічної практики,

діяльності вусіхсферахжиття[404, с. 48].

В останні роки методологія постає не тільки як модифікація

гносеології. У зв’язку з розвитком сучасної логіки вона набуває іншого

бачення, пояснення пізнавальної діяльності. Методологія абстрагується від

рухузнаннявнауці як результатудії методівперетворенняемпірії втеорію,

методологічний аналіз не виходить за межі руху самого знання. Це

відображається у тому, що синонімами вважаються не методологія та

гносеологія, аметодологіяі логіка[219].

Нормативнеметодологічнезнаннявиконуєтакі основні функції:

– забезпечує коректну постановку проблеми як зі змістової, так і з

формальної точкизору;

– надаєзасобидлявирішенняпоставленихзавдань і проблем;

– оптимізуєдослідження[543].

Методологічне знання є багаторівневим і міждисциплінарним,
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засновується на філософії, гносеології, епістемології, онтології та

продовжуєтьсяуконкретнихнауках(дисциплінах), виходячи наметодичний

рівень забезпеченняяк науковихдосліджень, такйіншихсоціокультурнихй

економічних практиктощо [404, с. 50]. Сучасна наука обстоює ідеї

принципової множинності описів і пояснень, домагаючись лише

методологічної прозорості вихідних принципів і посилань, послідовності й

аргументованості наукового дискурсу, який передбачає діалог і критику

принципів і способів міркування. Такимчином, формування методологічної

свідомості стаєоднимз основнихаспектівпідготовкифахівців,утомучислі й

ІТ-фахівців.

На сучасному етапі розрізняють кілька рівнів методології. За

С. Гончаренком, зміст першого рівня – філософські знання (філософські

основидослідження, йогосвітогляднафункціяі загальнонаукові положення).

Другий рівень – загальнонаукова методологія (системний, синергетичний,

діяльнісний підхід, характеристика різних типів наукових досліджень, їх

етапи й елементи: гіпотеза, об’єкт і предмет дослідження, мета, завдання

тощо). Третій рівень – конкретно-наукова методологія (сукупність методів,

принципів дослідження і процедур, які застосовуються в тій чи іншій

спеціальній науковій дисципліні, зокрема, в педагогіці) [96, с. 70].

Методологіяспеціальної науки охоплюєне лише питанняпопередніхрівнів,

наприкладсистемнийчидіяльніснийпідхідабоїхмоделюваннявпедагогіці,

айпроблеми, специфічні длянауковогопізнаннявційгалузі. Деякі науковці

виділяють також четвертий рівень, який формується у межах методики і

технікидослідження.

Філософська (фундаментальна) методологія є найвищим рівнем

методології науки, що визначає загальну стратегію принципів пізнання

особливостей явищ, процесів, сфер діяльності. Вона виконує два типи

функцій: по-перше, виявляє смисл наукової діяльності таїї взаємозв’язки з

іншими галузями діяльності, тобто розглядає науку щодо практики,

суспільства, культури людини. Оскільки методологія не є особливим
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розділомфілософії, тометодологічні функції щодоспеціальнихнауквиконує

загалом; по-друге, вирішує завдання оптимізації наукової діяльності,

виходячи за межі філософії, хоча й спирається на розроблені нею

загальнометодологічні орієнтири[330].

Філософська картина світу, закони і категоріальний апарат філософії

відіграють важливу синтезуючу роль щодорозвитку знання пропевні класи

предметіві явищ, висвітлюючиїхвнутрішнюєдність, створюючиможливість

з’ясувати їхспільні моменти, взаємозв’язки і місце всукупній системі знань

– “теоретичнадіяпереростаєвметодологічну” [311, с. 22].

У дослідженнях із цілковитою підставою стверджується, що

традиційно філософія покликана надсилати педагогіці своєрідний

методологічний імпульс, задавати спрямованість та способи педагогічного

пошуку. Доречноювважаємодумку, щофілософіяповиннане тільки давати

“старт” педагогічному дослідженню, а й пройти разом із педагогікою всю

“дистанцію”. Таким чином, “…філософія освіти та виховання реалізує свої

функції навсіхетапахпедагогічногопроцесу” [62, с. 39].

Філософія з’ясовує сутність наукової діяльності, але не бере до уваги

процеси її удосконалення, раціоналізацію. Тому з’являється потреба в

науковому світогляді, який формує єдину, цілісну картину світу. Філософія

щодо науки загалом відіграє, передусім роль спільної методології і теорії

пізнання. Зростання ваги загальнофілософської методології зумовлено:

перетворенням науки набезпосереднюпродуктивну силу, взаємодієюнаук,

їх інтеграцією і диференціацією, підвищення значення дослідження і

формалізації наукового знання тощо. Серед інших чинників – піднесення

ролі науки в практичній діяльності й перетворення часткових наукових

проблем у глибоко філософські, загальнометодологічні; введення до сфери

філософськихдосліджень новихпитань, пов’язанихіз розвиткомсуспільного

життя, науки і техніки. Історія філософії, змінаокремих уявлень про світ є

одночасно й історією розвитку методології, методологічних принципів. Не

менш важливо, що методологія залежна від філософії науки. Але як
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специфічна галузь пізнання вона пов’язана з розглядом загальних і

принципових програм досліджень, категоріальних структур мислення, долі

окремих дисциплін та науки в цілому. Філософія науки, на відміну від

методології, не вказує, як треба пізнавати, як повинен діяти вчений [510,

с. 14]. Методологія вступаєв діютам, де робляться спроби побудувати нові

способи духовного або практичного освоєння об’єктів дослідження. При

цьому, методологічне знання не завжди єфілософським[158]. Філософія до

певної міри виконує функцію методології пізнання та світоглядної

інтерпретації одержаних результатів. Методологія імпліцитно наявна у

філософії, гносеології, маєбагатоспільногоз логікою, алейвідокремлюється

від них, має ієрархічну структуру і “власне представництво” у багатьох

галузяхпізнання, видахдіяльності.

Філософська методологія є базовою у формуванні методології

педагогіки. Особливості реформування освіти на сучасному етапі

передбачають усвідомленнянеобхідності переходунановуфілософіюосвіти,

розроблення нової парадигми освіти, переходу педагогічної практики на

принципово нові теоретико-методологічні та технологічні основи.

Методологічний аналіз спрямований на світоглядну інтерпретацію

результатів навчальної діяльності, форм і методів мислення,

загальнонаукових принципів, форм, підходів до відображення реальної

дійсності.

Загальнонаукова методологія виходить з низки тенденцій, які

характеризують сучасний етап розвитку науки: від диференціації наук до їх

інтеграції, від координації до субординації, від суб’єктивності до

об’єктивності в обґрунтуванні зв’язку наук, від ізольованості до

міждисциплінарності, від замкнутості до взаємодії, від функціональності до

субстратності, відмножинності доєдності [87]. Загальнонауковаметодологія

застосовуєтьсяубільшості наук, оскількибудь-яке наукове відкриттямаєне

лише предметний, ай методологічний зміст, зумовлює критичний перегляд

поняттєвогоапарату, чинників, передумові підходів.
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Інтегративний етап, ґрунтуючись на засадах методології філософії і

міждисциплінарного дослідження та враховуючи особливості

загальнонаукової методології, передбачаєактивнувзаємодіюелементівнової

системи, якане лише вирізняється новоюякістю, ай зберігає індивідуальні

особливості інтегрованих елементів. Нині спостерігається різка

методологізація педагогічного знання, методологія якого визначається як

системазнань провихідні положення, основуі структуруедукаційної теорії,

принципи підходу і способи добування нових знань, що виявляє змінну

педагогічнудійсність вумовахзмінногосуспільства[118].

Методологіяокремої наукивідображаєпредметдослідженняцієї науки

і рівень її розвитку. Спеціальнанауковаметодологія виходить з передумов

загальнофілософської методології. Кожній окремій науці властива певна

методологія, яка містить сукупність гносеологічних принципів і настанов

пізнання, методів і прийомів наукового дослідження, що мають

загальнотеоретичне значення. Закони і положення науки, які є

віддзеркаленням властивостей і законів об’єктивного світу і мають

конкретний зміст, згідно з С. Мелюхіним [328, с. 3], не стають складовою

методології даної науки. Не входять у неї і конкретні вузькі методики. Під

методологічними основами конкретної науки у вузькому сенсі розуміють

критерії, якимислідкеруватисяпідчаспроведеннянауковихробіті наоснові

якихмаєздійснюватись оцінканауковихдосліджень.

Однак, студенти і науковці часто ставлять під сумнів науково-

практичну цінність методології. Існує припущення, що методологія – це

широка галузь філософії, що прямо не стосується конкретної науки і тим

більше – практики. Це виникає внаслідок неглибокого розуміння сутності

методології як у сеосяжної, багаторівневої системи норм і методів,

методичноготадіяльнісногоїї аспектів. Зв’язокнаукиз практикою– головна

проблема методології педагогіки, оскільки вона відображає сутність її

предмета [266, с. 22]. Конкретно-наукова методологія поєднує в собі

сукупність методів, принципівдослідженняі процедур, які застосовуютьсяу
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тійчиіншійгалузі науки.

У контексті звернення до методологічних проблем Н. Бордовска

виділяє три групи дослідників [49, с. 22]. Першу становлять ті, хто

методологічними орієнтирами вибираєодин підхід. Додругої групи входять

педагоги, які в своєму дослідженні орієнтуються на кілька підходів.

Дослідники третьої групи віддають перевагу традиціям діалогу у виборі

методологічних підстав, прийомам аргументації і системності. Співіснують

різні методологічні орієнтири, які такчиінакшевпливають навибір стратегій

і методів, навчальних програм та їх зміст. Педагог змушений обирати такі

методологічні підстави і концептуальні стратегії, керуючись якими зможе

пояснювати, описувати і прогнозувати тенденції або напрями істотних змін

педагогічногооб’єкта.

Цінність методологічних орієнтирів полягає в тому, що вони науково

обґрунтовують вибір змісту, відбір методіві способіврозв’язанняпроблеми,

визначення критеріїв аргументованої оцінки; зумовлюють саморегуляцію

діяльності впроцесі розробленняконцепції і побудови програми; впливають

наструктуруі стиль мислення, слугують підставоюдлясистематизації різних

проявівпевноговидупедагогічної реальності, визначають конкретні зразкиі

формиїї науковогопізнання.

Так, найважливішим завданням підготовки фахівців з практико-

технічних спеціальностей є формування методологічного стилю мислення.

Причому такими є типові філософсько-методологічні й епістемологічні

проблеми [331, с. 44]: домінує “наївний реалізм”, за яким пізнання – це

відображення, одержання “копії” досліджуваного об’єкта; віддається

перевагаемпіризму, збираннюфактів, які визнаються абсолютно істинними

та не піддаються сумніву, а положення “практика – критерій істини”

сприймаєтьсяспрощено; пануєпереконання, щотеорія“логічновипливає” з

фактів, що можливою є повна перевірка теорії практикою, та не

усвідомлюються різні типи пояснення (причинове, структурне,

функціональне, генетичне тощо), їхевристичні можливості; угуманітарнихі
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соціальних науках бракує розуміння необхідності виходу наметарівень; не

розрізняються гносеологічний таонтологічний рівні тощо; бракує рефлексії

та не усвідомлюється присутність “прихованого” в текстах знання; не

завважуютьсяпоглядинадослідженняпредставниківпевної наукової школи;

абсолютизуютьсявибрані позиції.

Методологічне обґрунтування інтеграції в контексті основних

філософськихкатегорій і понять єосновоюдлятрансформації філософських

закономірностей у педагогічні.Формування змісту практико-технічної

підготовки майбутніх ІТ-фахівців вимагає методологічного обґрунтування,

якесвоєючергоюґрунтуєтьсянапевнихфілософськихпередумовах.

На наш погляд, підґрунтям цих передумов є загальновизнані

положенняфілософськихнауктаположенняфілософії техніки.

Щоб розкрити предмет і специфіку філософії, беруть до уваги її

функції, серед яких: світоглядна (пов’язана з абстрактно-теоретичним,

поняттєвим поясненням світу, на відміну від усіх інших видів і рівнів

світогляду); методологічна (філософія виступає як загальне вчення про

метод і як сукупність найбільш загальних методів пізнання і освоєння

дійсності людиною); прогностична (формулювання гіпотез про загальні

тенденції розвитку матерії і свідомості, людини і світу); критична (відіграє

антидогматичну роль у розвитку); аксіологічна (містить оцінку

досліджуваного об’єкта з погляду цінностей: соціальних, моральних,

естетичних, ідеологічних тощо); соціальна (реалізує двоєдине завдання –

пояснює соціальне буття і сприяє його матеріальним і духовним змінам);

гуманітарна (філософія виконує адаптаційну і життєствердну роль для

кожного індивіда, сприяє формуванню гуманістичних цінностей та ідеалів,

утверджуєпозитивний сенс і мету життя, особливо в періоди нестабільного

стану суспільства); інтегруюча (пов’язана з необхідністю співвідносити

конкретні дослідницькі програми, які реалізують представники

дисциплінарних наук, із реальними потребами суспільства) [511, с. 24].

Причому, всі функції діалектично взаємопов’язані: кожназ них передбачає
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інші й так чи інакше поєднує їх у собів цілісну єдність, завдяки якій

проявляютьсяспецифікаі сутність філософськогознання.

Філософія техніки зводиться до проблеми: теоретичні моделі,

закономірності загального характеру, методи, ідеї філософіїапелюють до

технікиякособливогопредметадослідження.

Комп’ютерна техніка забезпечує створення електронного

інформаційно-освітнього середовища, яке дає змогу доступитися до будь-

якого знання, поданого у вигляді інформації. З появоюнового типу буття –

машинно-інформаційного – з’ясовується онтологічний статус віртуальної

реальності. Це означає, що людина бачить, чує, переживає за допомогою

персонального комп’ютера і глобальної комп’ютерної мережі. Проблеми

віртуальності потребують філософської рефлексії основних властивостей

віртуальногобуттянарівні йоготеоретичногоаналізу.

Наоснові викладеного, формулюємо загальні філософські передумови

інтеграції зміступрофесійної підготовкимайбутніхІТ-фахівців:

 дослідження проблеми інтеграції змісту в контексті розвитку

комп’ютерних наук ґрунтується на методологічних філософських основах,

причомуфілософіяєнайбільшзагальноюметодологією;

 якіснаособливість змістунауковихоснов комп’ютерної галузі полягає

в поєднанні фундаментальної науки і матеріального виробництва, створенні

поліпредметних комплексів знань, орієнтованих на практичні розроблення,

що створює умови для інтеграції відповідних професійних знань, умінь і

навичок;

 інтеграція змісту передбачає врахування світоглядного компонента

(потреби, інтереси, знання, цінності, ідеї, ідеали, психологічні настанови,

готовність додії тощо);

 комп’ютеризація сучасної науки, будучи історичноюформоюякісного

прояву математизації, має свій специфічний предмет і свої гносеологічні

можливості, що уможливлює виділення комп’ютеризації як специфічної

тенденції в розвитку сучасної науки (радикальназмінав засобах наукового
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пізнання, засновананаякісномупосиленні інтелектуальногопотенціалу);

 поява машинно-інформаційного буття потребує визначення

онтологічного статусу віртуальної реальності (для розв’язання проблем

віртуальності необхідна філософська рефлексія основних властивостей

віртуальногобуттянарівні йоготеоретичногоаналізу);

 інтеграція припускає дослідження етичних проблем: оскільки процес

комп’ютеризації стає тотальним, проблема взаємодії людини і машини з

часткової наукової перетворюється у загальногуманітарну, філософську

проблему; зокрема, зростання комп’ютерних злочинів актуалізує питання

інформаційної безпеки;

Оскільки в інформаційномусуспільстві зростаєзалежність людини від

комп’ютерної техніки, тоуформуванні зміступрактико-технічної підготовки

майбутніх ІТ-фахівців, окрім дидактичного компонента, істотно

підвищується роль соціофілософського, гуманістичного наповнення змісту,

моральної відповідальності та світоглядно-ціннісних настанов фахівців, що

можливелишезавдякивикористаннюінтегративногопідходу.

Отже, інтеграція змісту практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-

фахівцівґрунтуєтьсянаоснові загальнихзаконівфілософії.

Надзвичайно швидке оновлення комп’ютерної галузі, її інтенсивний

розвиток на сучасному етапі спричиняє низку суперечностей, серед яких –

необхідність дотримуватися закону єдності протилежностей. Потреба у

своєчасній трансформації оновленого змісту галузі у навчальний процес

вимагаєпостійноговикористанняінтегрованихданихіншихнаук. Яквідомо,

не будь-які протилежності складають єдність, необхідно, щоб вони

взаємодіялиміжсобою. Водночасширші можливості розвиткукомп’ютерної

галузі, призводять до появи нових небезпек (нові віруси, комп’ютерна

злочинність тощо).

Згідно закону переходу кількості в якість передбачено, що кількісне

наповненнязмістузумовлюєякісний стрибок практико-технічної підготовки

майбутніх ІТ-фахівців як функцію від розвитку техніки. Наразі ці стрибки
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мають зовнішній характер (зміна й оновлення комп’ютерної техніки) та

внутрішній (відповідні зміни у змісті практико-технічної підготовки ІТ-

фахівців, зокрема зміна не лише знань, а й способів їх отримання, якісні

зміниособистості тощо).

Закон заперечення заперечення полягає в нагромадженні змістових

аспектів розвитку з повторами на вищому ступені. Важливо, щоб кожний

“витокспіралі” передбачавподвійнеоновленнявсистемі “комп’ютеризація–

гуманізація”. Це дасть можливість не лише постійно оновлювати зміст

навчальних програм та усувати застарілу інформацію, а й формувати

ціннісні орієнтації майбутніхІТ-фахівців.

У системі змісту навчальних дисциплін (система відображення

навчальної діяльності студентів) присутні два діалектично пов’язані

компоненти – матеріальний об’єкт та ізоморфний йому ідеальний образ.

Філософська категорія простору існує не лише у вигляді реального

тривимірногофізичногопростору, ай може існувати увигляді абстрактного

багатовимірного простору з довільною кількістю вимірів. Використання

такого багатовимірного простору в системі змісту дисциплін є доцільнимз

двохпричин:

– по-перше, багатовимірний простір уможливлює адекватний,

математично коректний опис понять матеріальних об’єктів, які

вирізняютьсябагаточисельнимитарізноріднимиознаками;

– по-друге, задопомогоюбагатовимірногопросторустворюєтьсяобраз

матеріального об’єкта, що дає можливість ініціювати функціонування

швидкісного декларативного механізму сприйняття тазасвоєння навчальної

інформації [283].

Прикладом використання такого простору є багатовимірне

моделювання інтеграції змісту практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-

фахівців.

Вагомими для нашого дослідження є з’ясування категорії змісту та

форми. Знання існує лише у двох формах: змістовій (визначається єдністю
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об’єктаі предметанауки) таформалізованій (без змінизмісту). Змістозначає

не лише суму субстрактів (елементів), а й відношення, зв’язки, процеси,

тенденції розвитку всіх складових системи. Типами змісту виступають

діалектичні пари: суттєвий – несуттєвий, необхідний – випадковий

конструктивний– деструктивнийтощо.

Нанашпогляд, однимз оптимальнихпідходівдоформуваннязмістує

інтегративний, який ґрунтується на філософсько-методологічних засадах.

Зміст знань і їх форма вимагають у низці випадків використовувати саме

інтегративний підхід, оскільки за ізольованого чи повністю синтетичного

підходу до змісту і форми знань іноді спостерігається їх спотворення,

зокрема невідповідність змісту і форми. Зміст знань за інтегративного

підходувимагаєінтегративногорозумінняформи, афункціязнань організує

їх структуру. Інтегративні функції задають структурування, зокрема

структурування знань за певними принципами, причому полі

функціональність проявляєтьсявусіхзв’язках, щодаєповніше уявленняпро

структурусистеми.

Поява в інформаційному суспільстві нових професій, зокрема ІТ-

фахівців, спричинила низку проблем у практико-технічної педагогіці. Нові

проблеми пов’язані не лише з формуванням змісту освіти, а й потребують

вирішення багатьох соціальних питань. Насамперед це громадянське

виховання майбутніх фахівців, формування їх практико-технічної

відповідальності перед суспільством, використання своїхпрофесійнихзнань

наблаголюдини.

Дослідження проблемособистості вказують нате, щоособистість, яка

сформувалася у ВНЗ старого типу, за своїми внутрішніми психологічними

характеристиками відрізняється від тієї, що вже з дитинства грала в

комп’ютерні ігри, відвідувала шкільний комп’ютерний клас, працювала на

комп’ютеризованому робочому місці та спілкувалася з друзями через

супутниковийзв’язок.

Піддієюновихінформаційнихтехнологійзмінюютьсястиль мислення,



191

спосіб спілкування, оцінкатих, хтопоручтасамооцінка.

Доволі актуальною є проблема комп’ютерної залежності людини, а

проблема інформаційної безпеки стала одним з найважливіших наслідків

інформаційної революції в сучасному суспільстві [29, с. 261]. Такимчином,

глобалізаційні процеси інформатизації в сучасному суспільстві зумовили

змінунелишезміступрактико-технічної підготовкимайбутніхІТ-фахівців, а

й способів отримання, відтворення та передачі знань, що відповідно

вплинулонаїхнюпрофесійнукомпетентність.

У концепції постіндустріалізму закцентувалося на тому, що розвиток

електронно-обчислювальної техніки створює можливості для переробляння

величезних обсягів інформації з метою прийняття рішень. У концепції

інформаційного суспільства підкреслюється важливість забезпечення

доступудонеобхідної інформації індивідіві груп. У зв’язкуз цимА. Андреєв

убачаєпроблемизагрозиполіцейськоготаполітичногонаглядузаіндивідами

тагрупамизадопомогоювитонченихінформаційнихтехнологій[8, с. 46].

ПідготовкаІТ-фахівців– порівняноновийі дуже динамічнийнапряму

педагогіці. Процесїхньої практико-технічної підготовкипов’язаний, першза

все, з відбором, розроблення критеріїв та принципів відбору і постійного

оновлення змісту відповідно до особливостей розвитку комп’ютерної

техніки. Втім, неменшважливимєсоціально-ціннісненаповненняпрактико-

технічної підготовки майбутніхІТ-фахівців. Адже саме вони великоюмірою

визначають напрями розвитку не лише технічного, а й суспільного впливу

заходамикомп’ютеризації накожнуособистість.

Наведене вище спонукає до міркувань про те, що для успішного

розв’язання цих проблем першочерговим є дослідження філософських

питань розвитку комп’ютерної техніки та її впливу на соціум. Лише такий

підхід дасть змогу визначити методологічні, теоретичні й методичні основи

формування змісту практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців,

зокремайогоінтеграції.

Актуальність дослідження філософського аспекту інтеграційних
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процесів в освіті зумовлена необхідністю розкриття соціального значення

інформатизації освіти, піднесеннямвагиосвітивінтеграційнихпроцесах, що

відбуваються в суспільстві, зростанням ролі освіти в людинотворчих і

суспільно-продуктивних процесах, потреба в розвитку яких визначається

стратегічноюперспективоюстановленнясуспільствазнань.

У дослідженні О. Мельник обґрунтовується необхідність формування

нової філософської концепції розвиткуосвітичерез розкриттяінтеграційного

потенціалу науково-освітніх мереж в інтеграційних процесах на

інституційному рівні – формування інформаційно-освітнього середовища

системи освіти на основі інтеграції інформаційно-освітніх середовищ

окремих навчальних закладів, інтеграції освіти, науки й культури,

формування інформаційної освіти у мережевому середовищі [327, с. 7].

Досліджуючи інтеграційні процеси, В. Бондаренко і Ф. Ващук зазначають,

що в науці важливо встановити не лише єдність і взаємозв’язок предметів і

явищ, а й визначити, як унаслідок взаємодії виникають нові предмети і

явища, яквідображаютьсяці процесиусвідомості їхніхучасників[13].

Принципово новими соціальними і філософськими підставами освіти

О. Савченко пропонує вважати: а) спрямованість на інноваційний тип

розвитку суспільстванаоснові ефективного використання наукових знань і

нових “проривних” інформаційних технологій, які дадуть можливість

скоротити ресурсоспоживання; б) принципову орієнтацію системи освіти

на майбутнє – концепція випереджальної освіти для того, щоб своєчасно

підготувати мільйони людей до життя і професійної діяльності в

нових умовах глобального інформаційного суспільства, що активно

формується[441].

Сучасна наука, філософія та інші способи освоєння світу поступово

рухаються у бікзближення до інтеграції, а не до диференціації. Саме тому

сучасна освіта покликана забезпечити інтеграцію різних способів освоєння

світу і тим самим збільшити творчий потенціал людини для самостійних і

осмисленихдій, цілісногосприйняттяі усвідомленнясвіту. Річтількивтому,
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що ця тенденція, надумку вчених, не відображенав сучасній освіті, в якій

переважає предметна диференціація як засіб підвищення ефективності

навчання. Вузькаспеціалізаціяі професіоналізація, якнеодноразоводоведено

у світовій освітній практиці, веде до часткового, розірваного знання,

відчуженого від людини [382, с. 63]. Інтеграція – це явище, яке властиве

людським спільнотам. Найпевніше вона супроводжувала їх розвиток від

початку існування людини, виявляючись на різних рівнях суспільної

організації – відміжособистісногодоміждержавного[374].

З погляду соціології, інтеграціюрозуміють як структуру тапроцес, за

допомогою яких відносини між частинами соціальної системи

впорядковуються у спосіб, що забезпечує їх гармонійне функціонування в

системі [7, с. 367]. Інтеграцію інтерпретують також як стан пов’язаності

окремих диференційованих частин у ціле; як процес, унаслідок якого такий

стан досягається; як процес входження в систему окремого елемента.

Інтеграція – це завжди свідома взаємодія (interaction) елементів, а не

однобічні дії (action). У процесі взаємодії формуються (примусово або

органічно) інтереси, цілі, які усвідомлюютьсяякспільні дляцієї цілісності. В

такомусенсі інтеграціюінколивизначають якзлиття[542, с. 67].

Щодо суспільства поняття “інтеграція” поєднує в собі низку

необхіднихі суттєвихелементів, асаме: ефективний контроль завживанням

примусових заходів упливу; існування єдиного центру, який відповідає за

прийняття та виконання рішень; наявність центру політичної єдності

основної масиполітичноактивногонаселення[564].

Соціологи розглядають інтеграцію стосовно людських спільнот та

суспільств; виокремлюють внутрішню і зовнішню інтеграцію; відзначають,

щоінтеграція – це свідомавзаємодія елементів, що, нанашу думку, істотно

відрізняє підхід до поняття “інтеграція” науковців у галузі соціологічних

наук від розглянутих вище. У своїх дослідженнях соціологи також

порушують проблему збереження національної ідентичності у процесі

міжнародної і міждержавної інтеграції. Розв’язання цієї проблеми залежить



194

передусімвідлюдськогопотенціалудержави, алюдськийчинник– відстану

освіти.

Філософські проблеми інформатики визначають її найважливіші

функції [511]. Соціальнафункція охоплює різні аспекти суспільного життя:

філософіяпокликанавиконувати двоєдине завдання– пояснювати соціальне

буттятасприятийогоматеріальнійтадуховнійзміні. У сучаснихсоціальних

процесах новий вимір культурно-освітнього простору задається розвитком

мережевої взаємодії. Аналіз розвитку освітніх мереж, засвідчує, що

комунікативна мережева етика побудована на синергетичних принципах

управління, співпричетності та солідарності. Таким чином, поєднувати,

встановлювати зв’язок – є головною ідеєю, яка вкорінюється і в наукову

творчість, й у філософські роздуми, і в етику відносин між людьми.

Конструювати – означає будувати єдине і взаємоузгоджене ціле, – ціле, що

набуває нові, емерджентні, відсутні у його складових властивості, які назад

упливають на складові, перетворюючи їх [205, с. 203]. Виникає нове

уявлення про соціальне, культурне, освітнє середовище, що формується за

допомогою мережевих комунікацій. Згідно з цією теорією мереж простір

требавимірюватиневідстанями, апотоками, відраховуватичаснегодинами,

а подіями. Із твердження випливає, що необхідна адекватна оцінка

соціальнихнаслідків інформатизації, якаб далазмогу якщоне уникнути, то

“пом’якшити” їхнегативнийхарактер [350, с. 75].

Досвід інформаційного поступу провідних країн цінний не лише тим,

щовказуєназасіб урозвиткуінформатизації, апереважнотим, щоокреслює

“межу прірви, підходити до краю якої небезпечно для життя” [8, с. 65].

Характер і типсоціальнихнаслідківі духовно-культурнихзмін, які породжує

інформатизація, залежать не лише від інформаційних технологій,

комп’ютернихсистем, айвідтого, вякихсоціальнихумовах, упросторі якої

соціально-економічної системивідбуваєтьсяпроцесінформатизації.

З розвитком сучасних ІТ сформувалося нове поняття – “віртуальна

реальність”, яке означає, що людина може бачити, чути, переживати за
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допомогою персонального комп’ютера та глобальної комп’ютерної мережі.

Втім, віртуальний аспект буття все більше домінує над фундаментальним

аспектом та охоплює всю інтелектуальну сферу. Інформація стає

визначальним чинником, що прискорює як процеси глобалізації та

інтернаціоналізації, так і всі суспільні інституції – розвиток науки, техніки,

освіти, культури [468, с. 87]. Позитивні аспекти використання комп’ютерів

супроводжуються низкоюнегативних тенденцій, зокрема за допомогою ІТ

можливе втручання у приватне життя людей, проти них можуть бути

використані ті чи інші особисті дані. Крім того, деформується

світосприйняття, з’являютьсянервові розладитощо.

У зв’язку з розвитком інформатики, особливо актуальною стала

проблема співвідношення мислення людини та машинного мислення.

Людино-машинна взаємодія (Human-ComputerInteraction) – наукова

дисципліна, яка вивчає мотивацію людської поведінки під час роботи з

комп’ютерними системами, об’єднує роботи в галузі комп’ютерних наук

(computerscience), антропології, соціології, ергономіки і психології таслугує

основоюдля проектування інтерфейсів користувача. Ця проблемапородила

полярні точки зору про можливості штучного інтелекту: від

“машинопоклонників” до дослідників, які не сподіваються на швидкий і

безмежнийпрогресугалузі комп’ютернихнаук[319].

Філософська проблема сучасної інформатики, що досить часто

порушується в наукових текстах, полягає в появі нового типу буття –

машинно-інформаційного та пов’язаного з ним питання про визначення

онтологічного статусу віртуальної реальності. Проблеми віртуальності

оформилися в самостійний напрям у психології, оскільки віртуальна

реальність щільнопов’язаназ психологічнимихарактеристикамиособистості

та є інореальністю, в якій виявляються свобода та свавілля людських

мотивацій. Віртуальна реальність достатньо доступна для відчуттів,

проте “…предметноюсутністю, буттямсамимпособі вонане володіє; вона

існує, поки її існування підтримується активністю сфери, яка її породжує”
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[29, с. 259].

До принципово нових особливостей віртуальної реальності, які

потребують філософського осмислення дослідники залічують такі:

панорамність (кожна подія може бути прочитана як з погляду власної

інтерпретації, такіз багатьохіншихпоглядів); полісемантичність (віртуальна

реальність загострює проблеми особистої самоідентифікації і водночас

повністюїхзнімає, оскількиробить особистість байдужоюдоїї об’єктивного

буття); безтілесна предметність (віртуальна реальність, фіксуючи безліч

онтологічнихсамостійнихреальностей, які не можназвестиоднудоодної, є

їх моделюючою імітацією, причому віртуальна реальність моделюється

відповідно до потреб тілесного й екзистенціального характеру та створює

можливі поляі зрізидвоїстості людини) [29, с. 259].

Найбільш точно відображає сутність віртуальної реальності підхід,

якийґрунтуєтьсянавизнанні її поліонтологічності, множинності її буттєвого

проявутаякийотримавназвувіртуалістики[367, с. 91]. Вчені, які з’ясовують

атрибутикувіртуальної реальності, відзначають двапротилежні моменти:

1) віртуальна реальність ідентична актуальній реальності – вона

охоплюєпростір, час, рух, розвиток, відображення;

2) володіє ідеально-артефактними, віртуально-специфічними

властивостями” [297, с. 232]. Натомість проблеми віртуальності потребують

філософської рефлексії основних властивостей віртуального буття на рівні

йоготеоретичногоаналізу.

У комп’ютерному світі людинавсе більше залежить від безвідмовного

функціонування техніки. І небезпека тут не лише утому, що комп’ютери

можуть “підкорити” світ, – головне полягаєутому, що людинаще не вмієз

високим ступенем культури, дисципліни і відповідальності керувати

автоматами. В наслідку все залежить від того, чи використовуватимуться

можливості комп’ютера задля прогресу, чи можливо слугуватимуть

поширенню невігластва і навіть руйнуванню цивілізації [8, с. 64].

Нелогічність, суперечливість зовнішнього світу змушують людину все
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більше занурюватися в ідеально слухняний і вкрай логічний комп’ютерний

світ, який стає ніби “другим Я”. Бінарналогікакомп’ютерапоступово стає

способом мислення людини. “Комп’ютеризована” людина вважає

навколишнюдійсність продовженнямкомп’ютера.

Викладене вищедало змогу сформувати соціально-педагогічні

передумовипідготовкимайбутніхІТ-фахівців, зокрема:

 інформатизація розширює потенційні можливості розвитку людини і

сприяє інтеграції і переробці різного роду інформації в соціальному

середовищі;

 характер і тип соціальних наслідків і духовно-культурних змін, що

породжуються інформатизацією, залежать від того, в яких соціальних

умовах відбувається процес інформатизації такомуналежить комп’ютер;

 проблема інформатизації пов’язана з взаємовідносинами людини,

комп’ютера і суспільства, з появою нового типу буття – машинно-

інформаційного;

 через тотальність процесукомп’ютеризації проблемавзаємодії людини

і машини з часткової переходить у сферу загальногуманітарної,

філософської проблеми;

 заумовпосиленнятехнократизмувсуспільстві особливе місце займає

гуманізація освіти, якатрактуєлюдинуі її діяльність якоб’єктивнуцінність;

 основні властивості віртуального буття потребують філософської

рефлексії на рівні його теоретичного аналізу та визначення онтологічного

статусу віртуальної реальності;

 комп’ютерна залежність людини під впливом нових інформаційних

технологій змінює стиль мислення, способи спілкування, оцінки тих, хто

поруч, та самооцінки, передбачає занурення у світ віртуальної реальності,

робить зайвоюнеобхідність самостійномислити;

 існують ризики злочинного і політичного нагляду з використанням

інформаційних технологій, зростання комп’ютерної злочинності, що

актуалізують проблемуінформаційної безпекивсучасномусуспільстві;
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 практико-технічна підготовка майбутніх ІТ-фахівців передбачає не

лише засвоєння навчального матеріалу і забезпечення успішної діяльності в

майбутньому, айуважнеставленнядосоціальнихаспектівпрофесії наоснові

гуманістичногопідходу.

Філософіявосвіті стосуєтьсяосновметодології, спираєтьсянавласний

метод, який є системою найбільш загальних прийомів теоретичного і

фактичногоосвоєння дійсності, атакож способомпобудови йобґрунтування

системи самого філософського знання. Як і методи інших наук, власний

метод бере початок у практичній діяльності людей і в своєму витоку є

віддзеркаленням логіки і закономірностей розвитку об’єктивної дійсності

[511, с. 20]. Поняття “світогляд” ширше від поняття “філософія”, його не

можназвести лише дофілософії, босвітогляд як системамістить сукупність

уявлень, ідеалів, переконань (міфологічні, художні, релігійні, наукові тощо).

Інформаційний світогляд, що формується на основі аналізу наявних

інформаційних ресурсів, дає людині змогу визначати власну позиціюу разі

зміниситуації,творчоі самостійнорозв’язуватипроблеми.

На нашу думку, основними завданнями творення системи знань

майбутніх фахівціву контексті формування їхніх філософсько-світоглядних

уявлень є:

 постійнеоновленнязнань;

 оптимальневикористанняпотенціалузмістуосвіти;

 запобіганняфрагментарномумисленнюстудентів;

 акцентування культурологічного підходу при формуванні змісту

професійної освіти;

 оновлення критеріїв і принципів оновлення змісту професійної

підготовки;

 структуруваннязнань наоснові інтеграції навчальнихдисциплін.

Найчастіше поняття “світосприйняття”, “світорозуміння” і “світогляд”

вживаютьсяяксиноніми. Міжнимисправді існуєщільнийзв’язок, але це не

позбавляє, а швидше допускає їх суттєві відмінності [187, с. 6].
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Світосприйняття – пасивне споглядання людиноюсвіту нафеноменальному

рівні у формі емоційно забарвлених відчуттів, сприйнятть, уявлень.

Недолікомсвітосприйняттяєйогосуб’єктивність. Світорозуміннямаєознаки

активного освоєння світу в системі гносеологічного відношення суб’єктадо

об’єкта, оперує категоріями визначеності, зумовленості й цілісності. Як

емоційно-ціннісне й інтелектуальне ставлення людини до світу

світосприйняття і світорозуміння є передумовою її світогляду. Основу

світоглядустановить системапоглядівлюдининасвітз метоювизначитисвоє

ставленнядосвіту, знайтисвоємісцевньому, усвідомитисенсі метужиття.

Інтегративний підхід до формування світогляду передбачає певний

взаємозв’язок компонентів, що становлять його структуру [187, с. 9].

Першим компонентом є потреби, які виражаютьсячерез інтерес. Як

усвідомленапотребаінтерес задає певну спрямованість суб’єктадо об’єкта,

ініціюєйогоактивність. Другимкомпонентомструктурисвітоглядуєзнання.

Знання об’єкта зумовлені інтересом суб’єкта. Знання може бути повним і

неповним, відображати об’єкт на сутнісному рівні або тільки на

феноменальному, забезпечувати цікавість чи реалізовувати конструктивний

інтерес.

Своєрідними упорядниками знань людини про світ і про себе є

цінності в діапазоні від загальнолюдських до індивідуальних, у тому числі

моральні, естетичні, правові, політичні, філософські, релігійні.

Зазначене дозволяє зробити припущення, що особи, які мають високі

мистецькі здібності, хист до візуалізації в останні роки отримують

можливість оволодіння інноваційним ІТ-інструментарієм у навчальних

закладахнавідповіднихфакультетах.

Останнім часом підприємства, заклади, установи використовують для

поширеннятавізуалізації власної діяльності інформаційні технології, асаме

комп’ютерну графіку (КГ). Навчальні заклади також все частіше залучають

КГ у якості потужного засобу візуалізації знань. Тобто у житті суспільства

КГ займає власну нішу та охоплює всі галузі діяльності людини – освіту,
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медицину, інженернепроектування, будівництво, розвагитощо.

Саметому, викладеневищедалозмогусформулюватитакі світоглядно-

філософські засади інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх

фахівцівкомп’ютерної графікиі дизайну:

 основною метою формування змісту практико-технічної підготовки

майбутнього фахівця в контексті вироблення в нього філософсько-

світоглядних уявлень є постійне оновлення знань тавизнання непотрібною

другоряднуінформацію;

 світогляд майбутнього фахівця формується поєднання мистецьких,

гуманітарних та ІТ-дисциплін у навчальному процесі та використання

інтегративногопідходу;

 інформаційнийсвітоглядформуєтьсянаоснові наявнихінформаційних

ресурсів та передбачає створення у суб’єкта уявлення про цілісну картину

світу;

 основа інформаційної культури формується завдяки використанню

системі інтегрованихзнань, умінь і цінностей;

 оптимальне використання потенціалу змісту практико-технічної

освітиспрямовуєтьсянаусуненняфрагментарногомисленнястудентів;

 культурологічний аспект у формуванні змісту практико-технічної

освітиіакцентуєтьсячерез використанняінтегративногопідходу;

 зміст навчального матеріалу за напрямом “Комп’ютерна графіка та

дизайн” передбачає вивчення груп дисциплін – технічнихі мистецьких, а

такожзасвоєнняінтегративнихкомплексівзнань івмінь;

 світоглядформується відповідно до поетапного розвитку його

структурних компонентів: інтерес – знання – цінності – ідея –ідеал (ідол) –

психологічна настанова на ставлення суб’єкта до об’єкта – постановка

завданняі готовність додії;

 оновлення критеріїв і принципів відбору знань,структурування змісту

практико-технічної підготовки майбутніхІТ-фахівцівреалізуютьсянайбільш

ефективно завдяки інтеграції навчальних дисциплін у гуманістичній
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парадигмі освіти.

2.4. Концептуальні положенняінтеграції змісту

практично-технічної підготовкиІТ-фахівців

Актуальність обґрунтування методологічних принципів інтеграції

змісту професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівцівв галузі комп’ютерної

графіки і дизайну зумовлюється необхідністю забезпечення гнучкості,

ґрунтовності йможливості постійногооновленнязнань і умінь.

Теоретичною основою формування концепцій змісту навчання

слугують принципиметодології, підякимирозуміють визначальні настанови

суб’єктапізнаннящодовідносності, можливості, допустимості йдоцільності

застосування, використання того чи іншого методу, тієї чи іншої методики,

того чи іншого способу в науково-пізнавальній діяльності, напідставі яких

здійснюєтьсяоцінюванняступеняістинності отриманої інформації (знання)”

[361, с. 94]. Саме такі основоположні начала надають єдності й логічності

всій сукупності методів, способів і методик. Від особливостей вибраних

методологічних принципів залежать результати дослідження та його

достовірність.

Методолого-педагогічні принципи реалізуються діалектичними

парами, що забезпечує їх діютадопускає перебільшення ролі одного з них

(рис. 2.8).

1. Принципи інтеграції і диференціації. Професійнадіяльність фахівця

комп’ютерної графіки і дизайнує інтегральною. Сукупність найголовніших

інтегральних умінь, зокрема вміння системно й інтегрально мислити,

найбільше цікавить роботодавця в сучасних ринкових умовах. Саме це

зумовлюєконкурентоспроможність випускникаВНЗ наринкупраці.

Водночас вищій школі притаманні недоліки, серед яких:

перевантаження кількості навчальних дисциплін, дублювання змісту
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навчального матеріалу, недостатня узгодженість робочих програм,

інтелектуальна недовантаженість, антиінтегральна сутність організації

навчальногопроцес.

Інтеграція–
диференціація

Діалектичніпа-
риметодолого-
педагогічних

принципів

Гуманізація–
технологізація

Трансформація–
розвитокзмісту

професійної підготовки

Історизм–
прогностичність

Фундаменталізація–
професіоналізм

Рис. 2.8. Діалектичні пари методолого-педагогічних принципів

Крім того, бракує системного інтегрального мислення, тоді як воно є

критерієм якості підготовки випускника ВНЗ – ІТ-фахівця з комп’ютерної

графікиі дизайну[268, с. 76].

Тому доцільно об’єднувати менші навчальні дисципліни в більші або

приєднувати їх до більших. Звісно, йдеться не про механічне об’єднання, а

про злиття дисциплін з глибокими міждисциплінарними зв’язками. Це

потребує методологічного аналізу змісту практико-технічної підготовки,

охоплення якомогабільшої кількості зв’язків кожної дисципліни і виділення

серед них найістотніших, а також урахування зовнішніх упливів, розгляду

підстав для інтеграції складових змісту професійної підготовки у цілісну

систему.

Принципінтеграції уформуванні зміступрактико-технічної підготовки

майбутніх ІТ-фахівцівз комп’ютерної графіки і дизайнує провідним і несе

основне концептуальне навантаження. Висока динамічність, надзвичайно

швидкий розвиток комп’ютерної галузі вимагає постійного узагальнення,

ущільнення, систематизації та генералізації знань, що можливо лише на
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основі інтегративногопідходудоформуваннязмістуїхньої підготовки.

Не менш важливу роль відіграє принцип диференціації. Вчені

тлумачать цейпринципякурахуванняіндивідуальнихособливостейстудентів

у формі, коли вони групуються за певними особливими ознаками для

окремогонавчання[78, с. 10].

Останньогочасу посилилась увагадодвохвзаємозворотнихтенденцій

навчання – диференціації та інтеграції. Під диференціацією розуміється

розчленовування, поділ цілого на складові його елементи. Інтеграцію

трактують як процес зближення і зв’язку наук, стан зв’язності окремих

частин системи в ціле, атакож процес, що веде до такого стану. Вивчення

диференційованих навчальних курсів призвело до засвоєння розрізнених

знань, унаслідок чого цілісно не сприймається навчальний матеріал. Таким

чином, постала потреба використовувати на всіх ступенях освіти двох

взаємопов’язанихі взаємодоповняльнихпроцесів– інтеграції і диференціації.

Диференціація є специфічним механізмом інтеграції: для створення міцної

консолідованої цілісності, кожний елемент цієї цілісності повинен

попередусімдосягтистанузрілості, самоствердитись. Інтеграціянавчанняне

тількинезаперечуєпроявівтенденційдиференціації, анавпаки, загострюєїх.

Дидактичну інтеграцію П. Сікорський пояснює як комплекс

взаємопов’язанихіз диференціацієюпроцесів, щоспрямовані надіалектико-

методологічне вирішення суперечностей між диференціацієютаінтеграцією

в освіті. Ця інтеграція поєднує в собі погоджену інтеграцію змістових

компонентів (внутрішньопредметна і міждисциплінарна інтеграція,

взаємозв’язок між циклами диференційованих й інтегрованих дисциплін

навчального плану) та прийомів, методів і форм навчальної роботи,

спорідненихпрофесій[455].

Процеси диференціації та інтеграції навчання щільно пов’язані між

собою. Жодногоз названихпроцесів не можназнехтувати під часстворення

системи професійної освіти. Тим більше, що обидва процеси мають

узгоджуватисяміжсобою.
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Наприклад, для майбутніх фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну

запровадження диференціації навчання є вкрай актуальним. Адже, як

свідчить навчальна практика, студенти мають розбіжності у початкових

знанняхі вмінняхіз комп’ютерної графіки, які визначаютьсяне лише станом

підготовки з конкретногонапряму, аістотними відмінностями у підготовці з

іншихгалузейзнання– математики, фізикиі фізіології.

Також наявнадиференціація студентського навчального інтересу щодо

прикладних напрямів застосування комп’ютерної графіки [56, с. 171].

Запровадження диференційованого підходу, спрямованого на дидактичне

забезпечення процесу диференціації навчання комп’ютерної графіки,

насамперед диференціацію навчального змісту, створює умови для

врахування індивідуальних навчальних можливостей і професійних потреб

майбутніх фахівців. Використання принципу диференціації та інтеграції

змісту професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців забезпечує

індивідуальний підхід до студентів, що даєїмзмогу повноцінно засвоювати

значнукількість спеціальнихдисциплін.

2. Принципи історизму та прогностичності. Застосування принципу

історизму для формування змісту професійної підготовки майбутніх ІТ-

фахівців є специфічним. Якщо історія розвитку інтеграції в науці

вимірюється століттями, а в освіті – десятиліттями, то історія практико-

технічної підготовкиукомп’ютернійгалузі єдоволі нетривалою, хочайдуже

насиченою. Тому цей принцип спрямований на використання досвіду

інтеграції віншихгалузях.

Методологічний принцип прогностичності вимагає організації служби

прогнозування у сфері освіти, оскільки зважаючи на багатофакторність і

виняткову складність педагогічних явищ будь-які прогностичні думки, що

висуваються на основі проведених досліджень, будуть варіативними [84,

с. 75]. У прогнозуванні педагогічних процесів і явищ, пов’язаних

безпосередньо з вчинками, поведінкою і діяльністю людей, передбачити

майбутнє з великим ступенем точності досить складно.Тому прогноз за
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змістомєвисновкомвідповідно до структури логічних міркувань [123, с. 8].

Спеціальні дослідження свідчать, що жоден з окремо взятих методів

науковогопрогнозуваннянеможезабезпечитинеобхіднийступінь надійності

прогнозу, однакупоєднанняхці способивиявляютьсяефективними.

Методологічний принцип прогностичності у практико-технічній

підготовці майбутніх ІТ-фахівцівз комп’ютерної графіки і дизайну сприяє

оптимізації відборунавчальногоматеріалуз оглядунайогоперспективність,

запобігає наповненню цього змісту другорядними та швидко старіючими

знаннями.

3. Принципи гуманізації та технологізації. Відрадним явищем стало

посиленняувагинауковцівдопроблемилюдини, її культури, освіти, розвитку

творчих здібностей, створення необхідних для цього умов, демократизації

виробничої і невиробничої сфер, гуманізації всього способу життя людини.

Тим-то гуманізація і гуманітаризація, зазначає С. Гончаренко, стають

найважливішоюфундаментальноюякістюосвіти[92, с. 183].

Основноюскладовоютазасобомгуманізації освітиєїї гуманітаризація,

у якій виділяють два аспекти [267, с. 35]. Перший стосується зростання

обсягузнань пролюдину, людяність узмісті навчання, щоведедозбільшення

частки гуманітарної освіти. Другий – передбачає підвищення якості

викладання гуманітарних дисциплін із подальшоюгуманізацієювикладання

негуманітарних дисциплін. Ця проблема розв’язується через виділення у

вказаних предметах аспектів загальнолюдської культури. Результатом

гуманістичної спрямованості освіти є становлення людини, здатної до

співпереживання, готової до вільного гуманістичного виборута

індивідуальногоінтелектуальногозусилля.

Принцип гуманізації у практико-технічній підготовці майбутніх ІТ-

фахівцівз комп’ютерної графіки і дизайнунабуваєщораз більшогозначення,

адже протистоїть негативним соціальним явищем (засилля віртуальної

реальності, комп’ютерні злочини, комп’ютерназалежність людини тощо) та

оптимізуєтехнічнуі гуманістичнутенденції усучасномусуспільстві.
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З принципомгуманізації координуєтьсяпринциптехнологізації. Більще

того, принцип технологізації регулюється принципом гуманізації. У

формуванні змісту освіти майбутніх ІТ-фахівців цей принцип покликаний

зберегти, узагальнитиі трансформувативпрактико-технічнуосвітуздобутки

сучасних ІТ. Постіндустріальна стадія цивілізаційного розвитку зумовлює

необхідність не лише підвищення рівня освіти, ай формування іншоготипу

інтелекту, мислення, ставлення до виробничо-технічних, соціальних,

інформаційних реалій. Таку концепцію називають технократичною. Вона

передбачаєзмінусенсуі характеруосвіти, сфокусувавшиїї зміст і методина

формуванні у студентів умінь оперувати інформацією, володіти

комп’ютернимитехнологіями, мислитипрофесійно-прагматично[92, с. 178].

З позиційісторизмуосвітаможерепродукуватиминулий, вжевіджитий

тип людини технократичного суспільства, який саморуйнується, що часто

спостерігаємо сьогодні, або творчий – тобто творити новий тип людини,

орієнтованої нарозвитоксебеякцілісної особистості.

4. Принцип фундаменталізації і професіоналізації. Принцип

фундаменталізації і професіоналізації по-новому формує зміст, збагачуючи

йогоновимиякостями. Цейпринципєсистемотвірнимукомплексі принципів

формування фундаментального змісту професійної освіти. Водночас він

відображаєдіалектичнуєдність двохтенденційупрофесійнійосвіті: з одного

боку, – це посилення фундаментальної частини, що сприяє

загальнокультурному й інтелектуальному розвитку особи, але не говорить

про закінченість професійної підготовки, а отже, і функціональної

грамотності фахівця [133, с. 106]. З другого, – це посилення прикладної,

практико-технічної направленості частини освіти, що якісно поліпшує

підготовку фахівця-професіонала, але обмежуєсвободу студентащодозміни

професійної діяльності у зв’язку з вузькою спрямованістю такої освіти.

Принцип фундаменталізації і професіоналізації регулює співвідношення

фундаментальногоі прикладногоузмісті цілісної професійної освіти.

Під поняттям “фундаменталізація освіти” розуміють істотне
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підвищенняякості освітиі рівняосвіченості особистості завдякивідповідній

зміні змістудисциплін і методології реалізації навчальногопроцесу. Іншими

словами, акцентується вивчення фундаментальних законів природи і

суспільства в їх сучасному розумінні, а саме: розвиток загальної культури

людини, формування у неї наукових формсистемного мислення; введення в

систему освіти принципово нових навчальних курсів, орієнтованих на

формування цілісних уявлень про природу і суспільство; забезпечення

пріоритетності інформаційних компонентів тощо [338]. Однак питома вага

знань, що накопичилась донині, і дедалі вищий темп набуття наукової

інформації унеможливлюють використання традиційних способів засвоєння

знань через збільшення кількості дисциплін і їх обсягу. Фундаменталізація

освіти дає змогу істотно підвищити якість освіти завдяки зміни змісту

навчальнихдисципліні методикивикладання.

Найважливішим компонентом нової освітньої парадигми є концепція

фундаменталізації, якатрактуєфундаментальність яккатегоріюякості освіти

й освіченості особистості. Не менш вагомим уважається використання

інтегративного підходу на рівні фундаменталізації освіти, перш за все на

рівні розроблення змісту. Адже практично неможливо і недоцільно

інтегрувати весь масив змісту загальної та практико-технічної освіти, а

інтеграціянарівні фундаментальнихпонять забезпечуєподальшуінтеграцію

знань і вмінь у прикладній складовій змісту практико-технічної освіти [133,

с. 203]. Подолання розрізненості окремих навчальних дисциплін через їх

інтеграціює вагомим внеском у фундаменталізацію освіти в її сучасному

розумінні. Окрім пошуків окремих фундаментальних знань у кожній з

навчальних дисциплін ставиться завдання творення цілісної системи

фундаментальних знань фахівця, що формується під упливом

фундаментальних ідей базових наук. Наприклад, у змісті фундаментальних

знань майбутнього економіста мають відображатися не лише економічні

принципиі фундаментальні закони, наякихзаснованеекономічнезнання, ай

фундаментальнаскладоваматематичнихдисциплін.
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На практиці фундаменталізація освіти реалізується на рівні змісту

циклів дисциплін. Причому інтелектуальний потенціал фундаментальних

дисциплін нині не задіяний повною мірою, а навчально-пізнавальна

діяльність студентів має переважно емпіричний характер без теоретико-

методологічного аналізу самого процесу перекладу логічної форми

фундаментального наукового знання в діяльнісну і навпаки [183, с. 35].

Інтеграціянауковогознанняв практико-технічної освіті допускаєреалізацію

двох напрямів: фундаменталізацію спеціального знання і спеціалізацію

фундаментальних дисциплін, які є базовими для формування практико-

технічних знань і вмінь. Фундаменталізація змісту практико-технічної

зорієнтованості (спеціальних) дисциплін пов’язана передусім з реалізацією

інваріантної частини професії як основи підготовки майбутнього фахівця.

Оновлення ж спеціальних знань, пошук і створення нового в конкретній

технічній галузі можливі тільки на основі стійких фундаментальних знань,

які, посуті, не старіють, алише поповнюються новими [133]. Такимчином,

фундаментальність знань означаєїхінтегративність.

Двоєдиний принцип фундаменталізації і професіоналізації у

формуванні змісту практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців

утілює суперечність “фундаментальність – професіоналізм” і є рушієм

розвитку й оновлення цієї підготовки. Фундаменталізація змісту практико-

технічної орієнтованих (спеціальних) дисциплін пов’язана передусім із

реалізацієюінваріантної частини професії, якамістить знання, котрі поволі

старіють, але постійно доповнюються оновленими спеціальними знаннями,

трансформованимиз найновішихдосягнень комп’ютернихнаук.

5. Принципи трансформації та розвитку змісту практико-технічної

підготовки. Останнім часом інформатизація освіти розглядається як

трансфер-інтегративна галузь наукового знання, оскільки забезпечує

перенесення певних наукових ідей чи проблем в інші наукові галузі (де

утворюєтьсянованауково-практичназона, адекватнаістотнимознакамданої

науки) таоб’єднуєвціле певні частини (зони), котрі зародилисявконкретній
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науці й практиці у зв’язку з феноменом трансферу” [430, с. 35]. При цьому

підтрансфер-зоноюрозуміють певнуінноваційнузонунауковогознаннятаїї

практичної реалізації, яка виникла у традиційній науці через необхідність

розв’язання наукових проблем, що з’явились у даній науці завдяки

розвитковіІТ, зокрема в освіті. Процеси трансформації наукових понять у

спеціальні фахові знання практико-технічної підготовки ІТ-фахівців

зкомп’ютерної графіки і дизайну відзначаються певною специфікою.

Взаємодія спеціальних знань із загальноосвітніми і мистецькими часто є

стихійною, випадковоюі достатньо вивченою лише на рівні міжпредметних

зв’язків.

Принцип трансформації вимагає грамотного й оперативного

перетворення нових наукових знань у навчальні тавпровадження їх у зміст

професійної підготовки. У такийспосіб забезпечуютьсяпостійнийрозвитокі

оновленняїї змістунаоснові інтегративногопідходу.

Принцип розвитку узагальнює та посилює дію інших принципів,

виступаючи важливим критерієм відбору таоцінювання якості навчального

матеріалу. ДлямайбутніхІТ-фахівцівцейпринципєдомінуючим, з оглядуна

значне, порівняно з іншими галузями і науками, зростання обсягу знань та

потреби оперативного згортання та архівації застарілої інформації в

навчальних програмах. Істотне методологічне значенняцього принципу

полягає у виникненні нової якості в процесі інтеграції, що передбачає, з

одногобоку, розвиток інтегрованогооб’єкта, аз другого– послідовну зміну

етапівінтеграції.

На нашу думку, процеси інтеграції змісту практико-технічної

підготовки майбутніх ІТ-фахівців з комп’ютерної графіки і дизайнуістотно

відрізняються від процесів інтеграції у межах традиційних дисциплін і

професій. Це пов’язано з двома причинами:а) більшість комп’ютерних

дисциплін не належать до тих,основу яких становлять положення і зміст

певної науки (фізика, хімія, біологіятощо). Комп’ютерні науки дещоподібні

до технічних наук, однак між ними існують значні відмінності. За іншими
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ознакамикомп’ютерні наукипоєднують з математичними. Неможнатакожіз

цілковитою підставою віднести дисципліни практико-технічної підготовки

майбутніх ІТ-фахівцівдо групи навчальних предметів, в основі яких лежать

дії (фізичнакультура, іноземні мови, малюваннятощо). Такимчином, уже за

своїм змістом відповідні навчальні курси є міжпредметними, оскільки

ґрунтуються на складному поєднанні знань івмінь. Причому вимоги до

професійних якостей майбутніх ІТ-фахівців теж знаходяться у стані

формування.

2) особливість інтеграції змісту практико-технічної підготовки

майбутніх ІТ-фахівців. На відміну від готових елементів інтеграції, які

виникають у разі об’єднання традиційних дисциплін, елементами інтеграції

тут є комплекси міждисциплінарних знань івмінь (математичні, технічні,

дизайнерські, фізичні тощо).Тому особливої ваги набуває аналіз елементів

інтеграції змістунавчаннятавизначенняпідставдляїхінтеграції.

Теоретичне обґрунтування інтегративних компонентів в освіті та їх

наукова обробка є однією з умов формування змісту практико-технічної

підготовки майбутніх ІТ-фахівців. У зв’язку з цим виникає необхідність

звернення до концепцій змісту освіти, аби визначити, якою мірою вони

відповідають ситуації, щосклаласявсуспільстві й усфері освіти [267, с. 35-

36].

Згідно з першою концепцією, що має давнє походження, зміст освіти

трактується як педагогічно адаптовані основи наук, що вивчаються у школі.

Фактичнолюдинавиступаєунизці засобіввиробництваякпродуктивнасила.

Іншаконцепціязмістуосвітиподаєйогояксукупність знань, умінь і навичок,

які засвоюють студенти. Однаксьогодні цьогонедостатньо.

Третя – культурологічна концепція змісту освіти – розглядає його як

педагогічно адаптований соціальний досвід людства, відповідний людській

культури у всій її структурній повноті. Культурологічна концепція змісту

освіти не зводить його до науки. Відповідно навчальні предмети не можуть

бутипростимипроекціяминауки, зменшенимикопіямитієї чиіншої наукової
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дисципліни.

Востанньому випадку головноювіхоюі відправнимпунктомє спільні

цілі освіти, відображені у суспільній свідомості. Наступний щабель –

конкретизація цих цілей в уявленнях про ті якості особистості, якими

повинна володіти освічена людина. Нарешті, цілі освіти і опис способу їх

досягненняпедагог повинен перевести намовусвоєї науки [267, с. 3]. Отже,

зміст освіти на теоретичному рівні – це соціально й особистісно

детерміноване, фіксоване в педагогічній науці уявлення про соціальний

досвід, якийпотрібнозасвоїти.

Здобувають вплив сучасні концепції нових типів змісту освіти –

діяльнісна (В. Давидов), миследіяльнісна і метапредметна (Ю. Громико) та

особистісно-орієнтованай метапредметна(А. Хуторський). Пріоритетними у

цих концепціях є розвиток і саморозвиток, формування теоретичного

мислення і рефлексивної свідомості, особистісна творчість, діяльнісний і

метапредметний зміст, процедури й етапи конструювання ідеальної системи

знань тощо. Найсуттєвіша відмінність між ними – це бачення мінімальної

одиниці, “клітинки” змісту навчання. У першому випадку – це поняття

(спосіб чи принцип діяльності), у другому – спосіб (спеціально

сконструйованазнаковаформа, наприклад принципи вирішеннязавдань), ау

третьому– фундаментальнийоб’єктсвіту, особистіснийдосвід.

Водночас мінімальною “одиницею”, “атомом” навчального процесу є

навчальне завдання, яка містить повний набір елементарних компонентів

змісту навчання у нинішньому варіанті його побудови [364]: поняття, за

допомогою яких формулюються факти, твердження, положення, аксіоми,

теореми тощо та на основі яких будуються їх взаємозв’язки(теорії, закони,

ідеї тощо); образ (зокрема, художній образ) а також взаємозв’язки образів;

операції (перцептивні, розумові, технологічні тощо), відповідно до яких

складаютьсядії.

Небезпідставно вважаючи, що всі дидактичні тапсихологічні джерела

трактують навчальний процес як послідовне вирішення навчальних завдань.
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А. Новиковставить питання: “Чиможуть з усьогонаборунавчальнихзавдань

сформуватися цілісний світогляд особистості студента, його переконання

тощо, чи можна цілісно освоїти весь основний зміст людської культури?

Очевидно, ні” [364, с. 65]. Звісно, проблемазастосуваннязнань упрактичній

діяльності набагато складніша. Щоб застосуватив новій ситуації наявні

знання, потрібновивчити пізнати самоб’єкт діяльності, поглибити уявлення

про нього, виокремити предмет, мету і засоби власної діяльності,

переформулювати набуті раніше знання, співвіднести їх із реальною

ситуацієюнарізнихрівняхузагальненнятощо.

Поділяємо думку А. Новикова, які стосуються діяльності в контексті

компетентнісного підходу. Автор виходить з того, що активованапотребами

людиназдатнасамостійноорієнтуватисявситуації, набути необхідні знання,

поставити мету дій відповідно до об’єктивних законів і наявних обставин,

визначити з огляду на мету й умови конкретні способи і засоби дій,

вдосконалити їх у процесі дій і, нарешті, досягти мети. Діяльність, яка

поєднуєв собі названі компоненти, інтегративною. Природно, щоконкретна

діяльність людини, в тому числі професійна, часто поєднує в собі лише

частинуцихкомпонентів.

Однак для оволодіння істотними аспектами діяльності необхідна

організація власного досвіду студентів у такій діяльності, де вони могли б

самі сформувати здібності до самостійного визначення мети дій та

діяльності. Але навчання у вигляді послідовного виконання навчальних

завдань цьому не сприяє – цілі задаються ззовні: педагогом, підручником,

навчальною програмою тощо. Всі види діяльності розчленовані,

декомпозовані за “клітинами” навчального плану, навчальних дисциплін,

розкладузанять тощо.

Наційпідставі А. Новиковдоходить песимістичноговисновку, щопри

нинішнійорганізації навчальногопроцесуяк“послідовної низки” неможливо

реалізувати компетентнісний підхід, оскільки бракує засобів, умов для

формування компетенцій. Як альтернативу вчений пропонуєякісно інший
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підхід, побудований натрьохпаралельних, значноюміроюнезалежниходин

відодноголініях[364, с. 73]. Перша– це вирішеннятрадиційнихнавчальних

завдань першого рівня, що єнеобхідноюланкоюнавчального процесу, який

відповідаєситуативнійактивності. Друга– це вирішеннянавчальнихзавдань

другогорівня, які відповідають надситуативнійактивності: студентивжесамі

здатні ставити мету своєї діяльності, діяльно застосовувати свої знання з

різних дисциплін напрактиці, спілкуватися один з одним тощо. Третя – це

вирішення навчальних завдань третього рівня, який відповідає творчій

активності особистості, спрямованій на створення великих навчальних

проектів. Такі проекти можуть бути реалізовані здебільшого в практичному

навчанні та навчальному проектуванні – у процесі організації власного

досвіду студенти вчаться здійснювати інтегративну практико-технічну

діяльність. Для цього вони залучаються до виконання проектів, вибраних

самостійноабозапропонованихвикладачами.

Якпоказуєпрактика, сьогодні потрібнановаодиницявимірупрактико-

технічної підготовки спеціаліста. Знання, які набув майбутній спеціалістпід

час професійної підготовки, є особистою цінністю, перетворюються на

переконання, стають мотивом його поведінки та виявляються в практичній

діяльності.

На наш погляд, зміст практико-технічної підготовки ІТ-фахівців з

комп’ютерної графікиі дизайнумаєбутиінтегративним, ане предметнимчи

технічним і ґрунтуватися на принципі проблемності. Очевидно, існують

способи виокремлення предметних одиниць з наступною їх інтеграцією.

Перспективнимєстворенняінтегративнихелементарнихчастинзмісту, тому

що найменші порції професійно значущого навчального матеріалу містять

принаймні однупроблему, длярозв’язанняякої потрібнозасвоїтизнанняхоча

б з двох-трьохнавчальнихдисциплін.

Інтеграція змісту практико-технічної підготовки ІТ-фахівців з

комп’ютерної графіки і дизайну як методологічна база підготовки кадрів

визначаєметоди розв’язаннянагальнихпроблемуцій сфері через розуміння
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її цілей, завдань, змістуі технологій.

Підтримуємо думку про те, що особливо важливим є проблемний

характер усього змісту навчання, оскільки у педагогічній діяльності перед

ІТ-фахівцем стоять конкретні проблеми, міжпредметні за своєю природою.

Основнимзасобомформуванняпроблемногозмістунавчанняєінтегративний

підхід.

Мета інтеграції змісту практико-технічної підготовки фахівців

комп’ютерної графіки і дизайну полягає у формуванні її системи, яка

враховуєякзагальні цілі змістувбудь-якомузакладі освіти, такі специфічні,

зумовлені особливостями навчального процесу. Мета є початковим

компонентом інтеграції, вонадає загальне уявлення про кінцевий результат

навчання. Конкретні засоби інтеграції змісту професійної комп’ютерної

підготовки формують сукупність конкретних завдань для досягнення

поставленої мети.

Виходячи з основних типів професій, з’ясовуємо, що в навчанні ІТ-

фахівцівз комп’ютерної графіки і дизайну потрібно використовувати

інтегративнийпідхіддозрозуміннясутності їхньої майбутньої діяльності, яка

поєднуєвсобі принаймні такі тритипи:

 людина – техніка (інженерно-технічні знання івміння, знання про

будовуйобслуговуваннякомп’ютера, принципийогодії тощо);

 людина – знакова система (математика, логіка, розроблення програм

тощо);

 людина – художній образ (комп’ютерна графіка і дизайн, анімація

тощо).

Концепт використовується у найрізноманітніших галузях знань, по-

новомурозкриваючибагатомоментівсучасної науково-культурної діяльності,

зокремаєдність процесу і результату творення смислу [506]. Педагогічний

підхід до концептів є методологічним інноваційним орієнтиром,

системоютеоретичнихйемпіричнихпоглядівнаті чиінші явищаі процеси.

У педагогічномупідході доконцептувизначальнимєкультурологічний
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підхід, уякомуосердямкультурологічногоконцептузавжди єцінність.Через

позитивну чи негативну значущість об’єктів навколишнього світу для

людини, певної спільноти, суспільствазагаломзумовлюютьсяпошуки нових

методів розкриття аксіологічного аспекту навчання і виховання [223].

Концепто сферає постійноюкласифікацієюосмисленої інформації, набутої

людиною у процесі соціалізації таінкультурації за допомогою механізмів

пізнання.

У навчальний практиці послуговуються ізольованими концептами

різногоступеняскладності. З позбавленнямконцептупрямихкомунікативних

функцій він починаєвиконувати нові функції. Полягають вони насамперед у

тому, щоб створитиособливуреальність, новийсвіт, певнийтекст– ситуацію

діалогу суб’єкта (дослідник, учень, студент) зі смислами концептів, що

єпевним типом висловлення, голосами культури, яким властиві ті чи інші

цінності оцінки” [506, с. 131]. Концептне структурування навчальної

інформації через фреймове моделюваннядаєможливість ефективноохопити,

узагальнити великий обсяг навчальної інформації. У сучасній науковій

парадигмі формується когнітивне осмислення людини і світу. Основою

такогопідходуєфреймовамодель концептів, які уможливлюють осмислення,

пізнання, розуміння, об’ємної інформації.

Створенняконцептівможливе завикористанняінтегративногопідходу.

Інтегративний процес має свою структуру, йому зазвичай властива

подільність. У ньому можнавиділити порівняно відособлені й разоміз тим

супідрядні етапи, проходженняякихпороджуєякісні абокількісні зрушенняв

змісті (ущільнення або укрупнення знань, концентрація різних способів дій

тощо). Структура інтегративного процесу якраз і є логікою розгортання

цілісності, особлива узгодженість її змісту з етапами його реалізації.

Наявність такої структури означає певну стабільність інтегративного

процесу. Ця відмітна ознака становить інтерес із погляду відтворюваності

інтегративного процесу, багаторазового повторення його у навчальному

процесі [262, с. 34]. З концептуальної точки зору інтеграцію з’ясовують як
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складну соціально-педагогічну проблему, що дає змогу сформувати цілісну

систему загальних і фахових знань йумінь майбутніх ІТ-фахівціву процесі

навчання.

Концепція інтеграції ґрунтується на основних положеннях філософії

освіти, теорії педагогічних систем, структурно-функціональному і

діяльнісному підходах, аналізі діючих педагогічних систем із позицій

інтеграції, принципів цілісності й технологічності. Ця концепція визначає

інтеграцію змісту практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівцівяк

засіб розв’язання професійних проблем, спрямований на розвиток

професійнихйособистіснихякостей.

Основними вимогами до інтеграції змісту практико-технічної

підготовки майбутніх ІТ-фахівців, які обґрунтовуються у дослідженні, є:

економічність увикладенні навчальногоматеріалу; професійнаспрямованість

вивчення базових дисциплін; інтеграція двох навчальних предметів на базі

одного; можливість інтеграції на варіативному професійно-технічному

базисі;наявність достатнього обсягу навчального матеріалу, який може бути

вивчений на базі іншого навчального предмета; орієнтація на проблемне

вивчення загальноосвітніх і спеціальних дисциплін; динамічність процесу

інтеграції, зумовленої розвиткомнауки, технікиі виробництва.

Таким чином, інтеграція змісту практико-технічної підготовки

майбутніх ІТ-фахівців забезпечує можливість постійного поповнення знань

та розширення практичних умінь і навичок; формування

конкурентоспроможного професіоналана основі інтегрованих знань,

практичнихумінь тапрофесійно-цінніснихорієнтацій.

Методологічною основою інтеграції змісту практико-технічної

підготовки майбутніх ІТ-фахівців є інтегративний, парадигмальний,

системний, синергетичний, компетентнісний, аксіологічний та діяльнісний

підходи, основні положеннятеорії пізнанняз урахуваннямпринципуєдності

загальногоі часткового, теорії складнихсистем, діяльнісної теорії навчання;

ідеї інтегративного розвитку особистості, інтегративного змісту освіти,
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суспільства та виробництва; ідеї про цілісний педагогічний процес

йінтегративну педагогічну систему та основні методологічні принципи –

історизму, системності, єдності, якості й кількості, діалектичного

заперечення, розвитку, каузальності, об’єктивності, науковості, всебічного

вивченняявищі процесів, взаємозв’язкутавзаємозумовленості явищтощо.

Професійна діяльність фахівця пов’язана з конкретною предметною

галуззю –ІТ, тому його знання і практичні дії мають бути адекватними

особливостямоб’єктапрофесійної діяльності. Усі закони поведінки штучних

систем ув’язуються в концепції їх розвитку, зокрема розглядають три

концепції розвитку[322].

Перша концепція базується на запереченні цілеспрямованих законів

розвитку природи і суспільства. Виходячи з примату “невизначеності” і

“випадковості” розвитку природи і суспільства, можна лише передбачати

(прогнозувати) майбутнє з тією чи іншою імовірністю. Великі системи

розглядаютьсяяксутоймовірнісні.

Друга концепція – це діаметрально протилежна концепція розвитку,

яка заснована на метафізичному детермінізмі, тобто на уявленні про

існування в об’єктивному світі лише причинних(однозначнопевних)зв’язків

між явищами і процесами. За такого підходу до прогнозування

недооцінюються статистичні закономірності. Уважається, що невідомих і

випадковихподійнемає, і томуможнарозраховуватиперспективунатривалі

періоди часу та визначати при цьому розвиток у деталях. Ця концепцію

розвитку спирається на переконання, що за допомогою комп’ютера можна

робитидостовірні припущення.

Третя концепція – це діалектичного розвитку, що визнає існування

об’єктивних закономірностей розвитку людського суспільства та його

продуктивнихсил, якіскладаютьсяз штучних(великихі складних) систем. Ці

закономірності проявляються як об’єктивні тенденції розвитку наоснові дії

сукупності визначених і невизначених причинних і випадкових чинників і

зв’язків.
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Самеінтегративні процесивідтворюють системнийпідхіддорозвиткуі

професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців, сприяють набуттю

міжнаукових знань, розкривають гносеологічні проблеми, без яких

неможливе комплексне засвоєнняінформації, сприяють формуваннюєдності

знань.

Інтеграція загальних і фахових знань вирізняється як в аспекті

універсальності, так і особливостей розвитку інтегративного процесу.

Особливості якісної визначеності взаємозв’язку фундаментальних і фахових

знань залежать від ступеня наукового обґрунтування інтеграційних процесів

якузмістовному, такі упроцесуальномуаспектах.

Спираючись на викладене вище, ми розробили такі концептуальні

засадиінтеграції зміступратико-технічної підготовкимайбутніхІТ-фахівців:

 інтеграціяякчинникмотивації навчання;

 інтеграція знань як основа інтеграції змісту практико-технічної

підготовки;

 інтеграція змісту практико-технічної підготовки на засадах принципу

фундаменталізації освіти;

 інтегровані метапредмети як результат інтеграції змісту практико-

технічної підготовки;

 інтеграція змісту практико-технічної підготовки як засіб формування

творчої особистості;

 багаторівневість як реалізація інтегративного підходу до змісту

практико-технічної підготовки.

За аналізомнизки досліджень та з опорою на власний досвід ми

сформулювали такі теоретичні положення концепції практико-технічної

підготовкимайбутніхІТ-фахівців:

 акцентування культурологічного аспекту у формуванні змісту

практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівцівчерез використання

інтегративногопідходу;

 виділення системотвірного чинника професійної підготовки
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майбутніх ІТ-фахівців на основі ідейцілісності та взаємозалежності всіх її

складових;

 використання індивідуального підходу, який забезпечує всебічний

розвиток майбутніх ІТ-фахівців відповідно до можливостей, здібностей і

навчальнихдосягнень кожногостудента;

 скороченнякількості предметів, інтеграціяїхнаоснові провідної ідеї

підвищенняякості професійної підготовкиІТ-фахівців

 оптимальне використання потенціалу змісту практико-технічної

підготовкидляусуненняфрагментарногомисленнястудентів;

 проектування механізмів постійного оновлення знань та архівація

другорядної інформації;

 використанняінтегративногопідходуне лише дозмісту, ай методів,

засобіві формнавчання;

 створення поліпредметних комплексів знань, орієнтованих на

практичні розроблення, що передбачає інтеграціювідповідних професійних

знань, умінь і навичок.

Інтеграція змісту практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-

фахівцівпередбачаєврахуваннясвітоглядногокомпонентаі ролі віртуальної

реальності, дослідження проблеми взаємодії людини і машини,виявлення

ролі соціофілософського, гуманістичного наповнення цього змісту,

моральної відповідальності тасвітоглядно-ціннісних настанов студентів, що

можливелишезавдякивикористаннюінтегративногопідходу.

Висновкидодругогорозділу

Проблема інтеграції у практико-технічній підготовці майбутніх ІТ-

фахівцівзаймаєодне з чільнихміць – якпритворенні новихспеціальностей,

так і в процесі оновлення і трансформації традиційних. Інтеграцію

розглядають як пріоритетну форму організації змісту освіти, важливу

методологічну категорію, яка спрямована на забезпечення цілісності
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освітнього процесу, освітніх систем і всієї системи освіти. Доцільність

використання інтегративного підходу зумовлена необхідністю забезпечення

неперервності й цілісності професійного становлення особистості

майбутньогофахівця; поєднаннятрадиційногойінноваційноговпедагогічнй

освіті; розуміння інтеграції як сутнісної характеристики освіти; орієнтації

освіти на самопізнання, саморозвиток, самовиховання і самореалізацію

кожногостудента.

Використання інтегративного інструментарію забезпечує своєчасне

вилученнядругорядної і застарілої інформації i не допускаєперевантаження

змісту та надмірного зростання його обсягу. Функції окремих етапів

навчальногопроцесу визначають ступінь інтеграції знань. Саме інтегративні

чинники спроможні регулювати співвідношення різнорідних знань та

забезпечитиїхсумісність.

Системне моделювання, яке в педагогічних дослідженнях

використовувалось як єдино відомий інструментарій, в останні десятиліття

недалотакогорезультату, який, повноюміроюзадовольнявбиі замовника, й

освітню практику. Методологія нечіткого моделювання більшою мірою

адекватнаосвітнійдіяльності водночасгнучковраховуєлюдськийчинник. За

використання методології нечіткого моделювання змісту професійної

підготовки не замінюється і не усувається методологія системного

моделювання, а конкретизується до процесу побудови та використання

нечіткихмоделейскладнихсистемвосвітнійсфері.

Визначено узагальнюючі положення використання парадигмального

підходу до формування змісту професійної підготовки майбутніх фахівців

комп’ютерногопрофілю, асаме: часткове збереженняпредметногонаукового

знання у змісті професійної підготовки в контексті знаннєвої парадигми,

зокрема забезпечення цілісності та збереження сутності навчального курсу

інформатики; закладання в практико-технічну підготовку базових знань та

відповідних умінь і способів навчання, навичок (другорядна і застаріла

інформаціяпостійновилучаєтьсяз навчальнихкурсів);вмежахакцентування
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загальнолюдських цінностей (на противагу технократизації особистості) та

етичних цінностей, зокрема основ комп’ютерної етики, гуманістичної

парадигми; розвиток у межах цивілізаційної парадигми не лише

випереджального навчання, а й забезпечення наступності й неперервності

фахової підготовки.

У рамках технократичної парадигми використовується, по-перше,

еталон, ідеал чи норматив, заякимзвіряється рівень підготовки; по-друге –

розробляється система оцінювання готовності чи неготовності виконувати

професійні функції; по-третє, здійснюєтьсяпсихологічнийсупровіднавчання.

Наразі педагогічнапарадигмапосилюєтеоретичні основипедагогічної науки,

проте, будучи консервативною, гальмує впровадження прогресивних

інновацій в освіті.Сучасна парадигма професійної освіти, заснована на

культурологічномупідході, передбачаєінтеграціюзмістунавчанняназасадах

провіднихцілейпрофесійної підготовкифахівцівконкретної професії.

Сформульовано загальні філософські передумови інтеграції змісту

професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців з комп’ютерної графіки і

дизайну. Визначено соціально-педагогічні умови підготовки майбутніх ІТ-

фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну, а саме: використання

інформатизації для розширення потенційних можливостей розвитку людини

таінтеграції і переробці різних видів інформації в соціальному середовищі;

пов’язання проблеми інформатизації з взаємовідносинами людини,

комп’ютера і суспільства, з появою нового типу машинно-інформаційного

буття; перехід проблеми взаємодії людини і машини з часткової у

загальногуманітарну, філософськупроблему; з оглядунатотальність процесу

комп’ютеризації; гуманізація освіти, яка розуміє людину і її діяльність як

об’єктивну цінність; філософська рефлексія основних властивостей

віртуального буття на рівні його теоретичного аналізу та визначення

онтологічного статусу віртуальної реальності. Зміст професійної підготовки

ІТ-фахівців передбачає не лише засвоєння навчального матеріалу і

забезпечення успішної діяльності в майбутньому, а й уважне ставлення до
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соціальнихаспектівпрофесії наоснові гуманітарногопідходу.

Основоположноюметоюформуваннязміступрофесійної підготовкиІТ-

фахівцівз комп’ютерної графіки і дизайну у контексті створення

філософсько-світоглядних уявлень є постійне оновлення знань та архівація

другорядної інформації. Інформаційний світогляд студентів ґрунтується на

наявнихінформаційнихресурсахтапередбачаєстворенняунихуявленняпро

цілісну картину світу. Основа інформаційної культури фахівців формується

завдяки системі інтегрованих знань, умінь і цінностей. Оптимальне

використання потенціалу змісту професійної освіти спрямоване наусунення

фрагментарного мислення студентів.Зміст навчального матеріалу за ІТ-

напрямом передбачає вивчення низки дисциплін, які умовно поділяємо на

групи технічнихіпрофесійнихдисциплін, атакожнаінтегративні комплекси

знань і вмінь. Зміст професійної підготовки майбутніхІТ-фахівців найбільш

ефективно структурується на основі інтеграції навчальних дисциплін у

гуманістичнійпарадигмі освіти.

Методологічні принципи інтеграції змісту практико-технічної

підготовкимайбутніхІТ-фахівцівкомп’ютерної графікиі дизайну поділяємо

на дві групи: філософсько-методологічні та методолого-педагогічні.

Методолого-педагогічні принципи представленні діалектичними парами,

щозабезпечуєїхдіютанезапускаєперебільшенняролі одногоз них.

Виходячи з основних типів професій, з’ясовуємо, що необхідний

інтегративний підхід до зрозуміння сутності професійної діяльності ІТ-

фахівців, яка поєднує в собі принаймні такі три типи: людина – техніка

(інженерно-технічні знання і вміння, знання про будову й обслуговування

комп’ютера, принципийогодії тощо); людина– знаковасистема(математика,

логіка, розроблення програмтощо); людина– художній образ (комп’ютерна

графікаі дизайн, анімаціятощо).

Інтеграція змісту практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців

з комп’ютерної графіки і дизайну забезпечує можливість постійного

поповнення знань і розширення практичних умінь та навичок; формування



223

конкурентоспроможного професіоналана основі інтегрованих знань,

практичнихумінь тапрофесійно-цінніснихорієнтацій.

Методологічною основою інтеграції змісту такого виду підготовки є

інтегративний, парадигмальний, системний, синергетичний,

компетентнісний, аксіологічний та діяльнісний підходи; основні положення

теорії пізнання з урахуванням принципу єдності загального і часткового,

теорії складних систем, діяльнісної теорії навчання; ідеї інтегративного

розвитку особистості, інтегративного змісту освіти, суспільства та

виробництва; ідеї про цілісний педагогічний процес та інтегративну

педагогічну систему та основні методологічні принципи – історизму,

системності, єдності, якості йкількості, діалектичногозаперечення, розвитку,

каузальності, об’єктивності, науковості, всебічноговивченняявищіпроцесів,

взаємозв’язкутавзаємозумовленості явищтощо.

Визначено концептуальні засади інтеграції змісту професійної

підготовки майбутніх ІТ-фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну:

інтеграція як чинник мотивації навчання; інтеграція знань як основа

інтеграції змісту професійної підготовки; інтеграція змісту професійної

підготовки на засадах принципу фундаменталізації освіти; інтегровані

метапредмети як результат інтеграції змісту професійної підготовки;

інтеграція змісту професійної підготовки як засіб формування творчої

особистості; багаторівневість як реалізація інтегративного підходу до змісту

практико-технічної підготовки.

Сформульовано теоретичні положення концепції практико-технічної

підготовки майбутніх ІТ-фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну:

1) акцентування культурологічного аспекту у формуванні змісту практико-

технічної підготовки фахівців комп’ютерного профілю через використання

інтегративного підходу; 2) виділення системотвірного чинника практико-

технічної підготовки ІТ-фахівців на основі ідейцілісності та

взаємозалежності всіхїї складових; 3) використанняіндивідуальногопідходу,

який забезпечуєвсебічний розвиток ІТ-фахівців відповіднодоможливостей,
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здібностейі навчальнихдосягнень кожногостудента; 4) скороченнякількості

предметів, інтеграція їх на основі провідної ідеї підвищення якості

професійної підготовки; 5) оптимальне використання потенціалу змісту

професійної підготовки для усунення фрагментарного мислення студентів;

6) проектування механізмів постійного оновлення знань та архівація

другорядної інформації; 7) використання інтегративного підходу не лише до

змісту, а й методів, засобів і форм навчання; 8) створення поліпредметних

комплексів знань, орієнтованих на практичні розроблення, що передбачає

інтеграціювідповіднихпрофесійнихзнань, умінь і навичок.

Сформульовано гіпотезу: практико-технічна підготовка майбутніх

фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну буде ефективною, якщовона, по-

перше здійснюватиметься поетапно, відповідно до логіки неперервного

освітньогопроцесу, з опороюнасучасні концептуальні підходидорозуміння

інтеграційних процесів у освіті, по-друге, зумовлюватиме якісні зрушення у

показниках професійної компетентності ІТ-фахівця за дотримання

безпремінної умови – управління процесом її формування, по-третє,

передбачатиме реалізацію особистісно орієнтованого підходу до учасників

навчального процесу, розроблення і впровадження моделі інтеграції змісту

професійної підготовки.
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РОЗДІЛ 3

МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ

ПРАКТИЧНО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ І ДИЗАЙНУ

3.1. Теоретичні засадимоделюванняметодичної системи

практично-технічної підготовкимайбутніхфахівців

зкомп’ютерної графікиі дизайну

Перед навчальними закладами, які створюють систему навчання –

визначають цілі, зміст, форми і засоби навчання, постає потреба у

розробленні моделі випускника ВНЗ, тобто у знаходженні певного

“камертона”, заякимбуденалаштовуватисявесь освітнійпроцес. Цілі освіти

визначаютьсясоціальнимзамовленням– готуватинапевномуетапі розвитку

суспільства необхідну кількість фахівців. Вимоги до якості підготовки

фахівців також є соціально зумовленими і залежать від стану і темпів

розвиткугалузейсуспільнокорисної діяльності.

Практико-технічна підготовкафахівців КГіД, спроможних працювати

в умовах ринкової економіки, потребує вирішення низки принципових

питань, зокрема: якимиякостямиповиненволодітивипускниквищої школи?

що маєзнати й уміти?; які межі йогопрофесійної діяльності? У загальному

вигляді така модель сприймається як ідеал, еталон, образ, який потрібно

реалізувати за час відведеного терміну навчання [155, с. 20]. Більшість

авторів, які досліджують модель спеціаліста, виокремлюють дві головні

складові: професійні знання і особистісні якості. Для професіографічних

моделей особистості як результату процесу навчання характерним є вибір

базових якостей “від професії”, що ґрунтується на системі вимог до

спеціалістаі наспеціальнихздібностях, якимиповиненволодітипредставник
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певної професії [439].

Якщо розглянути модель ІТ-фахівця як цілісну систему, то в її

структурі необхідновиділитивхіднийі вихіднийпараметри: особистість, яка

потребує професійних знань через низку причин; фахівець, який володіє

якостями, сформованими запевноюмоделлю, тапрофесійнакомпетентність

якого пройшла експертизу [484]. Структура і зміст прогностичної моделі

фахівцямістить такі блоки:

1) логіко-методологічний– розкриваєосновні методологічні підходидо

побудовимоделі, її сутнісні характеристики;

2) структурно-функціональний – відображає основні вимоги до

сучасного ІТ-фахівця як особистості та професіонала, об’єднуючи,

інтегруючиі підпорядковуючиїх;

3) технологічний – забезпечує перехід від моделі фахівця до моделі

йогопідготовки.

Найважливішою характеристикою моделі ІТ-фахівця (у т.ч. фахівця з

КГіД) є її цілісність – якіснаповнота, внутрішня єдність усіх компонентів,

що виражається в системності, структурності, стійкості, відособленості,

самостійності цілого, в його способі існування. У дослідженнях, які

характеризують цілісність моделі фахівця з цих методологічних позицій,

підкреслюється, що цілісність об’єднує субстратний (всебічність) і

структурний(гармонійність) аспектимоделі [113, с. 57].

Другоюхарактеристикоюмоделі фахівцяєїї різнобічність. Навідміну

від цілісності вона виражає ступінь широти, багатогранності можливостей

особистості фахівцяупрофесійнійі соціальнійдіяльності.

Третьою характеристикою моделі фахівця є її інтегративна основа,

зумовлена цілісністю професійної діяльності, її інтегративною сутністю,

тенденцією до широкопрофільної діяльності й міжпрофільної інтеграції,

розширенням сфери застосування інтегративних технологій. Основу

професійної діяльності становить інтегративна система освіти, яка є

підґрунтям формуванняфахівцяз високимрівнемпрофесійної компетенції.
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Четверта характеристика моделі – її динамічність (періодична

відтворюваність “моделі діяльності” та “моделі підготовки”, завдяки чому

можливебезперервневідображеннязмінутехнічному, соціальномупрогресі,

виробництві, організації і змісті праці, освіті та відповідно в системі

підготовкифахівців).

На інформаційну модель спеціаліста впливають чинники, які

модифікують її зовнішній вид. До таких чинників належать: аналіз ринку

праці (запитироботодавців), вимогидокваліфікації (нанормативномурівні),

прогноз намайбутнє (зонанайближчого розвитку кваліфікації), можливості

освітнього закладу (наявність необхідної технічної бази і педагогічних

кадрів), зовнішнє середовище (економічні, соціальні, політичні, культурні,

технологічні чинники). З огляду наці чинники формують сукупність знань,

умінь і навичок, складають детальнийописусіхінтелектуально-професійних

і соціально-психологічних якостей спеціаліста, проектують навчальний

модуль. Навчальний модуль містить готовий алгоритмнавчальногопроцесу.

Основна мета – сформувати знання, вміння і навички студентів, навчити

використовуватиїхупрактичнихситуаціях[155].

До складу розроблюваної моделі спеціаліста вводять такі елементи:

формальний рівень освіти, спеціальність, кваліфікація (вимоги держави);

загальні кваліфікаційні вимоги до фахівця (вимоги вищої школи); опис

професійного середовища (вимоги діяльності); загальне призначення

спеціаліста, професійнозначущі особистісні психологічні якості, умови й

обмеження діяльності спеціаліста (вимоги професійного співтовариства) та

якості спеціаліста(забазовоюосвітою), які актуалізуютьсяі розвиваютьсяв

процесі професійної перепідготовки (вимоги особистості); характеристика

професії з позиції ринкупраці (вимогиринку).

На основі моделі спеціальності створюються кваліфікаційні

характеристики, які орієнтують вищу школу на формування у майбутніх

фахівців цілісної системи професійної діяльності, світоглядної, гуманітарної

та практико-технічної підготовки. За основу методології побудови
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кваліфікаційних характеристик узято синтез системних і системно-

діяльнісних підходів до формування професійних якостей фахівців того чи

тогопрофілю.

У визначеннях інтеграції акцентується її спрямованість на якісні

необоротні зміни об’єкта чи явища. Методологічно значущий розгляд

педагогічної інтеграції як процесу і результату уможливлюєпрогнозування і

моделювання. Філософські, соціологічні й педагогічні визначення інтеграції

загалом збігаються в сутнісній характеристиці цього феномена. Інтеграція

інтерпретується як об’єднання в одне ціле того, що раніше існувало в

роз’єднаномувигляді, якодиніз аспектівпроцесурозвитку.

Сучасний етап розвитку суспільства і відповідні зміни вимог до

фахівців зумовлюють потребу в корекції існуючої моделі реалізації змісту

їхньої підготовки. Із узагальнення теоретичних моделей

конкурентоспроможного фахівця доходимо висновку про необхідність

модернізації змісту і структури професійної освіти відповідно до нових

вимог основних галузей промисловості тасуспільства. Основнимчинником

оновленняфахової освітивиступають запитирозвиткуекономікиі соціальної

сфери, науки, техніки, технологій, ринків праці, а також перспективні

потребиїхрозвитку.

Моделюванням охоплено нині все більше наукових галузей і об’єктів

дослідження. У сфері методології моделювання, яка впродовж тривалого

часу розвивалася незалежно від інших наук, не була сформована ні єдина

система понять, ні відповідна термінологія [263]. Водночас реалізація

інтегративної функції педагогіки, пов’язаної з використанням знань інших

наукових дисциплін, є однією з методологічних умов педагогічного

моделювання.

У загальномузначенні моделюваннянаявнемайжевусіхвидахтворчої

активності людей різних спеціальностей. Упровадження в ці сфери точного

знання допомагає обмежити інтуїтивне “моделювання”, розширює межі

застосування раціональних методів. Розвиток моделювального стилю
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мислення дає змогу проникати у структуру і внутрішнюлогіку модельного

об’єкта. Модель і моделювання – універсальні поняття, атрибути одного з

найбільш потужних методів пізнання в будь-якій професійній галузі,

пізнаннясистеми, процесу, явища. Вониоб’єднують фахівціврізнихгалузей,

щопрацюють надрозв’язаннямміжпредметнихпроблем, незалежновідтого,

де ця модель і результати моделювання будуть застосовані. Вид моделі і

методи дослідження більше залежать від інформаційно-логічних зв’язків

елементів і підсистем модельованої системи, ресурсів, зв’язків із

середовищем, які використовуються при моделюванні, а не від конкретної

природи, предметно визначеного наповнення системи. Побудова моделі –

системне завдання, що вимагає аналізу і синтезу вихідних даних, гіпотез,

теорій, знань фахівців. Системний підхід дає змогу не тільки побудувати

модель реальної системи, а й використовувати цю модель для оцінки

системи. При моделюванні систем неможливо досягти абсолютної

подібності. Тому основна мета моделювання полягає у тому, щоб модель

відображала принципи функціонування модельованої системи. З наукових

джерел досліджуємо, що сутність моделювання полягає у встановленні

подібності явищ (аналогій), адекватності одного об’єкта іншому в певних

відношеннях і, на цій основі, перетворення простішого за структурою і

змістомоб’єктавмодель складнішого(оригіналу) [96, с. 19].

Інакше кажучи, модель – допоміжний засіб, у процесі пізнання якого

отримують нову інформаціюпроосновний об’єкт вивчення. Для здійснення

процесу моделювання потрібні три основні елементи: об’єкт дослідження;

суб’єкт (дослідник); модель, що опосередковує відношення суб’єкта й

об’єкта. Поняттю “модель” властива багатозначність. Означення цього

поняття передбачає урахування сфери його дії та реальних можливостей

використання. Поняттямоделі широковживаєтьсявприродніймові людиниі

є, посуті, загальнонауковим. Цепоняття відображаєрізні смислові значення,

щовкладаютьсявньогозалежновідсферивикористанняі контексту.

Отже, модель – це система, дослідження якої слугує засобом для
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отримання інформації про іншу систему [185], спосіб існування знань [80],

системне багатомісне відображення об’єкта оригіналу, що виявляється і

розвивається у процесі його створення та практичного використання [392,

с. 32]; моделювання – один з етапів пізнавальної діяльності суб’єкта, що

поєднує в собі розроблення (вибір) моделі, проведення за її допомогою

досліджень, отримання і аналіз результатів, складання рекомендацій про

подальшу діяльність суб’єкта та оцінювання якості моделі щодо

розв’язуваної задачі з урахуваннямконкретнихумов.

З аналізу визначень поняття моделі випливає, що будь-яка коректно

побудована модель містить об’єктивну істину (тобто в чомусь правильно

відтворює об’єкт-оригінал), але є обмеженою у своїй адекватності

оригіналові, які будь якеізоморфневідображення. Однакпрактиказасвідчує,

що моделі можна надати властивості, цілком достатні для вирішення

поставленихзавдань [465, с. 13].

У межах нових ІТ, які ґрунтуються наконцепціях баз знань, поняття

“модель” значнорозширюєсферу свогозастосування, перейшовши зі сфери

пасивних до сфери активних інформаційних ресурсів. У цих умовах

алгоритми, які є вже елементами моделей процедурних знань,

перетворюютьсявінваріантні програмні засоби– операційні середовища, які

можуть забезпечити постановку і вирішення суб’єктом завдань, описаних

мовоюмоделейпевногокласу.

Найбільш коректним означенням можна вважати трактування

В. Штоффа, котрийвизначаємодель як“…уявночиматеріальнореалізовану

систему, що, відображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна

замінювати його так, що її вивчення дає нам нову інформацію про цей

об’єкт” [539, с. 7].

Отже, модель – це об’єкт, що заміщує оригінал і відображає

найважливіші для цього дослідження риси і властивості оригіналу,

конкретної метидослідженнязавибраної системигіпотез.

Завдякикоректномумоделюваннюскладнихсистемупроцесі вивчення
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їх статики і динаміки можна визначити сукупність властивостей

модельованої системи. Правильність (адекватність оригіналу) самої моделі і

результати дослідження окремого явища або предмета, отримані за її

допомоги, неможуть бутиабсолютнодостовірними(повнимиі вичерпними).

Ці результати потрібно уточнювати і перевіряти проведенням нових

теоретичних і експериментальних досліджень. Моделювання однозначно

призводить доспрощенняі втрати частини інформації прооб’єкт, однак дає

змогу оптимізувати управління процесами, проводити діагностику і

прогнозування.

Проблема моделювання визначається трьома основними завданнями:

побудова моделі (це завдання найменш формалізується, оскільки не існує

єдиного алгоритму для побудови моделі); дослідження моделі (це завдання

більшоюміроюпіддається формалізації, уможливлює використання методів

дослідження різних класів моделей); використаннямоделі (конструктивне і

конкретнезавдання). Доосновнихвластивостейбудь-якої моделі залічують:

 цілеспрямованість – відображаєдеякусистему, тобтомаємету;

 скінченність – відображає оригінал лише в скінченому числі його

відношень, маєобмежені ресурсимоделювання;

 спрощеність – відображаєтількиістотні сторониоб’єктаєпростоюдля

дослідженняабовідтворення;

 приблизність – відображаєдійсність грубоабоприблизно;

 адекватність – успішноописуєреальнусистему;

 наочність, видимість основнихїї властивостейі відношень;

 доступність і технологічність длядослідженняабовідтворення;

 інформативність – містить достатню інформацію про систему і дає

можливість отримати нову інформацію, а також зберігає інформацію, що

містиласяворигіналі;

 повнота – враховує всі основні зв’язки і відношення, необхідні для

досягненняметимоделювання;

 стійкість – описуєі забезпечуєстійкуповедінкусистеми;
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 цілісність – реалізуєдеякусистемувцілості;

 замкнутість – враховує і відображає замкнену систему необхідних

основнихгіпотез, зв’язківі відношень;

 адаптивність – пристосовуєтьсядорізнихвхіднихпараметрів, упливів

середовища;

 керованість (імітаційність) – маєхочаб один параметр, змінами якого

можнаімітуватиповедінкумодельованої системиврізнихумовах;

 еволюційність – розвиток моделі і вихід на вищі рівні пізнання [184,

с. 128].

Моделювання як універсальний метод наукового дослідження, має

низкусвоїхособливостей, зокрема:

1) процес моделювання вивчається до його здійснення (при цьому

виявляються можливі негативні наслідки, що уможливлює усунення або

послаблення їх до реального прояву, при цьому прогнозування наслідків є

однієюз найважливішихцілеймоделювання);

2) процес моделювання вивчається більшою мірою цілісно, тому

з’являється можливість виявити не тільки елементи, а й зв’язки між ними,

розглянутиосвітнюситуаціюз різнихсторін;

3) процесмоделювання єрельєфним, щополегшуєтеоретичнийаналіз

і обґрунтуваннязасобівйоговдосконалення;

4) застосовуються кількісні методи аналізу, наоснові яких отримують

науково обґрунтовані відомості про процес. Таким чином, отримання нової

інформації за допомогою моделювання не є самоціллю, а слугує лише

засобом удосконалення досліджуваного процесу. Моделювання виступає як

етап діяльності, спрямованої на зміну стану системи або об’єкта у бік

поліпшенняйогофункціонування[117, с. 64].

Моделювання систем щільно пов’язане з їх проектуванням, тому

вважаємозанеобхіднечіткорозрізнитиці поняття. Відмінності моделювання

та проектування виявляються в аналізі їх співвідношення з іншими

методологічними засобами, передусім з експериментом. В. Бочелюк
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стверджує, що моделювання не завжди передбачає проведення

експериментального дослідження, а проектування набуває методологічної

функції тількивтомувипадку, колиздійснюєтьсянауково-експериментальне

дослідження продукту. Щодо розвитку освітньої організації це означає, що

проект програми маєдопускати експериментальну перевірку, здійснювану в

рамкахпевної науково-дослідницької стратегії [55, с. 35].

З виділеннямметодологічної функції відбувається його випередження

не тільки щодо існуючої практики, а й наявного рівня наукових знань. У

цьому виражається сутність проектування майбутнього як методологічного

засобу. Щоб розкрити місце проектуваннявсистемі методологічнихзасобів,

необхідно показати його співвідношення з іншими такими засобами,

передусіміз моделюванням. Обидвазасоби передбачають створення деяких

моделей. В обох випадках спрощується вивчений об’єкт, але природа

спрощення у них різна: спрощення при моделюванні обґрунтовується

зручністюдослідження, припроектуванні вонопов’язанез неповнотоюзнань

пропроектованийоб’єкт.

В. Давидов стверджує, що проектування системи навчання у ВНЗ

передбачаєврахуваннянизкипослідовнихетапів. Визначимоїх:

1) аналіз проблемної ситуації (збір і систематизація відомостей про

недоліки, проблеми і суперечності системи освіти, побудова “системи

координат” проблемної ситуації, визначення вимог до оновлюваноїсистеми

освіти);

2) формування архітектури системи освіти (макро- і мікроаналіз

предметної галузі діяльності фахівців, систематизація знань про предмет

професійної діяльності й умінь у процесі професійної діяльності з

урахуваннямнеобхідної якості вирішеннязавдань професійної діяльності);

3) проектування навчальних програм (побудова координат

характеристик кожної навчальної програми, системотворення навчальної

програми);

4) проектуваннянавчально-методичногозабезпечення;
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5) проектуваннянавчальногопроцесу, формуванняйогозмістуі логіки;

6) проектування блоку контролю за ефективністю функціонування

системиосвіти. Кожнийз етапівпроцесупроектуваннямаєсвоєпризначення

взагальнійсистемі освітиі свої особливості [117].

Проектування у дидактиці розглядають як ланку, що пов’язує

методологічні засади, фундаментальні йприкладні дидактичні дослідженняз

практичноюдіяльністю [265]. У контексті нашого дослідження виходимо з

того, що проект – це модельне уявлення, а проектування – засіб реалізації

випереджальної функції науки щодо існуючої практики. Моделювання як

методологічнийзасіб застосовують завідсутності чинеефективності методів

безпосереднього дослідження об’єкта; проектування – завідсутності самого

об’єкта дослідження (він ще не існує, оскільки повинен бути спочатку

спроектований, алишепотімдосліджений) [88].

У моделюванні змісту практико-технічного навчання можуть

використовуватися (гармонійно поєднуватися в ідеалі) дві основні стратегії:

професійноорієнтованайособистісноорієнтована[6].

Професійно орієнтована стратегія моделювання змісту професійного

навчання спирається на аналіз конкретної професійної діяльності фахівця.

Перевагою такої стратегії моделювання є створення передумов для досить

повної і точної відповідності змісту навчання та його результатів вимогам

підготовки фахівця, що, безумовно, забезпечує високу якість підготовки.

Заразом недоліком цієї стратегії є “подібність і усередненість” професійної

освіти, через що не враховуються індивідуальні можливості й мотиваційно-

цільові настановиособистості (суб’єктанавчання).

Особистісно орієнтована стратегія моделювання змісту практико-

технічного навчання ґрунтується нагуманістичнихцінностях. Основнаідея

цієї стратегії полягає в тому, що зміст не є нормативним набором знань і

вмінь, а містить потенціал, що ініціює саморозвиток особи. Отже,

оптимальним стратегічним напрямом формування змісту професійного

навчання є інтеграція професійно орієнтованої і особистісно орієнтованої
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стратегіййогомоделювання.

Деякі інші моделі змісту навчання виходять за межі знаннєвої

парадигми. Зокрема, основою може виступати не сукупність науково-

предметнихгалузей, алюдськадіяльність, щопредставленатакимиїї видами,

як практико-перетворювальна, пізнавальна, комунікативна, ціннісно-

орієнтаційна й естетична [291]. Цей вид змісту освіти не зводиться до

знаннєво-орієнтаційного компонента, а припускає цілісний досвід

розв’язання життєвих проблем, виконання ключових (тобто таких, що

належать до багатьох соціальних сфер) функцій, соціальних ролей,

компетенцій [542]. Зрозуміло, що предметне знання (навченість як основа

компетентності) при цьому не зникає зі структури освіченості, авиконує в

нійпідпорядковану, орієнтовнуроль.

Наука моделювання полягає в розділенні процесу моделювання

(системи, моделі) на етапи (підсистеми, підмоделі), детальному вивченні

кожного етапу, взаємовідносин, зв’язків між ними, а відтак в ефективному

описуванні їх із максимально можливим ступенем формалізації та

адекватності. Занехтуванняозначенихправилсуб’єкт моделюванняотримує

не модель системи, амодель “власних і неповних знань”. Моделювання (у

значенні “метод”, “модельний експеримент”) розглядається як особлива

форма експерименту – експерименту не над самим оригіналом (це

називається простим або звичайним експериментом), а над копією

(замінником) оригіналу. Тут важливим, як уже зазначалось, є ізоморфізм

систем(оригінальної і модельної) – ізоморфізмяк самої копії, так і знань, за

допомогоюякихвонаописана.

У сучаснихумовахпосталапотребаустворенні такихІТ, заякихрівні

відчуженості моделей від своїхрозробників були б такими самими, як і для

відповідних програмних продуктів [59]. Однак залишається практично

нерозв’язаною проблема оцінювання якості моделей, аналізу та

впорядкування різних їх класів, обґрунтованого синтезу нових моделей або

виявлення серед існуючих таких, які призначені для вирішення конкретних
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прикладних завдань. Актуальність цієї проблеми більшою мірою

посилюється у тому випадку, коли досліджуваний об’єкт описується не

однією моделлю, а полімодельним комплексом. До його складу можуть

входити різнорідні й комбіновані моделі, кожна з яких оцінюється своєю

системою показників. Зазначена проблема ускладняється тоді, коли при

оцінюванні якості моделей береться до увагу фактор часу. Це стосується

насамперед тих об’єктів-оригіналів, у яких через різні причини (об’єктивні,

суб’єктивні, внутрішні, зовнішні тощо) наявнаістотнаструктурнадинаміка.

Щоб модель не втратиласвоюточність і корисність, необхідноадаптуватиїї

параметриі структуру дозміннихумов. Дляцьогонаетапі синтезумоделі до

складуїї параметрів і структури заздалегідь уводять додаткові елементи, які

на етапі використання моделі дають змогу управляти її якістю, знизити

чутливість відповіднихпоказниківякості дозмінскладу, структуриі змісту

вихіднихданих[547].

Указані проблеми й методичні засади їх формалізації і розв’язання,

доповнені розробленням поняттєво-термінологічної та методологічної бази,

можуть розглядатись як компоненти нової прикладної теорії – кваліметрії

моделей, абомоделеметрії [582].

Адекватність моделі як її властивість безпосередньо пов’язана з

властивостями простоти й оптимальності моделі. Вона визначається

властивостями кожної моделі та характеристиками взаємодії моделей [466,

с. 15].

Однією з визначальних особливостей сучасного розв’язання проблем

моделювання складних об’єктів і процесів є тенденція створення і

дослідження комплексів взаємопов’язаних моделей, що відображаються

різнимступенемдеталізації , різними аспектамифункціонуванняі взаємодії

зазначенихоб’єктіві процесівміжсобоютаз середовищем[493]. Прицьому

коректна взаємодія (координація) різнотипних моделей стає можливою, як

правило, за використання комбінованих методів, алгоритмів і методик, що

дають змогу на конструктивній основі досліджувати задані класи задач

моделювання.

У межах навчальних дисциплін застосовується моделювання змісту
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навчального матеріалу щодо його структурно-логічного впорядкування,

схематизації і візуалізації. У завершеному вигляді усе це дає можливість

будувати методичну систему навчання дисципліни з опорою на загальні

методи наукового пізнання та психолого-педагогічні закономірності

пізнавальної діяльності.

Кінцевим етапом моделювання змісту навчального матеріалу є

розроблення методики викладання дисципліни. Відтак розробляється

технологіянавчання, якавтілюєметодичні рішення, щостосуютьсяпідходів

до викладення матеріалу, методів роботи на різних етапах заняття тощо.

Методика викладання дисципліни може поєднувати в собі різні технології

навчання, засновані на різноманітних діяльнісних компонентах та

організаційних підходах. Технології навчання розробляються в кожному

конкретномувипадкувідповіднодонавчальнихпотреб і з опороюнанаявні

можливості таявляють собоюмодельні реалізації методичнихрішень, щоїх

спроектовалиавториметодикумежахнавчальної дисципліни[381].

У сучасних умовах визначилася тенденція інтеграції різноманітних

наукових напрямів, пов’язаних із проблематикою системного (комплексного)

моделювання об’єктів і процесів. Найбільш яскраво вона проявляється під

час розгляду одного з найскладніших класів задач моделювання – задач

вибору(прийняттярішень) [465].

Проте моделювання повсякчас універсалізується і в певному сенсі за

Г. Дуткоюстаєсинонімомпізнання, щовиражаєті характерні рисисучасного

етапу дослідження, які пов’язані з єдністю строгих і нестрогих

(формалізованих і неформалізованих) прийомів, з єдністю неперервності і

розривності процесу отримання нової інформації. Сьогодні, наголошує

вчений, найбільшузагальненимєпідхід домоделювання, якийпов’язанийз

розвиткомсистемних досліджень і їх об’єднанняміз методологієюмоделей

[133].

Істотним моментом проблеми моделювання педагогічних явищ є їх

якісно-кількісний аналіз та добір відповідних компонентів моделі. Модель,
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що використовується в наукових дослідженнях, має відповідати таким

вимогам:

 представляти відповідний об’єкт дослідження, створений природою

аболюдиною;

 бути допоміжним, природним або штучним об’єктом, який замінює

оригінал у процесі дослідження і передає про нього відповідну інформацію

напевномуйогоетапі;

 зберігативластивості оригіналу, істотні дляпевногодослідження.

При побудові багатоаспектної моделі вимірами є діяльнісно-

мотиваційний особистісно-креативний та синергетико-середовищний

аспекти. Моделювання інтеграції змісту практико-технічної підготовки

майбутніх ІТ-фахівців передбачає розроблення багатоаспектної системи, що

складаєтьсяз автономнихдидактичнихсистем.

Моделювання змісту навчання є багаторівневим процесом підготовки,

безпосереднього розроблення і експертної перевірки якості моделі змісту

навчання студентів у сукупності її компонентів з метою озброєння їх

системою знань, умінь і навичок, тобто формування професійної

компетентності відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої

освітиУкраїни[81].

Процес дидактичного моделювання навчання, за І. Притулено, може

охоплювати такі складові: 1) аналіз об’єкта моделювання; 2) вибір форми

моделювання; 3) теоретичне, методичне, просторово-часове, матеріально-

технічне забезпечення моделювання; 4) відбір педагогічно адаптованої,

комплексно-цільової і предметно-специфічної системизнань, умінь і навичок

для навчання студентів відповідно до Державного стандарту вищої освіти;

5) розроблення структурно-логічних схем систематизації навчально-

пізнавальної діяльності студентів; 6) макро- і мікроаналіз предметної галузі

діяльності випускників ВНЗ; 7) систематизація знань про предмет

професійної діяльності йпрофесійнихумінь з урахуваннямнеобхідної якості

вирішення завдань професійної діяльності, визначення сукупності
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функціональних модулів спеціальності; 8) збір і систематизація відомостей

про недоліки, проблеми і суперечності процесу навчання; 9) побудова

системи вимог до формованої моделі навчання; 10) моделювання змісту

навчання, облік мотиваційного й організаційно-управлінського аспектів

навчання студентів; 11) формування навчальних планів; 12) розроблення

навчальних програм дисциплін усіх циклів; 13) моделювання навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу; 14) моделювання блоку

контролюефективності процесунавчання; 15) експертне оцінюваннямоделі;

16) апробація ефективності окремих елементів моделі у практиці навчання

майбутніх педагогів; 17) коригування моделі й ухвалення рішення щодо її

реалізації [411].

На першому етапі моделювання процесу інтеграції змісту практико-

технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців було проаналізовано зміст

фахової підготовки і на основі результатів аналізу визнано найбільш

придатним метод багатоаспектного моделювання. Виходячи з результатів

проведеного аналізу доступних джерел інформації і отриманого в процесі

виконання пошукового етапу емпіричних досліджень досвіду було

теоретично обґрунтовано багатоаспектну модель, відібрано знання йуміння,

які б забезпечили сформованість необхідної освітньо-кваліфікаційної

характеристики (ОКХ) майбутніх ІТ-фахівців, здійснено пошук елементів

знань, які доцільно інтегрувати задля ефективного формування професійної

компетентності.

На другому етапі моделювання було виокремлено й змодельовано

предмет практико-технічної діяльності й професійні вміння, побудувано

систему вимог до результатів інтеграції змісту практико-технічної

підготовкимайбутніхІТ-фахівців.

Згідно вимог дидактичного моделювання система знань, яка формує

зміст навчання, спрямована на досягнення певної мети, що об’єднує

професійно значущі цілі та цілі окремих підструктур. Предметна

специфікація означає чітке обмеження об’єктів пізнавальної діяльності
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студентів, щодаєзмогудиференціюватиоб’єкти, щоналежать доцієї галузі,

визначити понятійно-термінологічний апарат, проблематику і методи

вивчення цієї галузі. Зауважимо, що при розробленні навчальних курсів

діяльність з моделюваннямаєохоплюватиі структуризмістунавчання[411].

Система знань, що конституює дисциплінарну побудову навчання у вищій

школі, єпредметомнавчально-пізнавальної діяльності. Зі зміноюпараметрів

цієї системи змінюється характер навчально-пізнавальної діяльності й

зумовлені неюінші видидіяльності.

Особливими можливостями серед моделей виділяються математичні

моделі – абстракції, вякихвідношенняміжреальнимиелементами, замінено

відношеннями міжматематичними категоріями. Методологіяматематичного

моделювання полягає в заміні вихідного об’єкта його “образом” –

математичною моделлю – і подальшим вивченням моделі на основі

аналітичнихметодівтаобчислювально-логічнихалгоритмів, які реалізуються

за допомогою комп’ютерних програм. Робота з моделлю об’єкта (явища,

процесу), дає змогу порівняно швидко і безускладнень досліджувати його

основні властивості тадії забудь-якихімовірнихситуацій (переваги теорії).

Утім, використання в обчислювальних (зокрема, в комп’ютерних,

симулятивних й імітаційних) експериментах із моделями сучасних

математичних й обчислювальних методів і технічного інструментарію

інформатики забезпечує досить глибоке вивчення об’єктів, що недоступно

сутотеоретичнимпідходам.

Історію методології математичного моделювання можна вважати

інтелектуальним осердям ІТ й усього процесу інформатизації суспільства.

Тому математичне моделювання є іноді безальтернативним методом

дослідження складних систем. Безумовно, математичне моделювання

доцільнозастосовувати лише в разі виконання професійнихвимог – чіткого

формулювання основних понять і гіпотез таапостеріорного аналізу. Це дає

змогу з’ясувати, наскільки адекватні використовувані моделі, чи точні

обчислювальні алгоритмитощо[224].
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Тріада математичного моделювання, яка впроваджується у сучасні

інформаційно-моделюючі системи – методологічний імператив, потребує

постійного вдосконалення. Лише за виконання цієї умови можна отримати

високотехнологічну, конкурентоспроможну матеріальну й інтелектуальну

продукцію. Розроблення математичної моделі передбачає дотримання

принципу інформаційної достатності. Це означає, що системний аналітик

достатньочіткоуявляєщоєвхіднимитавихіднимизміннимидосліджуваної

системи, які чинники істотновпливають напроцесїї функціонування. Якщо

рівень інформаційної достатності низький, то майже неможливо створити

модель, задопомогоюякої можнабуло б отримати нові знання про об’єкт-

оригінал.

У зарубіжних дослідженнях зроблено спроби зреалізувати педагогічні

процеси за допомогою математичного моделювання. З цією метою певний

процес відображається складною функцією багатьох змінних із подальшим

розкладенням її в ряд тапредставленням задопомогоюпростіших функцій

[133]. Деякі думки з цього приводу наведено в дисертаційному дослідженні

М. Якубовські [551], девонизгадуютьсялишепринагідно.

Для моделювання та проектування інтеграції змісту практико-

технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців визначальною є модель фахівця

цього профілю. Вихіднимидляпобудовимоделі фахівцявІТ-галузі євимоги

до діяльності фахівців, а саме [6]: знання основних видів і принципів

функціонуваннятелекомунікаційнихсистем; уміннявикористовувати засоби

телекомунікацій (електроннапошта, телеконференції, спілкування в режимі

реального часу тощо) для обміну інформацією з іншими користувачами;

володіннянавичкамиінформаційної “навігації” вмережі; вмінняпрацюватиз

інформаційними ресурсами мережі (мережеві бази даних, інформаційні

служби тощо), вести діалог з іншими користувачами мережі,

використовуватителекомунікації длявирішеннязавдань урізнихпредметних

галузях.

Узагальнивши викладене, подаємо методологічні передумови
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моделювання інтеграції змісту практико-технічної підготовки майбутніх

ІТ-фахівців, асаме:

 виявлення специфіки практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-

фахівців, яка відображається в окремих темах природничо-математичних,

суспільно-гуманітарнихі спеціальнихдисциплін;

 орієнтація на прогностичні аспекти діяльності фахівців ІТ-галузі в

контексті їхунескуврозвитоксуспільствайосвіти;

 обґрунтування підстав інтеграції (добір критеріїв відбору змісту та

аналіз елементівінтеграції);

 забезпечення логічного розвитку інтегрованої системи професійних

знань і вмінь;

 інтеграціязагальної і спеціальної підготовки(знання, уміння, цінності)

якосновиформуванняпрофесійної компетентності ІТ-фахівців;

 використання інтегрованих форм і методів навчання відповідно до

інтегрованогозміступрактико-технічної підготовкимайбутніхІТ-фахівців;

 виникнення нової якості в процесі інтеграції з огляду на

методологічнийпринципрозвитку;

 передбачення диференціації вихідних знань і конкретизація загально-

професійних цілей професійної підготовки фахівців конкретних

спеціальностей.

Оскільки модель єізоморфнимвідображеннямоб’єкту, то вонане дає

вичерпного уявлення про досліджуваний об’єкт, не передбачає до деталей

йогорозвиток, розробникаммоделейзавждидоводитьсябалансуватинамежі

їх повноти і валідності. Певну перспективу дослідники бачать у побудові

комплексу моделей, що описують різні чинники розвитку й дії освітньої

системи.Тому доцільно надавати перевагу створенню і використанню

комплексу (системи), а не довільного набору моделей, який призведе до

еклектичності, довільності йхаотичності опису[121].

У педагогіці моделюють як зміст освіти, так і навчальну діяльність.

Освітня модель застосовується для такого кола питань, як побудова
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навчальнихпланіві програм, різнихспособіворганізації роботистудентіву

групах або потоках, управління освітою, підбір критеріїв ефективності

технології, видів і способів контролю, оцінювання і звітності. Цю модель

можнавизначититак: логічнопослідовнасистемавідповіднихелементів, що

становлять цілі освіти, її зміст, проектування педагогічної технології і

технології управлінняосвітнімпроцесом, навчальнихпланіві програм.

Тількизавдякикоректномумоделюваннюстатикиі динамікискладних

систем, докласуякихналежать системи освіти і навчання, можнавизначити

сукупність властивостей модельованої системи, ступінь деталізації її моделі.

Тобто від мети моделювання залежить вибір і врахування в моделі тих чи

інших особливостей та істотних параметрів досліджуваної системи-

оригіналу.

Доцільно користуватися такоютипологієюмоделей [24; 40]: ідеальна

модель (існуєтільки в індивідуальній абосуспільній уяві таєусвідомленим

відображеннямоб’єктіві процесів, щохарактеризують систему); ідеалізована

модель (з визначеними певною мірою засобами вирішення завдань);

матеріальнамодель; матеріалізована модель (ідеальна і/або ідеалізована

модель, що може за деяких умов набути статусу матеріальної моделі);

причому, кожній ідеальній моделі може відповідати ідеалізована,

матеріалізованаі/абоматеріальнамодель).

Загаломмоделі бувають трьохтипів: пізнавальна – формаорганізації і

представлення знань, засіб поєднання нових і старих знань; зазвичай вона

використовується відповідно до реальності і є теоретичною моделлю;

прагматична – засіб організації практичнихдій, робочогоуявленняпроцілі

системи для управління нею; у цьому разі реальність підлаштовуються під

певнупрагматичнумодель; інструментальна – засіб побудови, дослідження

та / або використання прагматичних та / або пізнавальних моделей [184,

с. 118]. Пізнавальні моделі відображають існуючі, а прагматичні – не

існуючі, але бажані й, можливо, наявні відносини і зв’язки. За рівнем і

глибиноюмоделюваннямоделі бувають емпіричними (наоснові емпіричних
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фактів, залежностей); теоретичними (на основі математичних описів);

мішаними, напівемпіричними (на основі емпіричних залежностей і

математичнихописів).

Тип моделі залежить від інформаційної суті модельованої системи,

зв’язківі відносинїї підсистемі елементів. Межі міжмоделямирізноготипу

абоприписуваннямоделі дотогочиіншоготипучастодосить умовні. Можна

говорити про різні режими використання моделей – імітаційний,

стохастичнийтощо.

У теорії педагогічного проектування виділяють прогностичну модель

дляоптимальногорозподілуресурсіві конкретизації цілей; концептуальну –

засновану наінформаційній базі данихі програмоюдій; інструментальну –

задопомогоюякої можнапідготуватизасобивиконанняі навчитивикладачів

працювати з педагогічними інструментами; модель моніторингу, яка

використовується для створення механізмів зворотного зв’язку і способів

коригуванняможливихвідхилень від запланованихрезультатів; рефлексивну

модель, що створюється для вироблення рішень у разі виникнення

непередбаченихситуацій.

У дослідженні М. Якубовскі вичерпно описано різноманітні моделі

[552]. Зокрема, це: нечітка модель – використовується через неможливість

повного і чіткого опису об’єкта; феноменологічна – відображаєтимчасові і

причинно-наслідкові зв’язкиміжпараметрами; кібернетична – заснованана

отриманні співвідношень між вхідними і вихідними функціями для деякого

“чорного” або “сірого ящика”; функціональна – імітує поведінку об’єкта;

описова – виявляєіснуючі правила, виражені формальнозадопомогоюрівня

алгебри; структурна – будується з урахуванням структури об’єкта, що

відтворює його ієрархічні рівні; логічна – твориться задопомогоюапарату

математичної логіки; логіко-лінгвістична модель управління – відрізняється

наявністю логічних засобів, що подаються у лінгвістичній формі;

нейромережна нечітка модель – будується з використанням нейронних

мереждлякласифікації нечіткихпрофілівпрофесійної діяльності йін.
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У конкретних ситуаціях моделі можуть використовувати окремо або

групами. Загалом можливі йінші видимоделейі їхкомбінації.

Взаємодія послідовно створюваних моделей – одна до одної і до

об’єкта– відзначаєтьсяпевнимиособливостями[390, с. 133], асамеоб’єктне

може бути виражений в одній модельній конструкції і в одній числовий

характеристиці; він виявляється послідовно через зміну одними моделями і

характеристиками інших; кожна послідовно створювана модель і кожна

числова характеристика відповідає не частині об’єкта, а об’єкту в цілому,

тобто тому, що існував до моменту його виміру; порівняння одназаодною

наступнихконструкцій даєзмогу виділити “прирощення” – те, щовідрізняє

наступну конструкцію від попередньої; це “прирощення” також є

конструкцією, складеною з тих самих елементів-еталонів, що і вихідні

конструкції-моделі; кожна наступна конструкція може бути отримана з

попередньої через додавання “прирощення”; кожна наступна конструкція-

модель містить усобі попередні як своючастину, акожнанаступначислова

характеристика збирає в собі попередні; за безперервної зміни моделей і

числових характеристик об’єкт залишається одним і тим самим – це одна

лінія, один “слід”, тож і відносини між моделями, виражаються на рівні

поняття.

Між моделями конструктивним способом встановлюються відносини,

щодають змогу“вкладати” їходнуводнуйумовноспрямовувативідносини

зіставленнямоделейвструктурні відносинивсередині однієї моделі. Завдяки

цьому об’єкт будь-коли може бути представлений або послідовністю

моделей, або однією моделлю і відповідно або послідовністю знань-

характеристик, або одним знанням. Спочатку ці знання-характеристики не

пов’язані між собою навіть формально. Та коли знання стосуються

відповідних моделей, амоделі пов’язані між собоюконструктивно, то і між

знаннями встановлюються зв’язки, що організують їх у єдину систему й

уможливлюють перехід однихдоінших. Спочаткуце завжди – неформальні

зв’язки, що лежать не в площині самих знань. Але вони належать певному
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предметуі відіграють не меншважливуроль, ніжформальні зв’язки. Відтак

зв’язки переходять у площину знань, де конструюються нові формальні

зв’язки і переходи, відповідно до зв’язків між моделями. Водночас моделі

зорганізуютьсятакимчином, щоміжнимизникають суперечності [390].

Другу лініюстворюють описи самих моделей і способів оперування з

ними. Особливоважливуроль прицьомувідіграєзіставленняміжсобоювсіх

послідовно отриманих моделей-конструкцій, виявлення правил, за якими

вони розгортаються одна за іншою, і тлумачення їх як знання про те, що

об’єктивно відбувається в процесі, що моделюється цією послідовністю

конструкцій. Набір моделей-конструкцій, з одного боку, є продуктом

конструктивної діяльності (кожнаконструкціяскладаєтьсяз відомої кількості

елементів). Проте, з другого боку, заміна одних конструкцій іншими

зумовлена природним процесом, і тому неможливо передбачити кількість

елементівунаступнійконструкції.

Таким чином, жодна модель, навіть дуже складна, не може дати

повногоуявленняпрооб’єкті точноспроектуватийогорозвитокабоописати

траєкторію руху в його просторі. Перспективною може бути побудова

комплексу моделей, які описують різні чинники розвитку системи, атакож

проектування, спрямоване на створення моделей з використанням

нагромадженого досвіду, компонентами якого є конкретні моделі, зокрема

комп’ютерні моделі тамоделюючі середовища.

3.2. Діяльнісно-мотиваційнийкомпонент

Макроструктуру людської діяльності становлять мотивована

діяльність, цілеспрямовані дії та умови досягнення конкретної мети. За

формою діяльність людини поділяють на види – зовнішню і внутрішню,

взаємозв’язки між якими зумовлюють предметну діяльність. Спільність

макроструктури зовнішньої (практичної) і внутрішньої (теоретичної) дає
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змогу дозволяєаналізувати предметну діяльність, абстрагуючись від форми,

в якій вона відбувається [294, с. 154]. Загалом це відповідає загальній,

цілісній структурі будь-якої людської діяльності, яка за своєю природою є

інтегративною. Очевидно, що конкретні види людської діяльності, зокрема

професійної, здебільшого охоплюють лише частину названих компонентів.

Якщолюдинасамаставить метусвоєї діяльності, тодіяльність маєактивний,

зокрема творчий характер. Коли ж мету людині поставить хтось інший

(студентові – викладач, працівникові – керівник тощо), то така діяльність

будевиконавською.

Психологи і філософи виділяють п’ять основних видів діяльності, як-

от: пізнавальна діяльність – ціннісно-орієнтована діяльність, пов’язана з

формуванням мотивів, ціннісних орієнтацій, переконань особистості;

перетворювальна діяльність – провідний вид людської діяльності,

спрямований на перетворення навколишнього дійсності або особистості,

самовиховання, самоосвіту тощо; комунікативнадіяльність – спілкування з

іншими людьми; естетичнадіяльність – отримання насолоди (або– відрази)

відвласної діяльності, відоб’єктівнавколишньої дійсності [364, с. 73].

Категорія діяльності посідаєчільне місце серед інших психологічних

категорій: її впровадження змінило понятійне впорядкування психологічної

науки. Діяльність має свою структуру, різні види, форми, специфічну

динаміку. Людська діяльність формує систему, що входить до системи

суспільних відносин (поза цими відносинами діяльність взагалі не існує).

Діяльність – цеосмисленаі цілеспрямованавзаємодіялюдиниз навколишнім

світом, опосередкованаїї зовнішньоюі внутрішньоюактивністю[261, с.165].

Основна характеристика діяльності – її предметність. Предмет діяльності є

двояким: по-перше, виявляється у своєму незалежному існуванні, що

підпорядковує собі й перетворює діяльність суб’єкта; по-друге – як образ

предмета, як продукт психічного відображення його властивостей, яке

здійснюєтьсязавдякидіяльності суб’єкта.

Діяльність людинизавждизумовленасистемоюспонукальнихмотивів.
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Мотиви, цілі, операції і дії – основні компоненти діяльності. Одним з

найважливіших є питання про спонукальні причини діяльності, тобто

питання про її мотиви. Мотив – це причина, що лежить в основі вибору

людиною своїх дій і вчинків. Розвиток мотивів у теорії діяльності

розглядається через зміну і розширення кола діяльності з перетворення

предметної дійсності. Загальна схема професійної діяльності охоплює

ціннісні орієнтації і професійну етику, загальні й спеціальні здібності,

професійно значущі якості особистості, професійно необхідні знання, сферу

професійної компетентності, професійні навички і вміння, професійну

техніку[87, с. 77].

Мотиви не тільки детермінують діяльність, а й формуються,

розвиваються в ній. Механізм цього процесу зумовлений відношенням між

мотивом і метою діяльності. Однак освіта нині стикається з такою

проблемою, як вступ до ВНЗ заради диплому або престижу. Майбутні

студентиприходять доВНЗ із байдужим, ачасомі негативнимставленнямдо

навчання, зі звичкою робити все заради оцінки. Це породжує пасивність

студентів щодо навчання, а професіоналізм розглядається ними як набір

готових рецептів, які необхідно просто механічно засвоїти [217, с. 53]. У

цьому випадку не йдеться про творчу компетентність, про вміння мислити

самостійно, прагнення піднестися над звичними стереотипами. Тому

актуалізується проблема підвищення творчої компетентності студентів, яку

не можна розглядати у відриві від мотиваційних чинників, особливо

пізнавальнихінтересів.

Потреби визначаються як внутрішня причина активності особистості,

психологічне відображення організму, вихідне спонуканнядодіяльності. Це

необхідність, якувідчуваєлюдинавчомусь, щознаходитьсяпозанею. Отже,

потреби єрушійноюсилоюлюдської діяльності, передусімцілеспрямованої.

Вони поєднують у собі активне ставлення (прагнення), що спрямовує

людину наперетворення умов з метоюзадоволення потреб [436]. Надумку

К. Платонова, потреби тісно пов’язані з іншими елементами структури
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особистості: з мотивами, інтересамиі виступають уформі переживань. Вони

постійно розвиваються, змінюються, набувають різної форми у вигляді

відчуття невдоволеності, напруженості тощо [398, с. 122]. У процесі

усвідомлення потреб формуються і поглиблюються інтереси. В. Ковальов

відзначає, що потреби – конкретний прояв предметно-діяльнісної сутності

людини, усвідомлена вимога до зовнішнього середовища, що склалися на

основі історичної суспільно-практичної діяльності. Потреби мають

конкретний характер, пов’язані з умовами історичногорозвитку суспільства

тазавжди відображають наявність суперечностей [207]. Задоволення потреб

зумовлює активність особистості йзниженнясуперечностей.

Тлумаченню поняття “мотив” бракує тотожності. Якщо розуміти

мотивяк бажаний цільовий стан умежахвідношення“людина– професійна

діяльність”, то можна окреслити такі основні його параметри [518]: існує

стількирізнихмотивів, скількийзмістовихвідношень “людина– професійна

діяльність”; люди різняться між собою індивідуальними проявами

(особливості, глибина) тихчиіншихмотивів; улюдей, щомають неоднакові

погляди, будуть різні ієрархії мотивів; унаслідок різних можливостей та

активізуючи упливів виникають відмінності в мотивах; поведінка людини

мотивується різними або всіма можливими мотивами – передусім,

найвищими в своїй ієрархії (найсильнішими); за певних умов мотиви

найбільше пов’язані з перспективою досягнення відповідного цільового

стану; мотив залишається дійовим, тобто мотивує поведінку людини доти,

доки вона не досягне бажаного результату або не наблизиться до нього

настільки, наскільки це можливо в конкретній ситуації; зі зміною ситуації

актуалізуєтьсяіншиймотив, якийстаєдомінуючим.

Серед значної кількості мотивів, які спонукають людину до

професійної діяльності (причому одна і та сама діяльність може

здійснюватисяз різнихмотивів) вартовідмітититакі: мотививиборупрофесії

таВНЗ; мотиви, які ґрунтуються наінтересі довибраної професії; суспільні

мотиви – усвідомлення потреби в суспільно значущій діяльності; мотиви
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досягнення– усвідомленняпотреби всамоствердженні; мотиви матеріальної

винагороди – усвідомлення потреби у матеріальному забезпеченні тощо.

Зазначені мотиви не тільки виявляються, а й формуються у процесі

навчальної діяльності. Істотно впливають на професійну спрямованість

студентів свідомі мотиви діяльності, які стимулюють ініціативу, активність,

формують передумови професійної діяльності й настанови до власного

творчогопошуку.

Мотивація навчання відзначається складною структурою – поєднує в

собі внутрішню (орієнтовану на процес і результат) і зовнішню мотивації.

Вчені надають великого значення особливостями мотивації навчання –

стійкості, зв’язку з рівнем інтелектуального розвитку і характером

навчальної діяльності. Важливоюумовоюдосягненнярезультатівнавчання, є

“формування мотивів пізнавальної діяльності студентів”. Наразі сказане

доповнюється думкою, що сфера мотивації людини більшою мірою

динамічна, ніжпізнавальнатаінтелектуальна. Алевідноснадинамічність має

позитивні і негативні сторони[206, с. 9], якщонеюнеуправляти, томожливе

зниження рівня мотивації навчання. Мотиви пізнавальної діяльності

студентів часто формується стихійно і лише зрідка є предметом

цілеспрямованої систематичної роботи.

Мотиваціяякпроцесзмінистаніві відносинособистості ґрунтуєтьсяна

мотивах, підякимирозуміють конкретні спонукання, причини, щозмушують

особистість діяти, робити вчинки. Системазовнішніх і внутрішніх мотивів,

що вирізняють творчу компетентність особистості студента, складається з

таких компонентів: соціальні мотиви, спрямовані на самовизначення і

самоствердження в різних соціальних середовищах; мотиви особистісного

престижу, спрямовані на прагнення набути в майбутній професійній

діяльності певного статусу в суспільстві; професійні мотиви, спрямовані на

реалізаціюдомагань, пов’язаних із характероммайбутньої професії; мотиви

творчих досягнень, спрямовані на реалізацію потреб у творчому

самовираженні; індивідуальні мотиви, спрямовані на розв’язання
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суперечностей, зумовлених неузгодженістю між індивідуальним досвідом,

внутрішніми спонуканнями й зовнішніми соціальними нормами і правилами

тощо[217, с. 54].

Провідними навчальними мотивами студентів є “професійні” та

“особистогопрестижу”, меншзначущі “прагматичні” (отримати дипломпро

вищуосвіту) і “пізнавальні”.

Роль домінуючихмотивівзмінюєтьсявідповіднодоетапівнавчання –

курсів [172]. На першому курсі провідним мотивом є “професійний”, на

другому– “особистогопрестижу”, натретьомуі четвертомукурсах– обидва

ці мотиви, начетвертому – ще й “прагматичний”. Другий різновид мотивів

навчальної діяльності, який позитивно впливає на навчання, пов’язаний з

позанавчальною ситуацією. Дії з боку суспільства формують почуття

обов’язку, щозобов’язуєстудентадістатиосвіту, втомучислі і професійну, і

стати повноціннимгромадянином. Доцієї жгрупи мотивівналежать і ті, які

пов’язані з вузькоособистісними інтересами. Процес навчання при цьому

сприймається як запорука особистого добробуту і як засіб майбутнього

кар’єрногозростання.

Третій вид мотивів пов’язаний з самим процесом навчальної

діяльності. Студент отримує задоволення від поглиблення своїх знань при

освоєнні нового матеріалу, тож мотивація навчання відображає стійкі

пізнавальні інтереси.

Специфікамотивації навчальної діяльності залежить від особистісних

особливостей студентів: від потреби в досягненні успіху або, навпаки, від

пасивності, небажання докладати зусилля для переборювання невдач тощо.

В аргументаціях Д. Равена [421] пропонується виокремлювати мотивацію в

окрему зону компетентності, оскільки вона не є сталим компонентом

внутрішньої структури компетентності, а виникає на стику внутрішньої і

зовнішньої зон (тобто зумовлюється одночасно внутрішніми якостями та

зовнішніми вимогами). Ця компетентність ґрунтується переважно на

набутих, сформованих властивостях (знання, вміння, навички, ставлення).
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Тим-товонаможебутиосновоюформуваннягромадянинаі фахівця.

Отже, одниміз завдань розвиткупрофесійної компетентності студентів

ВНЗ є формування мотивації досягнень, яка пов’язана з потребою

особистості досягтибажаногорезультату. Мотивація– важливийчинник, що

забезпечує успіх у будь-якій діяльності. Мотиваційна сфера як стрижень

особистості, рушійна сила поведінки людини є провідною у справі

особистісноорієнтованоговиховання[295].

Мотиваційний компонент визначає позитивне ставлення до професії,

інтерес до роботи. Мотиви навчання студентаможуть бути різноманітними,

зокрема науково-пізнавальними, професійно-ціннісними, комунікативними,

утилітарними тощо. Мотиви, які спонукають до діяльності й надають їй

особистісного змісту, О. Леонтьєв [293] називав сенсотвірними

(змістотвірними). Поряд з ними вчений виокремлював мотиви-стимули, які

виконують роль позитивнихчинегативнихспонукальнихчинників. Розподіл

функцій між мотивами однієї і тієї самої діяльності дає змогу зрозуміти

властивості мотиваційної сфериособистості – відносиниієрархії мотивів, що

визначаютьсязв’язкамидіяльності суб’єкта.

Головним співвідношенням в ієрархії мотивів є становлення

змістотвірних мотивів і мотивів-стимулів. Змістотвірні мотиви посідають

доволі високе місце в ієрархії мотивів та є провідними для особистості

фахівця. Розгляньмо чотири групи мотивів: загальносоціальні, зміст яких

визначається усвідомленням суспільних інтересів, високої суспільної

значущості професії; навчально-пізнавальні, що визначаються змістом

інформації, яку отримує студент під час навчання; професійні мотиви як

основаопанування професії; утилітарні мотиви, засадоюяких є досягнення

особистогоуспіхупіслязакінченняВНЗ [482].

Усвідомлені й стійкі мотиви можуть трансформуватись уціль. Ціль –

це усвідомлений образ очікуваного результату, на досягнення якого

спрямована дія людини, уявлення про результат, образ можливого

майбутнього як основа просування до нього. Цілі дещо відрізняються від

мотивів діяльності. У мотивах, як і в цілях, фіксується можливе майбутнє,

алевоноспіввідноситьсяіз майбутнімфахівцем. У мотивахфіксуєтьсяте, що
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маєвідбуватисяіз особистістю.

Цілі діяльності орієнтовані зовні, в них передбачений результат, який

існує об’єктивно. Втілюючись у певних продуктах, цілі не втрачають при

цьомусвоєї належності досвітусуб’єкта[261, с. 174]. Навідмінувідмотивів,

ціль завждиєусвідомленоюі доступноюрозуміннюсамогосуб’єктайінших

осіб. За реалізації інтегративної функції педагогіки, що послуговується

знаннями інших наукових дисциплін, припускається можливість

використання методологічних і теоретичних положень, методик, різних

науковихпідходів(зокрема, з наук, спорідненихіз педагогікою) длявивчення

стану сформованості професійної рефлексії майбутніх фахівців, але з

певнимиобмеженнямийдодатковимироз’ясненнями[322].

Тому важливе значення мають регулятивні складові професійної

самосвідомості. Відповідно до рефлексивних процесів вони виступають як

усвідомлення фахівцем у процесі розв’язання проблемних ситуацій своєї

поведінкичерез співвіднесеннясвоїхзнань з реальнимставленнямдосамого

себеі навколишніх.

Фахівець не лише використовує знання, а вибирає певний підхід до

розв’язання проблемних ситуацій або створює свій, оригінальний [332].

Таким чином, рефлексія як здатність професіонала інтегрувати досвід,

теоретичні знання і дослідницький підхід із метою пошуку способів

оптимального розв’язання практичних проблем стає показником високого

професіоналізму. Завдяки рефлексії, яка отримала назву “інтелектуальна

рефлексія”, “рефлексія мислення” або “логічнарефлексія”, людинавиявляє

умови й основи системи своїх знань і мислення, набуває здатності мислити

проте, яквонамислить, знатите, щовоназнає[108].

Рефлексія спрямована на осмислення процесу успішного просування

суб’єктавзмісті проблемної ситуації і наорганізаціюдій, щоперетворюють

елементи цього змісту. До функцій рефлексії, за О. Анісімовим, належать

[12]: пізнавальна, реконструктивна (в змісті рефлексивного знання

відтворюється перебіг дії, що передуваларефлексії); критична (має наметі
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відтворенняпричинутруднення, невдачі вдії, якареальновиявиласячиможе

виявитися); нормативна (конструюються або коригуються спосіб дії,

нормативні вимоги до дії, а рефлексія тлумачиться як форма активного

особистісного переосмислення людиною того чи іншого змісту своєї

свідомості, необхідногодляуспішногоздійсненнядіяльності).

Слід погодитись із міркуванням С. Максименкапро те, що розвиток

особистості полягає в організації та інтегруванні людиною свого

внутрішнього світу. “Це шлях до себе, шлях самопізнання та

самоусвідомлення. Адже, за великим рахунком, психічний розвиток лише

тоді стає розвитком особистості, коли починає являти собою рефлексію

людиноювласногодосвіду” [314, с. 101].

За інтегративного підходу сутність феномена з’ясовується через

інтегрування (одночасно з критичноюрефлексією) різних традицій, логік та

інструментів із збереженням їх автономії в подальшому розвитку [553].

Такий діалог альтернативних традицій передбачає максимальне

використання можливостей різних наукових підходів, розширення уявлень і

виборуметодологічнихпринципіві методичнихприйомів.

Психофізіологічною підставою інтеграційних процесів у структурі

змісту освіти є теорія асоціацій Ю. Самаріна, згідно з якою цілісність і

систематичність знання забезпечуються міжсистемними і міжпредметними

асоціаціями. Інтеграція аналітико-синтетичних процесів і психологічних

когнітивних структур, на думку (Л. Виготського, П. Гальперіна,

С. Рубінштейна й інших психологів), зумовлює внутрішню активність

людини.

Зокрема, психолого-педагогічна проблема полягає в тому, що спроби

висловитиконкретні цілі навчання, авідтакі змістнавчаннянамові розвитку

особистості, освоєння основ людської культури здійснюються з певними

труднощами[267, с. 57-58]. По-перше, доцихпір чіткопрограмувалисяцілі й

зміст навчання в поняттях “знання” і “вміння”. Тоді як орієнтації освіти на

формування компетентного ІТ-фахівця, зумовлюють потребу використання
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принципово інший підхід до формування цілей і змісту освіти. А саме –

розкривати їх не в поняттях “знання” і “вміння”, ав поняттях: “соціально-

особистісні компетенції”, “загальнонаукові компетенції”, “інструментальні

компетенції”, “загальнопрофесійні компетенції”, “спеціалізовано-професійні

компетенції”. Наприклад, упроцесі використаннятихчиіншихінструментів

людинапродуманоабоавтоматичноспираєтьсянанаявні уявленняпроте, де

і як їх застосовувати. Кожне з таких уявлень розглядається як внутрішня

складовадій, щовиконуютьсязовні. Сукупність такихвнутрішніхскладових

утворює інструментальну компетентність майбутнього фахівця. При такому

підході цілі й зміст освіти втрачають технократичні особливості, які

відчужені стосовно людської сутності, і переводяться в особистісну

площину.

З цьоговипливає, по-перше, щопритакомупідході “знання” і “вміння”

переходять з рангустратегічнихпонять у ранг тактичних. По-друге, втрачає

сенс розмежування змістову освіти (виражається в поняттях “знання” і

“вміння”) і навчальногопроцесуз “реалізації змісту” (форми, методи, засоби

навчаннятощо).

Крім того, навчальна діяльність стає складовою структури змісту,

змістовноюосновоюосвіти, тобтотим, чимповиненволодітистудент.

Важливим аспектом практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-

фахівців є діяльнісний підхід як методологічна основа для побудови змісту

професійної підготовки. Цейпідхід вимагаєвизначенняпровідної діяльності

студентів, аналізу їхньої діяльності на різних ступенях професійної

підготовки. Водночас професійна підготовка і безпосередня професійна

діяльність єпринциповорізними.

Зміст професійної підготовки студентів відповідає змісту професійної

діяльності й спрямований навиконання ними функцій у процесі майбутньої

професійної діяльності, відпрацюваннянавичоквикористанняфаховихзнань

і вмінь, що відповідає реальній професійній діяльності. У проектуванні

діяльнісного підходу на навчання Б. Гершунський пропонує рухатися від
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суб’єктивно нового знання до об’єктивно нового знання через процес

проблемно-організованої освіти[85, с. 539].

Діяльніснийпідхідзадовольняєвимогиметинавчання[528]. Виходимо

з того, що основним критерієм досягнення мети навчання є вирішення

студентами професійних задач, а додатковими критеріями – актуалізація

знань, насампередзагальної структуризмістунавчальної дисципліни, атакож

усвідомлення та обґрунтування своїх варіантів вирішення навчальних

(згодом– професійних) задач.

У процесі практико-технічної діяльності ІТ-фахівці виконують три

класизадач: стереотипні, діагностичні, евристичні.

З аналізу досліджень з’ясовуємо, що діяльнісний підхід до навчання

заснований на принциповому положенні, згідно з яким психіка людини

нерозривно пов’язана з її діяльністю і зумовлена діяльністю. При цьому

діяльність розуміється як усвідомленаактивність, що виявляється у процесі

взаємодії людини з навколишнім світом і полягає у вирішенні важливих

завдань, які визначають її існуванняі розвиток[19]. З цихпозиційпоняттяяк

складникспособудіяльності забезпечуєрозвитоквособистості здібностейдо

діяльності, що дає їй змогу самостійно будувати, перетворювати власну

життєдіяльність, бути її суб’єктом, долучатисядоіснуючихвидів діяльності

йформспілкуванняі творитинові [170, с. 65].

Діяльнісний зміст освіти вважають компонентомзмістуосвіти(містить

способи діяльності, техніки і технології, ключові компетентності й інші

процедури) та компонентом особистісно орієнтованого змісту освіти

(охоплюєвиди, формиі способидіяльності, освітні технології) [521].

Нині діяльнісний підхід щільно пов’язаний з компетентнісним

підходом. Цеозначає, щозгідноз професійнимипотребамифахівець здатний

самостійно зорієнтуватися в ситуації, набути нові знання, правильно

поставити мету відповідно до об’єктивних законів і конкретних обставин,

визначити реальність і доступність мети з огляду на ситуацію, визначити

конкретні способиі засобидій, удосконалюватиїхі досягтимети[364, с. 68].
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Мотиваціядіяльності, її цілі неможуть бутивтілені вконкретномурезультаті

без використання певних інструментів перетворення ситуації, в якій

здійснюється діяльність. Діяльність передбачає використання людиною

певних засобів – пристосувань, інструментів, знарядь. Операція як спосіб

виконаннядії можевходитивструктурурізнихдій, аоднаі тасамадіяможе

виконуватисязадопомогоюрізнихоперацій.

У процесі підготовки майбутніх фахівців розрізняють такі види типових

задач діяльності: професійна, що безпосередньо спрямована на виконання

завдань фахівцем як професіоналом; соціально-виробнича, що пов’язана з

діяльністю фахівця у сфері виробничих відносин у трудовому колективі

(наприклад, інтерактивне та комунікативне спілкування тощо); соціально-

побутова, що виникає у повсякденному житті й пов’язана з домашнім

господарством, відпочинком, родиннимспілкуванням, фізичним, культурним

розвитком і може впливати на якість виконання фахівцем професійних та

соціально-виробничихзадач.

Зміст (навчання, знаннятощо) дотепер практичноне використовувався

для позначення дії і трактувався як “навчальний матеріал” чи “наповнення”

[170, с. 68]. Нині існуєкількатеоретичних підходів до проектування нового

змістуосвіти, завдякиякимреалізуютьсярізні концептуальні ідеї.

ДіяльніснийзмістА. Хуторськийвизначаєзадіяльнісним компонентом

змісту освіти, що поєднує в собі спосіб діяльності, техніки і технології,

ключові компетентності йінші процедури, якимитребаоволодітистудентові

[521]. Цінність діяльнісного змісту полягає в тому, що він може

застосовуватисяпрактичновбудь-якійосвітнійгалузі чинавчальномукурсі.

Разомз тимпроцесрозробленнядіяльнісногозмістуосвітипоказовийі

важливий, оскільки щоб будувати щось нове в освіті, требалише виділити

сучасні підходи, що визначають природу мислення і діяльності, і ввести

створювані на їх основі рекомендації в програми середньої школи, чітко

фіксуючи, на яких попередніх теоретичних представленнях про будову

мисленнябудувалисяшкільні навчальні предмети” [170, с. 68].
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Перетворення найчастіше тлумачать як зміну об’єкта, але не всяка

зміна є перетворенням. Дуже багато змін природної і соціальної дійсності

торкаються лише її зовнішнього вигляду, зберігаючи її внутрішній образ, а

отже, не є справжнім її перетворенням. Система задач припускає уведення

нових типів предметної діяльності, проходження через різні її форми з

наступною рефлексією та осмисленням цих форм. При цьому весь

навчальнийматеріалбудуєтьсяякпроектно-технологічний.

Сутність діяльнісного змісту освіти полягає у розв’язанні

суперечностей між предметним змістом і формою навчання. Освоєння

системи наукових знань про світ на основі принципу сходження від

абстрактного до конкретного вимагає формування не тільки теоретичного

мислення, а й головним чином теоретичної свідомості [132, с. 54].

Оволодіннядіяльніснимзмістомприводить дозміниособистості студентаяк

суб’єктадіяльності. Елементарноюодиницеюдіяльнісногозмістунавчанняє

спосіб (принцип) діяльності. До головних функцій такого змісту належать

теоретична, розвиваюча, творчогоперетвореннясуб’єктадіяльності.

Для розкриття змісту феномена “клітинка діяльності”, В. Давидов

уважавзанеобхідневводитидонеї такі компоненти, якперетворюючі дії, акт

звертання, акт уяви і рефлексію [116]. Новий зміст є індивідуальною

технікою мислення та універсальним способом засвоєння і використання

знань. Прицьому, зауважують вчені, знанняневилучаютьсязі змістуосвіти,

натомість вони мають стати предметом тривалої і цілеспрямованої роботи

дітей, як експериментуватимуть з ними, що спрямовуватиметься нааналіз

умов походження знань, з одного боку, і на визначення прийомів їх

використання, з другого[107]. Наведене вище даєможливість стверджувати,

щосучаснаситуаціявимагаєрозробленняновоготипузмістуосвіти.

Ефективність навчальної діяльності студентівзалежить передусімвідїї

мотивації. Мотивація учіння – комплекс мотивів, які спонукають і

спрямовують пізнавальну діяльність студента, значноюміроювизначають її

успішність. Потреби і мотиви складають ієрархію, яка вирізняє цілісну
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особистість у всіх сферах її діяльності, змушуючи ставити проблеми та

докладати зусиль для їх розв’язання. Співвідношення різних мотивів

зумовлює добір змісту, конкретних форм і методів навчання та виховання,

умоворганізації всьогопроцесуформуванняактивної творчої особистості.

Оскільки мотиви діяльності досить різноманітні, тому й відображають

сукупність різних ситуацій, у яких відбувається певна діяльність суб’єкта.

А. Вербицький виділяє дві великі групи мотивів: мотиви досягнення і

пізнавальні мотиви. У першій групі пізнавальна діяльність є засобом

досягнення цілі, яка знаходиться поза пізнавальною діяльністю (широкі

пізнавальні мотиви, зовнішні мотиви, мотиви досягнення). У другій групі

діяльність є метою (мотиви, зумовлені діяльністю, внутрішні пізнавальні

мотиви). Пізнавальною, на думку дослідника, є така мотивація (сукупність

мотивів), за якої невідомі нові знання збігаються з метою пізнавальної

діяльності, а мотивація досягнення – з мотивацією, за якої діяльність є

засобомдосягненняцілі, щознаходитьсяпозапізнавальноюдіяльністю.

У першому випадку людину цікавить процес і зміст пізнання, а в

другому – той прагматичний результат, який може бути отриманий у

результаті певних пізнавальних зусиль [65, с. 204]. Наявність пізнавального

інтересудопредметанайбільшоюміроювпливаєнауспіхиунавчанні. Якщо

у навчальному процесі не представлені ті чи інші елементи майбутньої

професійної діяльності, то це негативно вплине наформування професійної

мотивації і професійної спрямованості. Знанняєпідструктуроюособистості,

щопередбачаєнелишевідображеннянеюпредметівоб’єктивної дійсності, а

й дійове ставлення до них, особистісне розуміння засвоєного. Кожне нове

поняття, яке вводить викладач, має перебудовувати структуру досвіду

студента. Необхідно, щоб проглядались змістові зв’язки досвіду із

ситуаціямимайбутньогопрофесійноговикористання.

З опорою на загальні уявлення про інтеграцію знань з психолого-

педагогічного погляду, на цілемотиваційну теорію мислення та на основні

положення контекстного підходу до навчального процесу в професійній
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підготовці спеціалістів можна стверджувати, що цей процес пов’язаний з

мотивацієюяк однієюз найважливішихсторін пізнавальної функції психіки

людини. Причому, в процесі практико-технічної підготовки за певних

психолого-педагогічних умов спочатку виникає пізнавальна мотивація, яка

потімтрансформуєтьсяупрофесійну.

Отже, професійна мотивація як один із найважливіших компонентів

пізнавальної функції психіки людини зумовлює процес інтеграції знань, який

відбувається поетапно [60]. На першому етапі студенти оволодівають

фундаментальними, надругому– спеціально-професійнимизнаннями.

Діяльнісно-мотиваційний компонент моделі представлений мотивом-

ціллю, орієнтованоюнаосвоєнняінтегрованихвидівдіяльності, зокрема:

– проектно-конструкторської (розроблення бізнес-планів і технічних

завдань на оснащення відділів, лабораторій, офісів комп’ютерним та

мережевим обладнанням; засвоєння методики використання програмних

засобів для вирішення практичнихзадач; розроблення інтерфейсів “людина

– комп’ютер”; створення моделей компонентів інформаційних системразом

із моделямибаз данихтощо);

– проектно-технологічної (розроблення компонентів програмних

комплексів і баз даних; використання сучасних інструментальних засобів і

технологійпрограмування);

– науково-дослідної (обґрунтування прийнятих проектних рішень,

постановка і виконання експериментів із перевіркою їх коректності й

ефективності; підготовка презентацій, науково-технічних звітів за

результатами виконаної роботи; оформлення результатів досліджень у

вигляді статейі доповідейнанауково-технічнихконференціях);

– монтажно-налагоджувальної (участь в налаштуванні й налагодженні

програмно-апаратнихкомплексів; поєднанняапаратнихі програмнихзасобів

у інформаційні й автоматизовані системи; інсталяція програмного й

апаратногозабезпеченнядляінформаційнихі автоматизованихсистем);
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– комп’ютерно-дизайнерської (формування творчого світогляду;

розвиток просторової уяви і творчого мислення; оволодіння творчими

методами зображення і композиційною майстерністю; набування основних

професійних умінь; розвиток творчої індивідуальності і художнього смаку

тощо). Отже, інтеграція професійнихзнань у навчальному процесі, реальній

професійнійдіяльності, під часвирішеннятихчиіншихвиробничихзавдань

і проблем, а також їх відтворення й осмислення позитивно впливає на

вдосконаленняпрофесійної підготовки.

3.3. Особистісно-креативнийкомпонент

Проблема професійного розвитку особистості є об’єктом вивчення

цілої низки навчальних дисциплінна методологічному, теоретичному й

експериментальномурівнях. Наметодологічномуі теоретичномурівняхвона

пов’язується, в першу чергу, з вирішенням питання про необхідність

принципових змін в освіті, що спричинено парадигмальною кризою і

початком становлення нової педагогічної формації. На рівні педагогічної

практики стверджується вимога, що нормативні характеристики, стандарти

професійної підготовки і професійного становлення мають відповідати тим

парадигмальнимпринципам, які будезакладеновтеоріюі практикуосвітина

основі певної методології [377, с. 194].

Звідси навчальний аспект інтеграції створює базу освітнього

середовищадля професійного зростання, інтелектуального розвитку. Своєю

чергою виховний аспект дає змогу емоційно і креативно наситити це

середовище, щосукупносприяєформуваннюінтелектуальної еліти країни –

гармонійно розвинених цілісних особистостей, справжніх професіоналів

[175].

Уміння людини працювати з інформацією – складова загальнішого

поняття – “інформаційна культура”. Формується інформаційна культура
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особистості задопомогоюдвох важливих операцій: творення особистісного

знання з інформації; перетворення особистісного знання в інформацію.

Дослідження психологів, соціологів, практика повсякденного життя

засвідчують, що перенасиченість особистості інформацією, втрата нею

здатності орієнтуватися в інформаційному світі, який швидко змінюється,

роблять її мішенню для маніпуляцій, можуть сформувати потребу у

використанні різноманітних засобів відходу від реальності (вживання

наркотиків, алкоголю, надмірнезахопленнявіртуальнимисвітами). Маєбути

контроль, перш за все з боку держави, за процесом формування

інформаційної культури як окремих громадян, так і груп та навіть

суспільства загалом [198, с. 118]. Мережні технології сприяють тому, що

територіально віддалений світ постає аксіологічно вагомішим, аніж

безпосереднє соціокультурне середовище. За таких умов зростає значення

інтеграційних процесів в освітньому інформаційному середовищі. Зміна

соціальних реалій виражається у зміні вимог до особистостісних якостей –

фахівця випускникаВНЗ. Як спостережено, кваліфікація працівникатайого

особистісні якості пов’язуються нині набагато тісніше, ніж це було в епоху

індустріальногосуспільства.

Інформаційна культура переважно асоціюється з техніко-

технологічними аспектами інформатизації, оволодіннямнавичками роботи з

персональнимкомп’ютером. Підтверджуємо думкуГ. Лоїкйін. проте, щоу

нашійкраїні донині немаєцілісної державної концепції інформаційної освіти

і формування інформаційної культури. Переважає монодисциплінарний

підхід, у результаті якогоформування інформаційної культури зводиться до

вивчення основ бібліотечно-бібліографічних знань, ліквідації комп’ютерної

неграмотності, оволодінняраціональнимиприйомамироботиз книгоютощо

[301, с. 16]. Адже сьогодні фактично всі провідні характеристики освіти,

зокрема її динаміка, істотно залежать від інформаційної культури

суспільства.

Основу інформаційної культури фахівця формуєсистемаінтегрованих
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знань, умінь і цінностей. Віддаємоналежне аргументації М. Солдатенка, що

нині значноюміроюзмінюється уявлення про раціональне знання, питання

взаємовідносинпізнання, діяльності йкомунікації, явногоі неявногознання,

роль пізнавальної рефлексії, питанняпрорізноманітність видіві формзнання

і, нарешті, ряд питань, пов’язаних із пізнанням соціально-культурних

феноменів сучасногосуспільства[468, с. 90]. Інформація, знання– вузловий

пункт пізнання; це філософські категорії, які дають змогувиявити не тільки

загальне, ай часткове – конкретні, багатогранні зв’язки з дійсністю, будучи

одночасно відображенням цієї дійсності [8, с. 40]. Тим-то вони є етапом

розвитку не тільки пізнання, а й суспільної практики, відносин людей між

собоюі з природою.

Особистісні якості спеціалістаможнавизначити як загальні, розвиток

яких однаково важливий для всіх фахівців, та спеціальні, які враховують

особливості професії. Майбутній фахівець покликаний засвоїти комплекс

моральних принципів і морально-естетичних якостей (гуманізм,

вимогливість, високакультура, ввічливість, чесність тощо). Зокрема, вагоме

значення для успішної професійної діяльності майбутнього спеціаліста

мають вольові якості (витримка, самовладання, сміливість), ставлення до

себе й інших людей (терпимість, співчуття, чуйність тощо) [502].

Інтелектуальні якості підсилюють професійні вміння фахівця, допомагають

йомузнаходити правильні рішенняусвоїй роботі, сприяють, пошукунових,

неординарних способів розв’язання проблем. Серед цих якостей – чіткість і

логіка мислення, його критичність, творча уява, винахідливість. Особливу

роль у майбутній практико-технічній діяльності вiдіграє оперативність

мисленняякздатність швидкознаходитиоптимальневирішенняпрофесійних

завдань.

На сучасному етапі відроджується традиція ставлення до особистості

як до найвищої цінності. У наукових колах наголошується нанеобхідності

повернення в навчально-виховний процес ідей природовiдповiдностi,

культуровiдповiдностi йособистiсногорозвитку. Цi тенденції вказують нате,
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щооднимз основнихмeтoдівпроектуваннясистемосвiти тавихованнястає

ціннісний підхід, спрямований на взаємодію зі студентом як суб’єктом

навчально-виховного процесу, суб’єктом, здатним до саморозвитку,

самовдосконалення, власногожиттєтвореннянаосновi визначенихціннiсних

орієнтацій[437, с. 8].

Дістає виправдання аксіологічний підхід до формування змісту

навчання у процесі професійної підготовки фахівця. Ціннісні орієнтації у

професійнійпідготовці майбутніхІТ-фахівціввиступають рушійнимисилами

розвитку його особистості. Аксіологічний підхід дає змогу розглядати

результати професійної підготовки як систему професійних цінностей, які

створюєсуспільствочерез віддзеркаленняпрогресивнихдосягнень минулого

і сучасності.

Невід’ємним атрибутом і символом сучасної епохи стає освіта, яка

поєднуєдолюокремовзятогоіндивідаз долеюкультуриі цивілізації загалом.

Підставоюцієї тези є твердження І. Утюж: у світі нестабільності й ризиків

серйозною загрозою є тенденція до руйнування людського в людині,

ідентифікатором людини виявляється її електронна карта. У цих умовах

більше, ніж колись, актуалізується роль освіти, яка в ході історичного

розвитку сформувалась як цивілізаційний механізм мобілізації ресурсів

суспільства, оновлення культури й усього суспільного життя. Саме з нею

пов’язуєтьсявідповідь на“виклики” сучасної епохи, зумовлюючинасущність

і рефлексії змісту освіти, для розуміння якої важливо звернутися до

усвідомленнятого, чимвонаєв контексті життя, культури, цивілізації [508,

с. 60]. Прагненнязнайтинові прикладиі способидуховногойраціонального

освоєння світу робить затребуваним дослідження цивілізаційної природи

освіти в умовах переплетення і зростання інформаційних потоків, які

заміщають предметність знаннятарепрезентують себе вздібностяхлюдини,

в активності свідомості, у розумових процесах, що визначає потребу в

поверненні освіти до її первісної, гуманної, природи. Постала світоглядна

проблеманеобхідності впровадженнязмін уконтекст існуючихпідходів або
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пошукунової методологічної основи.

Проблема формування цінностей є однією з найактуальніших у

педагогічній тeopії і практиціi. Нестабільність сучасногосвіту, суперечності

між розвитком духовної культури танинішньоюцивілізацією, надзвичайно

широкий вплив засобів масової інформації визначають ті умови передачі

соціальногодосвідувідпоколіннядопокоління, щосклалисянацьомуетапі.

Цей механізм передачі досвіду виявився не досить вивченим і

відпрацьованим, аби піднестися до вимог сьогодення. Суперечливість

ситуації, якасклалася, зумовленатакимичинниками:

а) порушеність зв’язкупоколінь;

б) розбалансованість системи цінностей; по-третє, розмитістю,

невизначеністюдуховнихорієнтирівтавласнеі самогоідеалулюдини[469].

Результати дослідження перехідних суспільств показують, що

становлення нових цінностей є складним, довготривалим і суперечливим

процесом. Зазначене зумовлене тим, що він відбувається не напорожньому

місці, аназалишкахпопередньої нормативно-ціннісної системи, хочавтаких

суспільствах, зазвичай простежується посилення аномії і зростання

девіантної поведінки індивідів. Отже, очевидним є те, що нові цінності

виникають у розбалансованій, розладженій, але живій і діючій нормативно-

цінніснійсистемі [457, с. 279].

Слушною вважаємо думку аналітиків про те, що буденна свідомість

перебільшує ступінь морального зубожіння суспільства, яке виявляється

природним психологічним наслідком наявного у людей почуття тривоги,

викликаної незворотним послабленням у соціального контролю та

посиленнямпринципувседозволеності.

Поняття “ціннісне ставлення” і “ціннісні орієнтації” означають, що

йдетьсяпровагу, якулюдинанадаєтимчиіншимявищамдовкілля. Ціннісне

ставлення до навчання відображає єдність спрямованості особистості того,

хто навчається, тайого готовності до навчання. Заумов позитивної оцінки

знань з поглядуїхзначущості дляпрактичної діяльності воноєрезультатом
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перетворення суспільної потреби в знаннях на індивідуальну. Ціннісне

ставлення передує формуванню ціннісних орієнтацій, здійснюється у

навчально-виховному процесі завдяки його гуманно-орієнтованій

спрямованості. Ціннісні орієнтації фіксують одну з основних особливостей

людської поведінки– її вибірковість [308, с. 9].

У сучасний період теорія цінностей значно розширилася, з’явилися

нові відгалуження від загальної аксіології, які досліджують окремі сфери

ціннісної свідомості й ціннісного ставлення людини до навколишньої

дійсності, зокрема розвивається педагогічна аксіологія. Ціннісні орієнтації

лежать в основі світогляду людини, її моральних, політичних, естетичних

уявлень і переконань, визначають її поведінку. Дослідники доходять

висновку, що вони є важливим елементом внутрішньої структури

особистості, закріплені життєвимдосвідоміндивіда, усієюсукупністюйого

переживань. Сформовані ціннісні орієнтації – це у своєму роді “вісь”

свідомості, яказабезпечуєусталеність людиниі проявляєтьсяупевномутипі

її поведінки, вінтересах, потребах, переконаннях[387, с. 10].

Цінніснапарадигмапостійноперебуваєвдинаміці, впроцесі якої одні

її компонентиможуть відіграватибільшуроль утрансформаційнихпроцесах,

інші – відходять на другий план, і навпаки. Зміна значущості й сутності

компонентів ціннісної парадигми може відбуватися поступово, спокійно,

набуваючи при цьому і кількісних, і якісних змін, які не вступають у

суперечність з основною їх суттю [387, с. 12]. Разом з тим переважна

більшість молоді чітко не орієнтується у життєвих цінностях. Зокрема,

наявна неузгодженість між перспективою вибраної професії і суспільними

“запитами” на неї; правильніше – між відсутністю таких запитів, з одного

боку, і нахилами, здібностями, уявленнямимолоді – з другого.

Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів – ключова

проблема освітніх установ. Складні соціально-економічні завдання, що

постали на сучасному етапі, вимагають не тільки підвищення якості

професійної підготовки освітнього і кваліфікаційного потенціалу
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працівників, айформуванняунихдуховно-цінніснихорієнтацій.

Єдність професійних і особистісних якостей – це високавимогливість

досебеі підлеглих, дисциплінованість і переконаність управильномувиборі

професії, організаторські здібності з широкими інтелектуальними якостями,

розвинені формирозумової діяльності з швидкістюі гнучкістю, критичністю

і логічністю, глибиноюі ясністюмислення, стійкий інтересдоінноваційних

знань і потребатворчої розумової праці, оволодіння сучасноюпрофесійною

культурою, її методологічними, інформаційними й інтелектуальними

аспектамитощо.

Духовно-етичні цінності завжди були складовою загальної і

професійної культури суспільства, визначали цільові настанови навчально-

педагогічного (виховного) процесу [136, с. 117]. У структурно-змістовому

плані ціннісні орієнтації можуть бутипредставлені групами: загальнолюдські

(наднаціональні) цінності, які пов’язані передусім із духовно-етичною

сферою і виражаються у поняттях “моральна відповідальність”, “гуманне

ставлення до людини” тощо, які виступають цільовими настановами

формування і розвитку особистості; національно-державні цінності, що

відображають позитивні тенденції, історичні цінності йтрадиції, які склалися

впродовж століть і позитивно впливають на відродження сучасного

суспільства; професійні цінності, що є виявомвисокого професіоналізму як

показника рівня розвитку культури особи в тій або іншій сфері людської

діяльності, досягненнявищої майстерності.

Засвоєні професійні цінності виявляються в будь-якій сфері діяльності

у вигляді добросовісного ставлення до неї, інтересу до вибраної професії,

професійної честі, відповідальності, ритуалів, символіки, культури взаємин

таіншихякісниххарактеристиках; колективні (групові) цінності, пов’язані з

набуттямі проявомуконкретномусередовищі стійкихпсихологічнихявищ,

щомають позитивнуспрямованість і сприяють розвиткові упрацівниківтих

базовихякостей, які необхідні їмдляповноцінної спільної праці; особистісні

цінності – індивідуально-психологічні якості конкретної людини, які
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визначаються її переконання, свідомість, життєві позиції, емоційні й інші

прояви, дії і вчинки, рівень загального, професійногоі культурногорозвитку.

Наформування цінностей особистості фахівця (зокрема, нахарактер

йогопрофесійної праці, свідомість і поведінку) упроцесі практико-технічної

підготовки впливають економічні, соціальні, політичні, професійні,

психологічні, педагогічні чинники. Цінності формуються і утверджуються в

житті, практичній діяльності й розвиваються в системі практико-технічної

підготовки. Людствоусвідомлюєвсюпроблематичність постійногопотягудо

знань, тому й відчуває постійний інтелектуальний голод, який не може

задовольнити. І відчуття (чи передчуття) цього постійного невтамованого

голоду закладається у міфи, міфологію – примітивну гносеологію, якщо

вибудувати шлях до логіки її побудови [71, с. 74]. Жодна людина i жодна

культура не можуть визначити цінності свого існування, поки не

визначилася, ще не отримана “дистанція від предмета” – те, що необхідно

дляоб’єктивногодослідження” [538, с. 248].

Отже, сучасний стан розвитку інформаційного суспільства та

впровадження сучасних ІТ у навчально-виховний процес дає підстави

стверджувати про виникнення низки морально-етичних і правових проблем у

взаємозв’язках людина–комп’ютер [312]. У цьому контексті Д. Вейценбаум

висунувтезу, згідноз якоюнайважливіші проблеми, щовиникають урамках

дебатів на тему “Обчислювальні машини і мозок” не є ні технічними, ні

математичними: цепроблемиетичні [63].

Нині дослідження проблем комп’ютерної етики не обмежуються

обговоренням питань про етично допустимі норми застосування

комп’ютерів. Комп’ютерна етика розглядає проблеми відповідальності за

несправність у роботі тих чи інших комп’ютерних програм і за розвиток

комп’ютерної технікивцілому, з’ясовуєнеобхідність запобіганнядоступудо

приватної інформації, що зберігається в комп’ютерних базах даних,

висвітлює процеси централізації і децентралізації влади в умовах

комп’ютеризації, акцентує етичні підстави авторського права,
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інтелектуальної власності й комерційної таємниці. До всього того, різні

етичні теорії можуть визначати рамки дослідження ситуацій, що

породжуються розвитком сучасних технологій [198, с. 90]. Зокрема, за

Д. Джонсом [574], основна мета комп’ютерної етики полягає у з’ясуванні

поведінкилюдей, які використовують комп’ютернутехніку.

Комп’ютернаетика, будучидинамічноюі складноюгалуззю, розглядає

співвідношення фактів, концепції і цінності, пов’язані з постійним

удосконаленням комп’ютерної техніки. За досить аргументів на користь

комп’ютерної етики. Поперед усього, вона “…не є фіксованим набором

правил, вивішених настіні. Не є вонаі механічнимзастосуванняметичних

принципів до вільної від цінностей техніки. Комп’ютерна етика вимагає

переосмислення природи комп’ютерної техніки і людських цінностей. Хоча

комп’ютерна етика пов’язує техніку з етикою і залежить від них, вона є

також дисципліною зі своїми власними правами, вона здійснює

концептуалізаціюз метоюрозуміннякомп’ютерної технікиі реалізації тієї чи

іншої політикищодоцієї техніки” [198, с. 92].

Методологічною парадигмою сучасної діяльності людини має стати

творчість. Важливість творчості в структурі діяльності зростатиме в міру

перетворення середовища існування людей з природного в створюване,

техногенне. Можна з упевненістю стверджувати, що формування нової

соціально-економічної і політико-ідеологічної реальності прямозалежить від

того, чи будуть ці процеси творчо синтезувати, чи переважатимуть в них

принципи гуманізму, здорової критичності, соціальної свободи,

плюралістичності думок, високої моральної відповідальності [513, с. 316].

Нині посталаоб’єктивнапотребавактивномурозвиткунаукової, художньої,

технічної, організаційної творчості, аотже, і комп’ютерної. В реалізації цього

завданняпровіднароль належить освіті, навчанню, вихованню.

Творчість завжди була багатоаспектним об’єктом наукового

дослідження. Філософський аспект творчості – це проблема методології

дослідження, достовірності знань, результату творчого мислення. Логіка
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вивчає творчість як систему логічно розвивального знання. Фізіологія

з’ясовує взаємозв’язок процесів, які характеризують роботу мозку в

контексті успішної творчої діяльності людини. Кібернетика розглядає

творчий процес під кутом зору закономірностей обробки інформації.

Соціологія виявляє чинники, що стимулюють чи гальмують розвиток

творчих здібностей людини. Психологія досліджує процес творчого

мислення окремої людини і виявляє закономірності відкриття нового.

Педагогіку цікавлять проблеми формування і розвитку творчої особистості.

На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки виділяють такі

основні напрями вивчення творчості: “…витіснення принципу діяльності

принципом взаємодії, системним підходом; об’єднання когнітивного й

особистісного аспектів психології творчості; використання поняття та

інтенсивний розвиток дослідження рефлексії; дослідження творчості не

тільки як діяльності зі створення нового; розуміння творчості як

розвивальної взаємодії” [378, с. 194].

Нині творчість розуміють якскладнекомплекснеявище, детерміноване

соціально-психологічними передумовами, що виступає у вигляді

розвивальної взаємодії суб’єкта й об’єкта та спрямоване на вирішення

діалектичної суперечності відповідно до поставленої мети. Для творчості

необхідні об’єктивні (соціальні йматеріальні) тасуб’єктивні (знання, уміння,

творчі здібності) умови, тож вона може мати об’єктивну і суб’єктивну

новизну.

У світовій педагогічній практиці за найважливішу мету навчального

процесуставитьсянавчаннямислення– перехіддоусвідомленогооволодіння

і володіння розумовими прийомами й операціями. Творче мислення – одназ

головних особистісних якостей суб’єкта навчання. У розвитку творчого

мисленнявирізняють взаємодіюзмістовнихі операційнихкомпонентів.

Організація активного формування творчого мислення як умова

успішної інтеграції навчання у ВНЗ за змістом і методами передбачає:

1) підвищення рівня культури мислення – результату цілеспрямованої дії на
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процес усвідомленого виконання суб’єктом розумових операцій з метою

найбільш ефективного вирішення проблемних ситуацій; 2) формування

системногомислення, щоєінтегрованимпоказникомйогоглибини, широти

й оригінальності; 3) освоєння алгоритмів вирішення проблемних ситуацій;

4) формування керованої уяви як основи творчого мислення; 5) системне

сприйняття усього комплексу професійних знань і вмінь; 6) формування

інтеграційного мислення, здатного оперувати найбільш загальними

фундаментальними закономірностями та освоювати на їх основі окремі

законирізнихнаукі вмітикористатисяз явищнавколишньої дійсності тощо.

Творче мислення єключовоюкомпетентністюмайбутніхІТ-фахівців і

розглядається як: “…синтетичне утворення, що поєднує певний комплекс

знань, умінь та відношень, які відбуваються протягом засвоєння всього

змістуосвіти; вонидають студентові змогурозуміти, тобтоідентифікуватита

оцінювати в різних контекстах, проблеми, що є характерними для

професійної діяльності; вони містять як обов’язковий елемент “процедурні”

або базові знання студентів, які формуються в них після того, як вони

“забувають” фактичні знання; вона може бути метафорично визначена як

персональнийзасіб, “ноу-хау”, тобтоприсутнійпевнийтворчийпродукт” [2,

с. 249].

Останнім часом помітна тенденція розглядати когнітивно-творчу

компетенцію як здатність творчо набувати знання, вміння, навички, мати

творчий потенціал самоосвіти і саморозвитку, що визначає спроможність

випускника ВНЗ до творчості, успішність творчої діяльності, наявність її

результатів [393, с. 69]. У процесі підготовки когнітивна компетенція є

проявомрівнятеоретичнихзнань, умінь танавичокїхзастосування, творчого

мислення, навичоксамоосвіти.

Керуємося доведеннями науковців у галузі психології творчості

( В. Моляко й ін), що особливе місце в творчому процесі займає уява,

підкріплена знаннями, здібностями, цілеспрямованістю і супроводжувана

емоційним станом. Такасукупність психічної активності може привести до
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відкриттів, винаходів, створення різноманітних цінностей в усіх видах

людської діяльності.

Навчальнийматеріаллюдисприймають і розуміють зовсімпо-різному.

Якщо у стимулюванні мотиваційно-побутової сфери студенти

відштовхуються від ідеї “Я – концепції”, то потреби у самовизначенні,

самореалізації тощо стають базовими для творчого саморозвитку

особистості. Навіть у навчанні “готових” знань студент маєкористуватися з

свогоправанавласне баченнянавчальногоматеріалу, найогоінтерпретацію

у світлі особистого, авторського прочитання, а також мати можливості

донести свою позицію іншим людям – викладачеві, колегам тощо. За

студентомзастерігаєтьсяправомматиособисте, авторськепрочитаннязмісту

навчального матеріалу і транслювати це прочитання як мету роботи зі

змістом[364, с. 59].

Концепція підготовки фахівців нового типу вимагає володіння

наскрізним багатоваріантним циклом творчої праці – від пошуку нових

принципів й ідей до розроблення і впровадження в життя і виробництво

сучасної техніки й інноваційних технологій на основі максимальної

автоматизації процесівобробкиінформації і їхпрактичної реалізації [273]. За

головну мету навчальних дисциплін ставиться підготувати і сформувати

спеціалістів зі своєю індивідуальною системою творчого мислення, які

створюватимуть об’єктиінтелектуальної власності нарівні винаходіві “ноу-

хау”

Творчості яквидулюдської діяльності притаманні деякі істотні ознаки,

які щоразу виявляються не ізольовано, а інтегративно, у цілісній єдності.

Згідноз дослідженнямиберемопід увагувартості феноменатворчості, серед

якихнаявність суперечності у проблемній ситуації абоу творчомузавданні;

соціальна й особиста значущість і прогресивність; наявність об’єктивних

(соціальні, матеріальні) передумов для творчості; наявність суб’єктивних

чинників (особистісні якості, знання, уміння, позитивна мотивація, творчі

спроможності особистості) якпередумовтворчості; новизнайоригінальність
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процесуаборезультату[497, с. 49].

Інтеграція потребує творчого, прогностичного підходу, врахування

особливостей параметрів знань, виявлення специфіки структурування

предметних й інтегрованих знань. Також передбачає застосування

відповідних змісту, форм, методів, засобів навчання. Інтеграція сприяє

виробленню професійного мислення. Психологічні основи професійного

навчанняпов’язані з формуваннямузагальненихінтегративнихпонять, умінь

і навичок, що значно підвищує роль психологічної функції iнтеграцiї в

навчальномупроцесі.

Творче ставлення студентів до професійних знань розглядаємо як

усвідомлене прагнення до їх глибокого осмислення й оцінки та діяльного

використаннявпроцесі навчальної роботи. Тобтовоноєзасадоюпрофесійної

компетентності майбутнього спеціаліста. Суспільна проблема формування

творчо мислячого фахівця визначає сутнісний змiст інтеграції як дійового

педагогічного засобу.

Основу успішного розв’язання багатьох професійних проблем

становлять процесивиявленнякількохланокпричиннихзв’язківміжрізними

засемантичним змістом предметами і явищами таз’ясування чинників, що

впливають нарозвитокцихзв’язків. Сучасні знанняпросутність причинових

зв’язків та набуті вміння визначати ці зв’язки дають фахівцеві змогу

здійснюватипрогнозуваннянового.

Наформуванняі використанняосвітньогопотенціалуфахівцівзначною

мірою впливає елемент вірогідності [358]. По-перше, це спричиняється

збільшеннямтривалості процесупідготовкифахівцівчерез підвищеннярівня

освіти, наявністюрозривувчасі міжформуваннямі реальнимзастосуванням

професійно значущих складових особистості, довшим періодом реалізації

освітньогопотенціалунапрактиці; по-друге, особливостями самогосуб’єкта

навчання – формуванням у людини потреби в діставанні освіти, що у

поєднанні з соціальним престижем професій зумовлює вірогідну природу

виборумолоддюконкретнихпрофесійі спеціальностей.
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Насучасному етапі економічного розвитку України посталапроблема

забезпечення відповідності стратегії розвитку підприємств (організацій) та

формування і використання освітнього потенціалу ІТ-фахівців з

комп’ютерної графіки і дизайну. Зазвичай, на підприємствах потреба у

фахівцях з комп’ютерної графіки і дизайну визначається без огляду на

перспективи їхнього розвитку, тобто не береться до уваги професійно-

кваліфікаційний аспект. Відтак, не відстежуються зміни у змісті праці

фахівців, невиявляютьсяреальні потребиуробочійсилі певної якості. Таким

чином, не забезпечуються внутрішні умови розвитку освітнього, а звідси і

трудовогопотенціалуфахівців[358, с. 180].

Маємо парадоксальну ситуацію в соціально-економічній сфері:

освітній рівень ІТ-фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну не дає змогу

якісновизначати стратегіюрозвиткупідприємстві організацій, авідсутність

чіткої стратегії своєю чергою унеможливлює процес розвитку їхнього

освітнього потенціалу та його подальше ефективне використання. Тому

системаперепідготовки і підвищеннякваліфікації, якасклаласябагатороків

поспіль і діє до цього часу, не тільки дискредитує саму ідею постійного

розвитку освітнього і трудового потенціалу, а й стає на заваді реальному

збільшеннюлюдськогокапіталу.

Формування освітнього потенціалу визначається рівнем розвитку

науковогопотенціалусуспільства. З одногобоку, він передбачаєпоширення

наукових досягнень і винаходів, тобто виробництво знань, аз другого – їх

використання у капіталістичному виробництві. Фундаментальні наукові

дослідження є відправним пунктом у процесі формування освітнього

потенціалу. Відповідно якісний і кількісний склад кадрового забезпечення

наукової, освітянської та інженерно-технологічної діяльності (взагалі і

реально функціонуючої) називають кадровим інтелектуальним потенціалом

[358].

Тому малоефективним є формування і розвиток компетентності

фахівцівбез дійовоговикористанняїхньогоосвітньогопотенціалу. Певнаріч,
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що створення і використання різноманітних систем оцінок досягнень та

атестації фахівців дає можливість впливати на показники ефективності

функціонуванняосвітньогопотенціалу.

Поняття “інтелектуальний потенціал” А. Кузьмін і О. Рогожин

визначають як категорію, похідну від базового поняття “науково-технічний

потенціал” [274, с. 34]. Використавши складові цьогобазовогопоняття [318]

тапоняття“інтелекту” [503], вчені з’ясовують інтелектуальний потенціал як

сумарне використання всіх видів інформаційного, кадрового, технічно-

інфраструктурного забезпечення наукової, освітянської та інженерної

діяльності україні.

Вдосконаленню структури освітнього потенціалу ІТ-фахівців має

відповідатиі якісноновийрівень вимог щодойоговикористання. Яквідомо,

освітній потенціал на підприємствах і в організаціях використовується

далеконе повноюмірою, азміст функцій значної кількості фахівцівнижчий

заїхні потенційні можливості. Крімтого, фахівці з різнимрівнемосвітньої і

кваліфікаційної підготовки виконують на практиці однакові функції.

Значноюміроюце зумовленотим, щороботодавці не беруть безпосередньої

участі увитратахнаформуванняосвітньогопотенціалуфахівців[358].

Особистісно-креативний компонент моделі конкретизуємо у

соціальнихі особистіснихкомпетентностяхпідготовкимайбутніхІТ-фахівців

з комп’ютерної графікиі дизайну(табл. 3.1).

У індустріальному суспільстві кінця ХІХ – середини ХХ ст. стратегія

освітянської політики визначалася цілями індустріальноговиробництва, тож

освітаготувалапрацездатні елементи індустріальногомеханізму і самабула

або намагалася бути добре налагодженою машиною з підготовки кадрів.

Надалі одним із провідних процесів індустріального суспільства стало

формування мережевої ІТ-галузі шляхом використання комп’ютерних

технологій. Таким чином, розвиток ІТ забезпечував перехід нашого

суспільствадоінформаційного.

Нові суспільні реалії зумовлюють появу нових вимог до якості
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підготовкимайбутніхфахівців, які стикаютьсяусвоїйпрофесійнійдіяльності

з необхідністю швидко сприймати й обробляти великі обсяги інформації,

оволодіннянимисучаснимикомп’ютернимитехнологіями[258, 248].

Таблиця 3.1
Соціальні йособистісні компетентності підготовкимайбутніхфахівців

зкомп’ютерноїграфікиідизайнуякІТ-фахівців

№ Соціальні компетентності Особистісні компетентності
1. Розуміння Здатність учитися
2. Етичні нормиповедінки Етичні нормиповедінки
3. Інтелігентність Інтелігентність
4. Турботапроякістьроботи Відповідальність
5. Адаптивність і комунікабельність Адаптивність
6. Умотивованість Чесність
7. Наполегливість удосягненні мети Комунікабельність
8. Порядність Порядність
9. Організованість Організованість
10. Працездатність Здатність досамовдосконалення
11. Здатність докритикий

самокритики, толерантність
Креативність, здатність до
системногомислення

12. Екологічнаграмотність Дисциплінованість
13. Орієнтаціянадосягнення

життєвогоуспіхутаздоровий
спосіб життя

3.4. Синергетико-середовищнийкомпонент

Постіндустріальне суспільство, головноюознакоюякого є підготовка

компетентних, висококваліфікованихпрацівників, значнобільше зацікавлене

в тому, щоб його громадяни були спроможні активно діяти, приймати

рішення, гнучко адаптовуватися до умов життя, що постійно змінюється

[366, с. 13].

Постіндустріальна епоха створює можливості для різностороннього
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розвиткутворчихсил людини, її творчості й самовираження. Однак сучасна

педагогіказазнаєнасобі впливутрадиційної дидактики, яказ увагидоцілей,

змісту, методів, організаційних форм навчання нехтує головне: чи буде

затребуване це людиною, яку навчаємо і розвиваємо? Гострота проблеми

полягає в тому, що арсенал педагогічних засобів викладача часто працює

вхолосту, оскільки ні високої мотивації навчання, ні глибинного розуміння

того, що і як необхідно змінити в самому собі, учень належним чином не

усвідомлює, а тому ефективність усіх цих дидактичних зусиль часто

виявляєтьсянизькою[364, с. 67].

Зі зміноюосвітньої парадигмиіндустріальногосуспільстванаосвітню

парадигму постіндустріального суспільства здобуття освіти вже не

розуміється як отримання готового знання, а педагог перестає бути його

носієм. О. Новіков зазначає, що в постіндустріальному суспільстві освіта є

надбанням особистості, засобом її самореалізації та побудови особистої

кар’єри. Виходячи з цього, змінюються цілі, мотиви, форми і методи

навчання, а також роль педагога. Для сучасної епохи потрібні нова

організація, структура і зміст освіти. Нинішнє суспільство не може

дотримуватися колишніх підходів, традиційно сформованих позицій,

стереотипів. У постіндустральномусуспільстві створюєтьсябаза, яканадасть

змогу суб’єктам розуміти один одного та слугуватиме розвитку творчих

можливостей людини, її самовираження й самореалізації в різноманітних

сферахдіяльності [363].

Символом постіндустріального суспільства стає комп’ютер –

інструмент управління масовим суспільством, оскільки він є механізмом

обробки соціальної інформації, величезний обсяг якої росте майже

експоненційночерез розширеннясоціальнихзв’язків[470].

У суспільстві, де інформація стає основною цінністю і ресурсом,

виникають інформаційні канали, що організуються в мережі. Зі сказаного

випливає, що інформаційне суспільство – це мережне суспільство,

вибудуванемережамивиробництва, владиі досвіду, які утворюють культуру
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віртуальності в глобальних потоках, що перетинають час і простір [28].

Ядроммережного суспільстває вже не інформація самапо собі, амережна

логікаїї організації і структурування. Значущості мережевої культури – це

насампереддосягненнякультуривіртуальної реальності, взаємині взаємодій

за допомогою ІТ. Причому поняття “культура” характеризує як саме

середовище цих взаємин і взаємодій, так і суб’єкти, методи і засоби

міжособистіснихкомунікацій.

Сучаснийперіодрозвиткусуспільстваможнаозначитиі якперехідвід

індустріального до інформаційного. Характерними рисами цього процесу є

те, що домінуючимвидомдіяльності вусіх сферах виробництває збирання,

опрацюванняй використання інформації на основі ІТ, які вдосконалюють

процес виробництва та підвищують його ефективність [258, с. 248]. Закон

України “Про Національну програму інформатизації” визначає поняття

“інформаційні технології” як цілеспрямовану організовану сукупність

інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки,

що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук

інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно

від місця їх розташування. В умовах ринкової економіки, інформаційного

суспільства ситуація принципово змінилася у зв’язку з постійним

удосконаленнямтехнологій, орієнтацієювиробництванаринок, що вимагає

фахівця нової формації, здатного адекватно реагувати на умови ринку,

виявлятиініціативу, творчість і активність [128].

Найважливішим чинником розвитку інформаційного суспільства є

знання, які представлені у вигляді інформаційних ресурсів, а також ІТ –

методи, системи, засобиїхобробки.

Незважаючи на широке поширення поняття “інформаційне

суспільство”, ще не має до єдиного розуміння його основного змісту,

оскільки йдеться про нову стадіюрозвитку суспільства, яку визначають на

основі аналізу зміни продуктивних сил і виробничих відносин, організації

виробничихпроцесів. З цьогопогляду, інформаційне суспільствоможе бути
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визначене як суспільство, в якому основним предметом праці більшої

частини членів суспільства є інформація і знання, а знаряддям праці –

інформаційні технології [575, с. 124].

За інформаціонального способу розвитку, стверджує М. Кастельс,

джерело продуктивності полягає в технології генерування знань, обробки

інформації та символічної комунікації. Віддаємо належне висновками

вченого, проте, щознаннятаінформаціяєкритичноважливимиелементами

у всіх способах розвитку, адже процес виробництва завжди ґрунтується на

деякому рівні знань і на обробці інформації. Однак специфічним для

інформаціонального способу розвитку є вплив знання на саме знання як

головнеджерелопродуктивності [191, с. 39].

Постіндустріальне суспільство вирізняється переходом від

виробництва речей до виробництва послуг, що зумовлює зміни у

професійних сферах, зокрема ріст інтелектуальності, професіоналізму, а

також появу нового технічного класу фахівців. Взаємодія природного і

соціальногов постіндустріальнійлюдині зумовлюєпідвищенняпрофесійної

відповідальності ІТ-фахівців, а також необхідність формування

соціогуманітарної інформатики. Водночас сучасна наука все більше

презентуєтьсяякціліснасистема, структурновпорядкованазапроблемним, а

не предметнимпринципом [369]. У зв’язку з цимзначну роль в її розвитку

відіграють інтеграційні процеси.

Середовищний підхід пов’язанийз ідеєюзалученняосвітньої установи

внавколишнєсередовищеі навпаки.

Інноваційне педагогічне середовище впливає на низку актуальних

завдань навчання [122], серед яких: реалізація системи управління

навчальнимзакладомі йогопедагогічне забезпечення; створенняколективів,

щільно пов’язаних із виробництвом, бізнесом та управлінськими

структурами; відкриття нових спеціалізацій, зокремау комп’ютерній галузі;

інтеграція з іншими науковими і навчальними структурами; підготовка

фахівця з професійними і соціальними компетенціями й інноваційним
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мисленням.

Освітнє середовище ВНЗ складається з основних підсистем –

внутрішньої і зовнішньої. Дослідження системи було б неповним без

урахування її оточення, або зовнішнього середовища. Нерідко вплив цього

середовища буває настільки значним, що функціонування і еволюцію

системи розглядають в коеволюції із навколишньою системою, або

середовищем[54].

У педагогічній літературі узагальнюються історичні погляди нароль

освітньо-виховного середовища [522], зокрема такі: ідея виховання

середовищем зумовила виникнення формули “середовище – спадковість –

виховання”; навчання у спеціально організованому середовищі є більшою

мірою прогресивним порівняно з природним середовищем; навчальне

середовище маєбути відповіднимчиноморганізоване; пріоритет освітнього

потенціалу навколишнього середовища повинен виявлятися не лише в

матеріальному, а й у духовному аспекті; суспільне середовище має

визначальне виховне й освітнє значення; у моделі інноваційної освітньої

системицентромєпедагог-інноватор, аформою– освітнєсередовище.

Принцип єдності особистості, середовища, діяльності й поведінки

відображає закономірний зв’язок педагогічного становлення і розвитку

педагогічно важливих властивостей особистості людини,її поведінки та

системнихособливостейосвітньогосередовища.

Спроектувати навчальне середовище – означає теоретично дослідити

істотні цільові й змістово-технологічні (методичні) аспекти навчально-

виховного процесу, який має здійснюватися у навчальному середовищі.

Відтакнеобхідноописатискладі структурувідповіднододинамікирозвитку

цілей його створення і використання. З позицій системного підходу,

навчальне середовище – штучнопобудованасистема. Структураі складники

цієї системи забезпечують створення необхідних умов ефективного і

безпечного досягнення цілей навчально-виховного процесу. Структура

навчального середовища визначає його внутрішню організацію, зв’язки і
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залежність міжйогоелементами. Елементи(об’єкти, складники, компоненти,

умовно неподільні частки) навчального середовища є його атрибутами чи

аспектами розгляду, що визначають змістову, інформаційну та матеріальну

наповненість цьогосередовища[37, с. 376].

Принцип інтеграції забезпечує системну цілісність і динамічність

структуроутворюючих компонентів освітнього простору, які спрямовані на

оптимізацію професійного становлення майбутніх фахівців, формування у

них готовності до навчання протягом усього життя, здатності до

самоорганізації таконкурентоспроможності упрофесійнійдіяльності.

Сучасний освітній простір – це багатовимірне, поліфункціональне

утворення, яке відзначається нерозривністю, процесуальністю, оновленим

змістом та є об’єктивним чинником особистісно-професійного розвитку як

студентів, так і викладачів. Особливості формуванняосвітньогопросторуна

основі принципу інтеграції у ВНЗ зумовлені системою управління,

специфікою професійної діяльності майбутніх фахівців, а також

формуваннямунихпрофесійно-спеціалізованихкомпетенцій.

Освітні застосування предметного простору реального світу

безпосередньо пов’язані з поняттям глобального освітнього простору, з

відкритими освітою і навчальним середовищем. Таке явища, як глобальний

освітній простір підкреслює і передбачає (аналогічно глобальній

комп’ютерніймережі Інтернет) масштабність (заобсягамиі територіальним

розподілом), необмеженість обсягу, світовий характер існування і

застосування інформаційних ресурсів, які відбивають сучасні уявлення

людства про об’єкти і процеси об’єктивного світу, потенційну наявність в

цьому просторі інформаційних освітніх ресурсів, що існують і

застосовуються (можуть застосовуватися) в процесі навчанняі вихованняяк

в інституціональній освіті, так і під час самоосвіти людини поза межами

системиосвіти[269].

Досягнення мети побудови освітнього простору на основі принципу

інтеграції, орієнтованого на формування професійної компетентності

http://asyan.org/potrf/0�1�0�1�1�0�0�0�0�0�0�+1�1�0�0�+0�+1�1�0�0�0�0�+1�+8+0�0�0�1�1�+0�0�+1�0�0�1�0+"�0�0�0�0�0�0�1�+1�0�0�1�0�"�f/main.html
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студентів передбачає вирішення низки завдань [271]: встановлення

інтегративних зв’язків в управлінні практико-технічною підготовкою, що

сприяють багатовимірній взаємодії суб’єктів управління, розвиткові їхньої

професійної мобільності, формуваннюпрофесійної компетенції таготовності

допрофесійної діяльності; організаціясистемної цілісності змістувсіхциклів

загальної і спеціальної практико-технічної підготовки; розроблення

програмно-методичного забезпечення формування освітнього простору, яке

зумовлює пошук і розроблення організаційно-педагогічних та методичних

механізмівдоведеннянауковихрезультатівдоїхпрактичноговикористанняв

діяльності суб’єктівпедагогічногопроцесу.

Отже, інтеграція змісту практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-

фахівців з комп’ютерної графіки і дизайнувідбувається у відповідному

освітньому просторі, що подається моделлю структурно впорядкованих

об’єктів та їх ідентифікаторів. Цей простір і є середовищем професійно-

особистісного розвитку майбутнього фахівця, створеного завдяки

встановленнюінтегративнихзв’язківвуправлінні професійноюпідготовкою,

організації системної цілісності змісту навчання, науково-методичному

забезпеченню, ефективній адаптації освітніхпрограм, навчально-методичної

танауково-дослідницької роботи до нових вимог, яким підлягає підготовка

майбутніхІТ-фахівцівз комп’ютерної графікиі дизайнутощо.

Лінійні системи мають чітку структуру, всі елементи перебувають у

лінійній залежності таєсамодостатніми. Закономірність полягаєу тому, що

зміни в одній незалежній величині викликають тотожні зміни у залежній

величині. З порушенням послідовної ієрархії елементів руйнується вся

система. Для лінійної (або ізольованої чи закритої) системи властивастійка

рівновагавсіхпроцесів. Системавищогорівняоб’єднуєпідсистеминижчого

рівня, тобтоорганізаціясистемиєієрархічною. Міжрівнямиієрархії можуть

виникати лінійні зв’язки. У різних випадках однаі тасамачастинасистеми

можебутиі елементом, і блоком, і всієюсистемою.

Синергетичний підхід передбачає ймовірнісне бачення світу,
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ґрунтується на дослідженні нелінійних систем. Образ світу постає як

сукупність взаємопов’язанихнелінійнихпроцесів. Ідея нелінійності поєднує

в собі багатоваріантність, альтернативність еволюції та її незворотність.

Томупродуктивнимєзастосуваннясинергетичногопідходудоаналізузмісту

професійної підготовки як системи. Комплекс синергетичних категорій про

моделі самоорганізації в науках, що вивчають людину й суспільство,

допомагає по-новому осмислити традиційні проблеми, розкриваючи при

цьому маловідомі причинні залежності. Синергетика як теорія

самоорганізації дає змогу зрозуміти не лише механізми нестабільності, а й

механізмистійкості складнихсистем.

Поняття “синергетика” означає узгоджену взаємодію частин при

утворенні структури як одного цілого. При цьому сумісна дія незалежних

частин (елементів) системи забезпечує збільшення їх загального ефекту до

значення, якеєбільшимзасумарнийефектчастин, щоіснують незалежно(не

утворюючи систему) [517]. Синергетика вивчає загальні закономірності

самоорганізації структур, зокрема в її межах інтегруються підходи різних

наук у загальну методологію, яка є якісно новим способом пізнання, що

синтезуєевристичні домінантипорядкуі хаосу[317, с. 3].

Сучасна синергетикавідображена у фундаментальних роботах

І. Пригожина [409] та Г. Хакена [516; 568], які ознаменували її

структурування, повністю виправдовує заявлену міждисциплінарність та

претендуєнаметодологічнийметарівень усфері соціальнихпроцесів.

Синергетичному підходу, вважає І. Пригожин, притаманні

темпоральність, складність і, одночасно, цілісність. Сучасна наука

наближається до філософії – вона внутрішньо плюралістична, багато

дисциплінарна і не нав’язує тільки одну модель розуміння дійсності [410,

с. 280]. Процес розвитку і становлення інтерпретується у синергетиці як

певнацілісність, єдність різноманітного.

Синергетикапропонує“новийдіалоглюдиниз природою”, інтегральне

розуміння світу. Системні принципи організації, складності, цілісності у
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синергетиці поєднуються з нелінійними математичними методами та

термодинамікою відкритих систем. Становлення інтегративних наукових

напрямів– системногопідходу, синергетики– привелодопереглядупоглядів

наструктурунауковогознання[410, с. 275].

Освітня системаз погляду теорії синергетики належить до соціальної,

складної, нелінійної і відкритої. Тобтохарактеристики, які притаманні цьому

класусистем, наявні такожі в освітній системі. Їхураховують при побудові

продуктивної цілісної системи.

З поглядуметодології, найбільшдостовірнимєпоняттянестійкості, що

розглядається як режим із “загостренням” (blowup) – надшвидкісне

наростання, розвитокпроцесівіз нелінійнимпозитивнимзворотнимзв’язком.

Останній не пригнічуєзміни в системі, азбільшуєїх, інколи реагуєнамале

відхиленняабо“вводить” йогоусистему. Негативнийзворотнийзв’язокмає

своєю передумовою усталення, збереження стійкості системи, створення

стану рівноваги, спокою, тож пригнічує будь-яке відхилення у стані

рівноваги, недопускаєзмінусистемі через зрівноважуванняїї стану.

Нелінійнасистемимаєздатність досамоорганізації, щоорієнтуєтьсяна

внутрішні закони розвитку, властиві певному середовищу чи явищу. Вплив

нанихпризведе допевнихколивань, але системабуде намагатисявідновити

стійкий стан, притаманний її природі. Отже, знаючи закономірності

існуванняскладної нелінійної системи, можнавпливатинаїї самоорганізацію

та еволюцію. Цільове керування складною системою, здатною до

самоорганізації, здійснюється за допомогою структурованих параметрів

порядку, щовиступають атракторами в системі [58]. Теоріясинергетики дає

можливість не тільки виявити закони взаємодії елементів системи, а й

формувати нові структурні утворення на основі аналізу системних зв’язків.

Певна річ, слабкі, але правильно організовані резонансні впливи на

складні системи є надзвичайно ефективними. Натаку особливість складної

організації, зазначають сучасники, вказав ще тисячоліття тому засновник

даосизму Лао-Цзи, зокрема: “слабке перемагає сильне, м’яке перемагає
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тверде, недіяннямаєнайсильнішудію” [205, с. 33].

Синергетична система містить категорію емерджентності, що

принципово не виводиться зі складових і є найважливішоюдля осмислення

процесу еволюції. У цьому полягає особливість системи: автономні

елементи, з’єднуючись в одне ціле, починають взаємодіяти між собою за

закономкомплексного, єдиногоконгломерату.

Таким чином система набуває здатності створювати інноваційні

елементи. Емерджентність безпосередньо пов’язана з фундаментальним

концептом синергетики – атрактором, який уже є інновацією. Перехід від

хаосу до порядку в синергетиці здійснюється завдяки набору атракторів. У

соціогуманітарній сфері властивості атрактора проявляються як

еволюціонування до деякого інваріанта [317, с. 12]. Вибір атракторав ролі

концепту сучасної синергетики пов’язане з його системотвірноюфункцією,

що концентрує сукупність системних характеристик, і водночас є

інноваційнимутворенням.

Отже, атрактор є системною інновацією, визначеним результатом

кооперативних взаємодій елементів системи та синтезу системних якостей.

Утім, попри значні можливості структур-атракторів, багато з них

залишаються нереалізованими. Зокрема, ці можливості не можуть бути

актуалізовані у певному середовищі з відповідними власними параметрами,

тожможливі формиорганізації структур-атракторівневиявляютьсявідкрито.

Нестійкі стани педагогічної системи створюють можливість її

біфуркації, тобтоєпередумовоюподальшогорозвиткукількомаспособами, в

томучислі йнепередбаченими. Педагогічнасистемапереходить з нестійкого

стану у стійкий стан через порушення старих структур та завдяки

виникненнюнових. Завмілозастосованихпедагогічнихупливівстворюються

найбільш прийнятні моменти для формування прогресивніших структур,

інакше педагогічний процес може набути небажаного стійкого стану.

Флуктуації, щозумовлюють процесбіфуркації, сприяють еволюції системи.

Нестійкість системи можна розуміти у синергетиці двояко – як
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ситуацію вибору в момент біфуркації, коли відкриваються різні напрями

розвиткусистеми при виході напевний набір атракторів, таяк нечутливість

процесів у системі до малих флуктуацій. Тому однією з найважливіших

стадійнестійкості системиі вразливості домалихупливівєточкабіфуркації.

У момент біфуркації інша сукупність атракторів визначає новий напрям

розвиткусистеми.

Корегуючий вплив у момент біфуркації є особливо важливим: саме

такийвпливможе допомогтиуникнутинебажанихеволюційнихзмін, які все

одно в подальшому буде відвернено системою за допомогою механізму

самоорганізації, що усуває непотрібні варіанти [317, с. 19]. Функцію

генерування природних сукупностей зворотних зв’язків у системах

соціальної природивиконуєтакийвеличинаякінформація.

Нестійкість у педагогічному процесі розглядається з позицій

синергетики як йогоможливай природнаситуація. Саме в нестійкихстанах

педагогічний процес набуває нових властивостей порівняно зі стійким

станом.

Синергетика розглядає нестійкий стан педагогічної системи як

передумову порушення старих її структур і виникнення нових,

нерівноважних через зовнішні впливи. Наприклад, упровадження нових

вибірковихкурсів, щозгодомможуть статинормативними, абоспеціалізацій,

які протягомпевногочасустають новимиспеціальностями.

Саме нестійкість педагогічної системи має “розхитати” її застарілі

структурийстворитиможливості длявиникненняпрогресивнішихструктур.

У стані нестійкості навіть незначні впливи можуть істотно змінити перебіг

педагогічного процесу. Тому педагогічні впливи в станах нестійкості

педагогічного процесу мають бути особливо виваженими й

цілеспрямованими [97, с. 56]. Нанестійкихетапахі сампедагогічнийпроцес

як система може істотно змінитися під дією випадкових (не

цілеспрямованих) упливів, і йогорозвитокстаненекерованим.
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Синергетика вбачає розвиток педагогічного процесу через створення

умов для порушення його старих і водночас стійких структур таперехід у

нестійкий стан. Відтак цілеспрямованими впливами розвиток педагогічного

процесуспрямовуєтьсянапевнийнабір атракторів, щоприводить цейпроцес

допевногостійкогостануз відміннимиструктурами. Розвитокпедагогічного

процесу, з поглядусинергетики, – це не вибір міжстійкістюі нестійкістю, а

вибір одного з можливих нестійких станів, перехід до порівняно стійкого

стану, щоб зновучерез черговунестійкість отриматиновийімпульсрозвитку

як набуття нових можливостей для виконання старих та нових функцій

педагогічногопроцесу[310].

Отже стійкість – нестійкість – два полюси станів педагогічного

процесу, які у своїй взаємодії, взаємному доповнюванні створюють

можливості длярозвиткупедагогічногопроцесу.

Зазвичай педагогічний процес перебуває переважно в стійкому, або в

нестійкому стані. У процесі розвитку педагогічного процесу ці стани

переходять один в одного. Невизначеність педагогічного процесу є

природною, а не тимчасовою. З позицій традиційно-консервативної

парадигми, педагогічний процес розвивається зазаконами класичної науки,

якщо загальні закономірності перебігу й розвитку педагогічного процесу

домінують над випадково-хаотичними виявами в ньому. Самоорганізація

набуває особливої ваги в нестійких педагогічних процесах [97, с. 59]. Тоді

управління педагогічним процесом із позицій синергетики здійснюється і

через самоорганізацію, анетількивнаслідокпрямихупливів.

Вибір системою подальшого напряму розвитку залежить здебільшого

відвипадковихчинників. Причомуможевідбуватись якруйнуваннясистеми,

приведення її до хаотичного стану, так і перехід нановий щабель еволюції.

Але випадковість все-таки не є довільністю. Реалізується саме один із

можливих напрямів, один спектр рішень. Цього висновку дійшли при

дослідженні процесівіз загостренням[551].
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Зовнішні чинники впливають на середовище, але не завжди так, як

очікується. Спричинивширеакціюсередовища, вонидовільноїї незмінюють.

Можна викликати зміни, які приведуть до виникнення структури, але для

цього початкові умови, що виникають (довільно створюються у випадку

моделюванняпедагогічнихситуацій) мають відповідають тимможливостям,

які властиві цьомусередовищу.

Тобто потрібно передусім знати, як функціонують складні системи, а

відтак спрямовувати свої зусилля на те, щоб викликати появу структур,

властивихцьомусередовищу. У всіхвипадкахсистемаскладаєтьсяз великої

кількості підсистем. Зі зміною певних умов (зокрема, параметрів, що

управляють), навіть якщоці зміни нічим, здавалосяб, не виділені, усистемі

утворюються в макроскопічних масштабах якісно нові структури. Система

набуває здатності переходити з однорідного, недиференційованого стану

спокоюв неоднорідний, але добре впорядкований стан, або навіть в кілька

можливихупорядкованихстанів.

Прикладом нестійкої системи є підготовка майбутніх ІТ-фахівців з

комп’ютерної графіки і дизайну згідно з Постановою кабінету міністрів

України“Проперелікнапрямів, заякимиздійснюєтьсяпідготовкафахівціву

вищих навчальних закладах заосвітньо-кваліфікаційнимрівнембакалавра”,

яканалежаладорізнихгалузей знань “Природничі науки” та“Інженерія”. У

цьому разі ставилися неоднакові вимоги до базових дисциплін, ключових

компетенційі виробничихфункцій, викладацькогоскладуйін.

Критичнийстануякомуперебуваєсистема, полягаєвтому, щонацей

часнеможливопередбачитиїї подальшийрозвиток. З поглядуматематики, це

означає, щорівняння, яке описуєтакі процеси, маєне одне, акількарішень,

найчастіше– цілийспектр можливихрішень [133].

Позитивним прикладом є прийняття нового Державного освітнього

стандарту “Про перелік галузей знань і спеціальностей, за якими

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (2015 р.). Згідно з ним
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галузі “Системні науки та кібернетика” й “Інформатика та обчислювальна

техніка”, заякими здійснювалася підготовкаІТ-фахівців, об’єднано в галузі

знань “Інформаційні технології” (табл. 3.2).

Синергетичний стиль є сучасним етапом розвитку системного і

кібернетичного мислення, багато елементів якого зазнають істотних

перетворень.

Основоположні результати, отримані завдяки математичним моделям,

становлять основусинергетичногосвітогляду.

Таблиця 3.2
Перелікнапрямів, заякимиздійснюєтьсяпідготовкафахівцівуВНЗ

заосвітньо-кваліфікаційнимрівнембакалавра

Шифр
галузі Галузь знань Напрямпідготовки Код

спеціальності

12 Інформаційні
технології

Прикладнаматематика 113

Інженеріяпрограмного
забезпечення 121

Комп’ютерні наукита
інформаційні
технології

122

Комп’ютерна
інженерія 123

Системнийаналіз 124

Кібербезпека 125

Робляться спроби побудувати моделі розвитку процесів у складних
середовищах, тобтоненачебтоці процесиздійснюютьсяневреальномусвіті,
а в якомусь відкритому нелінійному середовищі. Насправді це є уявним
експериментуванням, тобто висуваються припущення щодо того як
розвиватимуться процеси за синергетичного бачення світу. Таким чином,
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“жорстке осереддя” оточуєсебе досить розпливчастим, нежорсткимпоясом
гіпотез. Цярухомаі постійнозростаючаоболонкагіпотез цілкомправомірна,
якщопам’ятати, щопід неюкриєтьсящось точнообґрунтоване – виведене у
формі математичнихтеорем.

Відкритість системи – необхідна, але це не достатня умова для її
самоорганізації. Все залежить від боротьби двох протилежних начал:
творчого (створює структури, нарощує неоднорідності в суцільному
середовищі) й дисипативного (розмиває неоднорідності різної природи)
[204].

Таким чином, в одному і тому ж освітньому середовищі (стандарт
підготовки здобувачів вищої освіти за галуззю знань “Інформаційні
технології”), можуть виникати різні структури без зміни його параметрів
(наприклад, спеціалізація “Комп’ютерна графіка” під час підготовки за
спеціальністю “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”), що
супроводжується якісними змінами – впровадженням інтегрованих
дисциплін.

Отже, для ефективного використання синергетичного підходу до
моделюваннязміступідготовкимайбутніхІТ-фахівцівнеобхідно:

1) виділити й охарактеризувати складну систему або процес, що
потребують синергетичноговпливу;

2) дослідити стратегію розвитку системи, описати рівні її свободи,
тобтоможливі напрямиі способирозвитку;

3) здійснити факторний аналіз можливих способів самоорганізації
системи;

4) визначити метуабоочікуваний результат (уякихаспектахпотрібно
змінитистанцієї системи);

5) розробитиноменклатуру(перелік) слабкихупливів, щосприятимуть
самоорганізації хаотичної системи, атакожтактикуїхзастосування;

6) правильновизначитимомент(точкууфазовомупросторі) біфуркації
досліджуваної системи.



Рис. 3.1. Модель практично-технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну
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Об’єднання проаналізованих вище підходів до інтеграції змісту

навчання і формування особистості фахівця з КГіД – діяльнісно-

мотиваційного, особистісно-креативного, синергетично-середовищного

приводить до необхідності побудовимоделі йогопідготовки, якаб поєднала

ці підходиуформуванні професійної компетентності фахівця.

Забезпечення логічного розвитку інтегрованої системи професійних

знань і вмінь. інтеграція загальної і спеціальної підготовки (знання, уміння,

цінності) якосновиформуванняпрофесійної компетентності фахівцівз КГіД

викликаєнеобхідність використанняінтегрованихформі методівнавчання.

Пошук таких організаційних форм, методів і засобів навчання

відповідно до інтегрованого змісту підготовки фахівців з КГіД було

здійсненопристворенні системинавчанняукомп’ютернійакадемії ШАГ.

Передбаченонайповнішевраховуванняфакторіввпливунавибір особи

(внутрішніх і зовнішніх), створення передумов для формування здатності

фахівця ефективно експлуатувати і створювати сучасні інформаційні

системи, автоматизовані системи проектування й управління,

використовувати інтернет-технології, виконувати розроблення як

програмних, так і апаратних засобів, самостійно приймати рішення і

самовдосконалюватися

Відповідно до викладеного вище розроблено й упроваджено модель

компетентнісної підготовки фахівців з КГіД, яка передбачає, що ціннісні

орієнтації в професійній підготовці майбутніх фахівців з КГіД виступають

рушійнимисиламирозвиткуйогоособистості (рис. 3.1).

Висновкидотретьогорозділу

Сучасний етап розвитку суспільства (інформаціональний спосіб

розвитку) і відповідні зміни вимог до фахівців зумовлюють необхідність

корекції зміступрактико-технічної підготовки майбутніхІТ-фахівців, утому

числі фахівцівз комп’ютерної графікиі дизайну. З’ясовано, щовизначальною
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ідеєю моделювання навчального процесу і особистісних характеристик ІТ-

фахівця є побудова багатовимірної моделі, якою є багатоаспектна модель

зміступрофесійної підготовкимайбутніхІТ-фахівців.

Це далозмогурозкрити основні методологічні підходи доїї побудови,

сутнісні характеристики й основні вимоги до сучасного фахівця як

особистості й професіонала та забезпечити перехід від моделі фахівця до

моделі йогопідготовки.

Моделювання змісту навчання є багаторівневимпроцесомпідготовки,

безпосереднього розроблення і експертної перевірки якості моделі змісту

практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців відповідно до вимог

Постанови кабінету міністрів України “Про перелік галузей знань і

спеціальностей, заякими здійснюється підготовказдобувачів вищої освіти”.

У моделюванні змісту навчання доцільно використовувати дві основні

стратегії: особистнісноорієнтовануі професійноорієнтовану.

Визначенометодологічні передумови моделюваннязміступрофесійної

підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну: виявленняспецифіки

професійної підготовки ІТ-фахівців; орієнтація напрогностичні аспекти ІТ-

галузі розвиткукомп’ютерної галузі.

Здійсненообґрунтуванняоснов (передумов, сутності ) інтеграції (добір

критеріїв відбору змісту та аналіз елементів інтеграції); забезпечення

логічного розвитку інтегрованої системи професійних знань і вмінь;

інтеграція загальної і спеціальної підготовки (знання, уміння, цінності) як

основи формування професійної компетентності ІТ-фахівців; використання

інтегрованих форм і методів навчання відповідно до інтегрованого змісту

практико-технічної підготовки ІТ-фахівців; виникнення нової якості в

процесі інтеграції, з огляду на методологічний принцип розвитку;

передбачення диференціації вихідних знань і конкретизація

загальнопрофесійних цілей практико-технічної підготовки фахівців

конкретнихспеціальностей.

За реалізації інтегративної функції педагогіки, що послуговується
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знаннями інших наукових дисциплін, припускається можливість

використання методологічних і теоретичних положень, методик, різних

науковихпідходів(зокрема, з наук, спорідненихіз педагогікою) длявивчення

стану сформованості професійної рефлексії майбутніх фахівців, але з

певними обмеженнями й додатковими роз’ясненнями. Фахівець не лише

використовує знання, а вибирає певний підхід до розв’язання проблемних

ситуаційабостворюєсвій, оригінальний.

Такимчином, рефлексія як здатність професіоналаінтегрувати досвід,

теоретичні знання і дослідницький підхід із метою пошуку способів

оптимального розв’язання практичних проблем стає показником високого

професіоналізму.

Психолого-педагогічні умови передбачають розуміння необхідності

інтеграції змісту практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців як

першооснови навчальногопроцесу, врахуваннявіковихособливостей і рівня

розвиткустудентівтавибір найбільшефективногозасобуцієї інтеграції.

Важливим аспектом такої підготовки ІТ-фахівців з комп’ютерної

графікиі дизайнуєдіяльніснийпідхідякметодологічнаосновадляпобудови

змісту професійної підготовки. Цей підхід вимагає визначення провідної

діяльності студентів, аналізу їхньої діяльності на різних ступенях

професійної підготовки.

Водночас професійнапідготовкаі безпосередня професійнадіяльність

є принципово різними. Зміст професійної підготовки студентів відповідає

змісту професійної діяльності й спрямований навиконання ними функцій у

процесі майбутньої професійної діяльності, відпрацювання навичок

використання фахових знань і вмінь, що відповідає реальній професійній

діяльності. Співвідношення різних мотивів зумовлює добір змісту,

конкретних форм і методів навчання тавиховання, умов організації всього

процесуформуванняактивної творчої особистості.

Ціннісні орієнтації в практико-технічній підготовці майбутніх ІТ-

фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну виступають рушійними силами
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розвитку його особистості. Постала світоглядна проблема необхідності

впровадження змін у контекст існуючих підходів або пошуку нової

методологічної основи. Водночас сучасний стан розвитку інформаційного

суспільстватавпровадженнясучаснихІТ унавчально-виховнийпроцесВНЗ

дає підстави стверджувати, що виникланизкаморально-етичних і правових

проблемувідношенняхміжкомп’ютеромі людиною.

Нині дослідження проблеми комп’ютерної етики не обмежуються

обговоренням питань про етично допустимі норми застосування

комп’ютерів. Комп’ютерна етика вимагає переосмислення природи

комп’ютерної технікиі людськихцінностей.

Середовищний підхід пов’язаний з ідеєюзалученняосвітньої установи

в навколишнє середовище і навпаки. Особливості формування освітнього

простору на основі принципу інтеграції у ВНЗ зумовлені системою

управління, специфікою професійної діяльності майбутніх ІТ-фахівців з

комп’ютерної графіки і дизайну, а також формуванням у них професійно-

спеціалізованихкомпетенцій.

Принцип інтеграції забезпечує системну цілісність і динамічність

структуроутворюючих компонентів освітнього простору, які спрямовані на

оптимізацію професійного становлення майбутніх фахівців, формування у

них готовності до навчання протягом усього життя, здатності до

самоорганізації таконкурентоспроможності упрофесійнійдіяльності.

Для ефективного використання синергетичного підходу до практико-

технічної підготовки майбутніх фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну

необхідно: виділити й охарактеризувати складну систему або процес, які

потребують синергетичного впливу; дослідити стратегіюрозвитку системи,

описати рівні її свободи, тобто можливі напрями і способи розвитку;

здійснити факторний аналіз можливих способів самоорганізації системи;

визначити метуабоочікуваний результат (уякихаспектахпотрібнозмінити

стан цієї системи); розробити номенклатуру (перелік) слабких упливів, що

сприятимуть самоорганізації хаотичної системи, а також тактику їх
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застосування; правильно визначити момент біфуркації досліджуваної

системи.

Об’єднання проаналізованих діяльнісно-мотиваційного, особистісно-

креативного, синергетично-середовищного підходів до інтеграції змісту

навчання і формування особистості фахівця з КГіД приводить до

необхідності використання компетентнісного підходу до проектування

моделі методичної системи практично-технічної підготовки фахівців з

комп’ютерної графікиі дизайну.
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РОЗДІЛ 4

МЕТОДИЧНА СИСТЕМА

ПРАКТИЧНО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ І ДИЗАЙНУ

4.1. Інноваційні напрямиінтеграції змісту

практично-технічної підготовкимайбутніхфахівців

зкомп’ютерної графікиі дизайну

Проведені дослідження та теоретичні розвідки засвідчують, що

основною метою підготовки майбутніх IT-фахівців є забезпечення

суспільних потреб. Саме такий підхід повноюміроювідповідає завданням

навчання у ВНЗ. В умовах високотехнологічного суспільствафункціональні

обов’язки випускників ВНЗ – молодих ІТ-фахівців з КГіД є досить

складними та широкими. На сьогодні ІТ-фахівці з комп’ютерної графіки і

дизайну мають володіти великим спектром технологічного професійного

інструментарію. Отже, йдеться про необхідність розв’язання проблеми

високорівневої підготовки фахівців з КГіД, якамає враховувати гнучкість і

динамічність розвиткусуспільства.

Постають питання раціонального формування змісту практико-

технічної підготовки ІТ-фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну.

Передусім він має стати динамічним інтегрованим механізмом, який

окреслює, по-перше, практичне значення і застосування ІТ-інструментарію,

при розв’язанні фахових проблем; по-друге, використання адаптованих

методикі технології навчання.

Зміст практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців з

комп’ютерної графікиі дизайнунавчанняу ВНЗ, розглядаємояксамостійну

складну ієрархічну систему з власною вертикаллю та горизонталлю.

Вертикаль забезпечуєконтент навчальнихдисциплін, горизонталь – контент
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навчальнихкурсів і семестрів. Своєючергою, навчальні дисципліни входять

до навчальних курсів як елементи нижчого рівня, що є складовими

горизонталі з тісними і логічними взаємозв’язками всередині кожної

дисципліни та між дисциплінами (міждисциплінарні зв’язки). Слід

зауважити, щоприутворенні вертикалі необхідновизначитифундаментальну

ідею системи та параметри підпорядкованих елементів. Задля виявлення

взаємозв’язків елементів змісту як системи і з’ясування їх упливу на

функціонуваннясистемивціломудоцільнозастосовуватисистемнийаналіз.

Методологічне значення системного аналізу (найчастіше

послуговуються поняттями “системний підхід”) полягає у виявленні та

аналізуванні різних типів зв’язків між різними системами, кожна з яких є

інваріантом із заданими зовнішніми характеристиками (окремим випадком

такого підходу є порівняння станів самої системи в процесі її тривалого

розвитку). Основна ідея системного аналізу полягає у використанні моделі

системи як цілого, пошук способів її аналізу через єдність і взаємозв’язок її

складових, відображення властивостей її елементів (підсистем) у

властивостяхсистемиякцілого.

Системний метод застосовується за таких вимог: системи

окреслюються відповідно до виконуваних функцій і наявних у них

елементів; визначення системи незмінне протягом усього періоду

дослідження, а елементи системи належать тільки їй; поділ системи на

підсистеми є повним, тобто кожний елемент цієї системи належить якійсь

повній підсистемі [576, с. 24].

Системність можевиступативчотирьохвзаємодоповнюючихаспектах,

зокрема: “… єдність міждисциплінарного підходу як логічного синтезу;

поєднаннятеоретичногоі емпіричногознанняв аналізі системнихутворень;

діалектичне взаємопроникнення модельно-пояснювального процесу і явищ

педагогічної практики; поєднання інтеграційнихі диференційнихпроцесів у

дослідженні педагогічнихсистем” [30, с. 103].

У цьому зв’язку важливо розрізняти дослідження системного
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(складного) об’єктатайого системне дослідження. У різних завданнях і на

різних рівнях аналізу один і той самий об’єкт може бути досліджений як

системний або як несистемний. Системний підхід ґрунтується на тому, що

специфікаскладногооб’єкта(системи) не вичерпується особливостями його

елементів, акоренитьсянасамперед вособливостяхзв’язківі відношень між

певними елементами структурними об’єкта. До того ж складний об’єкт є

ієрархічним, поліструктурним, багаторівневим утворення, досліджуваним

усебічнорізниминауками. Томуособливості зв’язківі відношень елементіву

структурі тієї чиіншої наукистановлять предметом вивчення.

Системні дослідження мають на меті виявлення механізму “життя”,

тобто функціонування і розвитку об’єкта в його внутрішніх і зовнішніх

характеристиках. Методологічний аналіз є вже не додатком до конкретних

досліджень, а необхідноюумовоюдослідження складного об’єкта, без якої

неможливо синтезувати знання про цей об’єкт, аотже, і відтворити його в

ціліснійтеоретичної моделі.

Сукупність системнихпонять доцільнорозділитинакількагруп, кожна

з яких специфічнадля певного колапроблем, що виникають у системному

дослідженні [44, с. 182-183].

Першу групу утворюють поняття, пов’язані з описом внутрішньої

будови системних об’єктів, зокрема “зв’язок”, “відношення”, “елемент”,

“середовище”, “цілісність”, “структура”, “організація” тощо. Самеці поняття

наповнюють конкретним змістом вирішення системних завдань, пов’язаних

із вивченнямструктурискладнихоб’єктів.

Друга група системних понять пов’язана з описом функціонування

системних об’єктів і охоплює поняття “функція”, “стійкість”, “рівновага”,

“регулювання”, “зворотний зв’язок”, “гомеостаз”, “управління”,

“самоорганізація” тощо.

Третю специфічну групу становлять поняття, що описують процеси

розвитку системних об’єктів, як-от: “ґенеза”, “еволюція”, “становлення”

тощо. Відсутність чіткої межі між процесами функціонування і розвитку
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приводить до того, що низкапонять може використовуватись як для опису

функціонування, так і дляописурозвитку. Це, зокрема, стосуютьсяпроцесів

змін, зростання і відтворення. Розвиток системного проектування у галузі

техніки також зумовило появу групи специфічних понять, які

характеризують процесконструюванняштучнихсистем, наприклад “аналіз

систем”, “синтез систем” таін.

Так, під системою різнорівневої практико-технічної підготовки

фахівцівО. Лігоцькийрозумієсукупність елементів, які мають освітні якості.

У процесі інтеграції система різнорівневої підготовки фахівців формує

напрямиформуванняспрямування, виступаєяк якіснонова, ціліснасистема,

наділена інтегративними властивостями, які докорінно відрізняються від

властивостей окремих знань, що створили цю систему [300, с. 83]. Щоб

вивчити і модернізувати систему, потрібно взяти на увагу функціональну

ознаку кінцевого результату. Тому опис системи здійснюється за трьома

зрізами: структурний (елементи, зв’язки між ними та їх параметри);

функціональний (роботасистеми і її розвиток); управлінський (регулювання

системипідготовкифахівців).

Закономірності поведінки системи визначаються її структурою і

характеристиками елементів, а також умовами функціонування, тобто

надсистемою фахової освіти, що, в свою чергу, є підсистемою освіти. Для

простих систем, які не мають вибору поведінки, це означає, що змінити

поведінкусистемифахової освітивумовахнестабільногосередовищаможна

тільки внаслідок змін її складу і структури [300, с. 94]. Для складної

інтегрованої системи різнорівневої підготовки фахівців зв’язок між

структурою і функціонуванням є неоднозначним. Спрямованість на

функціонування передбачає залучення категорії часу як обов’язкового

компонентаструктурно-функціонального опису. Існування системи містить

такі етапи, як проектування, розвиток, нормальне функціонування, фізичне і

моральнестаріння.

Цілісність розглядається як властивість системи, що визначаєвисокий
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рівень її розвитку і здатність створювати щось якісно нове (для системи

навчання – це її здатність забезпечити високий рівень підготовки всіх, хто

навчається) [182]. Дві взаємопов’язані сторони цілісності – організованість і

впорядкованість елементів системи – виявляється в регулюванні, керуванні

зв’язками між елементами та елементами і зовнішнім середовищем.

Упорядкованість проявляється в тому, що істотні зв’язки в системі мають

перевагу над зовнішніми зв’язками. Отже, цілісна система фахової

підготовки – це організована й упорядкована система з розвиненими

внутрішніми і зовнішніми зв’язками; система, в якій проявляються нові,

інтегральні властивості, непритаманні її елементами.

Системний підхід як методологічний принцип при наповненні

загальних системних уявлень про педагогічний процес із позицій певної

парадигми перетворюється в систему евристичних правил, які окреслюють

системні уявлення про педагогічний процес і визначають відповідні методи

його дослідження, організації та управління ним [97]. У такий спосіб

системний підхід може перетворитися у засіб дослідження педагогічного

процесу та управління ним. За аналізом у рамках системного підходу

специфіки фахової діяльності з’ясовується роль її інтегративно-змістового

компонента.

Зміст навчання як підсистема є компонентом цілісної системи

практико-технічної підготовки майбутніхфахівцівКГіД.

Під системним підходом В. Афанасьєв розуміє “… сукупність

взаємозв’язаних аспектів: елементного, структурного, функціонального,

комунікаційного, інтегративного, історичного” [20, с. 89]. Згідно з

дослідженнями[379, с. 84], системнийпідхідзастосовуєтьсяпоетапно:

1) постановка завдання, визначення мети модельованої системи, а

такожкритеріївїї оцінюваннятауправліннянею;

2) окреслення структури системи за двома напрямами: дослідження

власне особливостей системи та дослідження впливу зовнішнього

середовищанаїї формування;
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3) розробленнямоделі системичерез її параметризацію;

4) описелементіві їхвзаємозв’язків.

Системний підхід передбачає сприймання модельованого об’єкта як

інтегрованогоцілого, навіть заумови, колиоб’єктскладаєтьсяз елементів; це

стосуєтьсятакожі зміступрофесійної підготовкифахівцівз КГіД.

Застосування системної методології пошуку способів інтеграції змісту

практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців відповідно до її

загальних фундаментальних правил, має свої переваги, серед яких: повне

охопленняпроблемтаїхусебічнез’ясування; урахуванняскладності проблем

тарізноманітнихпричин, які їхзумовлюють; урахуванняпроцесіві змін, які

відбуваютьсявоб’єкті дослідження, атакожвйогосередовищі; прагненнядо

глибшогоаналізутависокої ефективності розв’язанняпроблеми; оцінювання

отриманого результату завдяки застосуванню систематично поновлюваних

критеріїв якості; постійне доповнення інноваційною інформацією процесу

розв’язаннядосліджуваної проблемитощо.

Системний підхід можна піддавати аналізові як методологічний

принцип, дотриманняякогодаєзмогусформулюватисукупність евристичних

правил, що окреслюють семантичний простір дослідження педагогічного

явища. Тому особливого розгляду потребують, на думку науковців,

взаємозв’язкисистемизагаломтаїї складовихіз навколишнімсередовищем.

У дослідженнях також береться до уваги, що “… характерною ознакою

системи є відноснаавтономність її складових однавід одної тавід системи

загалом” [97, с. 51].

Основоюсистемногопідходудоформуваннязміступрактико-технічної

підготовки майбутніхІТ-фахівцівможуть бутирекомендації Е. Бабурова[23,

с. 22]:

– виявленнясуперечностейміжскладовимисистеми– підсистемами;

– усебічний розгляд взаємодії системи із зовнішнім середовищем та

взаємодії з іншимисистемами;

– поєднанняпринципівкомпозиції, декомпозиції таієрархії;
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– поєднаннярізнихметодівпроектування;

– урахування всіх етапів формування системи: проектування,

виробництво, експлуатаціятаутилізація;

– урахуванняісторії і перспективрозвиткуподібнихсистем;

– завважування можливості зміни вхідних даних і завдань у процесі

функціонуваннясистеми;

– виділенняосновнихпоказниківякості, які потрібнопокращитивпершу

чергу;

– урахування взаємодії (інтеграція і міждисциплінарність) елементів

системи– підсистем.

У взаємозв’язках системної ієрархії логічно простежуються два

напрями – вертикальний і горизонтальний [58]. З одного боку, перехід за

вертикаллювідпідсистемиодногоієрархічногорівнядоіншогоєстрибкому

вигляді структурного переходу. З другого боку, об’єкти, що знаходяться

всередині одного системного рівня підсистеми, пов’язуються між собою

топологічними причинно-наслідковими “горизонтальними” відношеннями.

Отже, системнаієрархія може бути одним із головних принципів побудови

зміступрактико-технічної підготовки ІТ-фахівцівякцілісної системи.

Формування змісту практико-технічної підготовки ІТ-фахівців як

складної системи потреби одночасного виявлення за допомогою

інтегрованогопідходуякіснорізноріднихпідсистемі рівніворганізації, тобто

як низки якісно різноманітних систем. Натомість структуральна якість

зумовлена лише взаємозв’язком компонентів. Отже, якщо йдеться про

філософські, природничі, психологічні або фізіологічні знання як складові

елементи (підсистеми) знань про особистість, то вони вирізняються

субстратною якістю і їх властивості є тотожними з властивостями певної

науки [61, с. 34]. Уведення до змісту практико-технічної підготовки

майбутніх ІТ-фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну особистісного

компонента сприяє засвоєнню мотиваційно-ціннісної якості та життєвого

досвіду студентів (поєднання раціонального та образного, емоційно-
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почуттєвогоспособів пізнання і взаємодії із зовнішнімсвітом, самопізнання

своїхможливостей).

Розглядаючи складні системи, слід відзначити, що вони охоплюють

багато змінних і відповідно велику кількість взаємозв’язків між ними.

Побудоваі моделюваннятакихсистемєдоволі складнимпроцесом, адже у

складнішої системи більше емерджентнихвластивостей (якостей, якими не

володіють підсистеми), що єінтеграційним ефектомїї цілісності.

Дослідники виокремлюють деякі характеристики складних систем

[472]: непередбачуваність системи, оскількиїї функціонуванняєрезультатом

взаємодії і відношень між її елементами – підсистемами; недовготривалі

взаємозв’язкиміжелементамисистеми, томущокожнийелементєзалежним

від інформаційних потоків інших елементів; нелінійність відношень між

елементами системи; наявність зворотних зв’язків (позитивні й негативні)

між елементами системи; відкритість системи – неперервний і постійний

взаємообміном інформацією та/або енергією з іншими системами; брак

інформації в елементів системи – втрачається можливість монополії на

управліннясистемою; надійність системитощо.

За спостереженнями С. Архангельського, надійність системи

передбачає інтегративну результативність її функціонування [15]. Одна з

характеристиксистеми– це єдність централізації таавтономії, якаутверджує

закономірностіі функції єдиної інтегративної системи є ширшими, ніж сума

функцій, що її утворюють. Автор виділяє принципи, що визначають

надійність системи: принцип слабкої ланки; принцип відновлення після

порушення рівноваги (принцип Ле-Шательє-Брауна); принцип недостатньої

інформації; принципдостатньої основи(підстави).

Щоб розкрити процеси формування змісту практико-технічної

підготовки майбутніх ІТ-фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну як

складної інтегративної системи, варто звернутися до напрацювань

Н. Кузьміної [275]. Дослідниця визначилапедагогічну систему як множину

взаємопов’язанихструктурнихі функціональнихкомпонентів, щопідлягають
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меті виховання, освіти і навчання та розробила досить точну модель

педагогічної системи з чітко вираженою структурою і функціональними

взаємодіями. Заразомвиділилатакі компоненти:

– гностичний – поєднує у собі знання навчального матеріалу, атакож
умінняі навичкидіставатиці знанняз інформаційнихджерел;

– проектувальний – виконується перспективне планування завдань та
засобівїхрозв’язання;

– конструктивний – здійснюєтьсякомпозиційнапобудоваінформації;
– комунікативний – налагоджуються взаємовідносини учасників

процесунавчання;
– організаційний – проводиться навчання за допомогою спеціальної

організації.
З аналізу проведених розвідок доходимо висновку, що зміст

професійної підготовки майбутніх фахівцівз КгіД можна визначити як
складну сукупність взаємодіючих елементів із прямими і зворотними
зв’язками – між навчальними курсами, навчальними дисциплінами
(спеціальні тафундаментальні), навчальними темами, навчальними планами
тощо. Залежно від утворення сутнісних зв’язків між елементами системи
виникають її властивості, які своєю чергою мають сприяють формуванню
компетентностейфахівця.

Зміниводномуіз складниківчисистеми, відповідновикликають зміну
в інших, що приводить до розвитку системи, зміцнення її стабільності
системи, або спричиняє руйнацію системи. Особливим випадком є
гомеостатичні зворотні зв’язки, які зводять зовнішню дію на систему до
нуля. Таким чином, властивість системи, що “… залишається без змін у
потоці подій, називаєтьсяінваріантомсистеми. Механізмзворотногозв’язку
робить систему принципово іншою, підвищуючи ступінь її внутрішньої
організованості та даючи можливість говорити про самоорганізацію в цій
системі. Всі системиможнарозділитинасистемиіз зворотнимзв’язкомі без
такого. Наявність механізму зворотного зв’язку дає змогу вважати, що
системамаєпевнумету, тобтощоїї поведінкадоцільна” [99, с. 101].

Традиційна модель змісту ІТ-освіти занадто статична, орієнтована на
дисциплінарне розмежування знань у вигляді порівняно автономних,
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замкнутих систем передавання і зберігання навчальної інформації. Така
модель є переважно закритою і практично нездатною до розвитку, а тому
здебільшогоневідповідаєреальнимзмінамвінформаційномусуспільстві.

Використання системного підходу для побудови змісту практико-
технічної підготовкиІТ-фахівцівз КгіД передбачаєз’ясуваннявсіхскладових
цьогоцілеспрямованогопроцесу, визначенняролі й місцякожногоз них та
зв’язків між ними, становлення мети і її досягнення. Отриманий результат
маєвідповідатиосвітньо-кваліфікаційнійхарактеристиці випускникаВНЗ.

Завикористаннясистемногопідходудляпобудовиінноваційної моделі
змісту практико-технічної підготовки ІТ-фахівців ураховується системно-
синергетичний підхід, щоспрямовуєдослідницькудіяльність навиявленняі
реалізацію синергетичних принципів з метою опису закономірностей
розвитку систем [135]. Моделювання педагогічних об’єктів, побудованих із
використаннямсистемно-синергетичногопідходутаз опороюспираючись на
результатипопередніхдосліджень, допоможескластиглибші уявленняпроїх
закономірності й взаємозв’язки, що прогнозовано збагачують методику ІТ-
підготовки науковимиі практичнимиданими.

Сказане дає змогу побудувати алгоритмконструювання інтегрованого
змісту профільних навчальних дисциплін [47, с. 14] (рис. 4.1). Алгоритм
містить сукупність послідовнихдій, асаме:

– визначення цілей, завдань і функцій інтеграції; виявлення об’єктивної
основиінтеграції;

– аналіз освітніх і професійних потреб студентів, які можуть бути
задоволені завдяки використанню професійного компонента інтегрованої
програми;

– формування основ, правил, критеріїв відбору навчального матеріалу
профільної дисципліни;

– встановлення зв’язків між об’єктами і компонентами інтеграції через
виокремлення природничо-наукової складової у структурі системного
поняття про об’єкти професійної діяльності, а також про технологічні
процеси, подальший розвиток яких здійснюється у змісті професійної
підготовки;

– визначення інтегративного ядра навчальної дисципліни, через
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виділення опорних тем регіонального компонента, найбільш значущих для
освоєнняпрофесії.

Рис. 4.1. Алгоритм конструювання інтегрованого змісту

профільних навчальних дисциплін

Основнаідеяалгоритмічновизначеної освітньої цієї стратегії полягаєв

Визначенняцілей, завдань

Формуваннякритеріїв
відборузмісту

Виявленняоб’єктивної
основиінтеграції

Визначенняміждисциплінарного
ядранавчальної

дисципліниінтегрованої програми

Поелементнийаналіз
опорнихтем

Розробленняпрофільної
програминавчальної

дисципліни

Формуванняоснов,
правил, критеріїв

відборунавчального
матеріалу
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тому, що зміст профільних навчальних дисциплін набуває інших типових

рис – містить не нормативний набір знань і вмінь, аволодіє потенціалом,

який ініціює саморозвиток особистості. Зазначене потребує аналізу

навчальних програм ВНЗ та розроблення інноваційних задля формування

загальнихі професійнихкомпетентностей, новихінтегративнихзнань і вмінь,

що сприяють цілісному сприйняттю змісту професійної діяльності ІТ-

фахівців та вироблення здатностей до самостійного інтегрування знань ті

способів мислення, міждисциплінарного бачення і розв’язання професійних

проблем.

До завдань алгоритмічного конструювання змісту профільних

дисциплін також належить визначення дидактичних вимог до організації

навчальногопроцесу, щореалізуєзмістпрофільнихнавчальнихдисциплін, та

вироблення особистісноорієнтованої стратегії моделювання змісту

підготовки ІТ-фахівців, що ґрунтується на гуманістичних цінностях і

компетентністномупідході.

Поелементний аналіз опорних тем дає змогу визначити необхідність

формування навчального елемента для реалізації змісту загально

професійних навчальних ІТ-дисциплін, професійного модуля, з’ясування

впливу навчальної інформації на формування професійних і загальних

компетентностей, урахування міждисциплінарної і міжциклової інтеграцій.

На основі цього побудовано асоціативну карту для проектування

міждисциплінарних зв’язківспеціальності “Інформатика” (рис. 4.2).

Оптимальним стратегічним напрямом інтеграції змісту професійної

підготовки майбутніх ІТ-фахівців, як показує узагальнення є

міждисциплінарність професійно орієнтованої та особистісно орієнтованої

стратегіймоделюваннязмістунавчання, асаме:

– відповідність інваріантної і варіативної складових змісту, що

забезпечують раціональність структурипроцесудосягненняцілейнавчання;

– збільшенняпрогностичної глибинирозроблюваногозмісту;

– надання студентам свободи вибору освітніх траєкторій відповідно до
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їхніхздібностей, запитіві можливостей;

– урахуванняпотреб замовниківі роботодавців;

– побудовасистемного, інтегративного, особистісноорієнтованогозмісту

вумовахнеперервної освіти;

– урахування у змісті професійної підготовки мотиваційно-цільової

настановиособистості таініціюванняособистісногосаморозвитку.

Системотвірним чинником моделювання інтегрованого змісту ІТ-

дисциплін є конкретизована і подана в поняттях предметної галузі мета

професійної підготовки ІТ-фахівців та її відображення у зв’язках, наявних

міжскладовимизмістурізнихнауковихгалузей(рис. 4.2).

Науковосформованаструктураміждисциплінарнихзв’язківзабезпечує

системність у формуванні професійних знань, умінь і навичок, посиленні

мотивації професійної діяльності, розвитку професійної спрямованості

студентів, проектуванні й реалізації індивідуальної освітньої траєкторії,

усвідомленому прагненні до переходу на наступний рівень професійної

підготовки.

Як указуєВ. Монахов [341; 342], з метоюсистематизації досліджень з

визначення змісту освіти (в основному середньої), світова педагогіка

розділила їх наприкінці минулого століття на дві великі групи: пошук

сукупності процедур, що приводить до вдосконалення вже наявних систем

освіти; дослідження вже функціонуючих систем освіти за їх результатами

навчання, тобто за аналізом змісту освіти з метою пошуку резервів

удосконалення. Ні впершому, ні вдругомувипадкудослідникине отримали

радикальноновихрішень.



Рис. 4.2. Асоціативна карта (неповна) для проектування міждисциплінарних зв’язків спеціальності “інформатика”

(створено в програмному засобі Free Mind)



Сучасні підходи до розв’язання розглядуваної проблеми мають бути

принциповоіншими, інноваційними, такими, щоформуютьсявідповідно до

вимог і потреб суспільства. Зважаючи наозначене вище, з’ясуємо сутність

інновацій у формуванні змісту освіти ІТ-фахівців. По-перше, вонаполягаєу

застосуванні системногопідходу, результатомякогоємодернізованасистема

інтегрованого змісту професійної підготовки; по-друге, у застосуванні

технологічного підходу; по-третє, у формуванні змісту як системи

професійної підготовки ІТ-фахівців із заздалегідь модельованими

властивостями.

Іншими словами, припускається досягнення системно-цільового рівня

проектуваннясистемиінтегрованогозмістумайбутніхІТ-фахівцівіз наперед

заданими властивостями. Передбачається гранично чітке поетапне

цілепокладання модернізації, розвитку системи підготовки ІТ-фахівців й

установлення нової парадигмиосвіти.

Щоб інструментально оперувати категорією “з наперед заданими

властивостями”, необхідновиявити ці властивості мовоюпараметрів і умов,

у рамках яких функціонуватиме створюванамодель системи. Очевидно, що

дослідження нових можливостей моделі системи перевіряється її

адекватністю виявленим властивостям. Не менш важлива модель

моніторингу, що допомагає об’єктивно відстежувати правильність руху до

кінцевої мети. Принципово важливим і новим у моделі моніторингу є

технологія завдання і вимірювання рівня сформованості ключових

компетентностей.

Методологічно обґрунтованим є положення, що будь-яку систему

освіти з достатньоюповнотоюможуть визначити три педагогічних об’єкти:

траєкторія освіти, навчальний процес і методична система викладання,

навчання[341]. Цедаєзмогурозглядатипроблемупроектуванняінтегрованої

системи змісту професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівцівіз наперед

заданимивластивостями.

Виокремимотриосновнихблокирозв’язаннязазначеної проблеми.
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1. Методологія моделювання вказаних вище трьох педагогічних

об’єктів (траєкторія освіти, навчальний процес, методична системи

викладання, навчання, які сукупно являють собою освітню систему.

Завдяки моделюванню вирішуються такі завдання:

– розроблення методології моделювання категорії “компетентність”, що

охоплюєдослідженняможливихмоделей структури компетентності з метою

вибору найбільш інструментальної моделі. Прикладом цього є матрична

модель компетентності, коли кожній ключовій компетенції відповідає

послідовність професійнихзавдань;

– вибір моделі співвідношення логічної структури майбутньої

професійної діяльності студента і структурно-логічної схеми його

навчально-пізнавальної діяльності під часпрофесійногонавчання. Це одне з

положень теорії контекстного навчання А. Вербицького, реалізація якого

радикальнозбагатить і посилить прикладнийпотенціалнавчальногопроцесу

уВНЗ вумовахкомпетентнісно-контекстногоформатунавчання[65];

– модель оптимальної підтримки і супроводу навчального процесу на

основі використання результатів інтеграції інтеграційних і педагогічних

технологій.

2. Оптимізація об’єктів і процесів. Методи оптимізації дають змогу

послідовно підвищувати ефективність освітньої системи, навчального

процесу та методичної системи викладання. За допомогою цих методів

створюєтьсяінструментарійдлямоніторингуйуправлінняякістюосвітнього

процесу. Шкала оцінок будується з опорою на методологію нечіткого

моделювання.Використання методів оптимізації передбачає такі напрями

дослідження:

 розроблення моделі компетентності випускникаВНЗ;

 проектування траєкторії професійного становлення студента ВНЗ

(оптимальність траєкторії безпосередньо пов’язана з високим рівнем

ефективності таякості освітньогопроцесу).
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 насичення траєкторії професійного становлення випускника ВНЗ

профільними навчальними дисциплінами (оптимальний розподіл модулів, за

такими параметрами: оптимізація інтенсивності подачі навчального

матеріалу за роками навчання; оптимальна синхронізація понятійного

апарату; оптимальнийрозподілосвітньої навчальної, квазіпрофесіональної та

професійної діяльності;

 оптимізація співвідношень масштабів частоти діагностик дидактичних

мікроцілей і частоти діагностик, що засвідчують повну, неповну або

недостатню сформованість ключовихкомпетенцій;

 оптимізація кореляційного зв’язку між результатами діагностик і

результатами сформованості ключових компетентностей, визначення рівнів

засвоєннямікроцілей;

 оптимізація аналітичної обробки результатів усіх діагностик і

результатівсформованості ключовихкомпетентностей;

 оптимізаціякорекційної роботизарезультатамианалітичної обробки.

3. Концептуальна основа моніторингу та його інструменталізація та

комп’ютеризація. Третій блок передбачає створення за допомогою ІТ

систем моніторингу, як-от:

 першасистема– аналітичнаобробкавсіх результатів діагностик, тобто

створення відкритого ефективного й об’єктивного моніторингу, завдяки

якому відстежується динаміка успіхів кожного студента і здійснюється

системний поточний контроль. Це дає змогу мотивувати науково-

дослідницькуроботустудентів, занаслідкамиякої вонипереходять із групи

невстигаючихдогрупиуспішних, аз групиуспішнихдогрупилідерів;

 другасистема– фіксація таоблік сформованості або несформованості

ключовихкомпетентностей;

 третясистема– моніторингсамогонавчальногопроцесу.

Компоненти, щодосліджуютьсяурізнихпроектнихпланах, становлять

системні структуровані першоелементи освіти, які дають змогу мати

достатньо повне і цілісне уявлення про неї та забезпечити її успішне
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функціонування. Елементно-структурне дослідження системи є підґрунтям

дляз’ясуваннязакономірностейі побудовиїї типології, виявленняреального

змісту й структурованих форм [300, с. 109]. Системнаорієнтація нависоку

ефективність функціонування процесів різнорівневої фахової підготовки

спеціалістів реалізується через оптимізаціюмножини властивостей процесів

навсіхетапахпідготовкифахівців.

Основними властивостями інтегрованої системи змісту професійної

підготовки майбутніх ІТ-фахівців є ієрархічність, множинність,

автономність, складність, адаптивність, соціально-професійна

зорієнтованість, а властивостями процесів навчання – педагогічна

цілеспрямованість, інваріантність, оптимальність, системна ефективність,

стійкість і якість.

Зміст професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців з комп’ютерної

графікиі дизайнуз’ясовуємояк складнусистему, множинність моделейякої

дає змогу дослідити окремі процеси і властивості систему або системи в

цілому. Зазначене є підставоюневідмінних умов для отримання предметно-

орієнтованихмоделейпроцесівІТ-підготовки, таїхвластивостей, атакождля

розгляду різних аспектів їх функціонування в реальному середовищі.

Розроблені моделі можуть бути використані для прогнозування процесів

різнорівневої фахової ІТ-підготовки.

4.2. Зовнішні чинникивпливунаформування

міждисциплінарності зміступрактично-технічної підготовки

фахівцівзкомп’ютерної графікиі дизайну

Одним з основних блоків розв’язання проблеми проектування

системиінтегративногоподаннязміступрофесійної підготовкимайбутніхІТ-

фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну є моделювання педагогічних

об’єктів. Розглянемо неперервність інтегрованого змісту професійної
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підготовкитавзаємодіюВНЗ із роботодавцямияктраєкторіюосвіти.

Раніше система освіти керувалася винятково за “Входом” (“Input”),

управляючі впливи для якогоформувалися державним бюджетом,

навчальними планами і програмами, розпорядженнями для викладачів,

програмами іспитів, тобто певною системою нормативних і розпорядчих

документів. Нині ж політика розвитку освіти і школи намагається

орієнтуватися на“Вихід” (“Output”), тобто нарезультати навчання. “Вихід”

систем освіти охоплює, окрім видачі сертифікатів, найголовніші ознаки

особистості – сформовані компетентності, кваліфікації, структури знань,

поглядів, переконань тощо. Слід ураховувати й те, що нині набуті в

результаті навчання людиною якості мають становити основу задля

можливості її навчанняпротягомусьогожиття.

Слід зазначити, в Україні чиннасистеманормативних документів вищої

освіти, яку складають Державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти

вищої освіти та стандарти вищої освіти ВНЗ. Державний стандарт вищої

освіти містить: перелік галузей знань і спеціальностей; вимоги до освітніх

рівнів вищої освіти тадоїї освітньо-кваліфікаційнихрівнів. Зміст галузевих

стандартів вищої освіти включає освітньо-кваліфікаційні характеристики

випускників вищих навчальних закладів (ОКХ); освітньо-професійні

програми підготовки (ОПП); засоби діагностики якості вищої освіти.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) містить описи компетенцій

суб’єктанавчаннящодорозв’язанняпроблемі виконаннязавдань соціальної

діяльності, вирішенняінструментальнихі загальнонауковихзавдань, атакож

знань, умінь і навичок, що забезпечують наявність відповідних

компетентностей. Крім того, ОКХ містить описи професійних функцій,

типових завдань діяльності та компетентностей, необхіднихдля виконання

типових завдань професійної діяльності. Освітньо-професійна програма

(ОПП) підготовкинормуєтакі складові процесунавчанняякзагальні вимоги

до системи (закладу) освіти та професійної підготовки; розподіл змісту

навчання і навчального часу за циклами підготовки, навчальними
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дисциплінами і практиками; вимоги до інформаційного та навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін; правила державної

атестації закладуосвітийсуб’єктівнавчання.

Отжездається, щомаючиготові (затверджені увстановленомупорядку)

ОКХ і ОПП можна, виконуючи керуванняяк по“Входу”, так і по“Виходу”,

досягати наперед визначеногорезультатупідготовки фахівця. Але більшість

вимогдофахівцівусучасномусуспільстві змінюютьсянастількишвидко, що

виникаєпроблеманеобхідності динамічногокерування навчанняму процесі

навчання, керування “За процесом”. Зазначений підхід у промисловості

призвів до створення організаційних систем управління якістю продукції в

процесі її виготовлення і відобразився у міжнародних стандартах серії ISO

9000, авгалузі освіти – уподібнихстандартах, наразі останнімз якихєISO

29990:2010 “Послуги з навчання в галузі неформальної освіти і професійної

підготовки. Основні вимоги до постачальників послуг”, дотримання

якогонадаєможливість порівнянняякості підготовкифахівцівувсьомусвіті,

повертаючи міжнародний консенсус у розмаїття національних стандартів з

управліннявгалузі неформальної освіти[571].

Традиційнонамаганняпокращання, модернізації змістунавчанняуВНЗ

відбувалось і відбувається шляхом уведення нових навчальних дисциплін,

спецкурсів, але розширення змісту навчальних програм і збільшення

навчального навантаження не має перспектив. Перевагу слід віддавати

заходам, які підвищують інтелектуальні здібності студентів, дають їмзмогу

орієнтуватися в технічних, економічних і культурних змінах, розвивати такі

якості, як активність, ініціативність, життєва позиція, дух підприємництва

тощо, щоб упевнено працювати в сучасному виробничому середовищі.

Постійне збільшення доступності специфічних фахових знань (Інтернет,

електронні бази даних тощо) надає можливість не “дрібнити” навчальні

дисципліни, а інтегрувати їх зміст [240; 247]. Останнім часом помітна

тенденція говорити про недостатність кваліфікації розробників і

недостатність даних для проектування результатів підготовки випускників
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освітніх установ насучасному етапі. Все частіше підприємцям потрібнане

кваліфікація працівників, аїх компетентність: її можнарозглядати як свого

роду “мікст” “…навичок, у якому поєднуються і кваліфікація, і соціальна

поведінка, і здатність працювати в колективі, й ініціативність таготовність

до ризику” [80, с. 12], вирішення зазначеної проблеми також може бути

знайдене на шляху інтегративного і компетентнісного підходів до

формуванняякзмістунавчання, такі організації навчальногопроцесу.

Компетентності мають креативну спрямованість, тому не зводяться

тільки до набуття знань і вмінь, їх взаємодії на практиці. До креативних

компетентностей належать уміння використовувати досвід, здійснювати

пошук інноваційних засобів розв’язання проблем та приймати оптимальні

рішення” [264, с. 140].

Відповідно до поділу змісту освіти назагальний метапредметний (для

усіхпредметів), міжпредметний (дляциклупредметівабоосвітніхгалузей) і

предметний (для кожного навчального предмета), І. Зімняя та інші вчені

пропонують вибудовувати три рівні компетентностей суб’єктів навчання:

ключові – стосуються загального (метапредметного) змісту освіти;

загальнопредметні – пов’язані з певним колом навчальних предметів й

освітніх галузей; предметні – формуються у рамках навчальних предметів,

тобто є частковими і конкретними порівняно з названими вище. Загалом

виділяють основні компетентності, що стосуються людини як особистості,

суб’єкта діяльності, спілкування, соціальної взаємодії, діяльності [163]. На

думку В. Краєвского, компетентності є метапредметними, тобто

“надпредметними” або “допредметними”, оскільки мають загальний

характер, виходять за рамки окремих навчальних предметів і лише під час

розроблення проектів навчання для певного предмета конкретизуються в

програмі тавнавчальномуматеріалі [267].

За широкого побутового розуміння понять “компетентність”,

“компетентна людина”, “компетентна поведінка”, а також їх загального

використаннядлявизначенняцілейнавчанняабометиоцінюваннянелишев
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науковій літературі, а й у законах і нормативних документах різних країн,

“…наукове визначення останніх є вельми гетерогенним, а єдине наукове

визначення не сформовано ані в межах вітчизняної або світової педагогіки,

ані вмежахспорідненихнаук” [348, с. 6].

З аналізу досліджень проблеми компетентності виділяємокількаознак,

якимиоперують дослідники, які її описують. Визначеннясуті компетентності

систематизуються як: властивості (когнітивні, психомоторні, афективні);

здійснення дій і діяльності (зокрема, професійної); стан, за якого

здійснюються дії і діяльність; особисті стимули до дії; внутрішнє

самовдосконаленнятарозвитоктощо.

Існування в освітній галузі (зокрема, професійній) великої кількості

різноманітнихпідходівдовизначенняпоняття“компетентність” танесхожих

моделейкомпетентності [202], щопояснюють суть і природукомпетентності

тазасобиїї набуттялюдиною, зумовлені впливомтеорійнавчанняі научіння,

які переважають напевномуетапі суспільства. Більшість авторів уважає, що

компетентність не є вродженою, а набувається людиною протягом усього

життя завдяки цілеспрямованому або неявному навчанню [348]. Таким

чином, поняття“компетентність” і “навчання” пов’язані міжсобою.

Міжнароднакомісія Ради Європи розглядаєпоняття компетентності як

загальні вміння, які передбачають: спроможність особистості сприймати і

задовольняти індивідуальні й соціальні потреби; наявність комплексу

цінностей, знань і навичок. Відповідно до цього сформульовано ключові

компетенції: вивчати, шукати, думати, співпрацювати, діяти, адаптуватись та

інші [368].

Компетентність – складнасистемаз такихвластивостей особистості як

знання, ставлення, вміння, навички і цінності, що лежать в основі успішної

професійної діяльності. Однак компетентність не лише набір конкретних

знань, умінь, навичок і ставлень, вонапередбачаєкоординаціюкогнітивних,

афективних й інших ресурсів індивідууматанамагання використати їх для

виконання професійних завдань [566]. Компетентність означає здатність
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особистості вирішуватискладнупрофесійнуситуаціюзавдякиінтегрованому

застосуванню знань, вмінь і ставлень [587]. На думку Ю. Ємельянова,

компетентність – це рівень освіти соціальних й індивідуальних форм

активності, що дає особистості змогу успішно взаємодіяти в суспільстві у

межахвласної здатності йстатусу[138].

Професійнукомпетентність якрезультатрозвиткуособистості визначає

Б. Гершунський[86]. СвоєючергоюІ. Зязюнрозглядавїї якзнанняпредмета,

рівень розвитку професійної самосвідомості, індивідуально-типової

особливості й професійно-значущої якості [167]. Професійнакомпетентність

на думку вченого, поєднує в собі компетентність знань, особистісну

забарвленість знань таїхпостійне оновлення. Ставлення докомпетентності,

її реалізаціяі постійнапідтримканапевномурівні залежать від правильного

розуміння сутності та змісту цієї категорії. Для ґрунтовного аналізу

структури професійної компетентності В. Зеленецький пропонує

виокремлювати чотири її аспекти: гносеологічний, нормативний,

функціональнийі особистісний[162, с. 3].

Професійна компетентність містить теоретичну компетентність

практика й практичну компетентність теоретика, оскільки тільки у

взаємозв’язкуці видикомпетентності засвідчують справжнійпрофесіоналізм

фахівця [502]. Практичне перетворення дійсності можливе лише на основі

знання, однакупроцесі трудової діяльності практикзасвоюєлишеемпіричні

знання. Водночас вирішення практичних завдань потребує використання не

тількиемпіричних, айтеоретичнихзнань, без якихпрактичнийпрацівникне

спроможний усвідомити й ефективно виконувати конкретні практичні

завдання. Під професійною компетентністю розуміють інтегральну

характеристику ділових та особистісних якостей фахівців, що відображає

рівень знань, умінь і досвіду, достатніхдляздійсненняпевної діяльності, яка

пов’язаназ прийняттямрішень [376, с. 70].

В основу показників суб’єктної професійної компетентності можуть

бутипокладені характеристикинаявної і потенційної діяльності фахівця. При
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цьому навчальний процес повинен моделювати відповідні сторони

майбутньої професійної діяльності (іноді саме внаслідок розбалансування

необхідних якостей особистості в навчальному процесі та в професійній

діяльності колишній студент-відмінник відстаєв професійномуі кар’єрному

зростанні відтих, хтовчивсяпосередньо) [127, с. 31].

У психолого-педагогічній літературі використовується чимала

кількість понять для позначення здатності людини займатися професійною

діяльністю: “професіоналізм”, “професійна майстерність”, “професійна

компетентність”, “готовність до професійної діяльності” й ін. Так,

“професіоналізм” розуміють як певну якість спеціаліста, що свідчить про

високий рівень володіння ним уміннями, необхідними для виконання

професійних обов’язків, а також про науково-теоретичну і практичну

підготовку, якадаєзмогу ефективновирішуватипрофесійні завдання.

Професіоналізмвизначаєтьсяякнабутапід часнавчаннятапрактичної

діяльності здатність, докомпетентноговиконаннятрудовихфункцій, рівневі

майстерності та вправності в певному виді занять, відповідний рівню

складності виконуваних завдань [419, с. 281]. Оперуючи поняттям

“професіоналізм”, Є. Клімов пропонує брати до уваги той факт, що його

конкретнийпроявбагатовчому детермінуєтьсяпредметнимсередовищем, у

якому здійснюється діяльність. Наприклад, в широкому розумінні суб’єкт

педагогічної діяльності може розглядатись як професіонал у системі типу

“людина– людина” [203].

Окремі вчені визначають поняття “професійна компетентність” і

“професіоналізм” яксиноніми. Протеувизначенні їхсуті євідмінності [380].

Зокрема, А. Маркова під професіоналізмом розуміє нормативні вимоги

професії до особистості людини. Тут професіоналізм розглядається як

сукупність, набір особистісних характеристик людини, необхідних для

успішного виконання певної діяльності. Таке розуміння умовно називається

“нормативнийпрофесіоналізм” [321].

Професіоналізм людини разом з компетентністю забезпечується
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професійною спрямованістю і наявністю професійно важливих якостей

особиcтості. Високого рівня професіоналізму людина досягає в процесі

оволодінняі тривалоговиконаннядіяльності [389].

Вчені вкладають у поняття “професіоналізм” різний зміст. Так,

К. Левітан [288] пов’язує професіоналізм із самоосвітою; І. Підласий [396]

уподібнює з поняттям “професійний потенціал”; В. Радул [423] убачає в

ньому компонент соціально-професійної зрілості особистості; О. Анісимов і

А. Деркач [11] уніфіковують поняття “професіоналізм” із майстерністю, де

останнєз’ясовують яквисокуякість виконаної роботи, що має досконалість.

Отже, професіоналізм– це якіснахарактеристикафахівця, якаєсобою

поєднанням професійної діяльності, що виконується на високому рівні, та

певних особистісних якостей; це чинник усебічного розвитку особистості,

основний засіб підготовки фахівця до професійної діяльності. Поєднання

високогопрофесіоналізмуз активноюдіяльністюврізнихсферахдуховногоі

суспільногожиттясприяє, з одногобоку, всебічномурозвиткові спеціаліста,

аз другого, підвищенняякості професійної діяльності. Істотнуроль упроцесі

формуванняпрофесіоналізмувідіграєціннісно-смисловасферапрофесіонала

[502]. Адже професійна діяльність є головною умовою творення людиною

свого буття у суспільстві, яке відбувається успішно лише тоді, коли

професійнадіяльність набуваєособистісноговідтінку.

Принципові зміни в економічній сфері, зумовлені зростаючою роллю

знань, революцією в ІТ, формуванням глобального ринку праці, ставлять

нові професійні запити до ІТ-фахівців. Водночас у наукових працях

порушується проблема професійного зростання сучасного ІТ-фахівця [83,

с. 11]. Так, випускник ВНЗ за ІТ-фахом повинен уміти трансформувати

набуті знання в динаміку ІТ; набути досвід застосовувати результативні

технології доступудоглобальнихджерел знань; володіти сучасними ІТ для

формування своїх компетентностей; бути вмотивованим до навчання

упродовж усього життя; засвоїти навички самостійного оволодіння

знаннями і підвищення кваліфікації; освоїти методи наукових досліджень;
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мати комунікативні здібності, вміти працювати в команді, адаптуватися до

технологічних і технічних змін; вирізнятися якостями, необхідними для

життя в умовах глобалізованого суспільства; володіти громадянськими і

соціальнимикомпетентностями; бутимобільнимі конкурентоспроможнімна

ринку праці. Поєднання визначальних особливостей ІТ-фахівця дало змогу

побудуватийогоузагальненупрофесіограму(рис. 4.3).

Рис. 4.3. Узагальнена професіограма ІТ-фахівця

Зазначені вимоги реалізуються в навчальних планах, програмах,

дидактичних матеріалах, методах і засобах навчання ВНЗ. Результатом

професійної ІТ-освіти має стати не лише кваліфікація особистості, а й

професійна компетентність, сформованість якої свідчить про наявність у

фахівця професійно важливих якостей тапідтверджує відповідний ступінь

його підготовленості. Визначення сукупності професійних якостей ІТ-

фахівця як певного рівня його компетентності зумовлено необхідністю

оцінювання“вихідної продукції” ВНЗ.

З погляду професіонала автентичні підходи професіонала до

розв’язання проблемних ситуацій виявляються специфічними індикаторами,
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засобами діагностики мотиваційної структури його особистості, життєвих

цінностей, повноти самореалізації, успішності подолання стресів [35].

Основними особливостями діяльності фахівця на сучасному етапі є

комплексність і цілісність, творчий характер, поєднання колективної

діяльності йіндивідуальної творчості.

За аналізом основних підходів до трактування компетентності

розглядаємо її атрибути як здатність людини до дії у нетиповій виробничій

ситуації з урахуванням наявних обставин. Усі складники компетентностей

майбутніх ІТ-фахівців, що сформувалися на різних рівнях, спрямовані на

здійснення професійної діяльності й продовження навчання протягом

усьогожиття.

Визначення компетентності як одиниці соціалізації (процесу

привласнення, освоєння людиною соціальних норм і ціннісних орієнтирів)

даєзмогу точнішепрогнозуватисоціальнуповедінкуіндивіда, комфортність

його перебування в суспільстві та свідчить про ефективність виконання

соціальних ролей, життєствердження у соціумі. Людина освоює соціальні

нормиі ціннісні орієнтації, завдякиякимвідтворюєвнестандартнійситуації,

властиві для себе способи діяльності, до яких адаптує раніше засвоєні

алгоритми[483].

Отже, компетентність виражає здатність індивіда до активної,

відповідальної життєвої дії, здійснюваної на основі ціннісного

самовизначення, активної взаємодії зі світом. При цьому предметне знання

включається в ширший контекст загальної навченості (метазнання) і

набуває нового статусу і значущості. У зв’язку з цим постає важлива

проблемастандартизації кількості та якості знання.

Здатність як індивідуально-психологічна особливість особистості є

умовою успішного виконання певної діяльності. Тому компетентність,

розглядаємо не тільки як “індивідуально-психологічна особливість”, а й

таку, що характеризує види діяльності (теоретична, практична) та об’єкти

(предмети), щодо яких формується. Таким чином, компетентність – це
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загальнаякість, стандартизованадля багатьох індивідів, що впроваджується

як загальна норма. Окрім того, компетентність охоплює реальні об’єкти,

щодо якихвонає заданою[264, с. 134]. Томукомпетентність яквимогадо

освітньої підготовки майбутнього фахівця виражається сукупністю

взаємопов’язаних смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду

діяльності студента щодо певного кола об’єктів реальної дійсності,

необхідних для здійснення особистісно тасоціально значущої продуктивної

діяльності.

Компетентність є інтегративним поняттям, що містить аспекти

готовності до ціле покладання, оцінювання, дії і рефлексії [536]. Важко не

погодитися з тим, що важливим нині є “…не тільки вміння оперувати

власними знаннями, ай бути готовим змінюватись, оперувати й управляти

інформацією, активнодіяти, швидкоприйматирішення, навчатись упродовж

усьогожиття” [368, с. 6]. Спрямованість системи освіти назасвоєння знань,

яка була традиційною і виправданою раніше, вже не відповідає

теперішньому соціальному замовленню, що визначається об’єктивною

потребою суспільства в інтелектуальному, критичному, розкріпаченому від

догммисленні внової людини, котраздатнадосамостійнихі відповідальних

дійтаготовакваліфіковано розв’язуватининішні проблеми[128].

Доцільність використання інтегративного підходу зумовлена

необхідністюзабезпеченнянеперервності і цілісності професійногорозвитку

особистості майбутньогофахівця, поєднаннятрадиційногой інноваційного

в професійному навчанні, розуміння інтеграції як сутнісної характеристики

освіти, орієнтації кожного студента на самопізнання, саморозвиток,

самовихованняі самореалізацію

Підґрунтямнеперервної ІТ-освіти єнауки – комп’ютерні тасуміжні з

ними, що віддзеркалюють складні закономірності створення, діяльності й

обслуговування комп’ютерних систем. Зокрема, зміст і форма освітнього

процесу повинні спрямовуватися на задоволення навчальних потреб

студентів відповіднодоособливостей кожногоетапунеперервної ІТ-освіти і

вибраної професії.
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Загальнасередняосвітадаєшколярамзмогуздобутибазовийрівень ІТ-

знань, оволодітиелементамикомп’ютерної техніки. Зміст шкільної ІТ-освіти

сприяє розвиткові інформатичної культури і творчих здібностей та

формуванню професійного мислення. Водночас ІТ-знання мають

відображати нові комп’ютерні явища і комп’ютерні поняття, формувати

вмінняі навичкипрофесійногоаналізуі розрахунків.

До завдань ІТ-освіти у ВНЗ належить підготовка ІТ-фахівців із

сучаснимсвітоглядом, і інноваційними професійними знаннями тавміннями

їхпрактичноговикористання. Системанеперервної ІТ-освітиохоплюєтакож

післядипломну підготовку, метою якої є підвищення рівня ІТ-знань,

ознайомленняз новітнімидосягненнямикомп’ютерної технікита ІТ-галузі в

цілому.

Таким чином, одним із вагомих чинників є неперервність ІТ-

підготовки, що уможливлює, з одного боку, врахування уже сформованих

знань і вмінь студентів, аз другого, забезпечує їхнюдальшу ІТ-підготовку

через засвоєннянимизнань з різнихгалузейнауки[105].

У структуроутворенні неперервної підготовки виділяють три основні

напрями: неперервна освіта окремої особи протягом всього життя;

неперервнапідготовкавнавчальнихзакладах; неперервнаперепідготовкаабо

неперервне підвищення кваліфікації фахівців у процесі професійної

діяльності. Прикметно, що в нинішніх соціально-економічних умовах

загальна освіта потрібна всім членам суспільства, людям усіх професій і

спеціальностей. Інакшекажучи, людямнеобхіднийтойбазис, якийдаєзмогу,

по-перше, розуміти один одного; по-друге – слугувати підґрунтям розвитку

творчих можливостей кожної людини, її самовираження і самореалізації в

різноманітнихсферахлюдської діяльності, які динамічнозмінюються. Адже

відомо, що в умовах ринкової економіки людинапротягомсвого трудового

життя не тільки змінює з різних причин місце роботи, а й неодноразово

вибираєіншупрофесію[364, с. 51].

Найбільш складним є процес формування плану неперервної
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комп’ютерної підготовки, оскількивінвимагаєзначної “паперової” роботита

узгодження з різними кафедрами, що пов’язано з додатковими витратами

навчального часу. Рекомендації щодо формування міждисциплінарних

зв’язків, розподілу комп’ютерних дисциплін за роками навчання та

організації їх наступності можна об’єднати в один напрям – складання

логічного ланцюжка наступності комп’ютерних знань йумінь за

дисциплінами навчального плану [105]. Організаційнудіяльність зі складання

такоголанцюжкавиконують провідні фахівці випускової кафедри. Подальше

коригування побудованої логічної схеми здійснюється згідно з реальним

навчальнимпроцесом.

Зокрема, відповідно до концепції інформатизації професійної освіти

фахівця на основі неперервної інформаційної підготовки складання

ланцюжкаміждисциплінарнихзв’язківпередбачаєупровадженняспеціальної

форми “План неперервної комп’ютерної підготовки” – додатку до

навчальногоплануспеціальності, якийупорядковуєвипусковакафедра[221].

У цьому контексті обговорюються рекомендації щодо формування плану

неперервної комп’ютерної підготовки, складання ланцюжка

міждисциплінарних зв’язків, розподіл комп’ютерних знань і вмінь за

дисциплінаминавчальногоплану.

Реалізаціязавдань професійної орієнтації на ІТ-професії та організація

допрофесійного профільного навчання учнівської молоді в старшій

загальноосвітній школі вимагає певної диференціації відбору змісту,

оптимізації структурної побудови, оновлення методики викладання та

вдосконалення організації навчального процесу з професійноорієнтованих

курсів, які б якомога повніше враховували особисті потреби кожного учня

щодо їхнього професійного самовизначення та сприяли формуваннюу них

широкого світогляду з певної галузі продуктивної діяльності людини” [471,

с. 179]. Через достатньо великий обсяг навчального матеріалу з вибраного

напряму профільного навчання кожна спеціалізація здійснюється в рамках

окремогонавчальногокурсу.
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Важливою складовою системи неперервної освіти є післядипломна

освіта фахівців. Головноюскладовоюпідсистемоюпіслядипломної освіти є

система підвищення кваліфікації. Своєю чергою вона забезпечує зростання

рівня опанування фахівцями професії, спеціальності впродовж усієї їхньої

професійної діяльності з урахуваннямнабутогодосвідутаособистіснихзмін,

щовідбуваютьсяз дорослішаннялюдини[164].

Неперервне підвищення кваліфікації ІТ-фахівців спрямоване не тільки

напослідовневдосконаленняїхніхпрофесійнихякостей, збагаченнятазнань

і умінь, а й на розвиток особистісних властивостей, задоволення

індивідуальнихосвітніхпотреб, забезпеченнясоціальногозахисту, створення

надійнихумовдля самореалізації фахівцяупроцесі професійної діяльності.

Представники бізнесу вважають, що в сфері ІТ-індустрії не

розв’язуються у повному обсязі проблеми використання

висококваліфікованихкадрів. Дляпочаткуці проблемитребасформулювати

і класифікувати [329]. Компанії, які активно працюють на ринку праці,

найчастіше рекрутують робочу силу методом природного відбору,

приймають на роботу більшість працівників, дають шанс і створюють

можливості для їхнього навчання, а потім значну частину звільняють. І не

лишетому, щобракуєдосконалихметодівселекції фахівцівіз потенціалом, а

через украйнизькийфаховий рівень кандидатів.

На ринку праці наявні різні за рівнем кваліфікації категорії вільних

працездатних осіб: некваліфіковані робітники, працівники з середньою

спеціальною або вищою освітою. На жаль, сьогодні в Україні майже

втратили своє значення такі атрибути фахівця, як диплом і сертифікат,

оскільки документ про вищу або середню освіту часто не відображає

реальногорівнякваліфікації, знань, умінь і навичок. Нині роботодавці також

не довіряють документам, складеним в агентствах працевлаштування з

єдиною метою – працевлаштувати кандидата в компанію. Більше того, не

можнапокладатисяйнарезультатипівгодинногоінтерв’юз претендентомна

вакансію [329]. Сучасна молодь не завжди готова до щоденної напруженої
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праці, відповідальності, самоконтролю, командної роботи на загальний

результат. Емоції таобразидлянеї частоважливіші зазобов’язання. Звичайні

труднощі молодь сприймає як глобальні, тому психологічно не здатна їх

долати. Це проблема не лише роботодавців, а й сім’ї, системи освіти і

вихованнявцілому, урядуйсуспільства.

Сьогодні відчувається велика залежність промисловості від припливу

молодихфахівців, особливоз вищоюосвітою. У вищійшколі, з одногобоку,

має формуватися формується системне мислення, а з другого —

розширюватися й поглиблюватися база конкретних знань, потрібних

фахівцеві-практикові. Разом з цим сучасному фахівцеві потрібні й

фундаментальні знання, які можуть тривалий час залишатися правильними,

надають людині можливість розвиватися в різних професійних напрямах.

Недосконалість системи вищої освіти, як і відсутність системи професійної

перепідготовки, створюють значні проблеми для багатьох компаній,

гальмують розвитокбізнесу.

Для подолання проблем, пов’язаних з підготовкою кадрів для

вітчизняної ІТ-галузі, необхіднасистемнавзаємодія ІТ-освіти й ІТ-індустрії.

Нині можна констатувати певний прогрес у налагодженні конструктивного

діалогуміжкомерційнимиІТ-компаніямитаВНЗ, які здійснюють підготовку

фахівців для сфери інформатизації. Кількість замовлень нафахівців від ІТ-

підприємств перевищує їхній випуск щороку на 10–15%. Національні

університети міст Києва, Львова, Харкова, Донецька, Одеси мають договори

про співпрацю та проходження виробничих і переддипломних практик у

провідних в Україні ІТ-компаніях: “ЕРАМ Systems”, ЗАТ “Софтлайн”,

“GlobalLogicUkraine”, “ІНКОМ”, “NetСrесkеr”, “CiscoSystems”, “Sun

Місrоsystems”, ВМS-консалтинг та ін. [210]. Це свідчить про відродження

практикивзаємодії ВНЗ йІТ-підприємств. Їхспівпрацяможе здійснюватися

у різних формах: науково-навчально-виробничих комплексів “ВНЗ – ІТ-

фірма”, навчально-виробничихлабораторійпідкерівництвомабопатронатом

ІТ-фірм; майстер-класів, що їх проводитимуть ІТ-фірми; конкурсів
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студентськихпроектівзатематикоюІТ-фірм; науково-виробничихсемінарів,

організованихІТ-фірмамиз участюстудентіві викладачівІТ-спеціальностей;

студентськихконструкторсько-технологічнихбюро, якими керуватимуть ІТ-

фірми; керівництва дипломним проектуванням та рецензування дипломних

проектів тощо. Зокрема, в українській Комп’ютерній Академії ШАГ

(http://itstep.org/ua/about/), якапідтримує зв’язок із провідними фірмами IT-

індустрії, навчання проводиться за унікальними авторськими методиками.

Студенти Академії розробили сенсорні рукавички, що трансформують мову

жестівуслова. Це нововведенняувійшловТОП-10 кращихвинаходівпоряд

із марсоходом Curiosity, окулярами GoogleGlass та електромобілем

TeslaModelS.

У цьому сенсі підготовка майбутніх ІТ-фахівців передбачає аналіз

теоретичнихоснов і досвідуспільної роботи ВНЗ і підприємства-замовника,

атакожаналіз можливостейвикористаннязарубіжногодосвіду.

В умовах ринкової економіки все більше викристалізовуються три

групи інтересів щодопрофесійної освіти – особи, роботодавця і ВНЗ. Так,

інтересинавчально-виховногопроцесуВНЗ частонезбігаютьсяз інтересами

й вимогами роботодавців, через незначну адаптованість професійної освіти

доназрілихсоціально-економічнихзмін. Такимчином, необхіднорозв’язати

суперечність у тріаді інтересів, тому, що саме тут, приховані резерви

підвищення продуктивності підготовки сучасних фахівців. Адже спільно

поставлені цілі, методи і форми діяльності дають змогу певними термінами

досягнути кінцевих результатів без виділення додаткових людських,

економічних й інших ресурсів. Відомо, що в цілому “резерв можливостей”

більшийзасуму“резервів” окремихчленів. Взаємнийконтроль і корекціядій

при груповій діяльності сприяють підвищенню її точності, надійності та

результативності.

Будь-якій якісно визначеній системі властивий особливий тип

взаємодії. За своїм предметним змістом взаємодія явищ (речовинна,

енергетична, інформаційна), є різноманітністю, що виступає умовою
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існування самого процесу виникнення явищ i їх систем. Сучасну епоху

вирізняють процеси взаємопроникнення ідей, методів і структурних

елементів наук i виробництва. Під час зближення, взаємопроникнення і

взаємодії об’єктів чи явищ виникають новіможливостізадля їх розвитку та

використання. У наукознавстві взаємодія “відображаєзв’язки між галузями,

щовизначаютьсярізноманітними чинниками: їхпредметом, властивостями i

відношеннямиоб’єктів, методами й умовами пізнання, цілями тощо” [475,

с. 51]. У педагогіці професійної освіти взаємозв’язок і взаємодія

розглядаються як педагогічні категорії, підупливом яких можуть

модифікуватисямайжевсіскладовіпрофесійної підготовки[27, с. 299].

На основі аналізу їх взаємодії [144] з’ясовуються такі

взаємовідношення об’єктів дослідження: спільне рiзнонаукове відображення

теоретичних i практичних об’єктів у знаннях; взаємовплив – коригування

одних галузей знань завдяки використанню відомостей з інших галузей;

взаємозв’язки – відношення знань для різнобічного відображення об’єктів

реальної дійсності; взаємопроникнення – перенесення знань одних наук в

інші з метою різностороннього відображення й точнішого моделювання

об’єкта вивчення. Зазначену класифікацію доцільно використовувати,

зокрема, розглядаючи взаємодіюВНЗ тароботодавців, оскільки націй межі

відбувається порівняння описів результатів навчання, поданих у термінах

наукових галузей (у змісті навчання, описаному в ОПП), і опису вимог до

компетентностейфахівця, поданихутермінахІТ і бізнесовихструктур.

У науково-педагогічній літературі із зазначеної проблеми не

розрізняються поняття “спільна робота” та “взаємодія”. Загалом, поняття

“взаємодія” єширшим, і самейогодоцільновикористовуватиумайбутньому.

Включення партнерів на договірній основі до взаємодії в межах нової

педагогічної системи “педагогічний колектив – роботодавці” ВНЗ маєзмогу

прогнозувати результати своєї діяльності. Якщо педагогічний колектив

готуватиме фахівців, які задовольнятимуть вимоги роботодавців, то

підприємстваі фірмибудуть зацікавлені внадані допомогтиВНЗ.
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Взаємодія ВНЗ і та роботодавців є одним із напрямів підвищення

компетентності фахівця. Будучи структурованим комплексом, складники

якого комбінуються й упорядковуються відповідно до певної діяльності,

зміст компетенції визначається не лише знаннями, вміннями і способом

поведінки, а знаннями в дії, пристосованими до діяльності та її обставин

(теоретичні знання; процедурні знання; практичні знання, знання-уміння,

компетентності як вищий вияв підготовки, готовність як її головний

результат).

В умовах ринкової економіки взаємодія ВНЗ і роботодавців сприяє

переростанню професійної кваліфікації у професійну компетентність

фахівців із полівалентною кваліфікацією, що забезпечується їхньою

готовністюі здатністюдо швидкої зміни виконуваних виробничих завдань,

робочихмісць і спеціальностей.

За узгодження інтересів ВНЗ і роботодавців підготовка фахівців

здійснюється наєдиній технологічній основі, щодаєможливість з’ясувати

студентам об’єктивну необхідність оволодівати знаннями для професійної

діяльності, дати її наукові основи, забезпечити наступність між циклами

навчальних предметів, продемонструвати практичну реалізаціюнаукових і

технічних знань, органічно поєднати якісно різнорідні знання через

відображення відмінних сторін одного і того ж процесу, перейти від

абстрактно-наукових до конкретно-професійних знань та від знань – до

практичнихумінь і навичок.

Неможливо нині досягти абсолютного балансу ринку праці й ринку

освітніхпослуг. Проте, необхіднорозроблятиефективні (раціональні) засоби

і формиїхвзаємодії, оскількиновочаснезамовленнянакадривисуваєвимоги

не тільки за обсягом, а й за профілем, рівнем кваліфікації і готовністю до

фахової діяльності випускниківвишів.

Інтенсифікація як система, що забезпечує досягнення максимальної

ефективності у підготовці майбутніх фахівців до суспільної та професійної

діяльності, передбачає взаємодію ВНЗ і роботодавців, що є засобом
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поєднання соціальних, економічних, педагогічних і психологічних чинників

наоснові діяльнісногопідходу.

Систему оцінювання спільної діяльності ВНЗ і роботодавців можна

розглядати за основними характеристиками, серед яких призначення

діяльності, її функції, потоки і структура. Щоб опрацювати систему оцінок,

потрібнопередусімвизначитиметуі функції. Діяльність ВНЗ оцінюється за

допомогою комплексу кількісних і якісних показників. Для її вимірювання

широко застосовуються такі показники, як контингент студентів, випуск

фахівців, педагогічні кадри, результати атестації та ін. Окрім того, для

підвищення результативності оцінювання атестацію установ професійної

освіти необхідно проводити не за типологією, а за рівнем реалізації в них

освітніхпрогрампідготовкифахівців.

З поміжкритеріїв якості взаємодії ВНЗ і роботодавців виокремлюють

такі [82]: усвідомлене бажанняі спрямованість обохпартнерівнавзаємодію;

розуміння особливостей партнера та врахування їх у процесі спільної

діяльності; відповідальність перед партнером; спрямованість партнерів

концентрувати і мобілізувати свої можливості; здатність до роботи з

партнеромурежимі максимальноговикористання своїхресурсів.

Налагодження ВНЗ зворотного зв’язку з ринком праці повинно стати

важливою проблемою їх взаємодії. У процесі співпраці з потенційними

роботодавцями навчальні заклади визначають, які характеристики

випускників найбільш значущі для них. Це дасть змогу відповідати

побажанням і вимогам підприємств (організацій), що напевне

стосуватимутьсянавичокі вмінь випускників.

Разоміз тим, спостерігаємо перманентне напруження між попитомі

пропонуванням робочої сили. Становище студентської молоді не

повертається накраще, томунесліддумати, щовсі роботодавці зараз узмозі

об’єктивноі кваліфікованоформулювати свої вимоги довипускників. Тому,

створення структур, що мають займатися збором інформації про

працевлаштування випускників, є на часі. Аналіз цієї інформації дасть

навчальним закладам можливість оцінити адекватність системи навчання
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сучасним вимогам і скорегувати існуючу систему навчання. Маркетинг

ринку праці має не тільки вивчати, а й формувати попит на майбутніх

випускників” [75, с. 250]. Збір та аналіз відповідної достовірної і надійної

інформації дасть змогу контролювати й коригувати навчальний процес і

покращуватийогорезультати, тобтокеруватийогоякістю.

У нових економічних умовах створюються можливості управляти

процесами навчання і виробництва, що знаходяться у структурі навчально-

виробничої взаємодії. До завдань ВНЗ і роботодавці належить розвивати

психологічні підходи доспівпраці, виробляти інтеграційні підходи наоснові

застосуваннятеорії систем.

ВзаємодіяВНЗ і роботодавців як системафункціонуєнамежі системи

навчанняі системивиробництва. З оглядунаособливості взаємодії доцільно

скоординувати її основні аспекти, такі як зміст професійної підготовки,

кваліфікаційні характеристики для відповідних професій, форми і методи

співпраці тощо.

Отже, взаємодіюВНЗ тароботодавців розглядаємо намежі існування

двох систем – освітньої (ВНЗ) і виробничої (підприємництво-замовник) –

якісно нової самостійної педагогічної системи. Зазначимо, що освітня і

виробнича системи є складними і динамічними та поєднуються на основі

інтеграційних взаємодій. Залежновід соціальнихумов, істотними стають ті

чи інші зв’язки, що формують структуру взаємодій на сучасному етапі

розвитку суспільства. За такого підходу повністю використовується досвід

попередніх етапів та існують об’єктивні передумови для трансформації

взаємодій, наприклад в умовах ринку праці. Це дає ВНЗ можливість

прогнозувати образ-результат діяльності молодогофахівця вже напершому,

другому курсі навчання.

Для підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ та

дальшого розвитку системи їхнього працевлаштування потрібно розробляти

програмизаходів, спрямованихнаінтеграціюінтересів студентської молоді,

ВНЗ і роботодавців із питань працевлаштування; використовувати

зарубіжний досвід для підвищення рівня конкурентоспроможності ІТ-

фахівців; створювати системупостійногооновленняі вдосконаленнязмісту
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професійної підготовкистудентівтамотивуватиїхдопрофесійної діяльності,

пошукузасобівсамостійногопідвищенняфаховогорівня, атакожвиконання

науковихдосліджень.

4.3. Формуванняготовності майбутніхфахівців

зкомп’ютерної графікиі дизайнудопрофесійної діяльності

вконтексті інтеграції зміступрактично-технічної підготовки

У вдосконаленні змісту вищої освіти педагоги орієнтуються на

розвиток творчих здібностей студентів, рівень яких визначатиме

професіоналізм фахівця. На основі аналізу досліджень стверджуємо

необхідність постійногостимулюванняінтелектуальногорозвиткумайбутніх

ІТ-фахівців, задоволення їхніх потреб в актуальній, цілеспрямованій

самостійній діяльності, формування в них моральних і психологічних

якостей, які необхідні людині вумовахінформаційногосуспільства. У цьому

контексті важливою якістю ІТ-фахівців є готовність особистості до

професійної діяльності оскільки професіоналізм передбачає готовність до

реалізації певноговидудіяльності.

У контексті нашого дослідження доречним є визначення ознак

готовності людини до професійної діяльності: позитивне ставлення до

вибраної професії; наявність спеціальних знань, умінь і навичок;

сформованість професійно важливих якостей; здатність до самостійної

творчої роботи, професійної та індивідуальної діяльності; володіння

методами наукового пізнання, здатність до інноваційної діяльності;

схильність допостійногосаморозвиткуі самоосвіти; здатність дорефлексії;

сформованість відповідних психологічних якостей особистості, рис

характеру, щовиявляютьсявособливомустилі професійної діяльності тощо.

Підготовка, стверджуєО. Дубасенюк, єзасобомформуванняготовності

до діяльності, готовність є результатом і показником якості підготовки і
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реалізується та перевіряється у діяльності; діяльність виступає метою

підготовки і водночас виконуєфункції її регулювання й корекції, атакож у

відповідності їхструктурнихкомпонентів” [129, с. 64].

Готовність допрофесійної діяльності (професійнаготовність) – одназ

інтегральних характеристик особистості як суб’єкта навчання.

Сформованість визначеного рівня готовності до діяльності пов’язують із

спроможністюфахівця досягати відповідного результату в наявних умовах,

тобто ефективно виконувати професійне завдання. Готовність є

оптимальним станом для здійснення конкретного виду діяльності. Таким

чином, готовність додіяльності можнарозглядатиякакмеологічнийфеномен

[500, с. 18]. У широкому розумінні готовність – це короткочасний стан, з

набуттямдосвіду, що стосуєтьсяневсієї діяльності, аодногоз її етапів[295,

с. 57]. Готовність до конкретної професійної діяльності залежить від

сформованості психологічної структури діяльності та психологічних

характеристиксуб’єктівпраці, їхньогопрофесійногостатусу[532].

Поняття “готовність” разом із поняттям “здатність” є родовим

поняттям щодо поняття “компетентність”. Водночас поняття

“компетентність” пов’язують з властивістю(властивостями) особистості, що

ґрунтується на знаннях, інтелектуально й особистісно зумовленому досвіді

соціально-професійної життєдіяльності людини[4]. Томуможнавважати, що

компетентність як ступінь відповідності майбутнього фахівця вимогам

професії формуєтьсянаоснові її готовності додіяльності.

Феномен готовності як складного особистісного утворення і показник

ефективності змістуі методикипрофесійної підготовкистудентівєнайбільш

узагальненою характеристикою якості результатів професійної підготовки

[112].

Готовність до професійної діяльності А. Ліненко розглядає як цілісне

стійке утворення, що мобілізує особистість для участі в діяльності.

Готовність формується завдяки певному досвіду людини, що заснований на

виробленні в неї позитивного ставлення до професійної діяльності, та як
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наслідок усвідомлення мотивів і потреби в ній, об’єктивації предмета

діяльності йтаспособіввзаємодії з ними[299].

Поняття “готовність до праці” і “підготовленість до праці”

розрізняється у дослідженнях А. Маркової. Зокрема, стверджує вчена, що

готовність до праці – це характеристика мотиваційної сфери, а

підготовленість допраці – цехарактеристикаопераціональної сфери[321].

Як психолого-педагогічне поняття “готовність” розкривається через

процес формування психологічних якостей особистості, які визначають не

лише її ставлення до професійно діяльності в процесі вивчення професійно

орієнтованих дисциплін, а й забезпечують успішність її виконання. Свого

часу К. Платонов трактував готовність як суб’єктивний стан особи, завдяки

якому здійснюється професійна діяльність [399]. У загальномовному сенсі

слово “готовність” має два значення. У першому значенні готовність – це

“згодазробити що-небудь”, в другому – “стан, при якому все зроблено, все

готоводлячого-небудь” [371, с. 142].

Співвіднесення людини такими характеристиками, як спрямованість,

здібність, компетентність, професіоналізм є підґрунтям учених для

визначенняготовності додіяльності через поняття“пильність”, “готовність”,

“мобілізаційна готовність”, “настроєність”, “оперативний спокій” або як

короткочасний чи довготривалий стан, властивість чи якість. В. Шадріков

[531] розглядає готовність як високий професіоналізм, заснований на

різноманітних резервах, компенсаціях і заміщеннях, що відбирались у

процесі нагромадженнясоціальногодосвідутаопануванняпрофесії, атакож

витворений завдяки самовдосконаленню природних даних, особистому

досвідуі практиці, навчаннюі власнійпрофесійнійорієнтації.

Сучасні дослідження у педагогіці та психології, розширили і

конкретизували поняття готовності до діяльності як складне утворення в

структурі особистості [339]. Щодо змістовного аналізу поняття “готовність

до діяльності” виявляється у різноманітних підходах і трактуваннях. Так,

А. Ковальов розглядає готовність до діяльності як стійку властивість особи
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[209]. У науковійлітературі відображаєтьсятакожінтеграціярізнихпідходів.

Спробуузагальнитивсі видиі рівні готовності тасистемнопроаналізувати їх

вперше здійснив К. Платонов [399]. Узагальнивши результати, доходимо

висновку, що готовність до діяльності передбачає цілісний прояв

внутрішньої активності для подолання внутрішніх суперечностей і творчої

реалізації планіві програмдіяльності.

Сутність готовності визначається комплексомфахових, методичнихта

психолого-педагогічнихзнань тавмінь. Наприклад, Л. Кондрашовавизначає

морально-психологічну готовність як складне поєднання психічних

особливостей та моральних якостей особистості, які становлять основу

установкинаусвідомленняфункційпраці, професійної позиції, оптимальних

способів діяльності, співвіднесення своїх здібностей з подоланням

труднощів, які виникають при вирішенні професійнихзавдань тадосягненні

спланованихрезультатів[222, с. 9].

Введення структури діяльності до вихідних пунктів розуміння суті

готовності конкретизує останню як систему, показує, що готовність є не

сукупністю абстрактних властивостей особистості, а її проявами,

перетвореними відповідно до функцій різних блоків цілеспрямованої

діяльності. Отже, готовність випускника навчального закладу в процесі

вивчення професійно орієнтованих дисциплін – це інтегральне утворення

особистості, цілісність якого забезпечують взаємопов’язані компоненти –

мотиваційний, цільовий, інформаційний, операційний, оцінний,

коректуючий, – змодельовані за вектором “мотив – ціль”. Водночас,

стверджує Н. Мойсеюк, “трактування поняття “готовність до діяльності” як

сукупність компонентів, розгляд цієї сукупності поза зв’язком із реальною

активністюособистості, призвелидонадмірної деталізації компонентівбез їх

внутрішньої структури. [339, с. 365].

Має свою позицію В. Сластьонін, згідно з якою готовність є

внутрішнім станом (здатністю) цілісної особистості, ознакою професійної

кваліфікації, а також результатом цілеспрямованої підготовки. Важко не
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погодитисяз тим, щоготовність – ценелишенабір необхіднихзнань, умінь і

навичок, не лише адекватні вимоги до професійної діяльності, до якостей

особистості таїї здібностей, айпізнавальні (розумінняпрофесійнихзавдань,

їх оцінка), мотиваційні (інтерес до професії, прагнення досягти успіху) і

вольові (подоланнясумнівів, уміннямобілізуватисвої сили) компоненти.

Критерії готовності мають охоплювати ознаки, за якими виявляють

наявність або відсутність названих аспектів готовності. Крім того, критерії

повинні бути задані у такому вигляді, щоб можнабуло встановити ступінь

готовності [42]. Аналіз результатів теоретичних і практичних досліджень з

питань формування готовності дає підставу зробити висновок, що зміст

поняттяготовності залежить відвидудіяльності [53].

Зауважимо, що поняття психологічної готовності до праці В. Моляко

[340] визначає як складне особистісне утворення, багатокомпонентну

систему, якаґрунтуєтьсянапевнихіндивідуальнихзадаткахі вміннях, щоїх

особанабуває в результаті тривалого загального й спеціального навчання і

виховання.

Погоджуємось із поглядами вчених С. МаксименкатаО. Пелеха[313]

проте, психологічнаготовність це складнадинамічнаструктуру, сукупність

інтелектуальних, емоціональних, мотиваційних і вольових сторін психіки

людинивїхспіввідношенні з зовнішнімиумовамиі майбутнімизавданнями.

Вони виокремлюють тимчасову та довготривалу готовність. На противагу

тимчасовій, довготривала готовність, зауважують учені, має структуру, до

якої входять: позитивне ставлення до того чи іншого виду діяльності,

професії, адекватні цьому риси характеру, здібності і темперамент,

мотивація, необхідні знання, навички йуміння; стійкі професійно важливі

особливості сприймання, уваги, мислення, емоційнихі вольовихпроцесів.

У педагогічному аспекті найбільший інтерес і значення має саме

довготривалий стан готовності. Це зумовлюється тим, що стійка система

професійноважливихякостейособистості (позитивне ставленнядопрофесії,

організованість, уважність, самовладання тощо), досвід особистості, знання,
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навички, вміннянеобхідні дляуспішної діяльності вбагатьохситуаціях.

Практико-технічна підготовка передбачає максимальне врахування

потреб майбутнього фахівця у здобутті якісної професійної освіти. Це

гарантує його конкурентоспроможність на ринку праці та забезпечує

відповідність результатів професійної підготовки вимогам конкретної

професійної сфери.

Водночас В. Свистун звертає увагу на те, що найчастіше для

визначення поняття “готовність” учені використовують поняття

“новоосвіченість”, наприклад готовність як “стійке цілісне інтеграційне

утворенняособистості”, як“складнаособистіснаосвіта”, “ціліснавнутрішньо

особистіснаосвіта” тощо[444].

У результаті практико-технічної підготовки отримують

кваліфікаційногоі компетентногофахівця, якийволодієпрофесійноюякістю

діяльності, щосвоєючергоюформуєтьсянаоснові професійної кваліфікації і

компетентності в контексті певної професіональної культури та існує у

рамках заданої компетенції і досягає вищого прояву в майстерності як

особливому способі інтеграції життя і професії [213]. При цьому

кваліфікацію і компетентність трактують як показники, що визначають

особливості, риси фахівця у нормативній площині його професійної

діяльності.

Таким чином, професійна готовність як результат професійної

підготовки в навчальному закладі виявляється у досягненні його

випускниками визначеного кваліфікаційного рівня, що підтверджується

об’єктивними оціночними процедурами: оволодіннякомплексомпрофесійно

важливих знань, умінь, навичок, якостей особистості, володінням

професійними компетенціями, необхідними для виконання професійної

діяльності [375, с. 75].

Зміст професійної готовності віддзеркалений у професіограмі (див.

рис. 4.2), якає також моделлюцієї діяльності навищому рівні [461, с. 26].

Становить інтерес висновок В. Чичикіна про інваріантну структуру
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професійної готовності [529]. Розглядаючи професійну готовність як

соціально зумовлену особисту освіту, вчений відзначає відповідно до

діалектики загального, особливого й одиничного існування трьох рівнів її

прояву тавказуєнате, щоце складне явище, структураякогоемпіричноне

проглядається. Наоснові методівтеоретичногомоделювання, здійснюваного

з позицій системногопідходу, автор пропонуєвиділити “інваріантне ядро” в

професійній готовності, яке не залежить від особливостей професійної

діяльності та є системою з трьох компонентів – інформаційного (знання),

операціонального(способидіяльності) ймотиваційного(потреби).

У структурі професійної готовності як цілісного явища (складне

особистісне утворення, багатопланова і багаторівнева система якостей,

властивостейі станів, які всвоїйсукупності дають певномусуб’єктові змогу

більш менш успішно здійснювати діяльність) К. Дурай-Новакова [131]

розрізняє такі компоненти: мотиваційний (професійно значимі потреби,

інтереси та мотиви професійної діяльності); орієнтаційно-пізнавально-

оціночний (знання тауявлення про зміст професії і вимоги до професійних

ролей, засоби вирішення професійних завдань, самооцінка професійної

підготовленості); емоційно-вольовий (почуттявідповідальності зарезультати

діяльності, самоконтроль, вміння керувати діями як складовими процесу

виконання професійних обов’язків); операційно-дійовий (мобілізація та

актуалізація професійних знань, умінь і навичок, адаптація до вимог

професійних ролей і умов діяльності); настановно-поведінковий

(налаштуваннянависокоякіснуроботу).

Вагомими в контексті нашого дослідження є думки О. Мороза [346]

який визначає готовність як генералізовану схему функціональних

компонентів. Завченимпоняття “готовності” розглядається як психологічна

підготовленість до виконання певної діяльності (потреба в діяльності,

необхідність усвідомлення відповідності особистісних якостей вимогам

діяльності, усвідомлена мотивація особистісних прагнень до певної

спеціальності); теоретичнупідготовленість додіяльності (наявність глибоких
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знань основнаук, відповідногорівнярозвитку, знаннявимогспеціальності до

особистісних якостей і здібностей, володіння знаннями і методами

постійного поповнення знань); практичну готовність до професії (вміння

планувати й організовувати роботу; вміння застосовувати набуті знання,

вміння і навички напрактиці, формування нових умінь і навичок); ідейно-

політичну підготовку, світогляд і загальну культуру фахівця; необхідний

рівень розвитку здібностей, які потребуєтачи іншадіяльність; професійно-

визначенуспрямованість особистості фахівця.

Доцільнимнанаш погляд є аргументації Г. Балла, котрий стверджує,

що основу формування готовності слід убачати не в розвитку операційно-

технічних умінь і навичок, а в опорі на такий визначальний параметр

готовності, як “комплексна здібність”. Учений з’ясовує готовність як

утворення, що складається з мотиваційної (схильність до певної діяльності)

та інструментальної (інтелектуальні й емоційні механізми регуляції

діяльності) сторін. Вчений зосереджує думку на вивченні процесу

професійного становлення майбутнього фахівця, організації психологічної

підготовки до праці в умовах навчального закладу. Він указує на прояви

готовності, асаме: позитивне ставлення до праці, певний рівень оволодіння

професійними знаннями, вміннями і навичками, самостійність у розв’язанні

професійних завдань, моральні риси особистості, наявність професійної

спрямованості особистості [25, с. 99]. Як цілісне утворення готовність до

діяльності є системою, між компонентами якої існують функціональні

залежності.

Зауважимо, що в структурі готовності до діяльності як і в

структурісистеми освітирізні автори виокремлюють та розрізняють різні

компоненти (види). Зокрема, Ю. Забродін [146] вирізняєвидиготовності, що

взаємодіють один з одним: операціональний – створення і розвиток

психологічної системи регуляції професійної діяльності, що стосується

передусім професійних здібностей; мотиваційний – розвиток на основі

засвоєних загальнолюдських і особистісних цінностей і переваг системи
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професійних інтересів і схильностей; функціонально генералізований стан

людини як загальний його настрій, на фоні якого розвиваються стани

очікувань, наміри, емоційні реакції тощо.

У професійній готовності до професійної діяльності, на думку

В. Сластьоніна, функціональноможуть бути виділені такі компоненти [459]:

психологічний (сформована спрямованість на професійну діяльність,

настанова на роботу, наявність інтересу до предмета діяльності потреба в

самоосвіті в цій галузі, розвинуте професійне мислення); науково-

теоретичний (наявність відповідного обсягу суспільно-політичних,

психологічних і спеціальних знань); практичний (наявність сформованих на

відповідному рівні професійних умінь і навичок); психофізіологічний

(наявність відповіднихпередумовдляоволодінняпрофесійноюдіяльністюта

сформованість професійно значущих якостей особистості, що визначається

спеціальністю); фізичний (стан здоров’яі фізичногорозвиткувідповіднодо

вимогпрофесійної діяльності).

Навиявлення процесів інтеграції, які відбуваються у свідомості того,

хто навчається, спрямована концепція Ю. Самаріна – психофізіологічна

теорія асоціативно-рефлекторної природи розумової діяльності [432].

Джерелами цієї теорії є праці древніх (античних) філософів, роботи

І. Сеченова [452], який у рефлекторній теорії дослідив психофізіологічні

основи асоціацій в учінні, таІ. Павлова [384], який довів, що основоювсіх

видівасоціаційєтимчасові нервові зв’язки.

У основі теорії Ю. Самаріна лежить твердження автора, що будь-яке

знання є асоціація, а система знань − система асоціацій. Згідно із

запропонованою класифікацією, асоціації, які виникають у процесі учіння,

поділяються натакі види: локальні, частково системні, внутрішньосистемні

та міжсистемні. Вчений визначив роль різних асоціацій в ієрархічному

розвитку системи знань і довів, що психологічноюосновоюміжпредметних

зв’язківєутворенняміжсистемнихі міжпредметнихасоціацій, завдяки чому

забезпечуються цілісність і систематичність навчання тасистемність знань

студентів.

Процеси інтеграції у психофізіологічному механізмі поетапного
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переходу відомостей зовнішнього плану, поданих у матеріальній чи

матеріалізованій формі, у внутрішній, розумовий, план під час поетапного

формування розумових дій розглядаються у працях Н. Тализіної [485]. У

концепції вченої роз’яснюється механізм формування нових знань завдяки

інтеграції послідовних дій людиною яка навчається. Таким чином,

об’єктивна інформація навколишнього світу стає надбанням людської

свідомості. Проте в концепції не з’ясовуються особливості синтезу знань,

утвореннязв’язківтаїхсистемупроцесі учіння.

У вищій школі процеси інтеграції у свідомості студентів коригуються

відповідно до потреб професійної діяльності, яка вимагає від майбутнього

фахівця високого ступеня самостійності у виборі розв’язуваних проблем.

Об’єкти діяльності спеціалістів з вищоюосвітоюхарактеризуються високим

рівнем системності, що вимагає від фахівців враховувати максимум як

внутрішньо системних, так і міжсистемних зв’язків. Отже, до завдань

професійної підготовки належить надати майбутнім фахівцям змогу

користуватися відповідною науковою мовою для опису, вивчення і

перетворення об’єкта-системи діяльності; підготувати майбутніх фахівців

вирішення евристичних задач, зокрема сформувати в них здатність

формулювати проблему, виявляти можливі способи її розв’язання, вживати

системузаходівдляреалізації наміченої програми[175].

Отже, здатність до самостійної організації професійної діяльності

формуєтьсязавдякиусвідомленнямайбутнімифахівцямипроцесівінтеграції.

Визначимо їх за Т. Кудрявцевим й О. Кімом: цілепокладання; актуалізація

знань, необхідних для визначення характеру дії на підсистему чи систему

(об’єкт професійної діяльності) та зовнішні форми прояву дій; побудова

суб’єктивнонесуперечливої цілісної системиновогознання, яке охоплюєвсі

зовнішні тавнутрішні чинники, щовизначають формуі зміст дій; прийняття

рішення про зовнішню форму прояву дій, адекватну змісту дій; виконання

рішення; оцінкаступеня відповідності одержаного кінцевого результату дій

на систему (об’єкт професійної діяльності) поставленій меті; припинення
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процесу усвідомлення процесів інтеграції в разі збіжності результату і

мети або перехід до побудови нової конфігурації у разі виявлення їх

розбіжностей[272].

Для виявлення інтеграційних зв’язків С. Рубінштейн пропонував

виконувати аналіз на основі синтезу [435]. За цього підходу формуються

узагальнені моделі мислення, що відображають взаємодію суб’єкта з

об’єктами пізнання, загальними для низки навчальних предметів Інтеграція

знань дає змогу уникнути однобічності у формуванні особистості того, хто

навчається, абсолютизації певнихїї рис.

Поняття мобільності стало об’єктом спеціального наукового

дослідження в другій половині XX ст. [477]. У центрі уваги педагогіки

опиняються проблеми формування індивідуальної професійної мобільності

людини. Звідси набуває значущості вивчення структури і сутнісних

особливостейцьогофеноменаякособистої якості, оскількиотримані знання

дають можливість спрямувати освітній процес в усій сукупності його

складових на формування професійної мобільності особистості. Велика

кількість досліджень, щостосуютьсяцьогонапряму, присвяченанавчаннюу

ВНЗ. Основним завданням вищої освіти є формування тих знань, умінь,

навичок, моделей діяльності, а також особливостей і якостей молоді, які

допоможуть їй успішно виконувати професійні функції [453]. З позицій

гуманістичного підходу, Є. Неділько розглядає професійну мобільність в

аспекті формування у студентів ВНЗ світоглядних, ціннісно-змістових

настанов, щоорієнтують їхнапрофесійнусамореалізацію[356].

Окремі вчені аналізують професійну мобільність з точки зору її

формування в процесі навчання студентів у ВНЗ та акцентують увагу на

різноманітті її проявів у практичній професійній діяльності

(А. Архангельський, Ю. Калиновский, Р. Пріма й ін.). Так,

А. Архангельськийаналізуєкількатипівпрофесійної мобільності, підґрунтям

для вирішення яких є відмінності між початковою і наступною

спеціалізаціями [14]. Така диференціація прояву професійної мобільності
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“зумовлює цілий комплекс освітніх цілей і завдань, орієнтованих на

формування необхідних якостей фахівця, і вимагає розроблення і

застосуванняадекватнихосвітніхзасобів” [477, с. 41].

Інший напрям науково-педагогічних досліджень професійної

мобільності репрезентують роботи, присвячені вивченню професійної

мобільності педагогів. Ю. Калиновский визначаєпедагогічну мобільність як

здатність особистості організувати співпрацю з іншими суб’єктами

навчально-виховного процесу відповідно до цілей і завдань сучасної

концепції освіти, цінностейсвітової, вітчизняної, регіональної і національної

культур [186, с. 154]. Загалом, професійна мобільність є інтеграційною

характеристикоюсамореалізації фахівця у професійній діяльності, соціумі й

культурі.

Проблеми формування професійної мобільності сучасні вчені

розглядають з позицій компетентнісного підходу. Формування професійної

мобільності майбутніх фахівців ґрунтується насамперед на соціально-

особистісних, інструментальних і загальнонаукових компетенція. Це дає

змогу виходити за межі однієї групи професій, психологічно готувати

фахівців до освоєння нових професій, формувати у них готовність до

інноваційвпрофесійнійдіяльності.

Важливими складовими професійної мобільності є ключові й

професійні компетентності, особистісні якості і їхвластивості. Сукупновони

забезпечують внутрішнюпрофесійнумобільність, щозумовлюєпрофесійний

розвиток таособистісно-професійну самореалізацію у ринкових структурах

(ринкупраці).

З упровадженням системи інтегративного змісту професійної

підготовки, як свідчить педагогічний досвід, майбутні фахівці мають змогу

постійно поповнювати знання тарозширювати практичні вміння і навички.

Таким чином, засвоєння знань, практичних стає передумовоюформування

конкурентоспроможного професіонала. Відтак нові інтегративно-педагогічні

концепції і системи доповнюють вже наявні, не знецінюючи їх;
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трансформація компонентів здійснюється як процес зняття, тому зумовлює

можливість збереженнязв’язкуміжїхстаримиі новимивластивостями [523,

с. 98]. Завдяки інтеграції змісту реалізується наступність і здійснюється

взаємовплив традиційного та інноваційного аспектів змісту навчання,

забезпечується їх органічний зв’язок як по часовій вертикалі, так і нарівні

міждисциплінарнихзв’язківпогоризонталі.

Вивчення проблеми інтеграції змісту освіти й асиміляція різних

підходів до неї уможливлюють виділення рівнів інтеграції і виявлення їх

функцій, спрямованих на формування цілісного сприйняття професійної

діяльності, як-от:

 змістовний рівень – забезпечення цілісного сприйняття професійної

діяльності; створення умов для спадкоємності й безперервності в розвитку

понять, доякихвходять професійно-політехнічнийоб’єкт аботехнологічний

процес, що виступають базою забезпечення єдності в інтерпретації

загальнонаукових понять, встановлення зв’язку з практичною професійною

діяльністю;

 діяльнісний рівень – реалізація наступності між уміннями, навичками і

способами мислення, властивими різним дисциплінам; розвиток навичок

аналітико-синтетичної та професійно-творчої діяльності; формування умінь

вирішувати комплексні міжпредметні завдання, що вимагають пізнавальної

взаємодії з об’єктамипраці йвиробництва;

 ціннісно-розвивальний рівень – усвідомлення процесу пізнання як

особистісно значущого, розуміння суті й соціальної ваги своєї майбутньої

професії, формування і розвиток професійногоінтересу, творчогоставлення

допрофесійної діяльності, наданняможливості саморозвитку, самореалізації

і самоактуалізації внавчальнійтапрофесійнійдіяльності.

Нанашудумку, інтеграційнийпідхіддопідготовкимайбутніхфахівців

визначаєтьсяяк сукупність форм і методів, що характеризують процес і

результат розвитку професійної компетентності, супроводжуються

зростаннямсистемності знань, комплексності вмінь студента, виражаютьсяу
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теоретичнійі практичнійпідготовленості тасприяють усебічномурозвиткові

особистості. Процес професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців вимагає

саме інтегративного підходу (запредметного підходу до змісту знань іноді

спостерігається їх спотворення, зокрема невідповідність форм, методів і

змісту).

У діагностиці результатів створених інтегрованих об’єктів (навчальні

курси, інтегровані курси, метапредмети, інтегровані моделі тощо) ми

спиралися на методи, відібрані та запропоновані М. Чапаєвим, оскільки

вважаємоїхнайбільшповнимитаефективними[523]. Розглянемодеякі з них

детальніше.

Аксіоматичний метод. Передбачаєчітке визначенняключовихпонять,

які використовуються в результаті інтеграції змісту навчання, зокрема

правильне конструювання аксіом із первинних тверджень. Важливо, що

поняттяоб’єднуютьсялогічними, однозначними взаємозв’язками; правильне

виведення із системи аксіом подальших тверджень здійснюється через

уведення нових, складніших об’єктів наоснові первинних понять і термінів

задопомогоюявнихозначень.

Антиномний метод. Випливає з твердження, що всі зінтегровані

об’єкти мають бути схожі між собою, адже будуються і функціонують на

основі єдиних закономірностей і вимог. Крім того, кожний зінтегрований

об’єктєособливимтаіндивідуальним, маєпевні відмінності, зумовлені його

змістом, метою, формамиреалізації внавчальномупроцесі тощо.

Герменевтичний метод. Доволі близький до інтеграційного аналізу,

оскільки в герменевтиці, як і в інтеграції головними є відношення між

частиною і цілим: для розуміння цілого необхідно зрозуміти його окремі

частини, а для розуміння окремих частин уже потрібно мати уявлення про

сенс цілого. У разі створення чи дослідження зінтегрованого об’єкта,

співвідношеннячастині цілогозаймають чільнемісце.

Гомеомеричний метод. Дає змогу розглянути зінтегрований об’єкт

розділеним нанеобмежену кількість різноякісних складових, кожназ яких,
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своєю чергою є необмеженою сукупністю. За використання цього методу

інтегративне ціле виявляєтьсяяк різноманітнаєдність якісновідмінниходна

від одної частин, що перебувають у паритетних стосунках, які виводяться

одинз одного, і незводятьсяоднадоодної. Водночасці частинививодятьсяз

цілого, але не зводяться до нього, як і ціле не зводиться до них. Однак,

будучи рівноправними, частини цілого все ж таки підпорядковуються

цілому. Це положення надзвичайно важливе в діагностиці зінтегрованого

об’єкта, оскільки передбачає одночасне функціонування в межах

зінтегрованого об’єкта різнорідних, незвідних елементів, об’єднаних

спільноюметою.

Метод “широкого фронту”. Передбачає початковий опис

найзагальніших характеристик системи, який згодом деталізується. У

зінтегрованому об’єкті провідне місце займає не лише його опис (зміст,

структура, форми викладання тощо), а й акцентування на його цілісності,

системності. Іншими словами, зінтегрований об’єкт має бути цілісною

системоюі відповідативимогампринципусистемності.

Метод подвійного входження базисних компонентів в інтегративне

ціле. Полягає в тому, що кожний з базисних компонентів будь-якої

підсистеми змісту освіти входить у його загальну структуру двояко: як

наскрізналінія щодоструктурнихкомпонентів таяк один з явновиражених

компонентів. Цей метод дає змогу розглядати компоненти зінтегрованого

об’єкта одночасно як представників тієї або іншої галузі діяльності та як

елементи інтегративного новоутворення, сформованого через об’єднання

вибранихкомпонентів.

Методи емпіричного аналізу. Передбачають аналіз уже сформованих

дисциплін інтегративного характеру та вивчення можливостей побудови

нових зінтегрованих об’єктів змісту професійної підготовки на основі

наукових розроблень. Це зумовлено тим, що нині набагато важливіше

діагностувати зінтегровані об’єкти, ніж створювати нові без належного

теоретико-методологічного обґрунтування. Саме результати діагностики
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існуючих зінтегрованих об’єктів дають можливість виявити закономірності

їхфункціонуваннявреальнихумовахнавчальногопроцесу.

Методологічний експеримент. Дає змогу перевірити використані в

процесі інтеграції змісту нові соціальні орієнтири, ключові ідеї наскрізного

характеру, пізнавальні засоби тощо. При цьому передбачається

функціонування одного і того самого зінтегрованого об’єктазарізних умов

та фіксація результатів за допомогою діагностичних методик. Іноді до

методологічногоекспериментувідносять уявний експеримент, який не лише

імітує навчальну чи професійну діяльність в її конкретних виявах, а й

відтворює її загальні характеристики. Якщо в першому випадку

методологічний інструментарій (знання, методи, вміння і навички)

опосередковано виявляється через ситуації, то в уявному експерименті

зазначені ситуації опосередковуються методологічним інструментарієм. Це

зумовлює піднесення ролі методу уявного експерименту в дослідженні

інтеграції зміступрофесійної підготовкимайбутніхІТ-фахівців.

Формуванняпедагогічної системиякконцепції, тобтосистемипоглядів

на явище чи процеси, передбачає як координацію, так і субординацію

інтегративних зв’язків, коли більшість елементів системи визначається

іншими її елементами тапідпорядковується цілому. Причому, окремі явища

можуть бути цілими ієрархіями підсистем, які якісно відмінні від інших.

Тому результатом інтегративного процесу однозначно є інтегративна

система.

Отже, акцентуємонаінтеграції якєдиномупроцесі взаємодії елементів,

де водночас забезпечується системність кінцевого результату процесу та

зберігаються індивідуальні властивості елементів інтеграції. Інтегративні

процеси не тільки не заперечують, ай зумовлюють процеси диференціації.

Надзвичайно важливим результатом інтеграції є те, що внаслідок якісних

перетворень елементів знань обсяг інтегрованих знань менший за обсяг

елементів знань, що інтегруються. Це стає можливим завдяки уникненню

дублюваннязнань урізнихнавчальнихдисциплінах.
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Таким чином, основними чинниками інтеграції змісту професійної

підготовки майбутніх ІТ-фахівців можна вважати такі: сформованість

цілісної системи знань і вмінь застосовувати свою професійну

компетентність у професійній діяльності; здатність до міждисциплінарного

бачення і розв’язання професійних проблем; спроможність самостійно

інтегрувати знання і способи мислення;вироблення навичок і вмінь

виконувати професійно-творчу діяльність; гнучкість аксіосфери майбутніх

ІТ-фахівців, її відкритість длядальшогорозвитку.

4.4. Модельінтеграції зміступрактично-технічної підготовки

майбутніхфахівцівзкомп’ютерної графікиі дизайну

Узагальнивши зазначене вище, припускаємо, що основне покликання

майбутній ІТ-фахівців – стати розробниками систем, які задовольнятимуть

потребизамовників. Ужевпроцесі їхньої підготовкиуВНЗ слідзаохочувати

тавмотивовуватидорухувідтрадиційногопогляду“однерішенняпідходить

всім” до інноваційного – “одне рішення не є рішенням”. До якостей ІТ-

фахівця, про що йшлося у попередніх розділах слід додати гуманність і

адаптивність як провідні характеристики ІТ-практика. Професійне ІТ-

середовищемайбутні ІТ-фахівці мають розглядатикрізь дві лінзи: інтеграцію

і міждисципінарність, атакожзавважуватитимчасовість йогомеж.

Міждисциплінарнийпідхід унавчанні даєстудентові змогуформувати

зв’язки між ідеями і концепціями різних дисциплін. Студенти навчаються

такимчином, щоб мати можливість застосувати знання однієї дисципліни у

процесі вивчення іншої, що є одним із способів поглиблення навчального

досвіду.

Зарубіжнийдосвід показує, щозавикористаннянайбільшефективного

підходу до міждисциплінарного дослідження майбутніх фахівцям створює

умови для вибору курсів, які мають сенс для них, та побудови своєї



351

міждисциплінарної траєкторії.

У вітчизняній освіті важливе значення для міждисциплінарного

підходу маєвстановлення зв’язків між різними поняттями. Окреслимодеякі

перевагицьогочинника:

 студенти мають високу мотивацію, оскільки зацікавлені в продовженні

вивчення тем, які їм цікаві; знання стають значущими, цілеспрямованими і

глибшимиякрезультатдосвідунавчання;

 студенти детально вивчають теми, тому що вбачають різноманітні

перспектививикористаннязасвоєнихзнань;

 у студентів розвиваються навички критичного мислення – вони

виходять замежі дисципліни, щоб дослідити різні точки зору, порівнюють і

протиставляють поняттяупредметнихгалузях;

 студентивчатьсясинтезуватиідеї з багатьохточок зорутаздійснювати

пошукальтернативногоспособуоволодіннязнаннями;

 вивчення теми в предметних межах мотивує студентів оволодівати

новимизнанняврізнихпредметнихгалузях;

 у студентів формуються навички критичного мислення, синтезу і

дослідження, які можуть бутизастосовані умайбутньому;

 міждисциплінарні знаннясприяють підвищеннютворчогопотенціалу.

Для ефективного впровадження міждисциплінарного підходу в

підготовкуІТ-фахівцівпосталапотребауспівпраці педагогівтаінтегрування

їхнього досвіду у процес навчання. Міждисциплінарне навчання показує

найкращі результати тоді, коли викладачі різнихдисциплін разомдосягають

спільної мети– підвищенняякості навчаннятарівнякомпетентності кожного

студента через установлення зв’язку між різними дисциплінами або

предметними галузями. Така взаємодія сприяє формуванню

конструктивістської парадигми, яка спрямована на здобуття нових знань і

глибше розуміння інноваційних ідей професійного розвитку молодого

фахівця.

Згідно з прогнозами, у період між 2010 і 2020 роками ринок робочих
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місць угалузі веб-дизайнускладе 21,7%. Відзначимо, щоуцьомунапрямі є

такожутішливе передбаченняі накороткочаснуперспективу. Попит навеб-

дизайн в усіх галузях діяльності суспільства настільки великий, що

підготовці ІТ-фахівців цього напряму приділяється багато уваги:

вдосконалюються та поновлюються навчальні програми на відповідних

факультетах у ВНЗ; створюються нові навчальні структури в класичних

університетах; відкриваютьсякурсидляпідготовкиі перепідготовкифахівців

угалузі веб-дизайну.

Інтеграція змісту професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців

передбачає встановлення взаємозв’язку теоретичних і методичних основ

інтеграції, визначення інтегративних чинників і дослідження їх упливу на

формування особистості студента. В основі теоретичних основ інтеграції

лежать принципи відповідності запитам суспільства, неперервності

професійної освіти, інтегративного підходу до навчання в єдності з

принципомдиференційованогопідходу, професійної спрямованості вивчення

загальноосвітніх дисциплін, системності та синергетичного підходу до

структуруваннязнань [95].

Привизначенні методичнихосновінтеграції беремодоуваги, щозміст

поняття “методика” має подвійне значення: з одного боку, це сукупність

методів, аз другого– наукапрометодинавчання[93, с. 10]. Длядослідження

взаємозв’язку теоретичних і методичних основ інтеграції методику

розглядаємоякнауку.

Розроблення методичного забезпечення викладання основ

комп’ютерної графікиграфічнимдизайнерамвимагаєврахуваннятогофакту,

що в теорії мистецтва сформувалися різні підходи і поняття, які слід

використовувати коректно. Більше того, для усвідомленого засвоєння

навчальногоматеріалусуб’єктинавчанняповинні матипевнийобсягзнань (з

математики, фізики, фізіології людини тощо), щодасть їмзмогу самостійно

навчатися, освоювати програмні засоби. Навчання, спрямоване на свідоме

засвоєння навчального матеріалу, може бути ефективним у разі подання
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навчальногоматеріалуяк в електронномувигляді, так й уформі паперового

навчального посібника невеликого обсягу, в якому концентруватимуться

необхідні теоретичні відомості.

Таким чином, у процесі створення системи навчання цифрового

опрацювання зображень потрібно не лише добирати зміст навчання та

ілюстративнийматеріал, айстворювативізуальні йвербальні конструкції.

Метою підготовки майбутніх комп’ютерних дизайнерів є, з технічної

боку, навчання їх прийомів коригування (ретушування недоліків, додавання

деталей, відсутніх на RAW-зображенні), встановлення необхідної (за

задумом автора) кольорової гами і фотографічної широти зображення з

метоюотримання естетичноговпливу. Найбільшважливі методи цифрового

опрацювання зображень (“пост-процесінг” для зображень, одержаних як

світлини) поданоприблизнов томупорядку, в якомуїхчастозастосовують.

Зокрема:

1. Баланс білого – коригування кольорової температури і тла

зображення.

2. Експокоригування – усунення спотворень як наслідку

неправильного експонування; відновлення тіней і засвічувань (якщо наявна

відповіднафотографічнашириназасобусприйманнязображення).

3. Шумоглушення – процес обробки зображення з використанням

зовнішніхпрограмдлязменшенняфлуктуаційяскравості абокольору.

4. Корекція вад об’єктиву – усунення геометричних спотворень,

віньєтування(затінюваннякраїв), сферичної і хроматичної абераційтощо.

5. Детальність (чіткість) – підвищення різкості й локального

контрастузображення.

6. Контраст – встановлення рівня чорного, коригування рівнів і

кривих.

7. Композиція– виправленняперспективи, кадрування.

8. Ретушування – перенесення кольорів (структура, текстури тощо) і

вибірковекоригування.
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9. Розмір – збільшення (геометричне) для друкування або зменшення

(через зменшення глибини кольору і/або роздільної здатності) для сайту чи

електронної пошти.

10. Вихіднарізкість – залежновід об’єктазніманняі розміріввідбитку

абозображеннянаекрані.

Кожнийз названихметодівреалізують програмні редакторизображень.

Застосовуються вони у тому разу, якщо потрібно отримати якісну світлину.

Тожперед комп’ютернимдизайнеромпостаєпроблемаїхдоцільноговибору

йадекватногозастосування.

Зокрема, поняття “баланс білого” описує правильність передавання

кольорівоб’єкта. Ґрунтуєтьсявононатому, щоприосвітленні об’єктабілим

світломрозподіл інтенсивності кольорів у відбитому світлі залежить тільки

від властивостей об’єкта, а не від яскравості світла. Для правильного

розуміння цього поняття требазнати, як розподіл кольорів в умовно-білому

світлі залежить від температури джерела. У цьому випадку студентів, які

навчаютьсянафізико-математичнихспеціальностях, достатньоознайомитиіз

закономзміщенняВіна. Натомість студенти-гуманітарії мають дізнатися, що

поняттяпро“теплі” і “холодні” кольори склалосявпродовжусьогорозвитку

людини, для якої доступними на дотик були джерела світла і тепла з

температурами1500 – 25000С. Томуполум’ячервонихвідтінківпов’язується

з теплом, ачервонийколір уважається“гарячим”. Міжжовтуватимвідтінком

сонячного світла і теплом також є багато спільного, хоча температура

поверхні нашого світила становить 55000С. Отже, для створення ефекту

“теплого” зображення потрібно зменшувати кольорову температуру. Щоб

закріпитицейматеріал, вартолишепродемонструватизмінувідтінківсвітло-

сірого зображення на дисплеї, який має опцію “кольорова температура”.

Водночас доцільно також виконати спільний (міждисциплінарний)

навчальнийпроект.

Коригуванняхиб експонуваннятакожвимагаєрозумінняматематичної

моделі утворення і відтворення зображення технічними засобами, введення
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поняття “фотографічна ширина” світлочутливого матеріалу (у випадку

цифрового фото процесу – світлочутливої матриці,) та пояснення процесу

гама-корекції. На цьому етапі слід показати, що навіть найкращий

програмний засіб не допоможе “відновити” деталі зображення, відсутні на

первинномуфотоматеріалі (результаті первинногооцифровування).

Пояснення сутності процесу шумоглушення пов’язане з необхідністю

формуваннязнань щодовипадковихпроцесів, уведенняпонять “флуктуація”,

“ентропія”, точне описання яких вимагає застосування досить складного

математичного апарата. На реальному зображенні, спотвореному шумом,

можна досягти ефекту згладжування тільки внаслідок утрати деталей,

розміриякихпорівняноз розмірами“зерна” зображення(дляцифровогофото

– розміру окремого елемента світлочутливої матриці). Як це робиться –

студентам-гуманітаріям пояснити майже неможливо, якщо оперувати

поняттями “інтерполяційний алгоритм”, “сплайнове згладжування” тощо.

Пропозиція використати розтушування також не буде зовсім коректною,

адже можнасформувати неправильне розумінняроботи певнихелектронних

інструментівдляусуненняшуму.

Зазначені утруднення долаються двомаспособами. Перший з них– це

уведення спеціального лекційного курсу. В процесі його викладання

студенти ознайомлюються з теоретичними основами цифрової фотографiї,

основними формами i способами застосування програмних засобів. Відтак

проводиться лабораторний практикум, тобто навчання організується за

традиційноюсхемоюнавчанняуВНЗ. Другийспосіб – проведеннянавчання

на базі конкретних програмних засобів, зокрема AdobePhotoshop, Corel

Photopaint, GIMP 2 йін.

Виходячи з викладеного вище та досвіду роботи, було визнано за

доцільне формувати вміння опрацьовувати зображення в процесі

практичногоосвоєннякількохпрограмнихзасобів з одночаснимґрунтовним

вивченням теоретичних основ методом індуктивного подання навчального

матеріалу (“навчання наприкладах”). Для формування здатності правильно
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застосовуватикожнийметод (визначенняйогонеобхідності йпрогнозування

результатів) процес навчання має доповнюватися відповідними

дидактичнимиматеріалами.

Структурні елементи науки у змісті освіти предметних дидактичних

системвиконуютьсяроль дидактичниходиниць змістуі процесунавчанняна

рівні навчальнихпредметів. Такимиодиницямиєпоняттяі системипонять, а

також закони і теорії, причому теорія вважається найбільшоюдидактичною

одиницею.

Крімтого, розглядається інший підхід доструктурування навчального

матеріалу, наприклад: доза чи порція (означення, розв’язки нескладних

задач); блок (означенняі логiчнi зв’язкимiжними, нескладні вправи i задачі,

навчальний блок); модуль (розділ предмета); iнновацiя (цілісна теорія і

технологія). Під час інтеграції знань інваріанти навчального матеріалу

(об’єктивний зміст, структура необхідних зв’язків) можуть входити у різні

знаннєві конструкції по-різному, залежно від профілюодиниці навчального

матеріалу.

Для формування вихідних положень відповідної дидактичної системи

застосовуються різні підходи до навчання – проблемний, розвивальний,

модульний тощо. Наприклад, суть проблемного підходу – використання в

структурі змістунавчальногоматеріалуякодиниць ненавчальнихпредметів,

а проблем науки чи виробництва. Інтеграція знань також передбачає

проблемний підхід до змісту навчального матеріалу. Інший приклад:

навчальниймодуль єрезультатомінтеграції різнихвидіві формнавчання, які

підпорядковуютьсязагальнійтемі навчальногокурсучиактуальнійнауково-

технічній проблемі. Аналогічно зміст навчального матеріалу може

інтегруватися довкола певної проблеми чи ідеї, формуючи порівняно

самостійнуодиницю, зокремаінтегрованийкурс.

ІнтегративненавчанняІТ упрофесійнійпідготовці доцільнорозглядати

як багатоаспектну проблему. Зміст інтегративного навчання визначається



357

науково обґрунтованою системою принципів і положень перебудови

традиційної системинавчання[462]. Упровадженняінтегративногонавчання

ІТ пов’язано з виявленням важливих сторін особистості фахівця: його

загальногопрофесійногорівнятавідповіднихумінь майбутніхІТ-фахівців.

Педагогічні вимоги до результатів інтегративного навчання майбутніх

ІТ-фахівців, якбулопоказаноупп. 1.3 – 1.4, передбачають дотриманнятаких

критеріїв:

1) наступність і прогностичність розвитку системи знань йумінь,

формуваннякомпетентності студентів із застосуванням відповідних

організаційнихформ, методівi засобів;

2) науковість змісту професійної підготовки студентів через

відображення реальних зв’язків між виробництвом та сучасними

комп’ютернимитехнологіями;

3) неперервність професійної підготовки на основі інтегративного

підходудозмістунавчання;

4) практичнаспрямованість інтегративногонавчанняІТ;

5) розвитоклогічногоі професійногомисленнястудентів;

6) системність і доступність викладузмістунавчальногоматеріалу.

Відображення зазначених вимог напроцесі формування інтегрованого

змістунавчаннясхематичновідображенанарисунку4.4.

Однакякість підготовкифахівцязалежить нетількивідзмістуосвіти, а

й від викладача, який безпосередньо втілює цей зміст у навчання. У вищій

професійній школі високо цінується компетентність викладача. Викладач

повиненбутине тількиносіємзнань, айматиздатність їхтворитиупроцесі

науково-дослідної роботи, доякої вінзалучаєтакожстудентів.

Крімцього, викладач виконує виховну функцію– створює умови для

особистісного професійного й морально-етичного розвитку студентів. А це

вимагає від нього не лише високого рівня академічних, а й психолого-

педагогічнихзнань [90, с. 79].
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Рис. 4.4. Зв’язки між основними критеріями формування

інтегрованого змісту навчання

Провіднимиумовамипрофесійної підготовкиі формуванняособистості

фахівцянової формації єінноваційні підходи, формиі методинавчання. Але

особистісний підхід до студента можливий тільки при втіленні педагогіки

співпраці як одного з провідних типів взаємодії педагога і студента в

сучасній системі освіти. З цією метою необхідно передбачити підготовку

педагогічнихкадрівз урахуваннямсучаснихосвітніхпотреб.

Аналіз науково-педагогічної діяльності викладача ВНЗ з погляду

змістового наповнення передбачає виділення напрямів діяльності та

відповідних їм функцій, які виконує викладач. Аналіз кваліфікаційних

характеристик професій (посад) педагогічних і науково-педагогічних

працівників навчальних закладів [412], затверджених наказом Міністерства

освіти і науки України від 01.06.2013 р. за № 665 дав змогу виділити

традиційні види діяльності професорсько-викладацького складу ВНЗ,

зокрема навчання, виховання і розвиток студентів та науково-дослідну

роботу. Водночас проблема полягає в тому, що така важлива форма
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діяльності викладача, як розроблення інноваційного змісту навчання

потребуєметодологічногообґрунтування.

Важливимметодологічнимпідходомдо розроблення сучасного змісту

навчання, як показують дослідження, є врахування психолого-дидактичної

структури викладацької і навчальної діяльності, що має чотири складові:

дидактичну, психологічну, методичнуі конкретнопредметну[270, с. 54].

Доцільність введення названих складових зумовлена необхідністю

виконання специфічних методологічних дій: дидактичної – постановка

загальних дидактичних цілей; психологічної – виявлення психічних функцій

особистості чи процесів, щосприяють досягненнюцихцілей; методичної –

аналіз і перетворення навчального матеріалу з предметадо вигляду, що дає

можливість реалізувати вибрані психічні функції і досягти поставлених

цілей; конкретно-предметної – забезпечення умов для педагогічного

проектування (моделювання) та розгортання перерахованих дій на

конкретномузанятті.

Застосування розглядуваного методологічного підходу до вивчення

матеріалу можливе за використання змісту предметної галузі. Кожна

дисципліна вимагає відповідного перетворення навчального матеріалу. У

цьому й полягає їх основна дидактична сутність. Перетворення змісту

предметної галузі з метоюйогоадаптації допсихічнихособливостейоб’єкта,

суб’єктай середовищає основноюфункцієюметодологічних підходів [534,

с. 69]. Якщо окремий підхід визначає стратегіюдосягнення конкретної цілі

навчання, виховання чи розвитку, то система методологічних підходів, яка

поєднує позиції філософії, психології, дидактики і методик навчання

конкретних дисциплін, дає можливість спрогнозувати й отримати

заплановані результати навчання, виховання і розвитку студентів. Аналіз

функцій методологічних підходів стає запідставу до ствердження, що вони

пов’язані з їхвизначальноюроллюузмісті професійної підготовки; впливом

на формування методологічної культури студента і викладача; можливістю

виступатизасобомнавчаннятощо.
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Методологічну культуру викладач може опановувати на всіх етапах

своєї фахової підготовки: вузівському – через засвоєння відповідного блоку

методологічних знань у курсах філософії, педагогіки й методики навчання,

виконанняпрактичнихзавдань з проектуваннянавчальногопроцесувмежах

курсових і дипломних робіт, реалізацію практичних дій з упровадження

методологічних засад організації навчального процесу під час педагогічних

практик; післядипломному – через самостійне опрацювання необхідної

методологічної літератури і впровадження теоретичних положень до

практики шкільного чи вузівського навчання предмета або вивчення на

курсах підвищення кваліфікації відповідного матеріалу з дальшим

застосуваннямуВНЗ [534, с. 72].

Основні функції професійної діяльності викладачаможнаподілити на

загальнопедагогічні (інформаційна, мобілізаційна, розвивальна,

орієнтувальна) та загально трудові (проектувальна, конструктивна,

організаційна, комунікативна, дослідницька, організаційна) [90]. Отже, зміст

професійної діяльності викладача охоплює виконання сукупності

взаємопов’язаних і взаємозумовлених функцій, основними з яких є

навчальна, дослідницька, виховна й організаційно-технологогічна. Усі

функції мають сприйматися в єдності, проте у багатьох викладачів одна

частинаїх може важити більше, ніж інша. Таким чином, праця викладача

ВНЗ, поєднує в собі педагогічну і науково-дослідницьку діяльність, а це

передбачаєоволодінняяк педагогічними, так і дослідницькими здібностями,

атакож наявність певних особистісних якостей тасоціально-психологічних

рисособистості.

МиподіляємодумкуМ. Голованя, згідноз якоюструктурапрофесійної

компетентності викладача ВНЗ як особистісного утворення складається з

мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, ціннісно-рефлексивного,

емоційно-вольового компонентів. Ці компоненти щільно пов’язані між

собою. Охарактеризуємокороткозмісткожногокомпонента[90, с. 79].

Мотиваційний компонент віддзеркалює ставлення особи до професійної
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діяльності, виражене вцільовихнастановах. Складниками цьогокомпонента

є потреба у професійній діяльності, прагнення до творчої наукової і

навчально-методичної діяльності, інтерес до виховної роботи, пізнавальні,

професійні й творчі мотиви, які впливають на цілепокладання в процесі

професійної діяльності. Основу мотиваційного компонента становлять

мотивація досягнень, показники професійного самовизначення та

професійної спрямованості.

Когнітивний компонентохоплює теоретичні (декларативні) й

технологічні (процедурні) знання, зокрема: методологічні знання – знання

загальних підходів, принципів, закономірностей розвитку, навчання і

виховання студентської молоді; теоретичні знання з фахової наукової

дисципліни; сукупність знань, необхідних викладачеві ВНЗ для виконання

посадових обов’язків; знання, які складають основу педагогічної діяльності

викладача ВНЗ; знання ІТ, їх можливостей для розв’язання задач із

предметної галузі в навчальному процесі; креативність, гнучкість,

критичність, системність, мобільність, оперативність мислення.

Діяльнісний компонент охоплює такі складові: досвід пізнавальної

діяльності, зафіксований у вигляді його результатів – знань у фаховій

науковій галузі; досвід здійснення відомих способів діяльності як уміння

діяти за зразком; досвід творчої діяльності як уміння приймати ефективні

рішення в проблемних ситуаціях; досвід здійснення емоційно-ціннісних

ставлень як сформованість особистісних орієнтацій. Цей компонент

ґрунтується на загальних прийомах і способах інтелектуальної діяльності

(аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизація) та

загальних і специфічних (опосередкованих комп’ютером) уміннях роботи з

даними, які сукупностановлять інформаційні вміння. Діяльніснийкомпонент

євзаємопов’язанимкомплексомсформованихумінь і навичоквикладача, що

дає йому змогу якісно виконувати посадові функції. Серед професійних

умінь викладача вищої школи виділяють проектувальні, конструктивні,

інформаційні, організаторські, комунікативні, фасилітаційні, дослідницькі,
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виховні тощо[481].

Ціннісно-рефлексивний компонентпоєднує в собі такі складники:

сукупність особистіснозначущихйцінніснихпрагнень, ідеали, переконання,

погляди, ставленнядопродуктуі предметадіяльності упрофесійнійсфері та

сфері взаємин; розуміння професійної компетентності як однієї з провідних

професійних і соціальних цінностей; адекватнаоцінкасвоїх можливостей у

професійній діяльності; наявність особистої позиції щодоприйнятихрішень

у професійній діяльності; здатність брати на себе відповідальність за

прийняті рішення у професійній діяльності; прагнення до самоактуалізації,

саморозвитку, постійної роботинадсобоюупрофесійнійсфері, професійного

самовдосконалення; здатність адекватно орієнтуватися в інноваціях;

здатність до рефлексії у професійній діяльності; самоаналіз і самооцінку

професійної діяльності; здатність адекватнооцінюватиособисті досягненняу

професійнійсфері, свійрівень професійної компетентності; уміннявизначати

переваги й недоліки своєї компетентності у професійній сфері; вміння

визначати резерви свого подальшого професійного зростання; уміння

регулюватисвоюпрофесійнудіяльність і ставленнядонеї.

Принагідно зазначимо, що рефлексія є процесом осмислення,

самоаналізу і самооцінки особою своєї діяльності, уточнення засобів її

організації, визначення наоснові особистого досвіду оптимальних методів і

прийомів роботи. Завдяки рефлексії людина відстежує цілі, процес і

результат своєї діяльності щодо оволодіння професійними

компетентностями, а також самоусвідомлює внутрішні зміни, які в ній

відбуваються, пізнає себе як особистість, що формується. Рефлексія дає

змогу виявити і подолати суперечності, що виникають у житті людини між

знаннями і поведінкою, бажаним, можливим і дійсним. Завдяки

рефлексивномумеханізмулюдинапереходить нанові рівні свогорозвитку.

Емоційно-вольовий компонент охоплює такі складові: здатність

розуміти свій емоційний стан у різноманітних професійних ситуаціях, із

гідністю переживати невдачі в роботі, відсутність її результату;
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цілеспрямованість дій у професійному середовищі; терпіння і володіння

собоюв ситуаціях невизначеності; наполегливість у досягненні поставленої

мети в професійній сфері; впевненість у виборі та реалізації способів

діяльності; наполегливість у досягненні цілей самоактуалізації і

саморозвитку; прояввольовихзусиль прирозв’язанні навчальнихі наукових

проблем; виявлення ініціативності, сміливості, принциповості в розробленні

таздійсненні навчальнихі науковихпроектів. Емоційно-вольовийкомпонент

вирізняється прагненням особи до подолання труднощів і наявністю

емоційногонастрою, пов’язаногоз успішноюдіяльністю.

На нашу думку, викладачі не завжди готові до інтеграції змісту

професійної підготовки майбутніх фахівців. Усталена традиція суто

предметної підготовки викладачів, зумовлює їхню неспроможність і

небажання вийти за межі власного предмета, орієнтуватися на професійні

потреби студентів (викладачі не спеціальних дисциплін) або брак у них

внутрішніх можливостей, аби відмовитися від вузькопрофесійного підходу,

що призводить до нехтування фундаментальної підготовки студентів

(викладачі фаховихдисциплін).

Такі підходи до вузівського навчання можуть не тільки завдавати

шкоду студентам у їхньому професійному розвитку, а й спричиняти

професійневигоранняі деградаціювикладачів-практиків.

У першому випадку викладачі викладають навчальний матеріал за

академічноюсхемоюсвоєїдисципліни. Міжпредметні зв язки тапрофесійне

спрямування змісту навчального матеріалу часто репрезентуються лише у

додаткахдонавчальнихпрограм. У другому випадку в студентів, зокремау

майбутніхІТ-фахівців, послаблюєтьсяфундаментальнаскладовапрофесійної

підготовки, якає вкрай важливоюз огляду нашвидкий розвиток і постійне

оновленняІТ-галузі. Тим-тонабуваєваги проблемапідготовки викладачадо

інтеграції зміступрофесійної підготовкимайбутніхІТ-фахівців.

Окрім того, застосування інтегративного підходу до вибору методів,

формі засобів навчаннядаєзмогуорганізовувати навищомурівні лекційні,
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лабораторні й практичні заняття, самостійну роботу студентів, курсове і

дипломнепроектування. З цієюметоюшироковикористовуютьсяколективні

формипізнавальної діяльності (парнаі груповаробота, рольові йділові ігри)

з урахуванням особистісних характеристик при розробленні індивідуальних

завдань і виборі формспілкування; упроваджуютьсярізні форми й елементи

інтерактивного, проблемного навчання, сучасних аудіовізуальних засобів,

технічних та інформаційних засобів; удосконалюється зміст професійної

підготовки. Водночас у викладача виробляються відповідні навички

організації управління колективною та індивідуальною навчальною

діяльністюстудентів[289, с. 125].

Методвиражаєдіяльність з позиції процесу, томувінєпроцесуальною

характеристикою діяльності. Але не будь-який процес є методом. Метод

виступаєнормативноюмоделлюпроцесудіяльності тавизначає, якпотрібно

діяти найбільш раціонально й оптимально у процесі вирішення відповідних

задач [460, с. 270].

Метод навчання– поняттяскладне і багатозначне. Уважаємонате, що

через брак методів не можна “…досягти поставленої мети, реалізувати

намічений зміст, наповнити навчання пізнавальною діяльністю. Метод –

серцевина навчального процесу, що пов’язує ланку між запроектованою

метоюі кінцевимрезультатом. Йогороль всистемі “мета– зміст – методи–

форми– засобинавчання” євизначальною” [401, с. 470]. Нині відсутнєєдине

тлумачення суті цієї педагогічної категорії. У перекладі з грецької “метод”

означає “шлях дослідження, теорія, спосіб пізнання”, тобто засіб, знаряддя,

певнадія, прийомабосистемаприйомів, задопомогоюякихдосягають якоїсь

мети або виконують конкретне завдання. Етимологічно метод пов’язаний із

значенням, яке маєметодологіяабометодикадослідження. Але досить часто

встановлюються спільність між ним і способом подачі інформації. Це

принциповоміняєі спрощуєзмістбудь-якогонавчання, тобтопризводить до

нерозуміннясуті речей.

У педагогіці дискусійним уважається питання розкриття сутності
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методів навчання і їх класифікації. Метод навчання – це апробована і

систематичнофункціонуючаструктурадіяльності викладачіві студентів, яка

свідомореалізуєтьсяз метоюздійсненнязапрограмованихзмінвособистості

студента. Про цінність методу навчання свідчать характер діяльності

викладачів і студентів та специфіка дидактичних засобів, які доповнюють

абозамінюють деякі дії. Методуважають такожформою, перебігомнавчання

абозасобомвикладання. Утім, метод не єформоювикладання і навчання, а

поняття “форма” означає зовнішній, організаційний бік процесу навчання

[372].

Детальний аналіз методів навчання у контексті їх інтеграції здійснила

О. Білик [43], зокремадослідниця обґрунтувалапедагогічні умови інтеграції

методівнавчанняфаховихдисциплін, асаме:

1. Потвердження інтеграції методів навчання в контексті

закономірностей і принципів професійної дидактики. У будь-якому акті

навчальної діяльності завжди поєднуються кілька методів. Методи ніби

проникають одинводного, характеризуючизустріч однуі тусамувзаємодію

викладачаі студентів. Заінтегративногопiдходудонавчаннязастосовуються

всі методи навчання. Однак їх можливості значно зростають унаслідок

розширення понятійного й операційного апарата та збільшення кількості

елементів рiзнопредметних знань. У дисертаційній роботі О. Білик

конкретизовано принципи спеціалізації, варіативності, ефективності,

репродуктивності, проблемності, професійної актуальності в контексті

застосуванняїхдоінтеграції методівнавчанняфаховихдисциплін.

2. Забезпечення органічного зв’язку методів навчання зі змістом і

цілями вивчення фахових дисциплін. Створюючи умови для композиційної

побудови, передачі й засвоєння змісту навчання, атакож для установлення

зворотного зв’язку в навчальному процесі, метод є не лише засобом

реалізації діяльності викладача і студента, а й формою цього засобу –

формою руху змісту і процесу навчання. Серед усіх залежностей, що

визначають побудову і вибір методів навчання, на першому місці – їх
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відповідність цілям і змісту освіти. Мета формує внутрішній зв’язок між

усіма методами. Зв’язки між методами визначають взаємодоповнюваність,

характер і організаціюдіяльності студентів. Інтеграціязнань відіграєзначну

роль уформуванні фаховихзнань і залежить відтипунавчальногозакладута

відумінь викладачіввибиратиі поєднуватиметодинавчання. Вибір останніх

визначаєтьсялогічноюструктуроюзмістунавчальної інформації.

3. Поєднання внутрішньої (структурні компоненти у межах одного

методу) та зовнішньої (поєднання окремих методів) інтеграції методів

навчання фахових дисциплін. У дидактичній структурі кожного методу

розрізняють низку загальних компонентів (прийоми, дії, операції), які в

кожнійконкретнійпедагогічнійситуації потребують відповідногопоєднання

і певної послідовності застосування.

4. Конкретні методики інтегрованого навчання, розроблені на основі

інтегративного підходу, рекомендується застосовувати для професійної

підготовки майбутніх ІТ-фахівців. Зокрема, мовимо про методику інтеграції

методів навчання в межах окремої класифікації (за джерелами отримання

знань; за дидактичними цілями навчання; за рівнями введення у творчу

діяльність). У внутрішньомуконтексті цяметодикапередбачаєвикористання

методів, які близькі до методів цього виду професійної діяльності, а в

зовнішньому– перехідвідрепродуктивної допродуктивної діяльності.

Інтеграція методів навчання на основі методу домінуючої діяльності

охоплюєпсихологічні методи активізації мислення використовується(група

психологічних методів активізації мислення за такою схемою: домінанта –

метод мозкової атаки + методи синектики + евристичні методи + метод

фокальних об’єктів + банк ідей), метод мозкової атаки, метод синектики як

різновид мозкової атаки, метод фокальних об’єктів, метод евристичних

прийомів, ситуаційний метод з елементами методів випадковостей, проб і

помилок, метод аналізу конкретної ситуації та метод комп’ютерного

моделюванняз елементамивіртуальнихметодівсучасної педагогіки.

Беремодоуваги, щоінтеграціяметодівнавчаннянаоснові їхструктур
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передбачає урахування структури кожного з методів, можливі різновиди

структур та умови їх доцільного використання. Тобто йдеться про

визначеннятого, які прийоми, дії таоперації викладачаі студентівпоєднуєв

собі тойчиіншийметоді якаїхпослідовність більшоюміроюраціональнав

різнихпедагогічнихситуаціях.

Інтеграція методів навчання за його формами охоплює різновиди

лекцій у контексті інтеграції цих методів, семінарські заняття, метод

“круглого столу”, практичні й лабораторні заняття, а також методи

контролю.

Формування інтегративних блоків на базі проблемних методів

навчання з використаннямприйомів творчості ґрунтується напродуктивних

методах навчання – когнітивних, пізнавальних і креативних (за

класифікацієюА. Хуторського). Наоснові інтегративного підходу групуємо

когнітивні методи навчання в такі інтегративні блоки: інтегративне бачення

(методи емпатії, смислового, образногоі символічногобачення); евристичне

дослідження (методи евристичних запитань, порівняння, спостереження,

аналіз фактів, емпіричне дослідження); конструювання (методи

конструювання понять, правил, теорій, гіпотез, “мандрів” у майбутнє);

прогнозуваннятааналіз (виявленняі корекціяпомилок).

Інтегруюче поняття – це комплексне фундаментальне поняття, що

знаходиться в полі зору кількох чи всіх навчальних дисциплін, що беруть

участь в інтеграції; на основі цього поняття встановлюються інтеграційні

зв’язки. Особливістю інтеграції професійної підготовки як процесу її

здійснення є оволодіння комплексними поняттями базових дисциплін для

розв’язання професійних проблем, тобто формування реальних професійних

компетентностей. Інтегрованенавчальнезаняттявідрізняєтьсявідіншихтипів

занять передусім специфікою (широтою, полідисциплінарністю) матеріалу,

якийнаньомувивчається. Предметоманалізуйобговореннянаінтегрованих

заняттяхєбагатоаспектні об’єкти; інформація проїхсуть міститься у різних

навчальнихдисциплінах [289, с. 130]. Поетапне введення у предмет суміжних
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професійноорієнтованих знань сприяє максимальному використанню

прикладних можливостей навчального курсу. Це можнареалізувати завдяки

розв’язуванню завдань з міжпредметним змістом, виконанню комплексних

практичнихзавдань, застосуваннюпроблемнихситуаційз одногопредметана

заняттях з іншого, введенню задач із виробничим змістом на заняттях

фундаментальних дисциплін, формуванню уміння студентів самостійно

виконуватидослідницькі завданняміжпредметногохарактеру.

Проведення практичного заняття у формі ділової гри є своєрідним

майданчиком, наякомустуденти імітують виробничі й економічні ситуації і

таким чином відпрацьовують професійні навички. Практика проведення

діловихігор доводить необхідність застосуванняцьогометодунавчання для

формування адекватного уявлення про майбутню професійну діяльність

через свідоме, цілеспрямованезасвоєннястудентаминавчальногоматеріалуі

виробленняумінь використовуватийогодлярозв’язуванняконкретнихзадач

економікиі виробництва. Діловугрудоцільновпроваджуватипіслявивчення

основнихрозділівкурсуматематичної дисципліниабокурсувцілому[521].

Зростаєвагаінтеграційної гри як діяльності, “…предметнаформаякої

побудована на змісті теорії низки дисциплін щодо здійснення функцій

суб’єктапід час виконання його ролі тавзаємодії з іншими суб’єктами, що

відбувається у модельованихоб’єктивнихумовахі стосунках, відповіднодо

професійної практики, спрямована на формування системних знань і

особистіснихякостей” [326, с. 28].

Особливої уваги у підготовці майбутніх ІТ-фахівців вимагають

інтегровані метапредмети як результат інтеграції змісту професійної

підготовки. До змісту освіти вводяться і системні, ідейно-понятійні факти –

“знання про знання”, і “метазнання”, а ще – несистемні факти (зокрема,

“знання про незнання”), але з підтримкоюприродного прагнення студентів

осягнутисуть кожногознання, через використання, наприклад, узагальнених

планівпізнання.

Урахування специфіки формування понять, загальних для низки
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споріднених й істотно різних навчальних дисциплін, тадодання їм статусу

інтеграційних наукових понять органічно синтезує в собі інформацію з

кожної дисципліни [100]. Серед метанаукових дисциплін і відповідно

навчальних метапредметів можна вирізнити два основні типи: природні й

штучні. Доприродних, які склалисязаосновноюідеєюметанауки, залічують

фізику, математику чи біологію. Штучні метанауки вирішують конкретні

завданнянапевномуетапі розвиткусуспільстваі найчастіше реалізуютьсяу

такзванихгібриднихнауках.

Якщо використаємо для опису й оцінювання тотожних результатів

поняття “міжпредметні зв’язки”, то порушимо внутрішнюлогіку освітнього

руху студентів, чиє пізнання розгортається щодо єдиних фундаментальних

об’єктів, а не різних навчальних курсів. Необхідні стійкі предметні

конструкції, що дають змогу системно планувати і вибудовувати процес

навчання. Застосовувати до дисциплін, що створюються, поняття

“інтегрований курс” було б хибно, оскільки під цим поняттям розуміється

взаємопов’язана єдність традиційних шкільних дисциплін. Утім у нашому

випадкуйдетьсяпропринциповоінший рівень конструюваннязмістуосвіти

– метарівень.

Для розв’язання розглядуваної проблеми введенопоняття навчального

метапредмета – предметно оформленої освітньої структури, зміст якої

ґрунтується на системі фундаментальних освітніх об’єктів [521, с. 207]. До

метапредмета ставляться ті самі вимоги, що й до звичайних навчальних

курсів і їх розділів: єдність цілей, змісту, видів діяльності, форм і методів

навчання, способівперевіркийоцінюваннярезультатів.

Специфіка метапредметів полягає у гнучкішому способі побудови їх

змісту, в можливості його оперативного перекомпонування, побудови на

його основі нових метапредметних структур. Метапредмет не завжди

вивчаєтьсяпротягомусьогонавчальногороку, вінможе входитивструктуру

звичайногонавчальногокурсу, матистатусметапредметної темиаборозділу.

Важливо, щоб загальна сукупність як метапредметів, так і звичайних
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навчальних дисциплін охоплювалавесь комплексзагальноосвітніх галузей і

забезпечувалаумовидляцілісної гармонійної освіти.

Зміст метапредмета групується навколо системи фундаментальних

освітніх об’єктів. У сферу розгортання кожної вузлової точки метапредмета

може входити різний обсяг пізнавальних питань. У процесі освіти студента

обсягцихсфер безперервнозбільшується, таксамоякпоглиблюютьсязнання

і нагромаджуєтьсяособистийдосвід.

Фундаментальні об’єкти (по-іншому – першодумки), слугують

джерелами освіти людини протягом усього її життя. І людина, що

формуєтьсяі пізнає, завждибуде повертатисядоголовнихпонять і проблем,

які вважаютьсявічними[521].

Побудовуі наукове обґрунтуваннянавчальнихметапредметівдоцільно

здійснювати, на нашу думку, на основі єдності двох загальнонаукових

підходів: інтегративноготасистемного. Знаннєваосновадляінтеграції може

бути різною, однак потрібно науково обґрунтувати вибір компонентів таїх

взаємозв’язків. Формування метапредметів передбачає перш за все

ґрунтовний аналіз змістунавчальногоматеріалу, реальнуоцінкуможливості

вписування цього змісту в наявний час навчання, а також розгляд усього

обсягу навчального матеріалу з позиції майбутньої професії студента

технічногоуніверситету.

Інтегрований метапредмет як спеціальний інтегрований курс

(інтегрований спецкурс) має своєю передумовою насамперед інтеграцію

значногообсягунавчальногоматеріалуі кількохосновнаукчигалузейзнань.

Це ослаблює внутрішні інтегративні зв’язки, однак посилює гнучкість цієї

метаструктуризнань йуможливоюєформуванняваріативнихкурсів. Основна

ознакаметапредмета– “комплексний характер інтеграції”. Требазважати на

те, що “…метапредмет може мати найрізноманітніші структури, його

елементами у різних комбінаціях можуть бути як окремі дисциплінарні чи

предметні курси або інтегровані курси, так і окремі теми чи розділи різних

наук. Основою його є завжди єдина дидактична мета. Саме інтегративні
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чинники спроможні регулювати співвідношеннязнань з різнихдисциплін та

забезпечитиїхсумісність” [70, с. 36].

У теорії пізнання складних систем укрупнення розглядається як

загальнонаукова категорія. Воно дає змогу найбільш прийнятим способом

отримувати істотну частину інформації про складну систему. Укрупнення

означаєне об’ємне збільшеннясистеми, аспосіб розглядуїї ширшомуплані,

побудову простої модифікації об’єкта, що вивчається, зі збереженням його

властивостей. Механізмом здійснення такого укрупнення вважається

узагальнення, а методом і засобом – спрощення, яке перетворює систему

шляхомзниженняїї складності.

Інтеграція змісту метапредмета має подвійну мету: показати

взаємозв’язок явищ природи, техніки і культури та сприяти формуванню

цілісної системипрофесійнихзнань майбутньогофахівця. Інтегровані форми,

методи і засоби навчання, що застосовуються в одному предметі,

розширюють межі пізнанняі формують творчийстиль мислення.

Поняття “науково-методичне забезпечення” не має чіткого наукового

обґрунтуванняупедагогічнійнауці, хоч і наявне унормативнихдокументах.

У більшості випадків пропонується лише перелік дидактичних, наукових,

навчальнихі методичнихматеріалівтаматеріальнихзасобів. Визначають три

компоненти поняття “науково-методичне забезпечення”: “забезпечення”,

“наукове забезпечення”, “методичне забезпечення” [535]. Забезпечення

передбачає оптимальне функціонування навчального процесу на всіх його

етапах. Під поняттям “наукове забезпечення” розуміють теоретичні основи

забезпеченнянавчальногопроцесу. Сюди належать компоненти різнихнаук:

педагогіки, управління, психології, наукознавства, прикладних наук тощо.

Набагато складнішимє поняття “методичне забезпечення”, якому надається

не лише науковий відтінок (методична наука), а й практичний (конкретні

розроблення, рекомендації, матеріали, засоби забезпечення навчального

процесу). Науково-педагогічнадіяльність стосуєтьсянауковогозабезпечення,

а практична – методичного. Водночас у науковому забезпеченні є елемент



372

емпірики, а в методичному – складова одиниця теоретичних основ

методичної науки.

Розвиток науково-методичного забезпечення інтеграції змісту

професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців має сприяти підвищенню

якості самостійної роботи студентаіз засвоєння знань, умінь і навичок при

вивченні не лише конкретних дисциплін освітньо-професійних програм, ай

відповідних інтегрованих курсів та метапредметів. Для цього необхідно

створити бази даних, що містять матеріали, які стосуються навчальної,

наукової і методичної діяльності за діючими навчальними дисциплінами;

сформувати комплекс навчально-методичних матеріалів для викладання

інтегрованих курсів і метапредметів; розробити матеріали для підготовки

викладачів до інтегрованого навчання студентів у першу чергу на базі

загальнокомп’ютернихтапрофесійнихдисциплінтощо.

До основних завдань розроблення науково-методичного забезпечення

інтеграції змістумайбутніхІТ-фахівцівналежать:

 добір матеріалів індивідуальних семестрових завдань для самостійної

роботистудентівтавиконанняконтрольнихробіт;

 забезпечення логічної послідовності створення науково-методичних

розроблень таупровадженняїхупрактику;

 забезпечення навчально-методичними матеріалами, узгодженими для

всіхступенівнавчання;

 підвищення професійного рівня викладачів та розвиток науково-

технічної танауково-педагогічної творчості;

 створенняінтегрованихнавчальнихпланів;

 розроблення методичних матеріалів для самостійного опрацювання

фахової літератури, написаннякурсовихробіті дипломнихпроектів.

 створення і апробація науково-методичної та навчальної літератури,

удосконаленнянавчальнихпрограм;

 формування науково-методичної бази для залучення студентів до

науково-дослідної роботи.



373

Викладені вище положення конкретизуємо на прикладі спеціалізації

“Комп’ютерна графіка і дизайн” за спеціальністю “Комп’ютерні науки та

інформаційні технології” галузі знань “Інформаційні технології”.

Обґрунтування спеціалізації “Комп’ютерна графіка і дизайн” за

спеціальністю “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”.Першою

системоюкомп’ютерної графікибуласистемаSketchPad(Sketch– ескіз, Pad–

блокнот, англ.), яку розробив у Массачусетському технологічному інституті

І. Сазерленд у 1963 р. Але ця система тільки ілюструвала можливості

комп’ютерної графіки, але не використовувалася для вирішення прикладних

через обмеженні потужності комп’ютерів. Користувацький інтерфейс

тогочаснихсистембувскладним, отожз комп’ютерноюграфікоюпрацювали

лише ІТ-професіонали. Із середини 1980-х років комп’ютерна графіка з

інструмента професіоналів перетворилась у загальнодоступний засіб, який

забезпечував користувачам зручний і гнучкий інтерфейс при вирішенні

прикладнихзадач.

Комп’ютерна графіка – це сукупність методів і засобів уведення,

відображення, редагування, перетворення тадокументування накомп’ютері

графічної і символьної інформації для вирішення прикладних задач. Під

графічною інформацією розуміють моделі об’єктів і їх зображення.

Комп’ютернаграфікавикористовуєтьсямайжеувсіхнауковихтаінженерних

дисциплінах для наочності й сприйняття, передачі інформації. Кінцевим

продуктом комп’ютерної графіки є зображення, яке використовується в

різних сферах, наприклад може бути технічним кресленням, ілюстрацією

щодокерівництваз експлуатації, діаграмоютощо.

Зауважимо, що комп’ютерна графіка в процесі свого становлення

закономірно орієнтується на гуманітарне світобачення, розвиток

гуманістичногостилюмислення новогопокоління ІТ-фахівців. Ця ІТ-галузь

ґрунтується на вивченні проектної методології, методів структурної

організації форми, соціально-культурних принципів, можливостей свого

технологічноговпровадженняувиробництво.
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При виготовленні будь-якого виробу потрібна документація, яка в

процесі традиційного проектування виконується у вигляді текстів,

розрахунків і графічних розроблень. При цьому креслярські роботи, за

оцінками фахівців, становлять близько 70% загальної трудомісткості

проектної діяльності. Томуодниміз засобівзниженнясобівартості проектних

витрат є зростання продуктивності графічних робіт. Використання систем

автоматизованого проектування на базі ЕОМ, одного з основних напрямів

підвищення продуктивності й поліпшення якості графічних розроблень, дає

змогузбільшитипродуктивність креслярськихробіт у2,5 – 3 разипорівняно

з роботоюзакульманом.

Спочатку комп’ютерна графіка виконувала функції, пов’язані з

задоволеннямзапитів і потреб автоматизованогопроектування. Тождесятки

років уважалося, щообслуговуванняцієї галузі і єкомп’ютерноюграфікою.

Розвиток комп’ютерної графіки створив новий образотворчий

інструментарій, якийпривернувувагудизайнеріві фахівцівуіншихгалузях,

якзасіб виробництва(видавничасправа, будівництвойін.).

Звичайно, людиназвикладоієрархічної побудови зображень, і длянеї

істотно, щозображенняскладаєтьсяз компонентів, які своєючергоюмістять

компоненти нижчого рівня. Такі засоби притаманні лише потужним

графічним комп’ютерним системам. Уведення графічної інформації з носія

(креслення) із завданням ієрархічної побудови виконується за допомогою

спеціальних кодових планшетів. Поширеним засобом уведення графічної

інформації є сканер. На цьому рівні уведення зображень виконується

більшість завдань у поліграфічній галузі. Проте для роботи з кресленнями

реальногооб’єктаабопроектуванняпотрібні досконаліші засоби.

Під системою комп’ютерної графіки розуміють сукупність апаратно-

програмних засобів, які дають змогу вводити, відображати, редагувати,

перетворювати і документувати на комп’ютері графічну і символічну

інформаціюдлявирішенняприкладнихзадач.

Апаратно-програмні засоби можнарозглядати як сукупність предметів
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і способів дій, які використовуються з метою програмного забезпечення,

зокрема: теоретичного (теоретичний, математичний апарат, що лежить в

основі комп’ютерної графіки); технічного (апаратні засоби, що

перетворюють інформаціюз візуальної формиукомп’ютернуі взворотному

напрямі, а також працюють з інформацією у комп’ютерній формі);

програмного(виконанняфункційсистеми); мовного, чилінгвістичного(мова

реалізації – мова програмування для створення програмного забезпечення;

мовавзаємодії – встановлення зв’язку між користувачемі комп’ютеромпри

вирішенні прикладних задач); інформаційного (бази даних і бази знань

системи); організаційного(супроводженнясистеми).

Доступність комп’ютерної графіки забезпечують персональні

комп’ютери, які мають достатньо гнучкі апаратурні та програмні засоби.

Програми, за допомогою яких уводиться, відображається, редагується,

перетворюється, зберігається і документується графічна та символічна

інформація, визначаються як графічні редактори. Зараз будь-яка операціна

система(ОС) інтегруєяк складовуграфічний редактор. Наприклад, оболонка

WINDOWS 3 мала графічний редактор Paintbrush, а ОС WINDOWS-95 –

Paint. Наступні версії ОС сім’ї WINDOWS також обладнано відповідними

засобами. У сучасний текстовий процесор MicrosoftWord убудовано досить

потужний векторний графічний редактор. Графічні засоби наявні вExcelй в

іншихпрограмнихкомплексахофісногопризначення.

Існують спеціалізовані графічні системи, що є потужними системами

для автоматизованого проектування сучасних технічних засобів. На

потужних IBM-комп’ютерах (ES-9000) – це CATIA; такі системи наявні на

SiliconGraphic. Нижче подано перелік галузей використання комп’ютерної

графіки. У кожній з них комп’ютерна графіка, що має свої особливості,

забезпечена відповідними графічними редакторами та спеціалізованими

графічнимисистемами, середяких: автоматизоване проектування, видавнича

справа, офісні системи, кіной телебачення, веб-дизайн таІнтернет, системи

обробкиінформації (imageprocessing).



376

Сучасний ринок праці створює широкий спектр можливостей для

фахівців у галузі дизайну і веб-технологій. Таких спеціалістів потребують

рекламні агентства, відділимаркетингу, видавництва, друкарні, веб-студії.

Фахівець може циклічностворюватифірмовийстиль: від розроблення

концепції до підготовки гайдлайнів і бренд буків разом із розробленням

фірмової стилістики, корпоративних елементів дизайну та фірмових

персонажів; виготовлятимакетививісок, постерів, рекламнихщитівтаіншої

зовнішньої та внутрішньої реклами, використовуючи для цього засоби

плоскої і тривимірної графіки разом із візуалізацією майбутньої рекламної

продукції у реальній дійсності; здійснювати професійне фотознімання з

використанням цифрових технологій разом із пост-обробкою та

ретушуванням знімків; створювати високоякісні портрети, пейзажні та

панорамні світлини, здійснювати нічне знімання, макрознімання та

створювати фотографічні колажі; виготовляти макети поліграфічнихвидань:

газет, журналів, книг, рекламної поліграфічної продукції разом із

підготовкою видання до друку; проектувати і створювати статичні й

динамічні веб-сайти в Інтернеті: від найпростіших сайтів візитівок до веб-

порталів та Інтернет-магазинів; застосовувати на практиці технології

просуванняі монетизації веб-сайтів; виготовляти інтерактивні елементи веб-

сторінок, динамічне меню та елементи управління, а також вбудовувати

відеофрагменти до веб-сторінок із використанням технології AdobeFlash;

створювати й обробляти відеоролики, поєднувати і синхронізувати

відеоматеріал зі звуковимрядом, керувати технічнимпроцесомозвучування

відеороликів; створювати реалістичні тривимірні зображення з

використаннямновітніх професійних технологій моделювання і візуалізації;

проектувати інтер’єри й екстер’єри приміщень і будівель, реалістично

візуалізувати їх відповідно до реальної дійсності; створювати комп’ютерні

мультфільми з використанням дво- чи тривимірної анімації тапрофесійних

спецефектів.

На сучасному етапі поширені такі ІТ-спеціальності: графічного

дизайнера, ілюстратора, веб-дизайнера, HTML-кодера, оптимізатора веб-

сайтів, флеш-аніматора. Також можна працювати у сферах Інтернет-
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маркетингу, 3D-дизайну, дизайну інтер’єрів, 3D-анімації, відеомонтажу

тощо.

За аналізом спеціалізації “Комп’ютерна графіка і дизайн”

(спеціальність “Комп’ютерні науки таінформаційні технології” галузі знань

“Інформаційні технології”) буловизначеноїї компетентності (табл. 4.1).

Таблиця 4.1
Компетентності спеціалізації “Комп’ютернаграфікаі дизайн”

Інструментальні компетентності
Цифровафотографія
Фірмовийстиль
Інтернет-технології
Ергономікатапромоушнвеб-сайтів
Рекламнийдизайн
Інструментарійкомп’ютерної графікиAdobePhotoshop / Illustrator
Підготовкамакетівдодруку

Загальнопрофесійні компетентності
Художняреалізаціявмалюнку
Історіямистецтва
Теоріядизайну
Основиайдентики
Основитипографіки
Креативурекламі
Основианімації

Спеціалізовано-професійні компетентності
Професійнакомп’ютернаграфікаAdobePhotoshop / Illustrator
ВидавничасистемаQuarkXPress
ВидавничасистемаAdobeInDesign
Розробленнявеб-сторінокзасобамиXHTML / CSS
СистемиуправлінняконтентомJoomla, WordPress
Створенняанімації з використаннямтехнології Flash
СистемаавтоматизованогопроектуванняAutodesk,AutoCAD
СертифікаціяAutodeskAutoCAD
Моделюваннявсередовищі Autodesk, 3dsStudioMAX
Анімаціявсередовищі Autodesk, MAYA
Сертифікація3D StudioMAX таMAYA
ОбробкавідеотазвукувAdobeAfterEffects
Комплекснийкомпозитингвідео, звукутаспецефектів.
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Соціально-особистісні компетентності
Креативність
Чіткість і логікамислення
Творчауява
Винахідливість
Естетичнийсмак

Зміст навчального матеріалу за спеціалізацією “Комп’ютерна графіка

та дизайн” передбачає вивчення низки дисциплін, які умовно можна

розподілитинатригрупи:

1. Дисципліни технічного характеру (інструментарій комп’ютерної

графіки AdobePhotoshop / Illustrator; професійна комп’ютерна графіка

AdobePhotoshop / Illustrator; видавничі системиQuarkXPress і AdobeInDesign;

підготовка макетів до друку; розроблення веб-сторінок засобами XHTML

/ CSS; обробкавідеотазвукувAdobeAfterEffects).

2. Дисципліни мистецькогохарактеру (художняреалізаціяв малюнку;

історіямистецтва; теоріядизайну).

Інтегративні комплекси знань і вмінь (цифровафотографія; креатив у

рекламі; ергономіка та промоушн веб-сайтів; моделювання в середовищі

Autodesk3dsStudiomax).

У процесі вивчення дисциплін технічного характеру формуються

інструментальні й загальнопрофесійні компетентності (інструментарій

комп’ютерної графіки Adobe Photoshop / Illustrator; професійнакомп’ютерна

графікаAdobe Photoshop / Illustrator; видавничі системи QuarkXPress і Adobe

InDesign; підготовка макетів до друку; розроблення веб-сторінок засобами

XHTML / CSS; обробка відео та звуку в AdobeAfterEffects). У результаті

формуються спеціалізовано-професійні та соціально-особистісні

компетентності.

Успішну підготовку майбутнього ІТ-фахівця спеціалізації

“Комп’ютерна графіка і дизайн” визначають такі компетентності:

фундаментальнапрофесійнапідготовка; мистецькапідготовказ урахуванням
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сучасних інновацій; професійно спрямована психолого-педагогічна

підготовка.

Інтегративний зміст професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців

зазначеної спеціалізації став важливою передумовою формування фахових

компетентностей.

Зазначене стало засадами розроблення моделіметодичної системи

професійної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну, яка

спрямовананаформуванняінтегративнихкомплексівзнань і вмінь – цифрова

фотографія, креатив у рекламі, ергономіка та промоушн веб-сайтів,

моделювання в середовищі Autodesk 3ds StudioMax) (рис. 4.5). Методичним

забезпеченням системи є електронні навчально-методичні комплекси, що

охоплюють вивчення теоретичних засад комп’ютерних технологій, пакетів

комп’ютерної графіки AdobeIllustratorCS, CorelDraw 12, AdobePhotoshopCS,

пакетапрезентацій MicrosoftPowerPoint, MacromediaFlash 8, Discreet3DMAX

8, CuriosLabsPoser–7, CorelBryce6.

З огляду на значну залежність ІТ-фахівця, який вибрав спеціалізацію

“Комп’ютерна графіка і дизайн”, від технічного аспекту його професійної

підготовки, доцільно, на наш думку, інтегрувати мистецькі дисципліни у

формі метапредметів із можливістю у майбутньому диференціювати їх

відповіднодовимог вужчої спеціалізації. Дисципліни технічногохарактерує

своєрідними інтегрованими курсами, які часто потребують наукового

коригування і дидактичного обґрунтування, оскільки формуються відповідно

допрактичнихпотреб.

За використання інтегративних комплексів професійних знань і вмінь,

змістякихформуєтьсянаоснові інтегративно-проблемногопідходу, практико-

технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців щільно пов’язується з

професійною діяльністю в ІТ-галузі. Розроблено авторську систему

інтегративного змісту такого виду підготовки майбутніх ІТ-фахівців

спеціалізації “Комп’ютернаграфікаі дизайн” заспеціальністю“Комп’ютерні

наукитаінформаційні технології”.



Рис. 4.5. Компоненти методичної системи практично-технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну



Курс розрахований на ІТ-фахівців, які бажають підвищити свою

професійну підготовку в ІТ-галузі “Комп’ютерна графіка і дизайн”,

актуалізувати знання та оптимізувати робочі процеси в галузі графічного

дизайну, візуальнихкомунікаційі реклами.

Метакурсу

1. Підготовка ІТ-фахівця, який володіє ІТ-засобами створення

графічного контенту, мультидисциплінарними знаннями і навичками

(креативні технології, графічний дизайн, шрифти, робота з фотографіями,

виготовленняреклами, розробленнявізуальнихкомунікацій тощо).

2. Створення якісного портфоліо та розвиток навичок ефективного

проведенняпрезентацій.

Завданнякурсу

1. Засвоєння прийомів роботи з прикладними програмами (пакети

комп’ютерної графіки AdobeIllustrator CS, Corel Draw 12, AdobePhotoShop

CS; пакет презентацій MicrosoftPowerPoint, MacromediaFlash 8, Discreet3D

MAX 8, CuriosLabsPoser–7, CorelBryce6).

2. Роботанапрофесійномурівні з пакетомAdobeInDesign.

3. Розроблення широкого циклу електронного графічного контенту

(різні формати).

4. Розроблення і реалізаціядизайн-проекту.

5. Формуванняавторськогокреативу.

6. Планування ефективної взаємодії з групою, робота в умовах

дедлайнів.

7. Презентаціярезультатівроботи.

Програмакурсу(скороченийвиклад)

1. Комплекс теоретичних і практичних занять з вивчення пакетів

комп’ютерної графіки AdobeIllustratorCS, CorelDraw12, AdobePhotoShop CS

та пакета презентацій MicrosoftPowerPoint, MacromediaFlash 8, Discreet3D

MAX 8, CuriosLabsPoser–7, CorelBryce6.
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2. Комплекс теоретичних і практичних занять з вивчення бізнес-веб-

моделювання:

 проектуванняі розробленнязнаківі логотипівтафірмовогостилю;

 дизайнбагатосторінковихелектроннихресурсів(видань);

 дизайнзовнішньої реклами;

 скетчінг;

 дизайн-макетування;

 візуальні комунікації вдизайні йрекламі;

 типографікавдизайні йрекламі;

 методикикреативнихпроцесів;

 основиправаінтелектуальної власності;

 професійнакомунікаціявеб-дизайнера.

Рис. 4.6. Головна сторінка Комп’ютерної академії ШАГ

ОсновнимиположеннямиформуваннязмістусталаОПП майбутніхІТ-

фахівців спеціалізації “Комп’ютерна графіка і дизайн” за спеціальністю

“Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, яка в умовах ринкових

відносиннабуваєособливої соціокультурної ваги. Цейпроцесспрямовується

на формування професійно та особистісно значущих компетентностей,



383

творчихздібностей, мотивації тощо. Інтеграційнийпідхіддопобудовизмісту

підготовки, застосування якого обґрунтовано в попередніх розділах, можна

пояснити також і тим, що неможливо досягти рівня фундаментальної і

професійної фахової підготовки мобільного і конкурентоспроможного

фахівцябез належноготеоретичноготанауково-методичногосупроводу.

Рис. 4.7. Головна сторінка курсу підготовки Комп’ютерної академії ШАГ

Узагальнюючи, післяпроходженнянавчаннядизайнер повинензнатиі

вміти[282].

1. Графічні редактори компанії Adobe: Photoshop, Illustrator,

InDesign.

2. Навикималюнку, створенняескізів.

3. Теорія дизайну, брендінг і айдентика, робота з фірмовими

стилями.

4. Версткаі макетування.

5. Додрукарськапідготовка.

6. Web-дизайні web-кодінг, дизайні створенняweb-сторінок.

7. Створенняанімації вAdobeFlash.
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8. Юзабіліті тапошуковаоптимізаціявеб-сайтів.

9. Autodesk3dsMaxтаAutodeskMaya3d, проходженнясертифікації.

10. 3D-моделюваннятавізуалізація.

11. 3D-анімація, створеннякомп’ютернихмультфільмів.

12. Роботаз відеоі звуком.

Розроблений курсєвідкритимі динамічнимі як додаток доосновних

якостейІТ-фахівцяспеціалізації “Комп’ютернаграфікаі дизайн”, визначених

упопередніхрозділах, спрямованийнаформуванняконкурентоспроможності

тарівняйогопідготовленості відповіднодопопитунаринкупраці. Сучасний

ІТ-фахівець спеціалізації “Комп’ютерна графіка і дизайн” – це

проектувальник предметного світу, творець форми, здатний у визначеному

електронномуоб’єкті повноціннореалізувати уявленняі потреби замовника.

У перспективі галузь “Комп’ютерна графіка і дизайн” розвиватиметься під

упливом низки чинників. Серед них – суспільні, соціально-культурні

потреби; вимоги ринку праці й роботодавців; запити науки і мистецтва;

загальні вимоги системи професійної освіти, закладені у державних

документах; стандартипрофесійної освітитощо.

Висновкидочетвертогорозділу

Сутність інновацій у формуванні змісту освіти визначається, що по-

перше, застосуванням міждисциплінарного системного підходу з метою

створенняінноваційної системиінтегрованогозміступрофесійної підготовки

майбутніх ІТ-фахівців; по-друге, реалізація міждисциплінарного системного

підходу як якісно іншого технологічного підходу, до застосування знань,

сукупності способів побудовипрофесійної підготовкиІТ-фахівців; по-третє,

використанням системи професійної підготовки ІТ-фахівців із

прогнозованимивластивостями. Тобтойдетьсяпросистемно-цільовийрівень

проектування системи інтегрованогозмісту майбутніхІТ-фахівців з наперед

заданими властивостями. Це припускає принципово нове вирішення низки
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методологічнихі науково-методичнихзавдань.

Оптимальним напрямом формування змісту навчальних дисциплін є

інтеграція професійноорієнтованої та особистісноорієнтованої стратегії

моделювання змісту навчання Авторська система інтегративного змісту

професійної підготовки забезпечуєможливість постійногопоповненнязнань

та розширення практичних умінь і навичок, вироблення у студентів ВНЗ

якості і рис, фахівців через формування в них інтегрованих знань,

практичнихумінь і навичок.

Основними результатами інтеграції змісту професійної підготовки ІТ-

фахівців вважаємо такі: сформованість цілісної системи знань і вмінь

застосовувати свою професійну компетентність у професійній діяльності;

здатність до міждисциплінарного бачення і розв’язання професійних

проблем; спроможність самостійно інтегрувати знання і способи мислення;

вироблення навичок і вмінь виконувати професійно-творчу діяльність;

гнучкість аксіосфери майбутніх ІТ-фахівців, її відкритість для дальшого

розвитку. Результатом професійної освіти має стати не лише належна

кваліфікаціяІТ-фахівців, атакож їхняпрофесійнакомпетентність.

Доцільність використання інтегративного підходу зумовлена

необхідністюзабезпеченнянеперервності йцілісності професійногорозвитку

майбутнього ІТ-фахівця, поєднання традиційного й інноваційного в

професійному навчанні, розуміння інтеграції як сутнісної характеристики

освіти, орієнтації освіти кожного студента на самопізнання, саморозвиток,

самовихованняі самореалізацію.

Наявність фундаментальних знань, які можуть довгий час залишатися

правильними, даєлюдині змогурозвиватисяврізнихпрофесійнихнапрямах.

Недосконалість системи вищої освіти, так само як і відсутність системи

професійної перепідготовки, створює серйозні проблеми для багатьох

компаній, гальмуєрозвитокбізнесу.

Для подолання проблем, пов’язаних з підготовкою кадрів для

вітчизняної ІТ-галузі інформаційних технологій, необхідна системна
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взаємодія ІТ-освіти та ІТ-індустрії. Це свідчить про відродження практики

взаємодії вищихнавчальнихзакладів і ІТ-підприємств. З метоюпідвищення

конкурентоспроможності випускників ВНЗ та дальшого розвитку системи

їхнього працевлаштування вбачається необхідність розроблення програми

заходів, спрямованих на інтеграцію інтересів студентської молоді, ВНЗ і

роботодавців, із питань працевлаштування; використання зарубіжного

досвіду ВНЗ для підвищення рівня конкурентоспроможності ІТ-фахівців;

розроблення системи постійного оновлення і вдосконалення науково-

методичного забезпечення навчально-виховного процесу; створення

належних умов підтримки і мотивації викладачів і студентів до наукової

діяльності тощо.

Для інтеграції змісту практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-

фахівців встановлюється взаємозв’язок теоретичних і методичних основ

інтеграції, визначаються інтегративні чинники і досліджується їх уплив на

формуванняособистості кожногостудента.

Системно-цільовийрівень проектуваннясистемиінтегрованогозмістуз

наперед заданими властивостями передбачає принципово нове вирішення

низки методологічних і науково-методичних проблем. Оптимальним

напрямомформування системи практично-технічної підготовки є інтеграція

професійно та особистісно орієнтованої стратегій моделювання змісту.

Розроблення методичного забезпечення викладання основ комп’ютерної

графіки графічним дизайнерам вимагає врахування того факту, що в теорії

мистецтва сформувалися різні підходи і поняття, які доцільно

використовувати. Більше того, для усвідомленого засвоєння навчального

матеріалусуб’єктинавчанняповинні матипевнийобсягзнань (з математики,

фізики, фізіології людини тощо), що дасть їм змогу самостійно навчатися,

освоювати нові програмні засоби. Навчання, спрямоване на свідоме

засвоєння навчального матеріалу, може бути ефективним у разі подання

навчальногоматеріалуяк в електронномувигляді, так й уформі паперового

навчального посібника невеликого обсягу, в якому концентруватимуться
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необхідні теоретичні відомості.

Таким чином, у процесі створення системи навчання цифрового

опрацювання зображень потрібно не лише добирати зміст навчання та

ілюстративний матеріал, а й створювати візуальні й вербальні конструкції.

Метоюпідготовки майбутніх комп’ютерних дизайнерів є, з технічної боку,

навчання їх прийомів коригування (ретушування недоліків, додавання

деталей, відсутніх на RAW-зображенні), встановлення необхідної (за

задумом автора) кольорової гами і добір фотографічної широти засобу

відтворення зображення з метою отримання запланованого естетичного

впливу.

Педагогічні вимоги дорезультатівпрактично-технічної підготовки, що

реалізується шляхом інтегративного навчання майбутніх фахівців з КГіД,

передбачають дотриманнятакихкритеріїв:

1) наступність і прогностичність розвитку системи знань й умінь,

формування компетентності студентів із застосуванням відповідних

організаційнихформ, методівi засобів;

2) науковість зміступідготовкистудентівчерез відображенняреальних

зв’язківміжвиробництвомтасучаснимикомп’ютернимитехнологіями;

3) неперервність підготовкинаоснові інтегративногопідходудозмісту

навчання;

4) практичнаспрямованість інтегративногонавчанняІТ;

5) розвитоклогічногоі професійногомисленнястудентів;

6) системність і доступність викладу змісту навчального

матеріалу.Аналіз науково-педагогічної діяльності викладачів ВНЗ із погляду

змістового наповнення передбачає виокремлення напрямів діяльності й

відповіднихїмфункційвикладача. Застосуваннябудь-якогометодологічного

підходудовивченняматеріалунеможливе без використаннязмістунавчання

предмета.

Тому надзвичайно важливою є проблема підготовки викладача до

викладанняінтегрованогозмістунавчанняпрививченні інтегрованихкурсів
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і предметних дисциплін. У разі об’єднання дисциплін в інтегровані мета

предмети викладачі координують свої зусилля, не порушуючи логіки

викладанняпредметнихкурсів.

Особливої уваги у підготовці майбутніх ІТ-фахівців вимагають

інтегровані метапредмети як результат інтеграції змісту професійної

підготовки. Висвітлено методичні аспекти інтеграції змісту практико-

технічної підготовки майбутніхІТ-фахівців. Вони полягають в тому, щоза

врахування значної залежності ІТ-фахівців від технічного аспекту їхньої

фахової підготовки, доцільно у формі метапредметів інтегрувати мистецькі

дисципліни з можливістюу майбутньому диференціювати їх, відповідно до

вимогвужчої спеціалізації.

Дисципліни технічного характеру є своєрідними інтегрованими

курсами, які часто потребують наукового коригування і дидактичного

обґрунтування, оскільки формуються відповідно до практичних потреб. За

використанняінтегративнихкомплексівпрофесійнихзнань і вмінь практико-

технічнапідготовка майбутніхфахівців щільнопов’язуєтьсяз професійною

діяльністю.

Основними результатами створення й застосування методичної

системи навчання фахівців з КГіД вважаємо такі: сформованість цілісної

системи знань і вмінь застосовувати свою практично-технічну

компетентність у професійній діяльності; здатність до міждисциплінарного

бачення і вирішення професійних проблем; спроможність самостійно

інтегрувати знання і способи мислення; вироблення навичок і вмінь

виконуватипрофесійно-творчудіяльність.

Результатом фахової підготовки має стати не лише належна

кваліфікація фахівців з КГіД, асформовананаїхоснові практично-технічна

компетентність. Доцільність застосуванняінтегративногопідходузумовлена

необхідністюзабезпеченнянеперервності йцілісності професійногорозвитку

майбутніх фахівців з КГіД, поєднання традиційного й інноваційного

навчання, розумінняінтеграції яксутнісної характеристикиосвіти, орієнтації
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освіти кожного студента на самопізнання, саморозвиток, самовиховання і

самореалізацію.

Завикористанняінтегративнихполіпредметнихкомплексів, зміст яких

формується на основі інтегративно-проблемного підходу, практично-

технічнапідготовкамайбутніх фахівців з КГіД пов’язується з професійною

діяльністю в ІТ-галузі й забезпечує базис для формування професійних

компетентностейі наступногосамовдосконаленняфахівця.
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РОЗДІЛ 5

ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Педагогічне дослідження, як і будь-яке інше, має на меті отримання

знань про визначене як об’єкт дослідження явище. У контексті нашого

дослідження таким явищем є формування особистості фахівця, основною

галуззюдіяльності якогоєінформаційні технології, зокрема— комп’ютерна

графікаі дизайн.

У теоретико-методологічному аспекті локальноюметоюпедагогічного

дослідження є діагностика– особливий вид наукового пізнання, результати

якого полягають у визначенні сутності та особливостей процесу

життєдіяльності, розпізнаванні одиничних явищ і проблемних ситуацій,

віднесення об’єкту пізнання або його стану до певного класу або групи.

Результатом опрацювання отриманих даних мають бути висновки щодо

стануоб’єктаі відповідності йогопередбачуваному, тобтопідтвердженняабо

не підтвердження гіпотези щодо результатів спроектованих навчальних

(виховних) впливівнасуб’єктнавчання.

Валідність оцінювання стану об’єкта дослідження залежить від

застосованихметодів, асаме:

– джерелі методівотриманняінформації простаноб’єкту(статистичні,

документальні, об’єктивні, суб’єктивні, опитувальні, змішані джерела

інформації);

– типупроблемнихситуацій: конкретно-історичнапроблемнаситуація,

яка визначається економічним рівнем суспільства і відповідними

суспільнимивідносинами, особа(суб’єктдослідження) розглядаєтьсяякчлен

суспільства і як громадянин; соціально-групова проблемна ситуація

(відповідає тим умовам і організації життєдіяльності, які протягом певного

часу здійснюють вплив назміст і структуру життєдіяльності представників
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певних суспільних верств і груп); локальна життєва ситуація відповідає

особистому рівню життєдіяльності, вона складається з психофізіологічних,

соціально-психологічних, культурно-освітніх факторів життєдіяльності

особистості;

– критеріального апарату, який використовується для описання стану

досліджуваного явища, віднесення стану, що характеризується певними

ознаками, довизначеноготипутощо.

Основним видом педагогічного дослідження, яке проводилось, був

педагогічний експеримент. Педагогічний експеримент відносять до

емпіричних методів педагогічного дослідження, тобто до тих, які

безпосередньо пов’язані з реальністю, з педагогічною практикою,

забезпечують нагромадження, фіксацію, класифікацію та узагальнення

вихідного матеріалу. За С. У. Гончаренком: “До цих методів відносяться:

вивчення літератури, педагогічної документації та результатів навчально-

виховної діяльності, педагогічне спостереження, різні види педагогічних

експериментів; роботаз науковими фактами – опис одержаних результатів;

письмове й усне опитування; бесіда; тестування; експертнаоцінка; вивчення

результатівдіяльності конкретнихосіб тощо” [96, с. 126].

Проведення педагогічного експерименту у формі порівняльного

експерименту, у контексті нашого дослідження, певним чином ускладнене.

Причинами ускладнень є відсутність формалізованих критеріїв досягнення

стану системи, передбаченого метою застосування інноваційного

педагогічного процесу, недетермінованість зв’язків між педагогічними

впливами та їх проявами у результатах навчально-виховного процесу,

варіабельності контингенту студентів. Педагогічний експеримент, таким

чином, проводився для отримання певних даних, результати опрацювання й

інтерпретації яких використовувалися для підтвердження або спростування

певної гіпотези, висунутої апріорі, або на основі інтерпретації попередньо

отриманих даних (також емпіричним шляхом “вивчення літератури,
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педагогічної документації та результатів навчально-виховної діяльності”

[97]).

ОсобливиметапомІТ-фахівцівєвиробнича і переддипломна практики,

на яких студенти безпосередньо занурюються у середовище майбутньої

продуктивної діяльності. На цьому етапі навчання студентів зосереджено

максимумдіяльності суб’єктів навчання, в якій можуть і повинні виявитися

набуті ними знання й навички, ставлення до майбутньої професійної

діяльності, тобтопрофесійнакомпетентність, і здійснюютьсяосновні заходи

з контролюзарівнем навчальних досягнень з огляду наїх застосування на

практиці. Тому цей етап та процес підготовки до нього було обрано як

ключовий для отримання максимально валідних оцінок ступеня готовності

студентів до виконання ними професійної діяльності, а, отже – й

ефективності процесунавчаннявцілому.

Робочою гіпотезою дослідження, з метою перевірки якої проведено

педагогічний експеримент, було твердження щодо ефективності

запропонованої методикинавчаннякомп’ютерної графікиі дизайнуупроцесі

формування фахових знань студентів. Додатково в експерименті

перевірялось твердження щодо впливу виробничої практики (навчального

проекту), яка проводиться з урахуванням розроблених рекомендацій, на

майбутнійжиттєвийшляхвипускника.

Дані, отримані в експерименті, використовувались також з метою

уточнення і конкретизації і застосовування системи педагогічних впливів

процесу навчання комп’ютерної графіки і дизайну педагогічних умов

розроблення, заснованої на інтегруванні змісту навчання окремих

навчальнихдисциплінтаїхрозділів.

Сформульована робоча гіпотеза передбачає визначення певного кола

ознак, параметрів виробничої практики та її результатів, за якими можна

було б робити висновки щодо досягнення мети проведення цього етапу

навчання. Процедуравиокремленняпевної кількості ознакявищапередбачає
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наявність відповіднихкритеріїввиокремленняознактапроцедур визначення

рівніввиявуознаки[93].

Об’єктом дослідження є інноваційний педагогічний процес –

перетворена ділянка педагогічної дійсності, яка потребує осмислення і

оцінювання ефективності педагогічних впливів на суб’єкти навчання і

виховання. Традиційно під педагогічним процесом розуміють

“цілеспрямовано організовуваний в спеціальних соціальних інститутах

(сім’я, освітні, культурно-виховні таінші установи) рухвідцілейнавчаннядо

його результатів шляхом забезпечення єдності навчання і виховання” [460,

с. 80-83]. Такимчином, навчання розглядається як процес, “направлений на

розвиток особи за допомогою організації засвоєння суб’єктом навчання

науковихзнань і способівдіяльності (умінь і навичок)” [460, с. 86].

Вияв впливу рівня сформованості фахово значущих якостей

особистості традиційновважають задоцільнедосліджувати, використовуючи

дані прорівень навченості суб’єктівнавчання. Термін“рівень навченості” як

базовепоняттядлявизначенняступенязавершеності певногоетапунавчання

конкретного суб’єкта використовуватимемо згідно з трактуванням

В. П. Беспалько як “...здатність виконувати деякі цілеспрямовані дії для

вирішення певного класу задач, пов’язаних з використанням об’єкта

вивчення” [33, c. 45]. Для майбутніх ІТ-фахівців сукупність зазначених

В. Беспалько дій визначено відповідними освітніми кваліфікаційними

характеристиками (ОКХ), апроцедураперевірки відповідності особистісної

моделі знань – педагогічніймоделі знань певної галузі визначенанавчальним

планом.

Разом з тим, специфіка проблеми дослідження не завжди дозволяє

використати форми організації педагогічного дослідження, які вже є

традиційними – порівняльний педагогічний експеримент, аналіз зрізів рівнів

навченості, стандартизовані на рівні навчальних програм та ОКХ критерії

віднесення рівнів навченості до груп, які відповідають рівням шкал

оцінювання. Як зазначено вище, вибір контрольних заходів практико-
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технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну,

орієнтованих назастосування в процесі проходження виробничої практики,

дозволив використати підходи до визначення результативності навчання,

заснованінавизначенні рівня готовності суб’єктанавчання виконувати певну

фахову діяльність, його компетентності як фахівця. Такий підхід до

оцінювання результативності навчання у ВНЗ не є новим, але його

застосування, яке додатково обґрунтовано з використанням критеріального

апарату, поданоговпп. 5.1.

5.1. Критерії оцінюваннярезультативності застосування

інтегративнихпідходівдоформуванняфаховихзнань

майбутніхфахівців

У процесі оцінювання результатів фахової підготовки перш за все

виходимо з того, що досягнення цілей навчання, визначених як “готовність

суб’єкта навчання виконувати певну професійну діяльність” [112; 236] і

описаних в ОКХ у термінах предметної області, можна діагностувати,

порівнюючи педагогічну модель знань (ПМЗ), подану в ОКХ як

запланованийрезультатнавчання, і особистіснумодель знань (ОМЗ) суб’єкта

навчання, якудіагностовановрезультаті проведенняпевнихдійз визначення

здатності суб’єктанавчаннядовиконанняпевнихдій.

Зазначені підходи до діагностування досягнутого рівня підготовки з

використанням понять “знання, уміння, навички” дають необхідні, але не

достатні результати. Трактування ОМЗ з використанням компетентісного

підходу єдещоширшим, ніж знаннєве, оскільки включаєзнання й уміння у

більш широкому трактуванні – застосування до нових завдань і ситуацій.

Навіть спроби застосовування компетентістних підходів дають результати

діагностики, не завждиадекватні дійсномустанусформованості професійно-

значущих якостей особистості, і тому не можуть бути використані для
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надійногопрогнозуванняїї самовдосконаленняі розвитку. Накористь такого

судженняможнанавестидосить багатофактів, які свідчать, щостуденти, які

свого часу отримали дипломи з відзнакою у ВНЗ, не завжди успішно

справляються з виробничими завданнями та доцільно організовують свою

виробничудіяльність.

Підготовка ІТ-фахівців практично в усіх ВНЗ передбачає наявність

виробничих практик. Виробничапрактикає особливоюформоюнавчально-

виховного процесу, яка суттєво відрізняється від аудиторних занять, що

проводятьсяпереважнозакласно-урочної організаційної форми. Відмінність

виробничої практики від аудиторних занять полягає не тільки в формі

проведення. Суттєво відрізняються локальні цілі навчально-виховних

впливів, форми і види оцінюваннярівнівнавчальнихдосягнень. Твердження

щодо можливості перевірки збільшення ефективності фахово-значущого

навчання за результатами проведення виробничої практики вимагає

з’ясування, першзавсе, поняття“успішнепроведеннявиробничої практики”,

трактуючи його як “досягнення локальних цілей навчання”, яке

відображаєтьсяурезультатахнаближеної довиробничої діяльності суб’єктів

навчання.

Як і будь-який педагогічний процес, виробнича практика має бути

керованим процесом, моніторинг якого необхідно здійснювати й отримані

результати використовувати з метою корегування педагогічних впливів.

Таким чином, виокремлення системи критеріїв успішного проведення

виробничої практикиможливеі необхідне.

Незважаючи на недостатню ефективність управління навчанням з

використанням“керування завідхиленням”, відсутність альтернатив вибору

як засобів навчання, так і методів, потребує пошуку деякої ієрархічної

системи побудови управління навчальними впливами, яка могла б

забезпечити як довготривалі, так і педагогічні впливи, які б виявлялись,

принаймні, на рівні “зрізів знань”, протягом не більше ніж одного року.

Ознаки, виокремлені згідно з такими критеріями, повинні допускати
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наявність вимірників і доступну для реалізації процедуру отримання

первиннихданих.

Виходячи з тривалості і масовості вияву ознак можнавиокремити дві

групи критеріїв успішності навчання фахівця, які умовно називатимемо

“інтегральними” та“локальними".

Інтегральними називатимемо групу критеріїв, в яких відображається

сумапедагогічнихвпливів, здійсненихурізний час, з використаннямрізних

методів, прийомівтазарізнихумов, принавчанні різнихдисциплін. Ознаки,

які виокремлюютьсязацимикритеріями, характеризують суб’єкт навчанняз

точки зорудосить стійкихскладовихтакогополіструктурногоособистісного

утворенняяк“професійнаготовність” [340].

У контексті нашого дослідження до інтегральних критеріїв можна

зарахувати:

1) успішну діяльність суб’єкта навчання на робочому місці після

завершеннянавчання;

2) самооцінку можливості успішної власної діяльності на робочому

місці після завершення навчання, зроблену на початку і після завершення

виробничої практики;

3) загальнуоцінкузавиробничупрактику (сформульованукерівником

практики або керівником виробничого підрозділу, в якому відбувалась

практика).

Локальними в контексті дослідження називатимемо критерії, за

допомогою яких виокремлюють ознаки, які є ситуативними виявами

складових професійної готовності, які, разом з тим, характеризують теж

досить стійкі особистісні утворення – складові професійної готовності. Ці

вияви можуть досить просто розпізнаватись і документуватись, тобто бути

джереломоперативнихданих, які характеризують рівень навченості суб’єкта

навчання, зокремапіслязавершеннявивченняпевногонавчальногокурсу.

До локальних критеріїв виявів рівня професійної підготовки, які

можуть слугувати індикаторами ефективності системи навчально-виховних
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впливів, аотже й системи формування фахових компетентностей у цілому,

можназарахувати:

1) результати контрольних “зрізів знань” (виконання унормованих

видів діяльності, результати якої оцінюються також з використанням

унормованихкритеріїві шкал);

2) швидкість включення практиканта в діяльність на робочому місці

(заоцінкоюкерівника, самооцінкою);

3) рівень самостійності діяльності на робочому місці (за оцінкою

керівника, самооцінкою);

4) якість заповнення практикантом звітної документації (оцінюється

керівникомпрактикиз використаннямунормованихкритеріїв).

Критерій 1) як такий, що досить просто реалізується усталеними і

унормованимиметодамиі процедурами, застосовуватиметьсявдослідженні з

метою перевірки репрезентативності вибірок на етапі констатувального

експерименту і з метою визначення результативності навчання фахівців з

комп’ютерної графікиі дизайну.

Далі подано критерії з точки зору можливості реалізації процедур

отримання експериментальних даних для визначення рівня вияву кожного з

них.

1. Успішна фахова діяльність випускника ВНЗ (робота або

продовження навчання за отриманим фахом).

Отримання данихдля визначення рівня вияву ознаки, виокремленої за

цимкритерієм, можебутиздійсненешляхом:

а) моніторингу цієї діяльності з урахуванням ставлення керівника

організації допрацівника(аналізувиробничої характеристикипрацівника);

б) анкетування випускників ВНЗ після закінчення року роботи за

фахом;

в) визначення рівнів відповідності профілю навчання (у

магістратурі, аспірантурі) обраного випускником, спеціальності, отриманої

нимуВНЗ.
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Отримання даних можливе шляхом анкетування випускників ВНЗ,

аналізу відповідних документів, спостереження за випускниками протягом

кількох років після завершення ними навчання у ВНЗ. Результативність

застосуваннязазначеногокритеріюз точкизорууправління

2. Якості, виявлені суб’єктом навчання в процесі проходження

виробничої практики.

Визначення рівня вияву ознаки, виокремленої зацимкритерієм, може

бутиздійсненешляхом:

а) самооцінювання, рефлексієюдіяльності;

б) спостереженнязасуб’єктомнавчання.

Інформативність даних, отриманихшляхомсамооцінювання(пункта)),

залежить від часу анкетування, оскільки вони частково є результатом

прогностичної діяльності суб’єкта навчання. Найбільш простими для

інтерпретації будуть дані, отримані на початку практики і після її

завершення. Разом з тим, цікавим може виглядати і варіант опитування

тільки після проведення завершальних заходів практики. Якщо поставити

запитаннятакимчином: “Схарактеризуйте за… шкалоюсвоюготовність до

виконанняпрофесійнихобов’язків до… і … післяпроходженнявиробничої

практики. Обґрунтуйте свою оцінку”, деякі студенти подають однакові

значення самооцінки готовності до і після проходження виробничої

практики. Пояснення, які вони при цьому додають, виникають в результаті

рефлексії і можуть бути узагальнені подібним чином (реальне

висловлювання, варіанти якого повторювались у відповідях): “Я думав

(думала), що знаю і вмію все, що треба, але практика показала, що це не

так…". Отже, на нашу думку, найбільш інформативними будуть дані

анкетування, проведеногодовиробничої практики і післяїї завершення, але

після завершення потрібно також задавати запитання щодо самооцінки

професійної готовності напочатку практики (передбачається, щостудент не

зберігаєкопії анкет). Порівняння оцінок дасть можливість більшоб’єктивно

оцінитивнесоквиробничої практикиі підготовкидонеї урезультатипроцесу
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формування професійної готовності, виключити можливий внесок

суб’єктивізму.

Час отримання оцінкового судження за зазначеним і наступними

критеріями дозволяє використання отриманих результатів для корегування

(принаймні — часткового) навчальних впливів зачас навчання конкретного

суб’єкта навчання і тому зазначені критерії можуть, на нашу думку,

використовуватисядлякорегуваннянавчально-виховногопроцесу.

3. Загальна оцінка за виробничу практику.

Оскільки оцінка виставляється як узагальнююча (за технологічну

практику, переддипломну практику, звітну документацію) і базується

значною мірою на нормативних документах (ОКХ, ОПП, кваліфікаційні

характеристики тощо), тому ця ознака може вважатись, на нашу думку,

інтегративною. Унормованістькритеріального апарату ознаки забезпечує

інваріантність способувіднесеннязначень довідповіднихгруп, томузацією

ознакоюнайбільшдоцільнопорівнюватидані, отримані врізнихнавчальних

закладах.

4. Швидкість включення практиканта в діяльність на робочому місці.

Ознака може бути найбільш важливим індикатором рівня готовності

студентадовиконанняпрофесійної діяльності. Разомз тим, надійність цього

індикатора не може переоцінюватись, оскільки вияв ознаки може суттєвим

чиномзалежатинетількивідпідготовленості особистості додіяльності, алей

відйоготемпераменту, психофізіологічногостану.

5. Рівень самостійності діяльності на робочому місці (за оцінкою

керівника виробничої практики, самооцінкою).

Ознака може бути індикатором сформованості практично значимих

навичок, необхідних для продуктивної діяльності. Оскільки передбачається

два джерела даних, то можливе їх використання для визначення рівня

самооцінкиособистості і, відтак, коригуваннятрактувань даних, отриманихз

використаннямсамооцінювальнихсуджень.
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6. Якість заповнення практикантом звітної документації.

Необхідність і важливість створення звітної за проходження

виробничої практики документації усвідомлена учасниками навчального

процесу і розробниками освітніх послуг настільки, що в мережі Інтернет

існують засоби заповнення документації фахівцями різних галузей

продуктивної діяльності і відповідні пропозиції щодо генерування

результатів. Слід додатково зазначити, що для формування адекватного

судження щодо рівня сформованості професійної готовності фахівця

необхідно, щоб документація заповнювалась ним особисто, на основі

особистого досвіду, набутого в процесі проходження виробничої практики,

оскільки дійсно“виробничапрактика– крок умайбутнюспеціальність”, але

робитийогомайбутнійІТ-фахівець маємаксимальносамостійно.

Безумовно, виокремлені вищекритерії і ознакинеможуть однозначноі

вичерпносхарактеризувати таке складне системне особистісне утворення як

професійна готовність, але зміни відповідних його ознак (параметрів)

взаємопов’язані і можуть бути індикаторами рівня успішності формування

професійної готовності, тобто можуть бути використані для оцінювання

результативності процесупрофесійної підготовки.

Формування критеріального апарату, призначеного для віднесення

значень ознак допевнихгруп виконаноз урахуваннямрезультатіврозробок,

присвячених таксономії цілей навчання (за Б. Блумом) [564] та рівнів

навчальних досягнень. Крім урахування максимально можливої валідності

критеріїв та показників оцінювання їх сформованості (за застосованою

термінологією – критеріїв, ознак та рівнів вияву ознак), в процесі вибору

критеріїв виокремлення ознак було враховано можливість отримання

достатньої кількості даних, заякими можназдійснити диференціаціюрівнів

виявуознактанаступнийстатистичнийаналіз отриманихданих[96].
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Таблиця 5.1
Критерії виокремленняознакефективності фахової підготовки,

джерелатаметодиотриманняданих

Критерії
виокремлення

ознаки

Рівні вияву
ознаки

Джерело
даних

Метод
отримання

даних

Методи
опрацюван-
няйаналізу

Ін
те

гр
ал

ьн
і

Успішнафахова
діяльність
випускникаВНЗ
(роботаабо
навчанняза
фахом)

Високий
Достатній
Середній
Початковий

Моніторинг
діяльності
випускника
після
закінчення
ВНЗ,
випускник

Збирання
об’єктивних
даних(місце
роботи,
навчання)

Аналіз
гістограм,
побудованих
дляданих,
отриманих
протягом
кількохроківСамооцінка

можливості
успішної власної
діяльності на
робочомумісці

Студент Анкетування Аналіз
гістограм,
порівняння

Загальнаоцінказа
виробничу
практику

Документи Аналіз
документів

Графічний
аналіз,
статистичне
опрацювання

Л
ок

ал
ьн

і

Швидкість
включення
практикантав
діяльність на
робочомумісці

Швидко
Із невеликою
затримкою
Повільно
Невизначено

Керівник
практики

Спостережен-
някерівника
практики,
наставника,
аналіз
документації

Статистичне
опрацювання

Рівень
самостійності
діяльності на
робочомумісці

Високий
Достатній
Середній
Початковий

Документа-
ціякерівника
практики

Аналіз
документації

Порівняння,
статистичне
опрацювання

Якість заповнення
практикантом
звітної
документації

Високий
Достатній
Середній
Початковий

Документа-
ція
практиканта.
Документа-
ція
навчального
закладу

Аналіз
документації
практикантаі
наставника
(керівника
практики)

Статистичне
опрацювання

Унормованістькритеріальногоапаратувіднесеннярівнявиявуознакиу

процесі проведенняконтрольнихзаходів (значенняоцінки), якавизначається

згідноз критеріями, визначеними у освітньо-кваліфікаційній характеристиці

(ОКХ) спеціальності і робить непотрібним додаткове обґрунтування

валідності процесуотриманняданихназазначенихетапахнавчання.
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Середп’ятиознакякості підготовкифахівцівунавчальномузакладі на

етапі проходження ними виробничих практик, критерії яких та джерела

отримання даних подано в табл. 5.1, використано дві ознаки, значення яких

визначаютьсяз використаннямунормованихметодіві критеріїв. Це: загальна

оцінка за виробничу практику, яка визначається згідно з критеріями,

визначеними в ОПП спеціальності, і якість заповненняпрактикантомзвітної

документації. Використання зазначених ознак сприяє уникненню грубих

помилокі забезпечує, нанашудумку, загальнувалідизаціюнаборівданих.

Таблиця 5.2
Критерії віднесеннярівніввиявуознакдогруп

Процедура отримання значень даних по кожному суб’єкту навчання

частково описана в табл. 5.1 (стовпчики: “Джерело даних” і “Метод

отриманняданих”), ачастково– втабл. 5.2 (стовпчики2 і 3).

Педагогічний експеримент проводився протягом 2011-2016 рр. у

Комп’ютерній Академії “Шаг”, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький

педагогічний університет”, Національному педагогічному університеті імені

М. П. Драгоманова, Вінницькому державному університеті,

Кіровоградському педагогічному університеті, ДВНЗ “Ужгородський

національний університет”, Одеському обласному інституті удосконалення

вчителів, Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти,

ДВНЗ “Національний лісотехнічний університетУкраїни”зі студентами

спеціальностей"Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної

інформації”, “Дизайн друкованої продукції”, “Фахівець з інформаційних

технологій” та інших, пов’язаних к інформаційниим технологіями та

комп’ютернимдизайном.

Виробничі практики відбувалися у формі технологічної практики

(3 тижні) і переддипломної практики (2 тижні) уКомп’ютерній Академії

ШАГ (виконання дипломного проекту), Вінницькому державному

університеті, ДВНЗ “НаціональнийлісотехнічнийуніверситетУкраїни”.

Критерії
виокремлен-

няознаки

Групирівня
вияву
ознаки

Критерії віднесеннярівніввиявуознак
догруп

1 2 3

Фахова
діяльність
випускника
коледжу
(роботаабо
навчанняза
фахом)

Високий
Працює (на посаді, що відповідає
кваліфікаційному рівню) або успішно
навчаєтьсязаотриманимфахом.

Достатній Працюєабонавчаєтьсязаотриманимфахом

Середній Працюєзаотриманимфахом

Початковий Не працює і не навчається за отриманим
фахом

Самооцінка
можливості
успішної
власної
діяльності на
робочому
місці

Високий Обов’язково працюватиму (продовжуватиму
навчання) заотриманимфахом

Достатній Працюватиму (продовжуватиму навчання) за
отриманимфахом

Середній Працюватиму заотриманим фахом, якщо не
будеможливості йогозмінити

Початковий Шукатимуможливість змінитифах

Загальна
оцінказа
виробничу
практику

Згідноз критеріямиОКХ

1 2 3

Швидкість
включення
практиканта
вдіяльність
наробочому
місці

Швидко
Протягомодного– двохробочихднів
розпочинаєвиконанняпосадовихобов’язків
напосаді, наякійпроходить практику

Із затримкою

Розпочинаєвиконанняпосадовихобов’язків
напосаді, наякійпроходить практику,
тількипіслядетальногоознайомленняз
документацією, консультуванняз
наставником, протягомдвохробочихднів

Повільно

Розпочинаєвиконанняпосадовихобов’язків
напосаді, наякійпроходить практику,
тількипіслядетальногоознайомленняз
документацією, консультуванняз
наставником, протягомбільшеніждва
робочихдня

Невизначено

Нерозпочинаєповноцінноговиконання
посадовихобов’язківнапосаді, наякій
проходить практику, навіть післядетального
ознайомленняз документацією,
консультуванняз наставником

Рівень
самостійності
діяльності на
робочому
місці

Високий
Після початку виконання посадових
обов’язків консультується з наставником
тільки у виключних ситуаціях, після
самостійногоаналізудокументації

Достатній
Після початку виконання посадових
обов’язків консультується з наставником
тільки у нестандартних або виключних
ситуаціях

Середній
Після початку виконання посадових
обов’язків консультується з наставником у
більшості ситуацій

Початковий Не може прийняти рішеннябез консультації
з наставником

Якість
заповнення
практикантом
звітної
документації

Згідноз вимогамидооформленнядокументації
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Технологічні практики проводилися на робочих місцях технічного

персоналу. Для студентів та керівників практики було розроблено

інструктивні матеріали та анкети для отримання даних. Організаційні

моментищодоінструктуваннястудентіві керівниківпрактикивідбувались як

уформі настановчої наради, спільної длястудентіві керівниківпрактики, так

і у формі інструктування керівників (які, здебільшого, були представниками

організацій, фірм і підприємств, робочі місця на яких надавались для

проходженняпрактики).

Безпосередньо перед проведенням виробничої практики в

експериментальних групах було проведено додаткове ознайомлення

студентів із засобами ІТ, які використовуються наробочих місцях, наяких

вонималипроходитипрактику.

5.2. Узагальненнярезультатівпедагогічногоексперименту

З метою перевірки репрезентативності груп суб’єктів навчання, з

якими проводились дії з перевірки ефективності запропонованої системи

навчально-виховних впливів, було виконано аналіз даних щодо результатів

їхнього навчання в основній школі, тобто перший, пілотний, етап

педагогічного експерименту. Як індикатор використовувалися оцінки

атестату про середню освіту.

На пілотному етапі експерименту дані отримувались за результатами

аналізу атестатів, поданих до закладів освіти, споріднених за профілем

навчання (626 осіб, вибірка “А”) й атестатів, поданих вступниками до

Комп’ютерної академії ШАГ протягом 2011 і 2012 років (110 осіб, вибірка

“Б”).

Нульовою статистичною гіпотезою була гіпотеза щодо належності за

рівнемпідготовленості студентіввибірки“Б” довибірки“А". Цягіпотеза, за
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умов її підтвердження, надає можливість поширювати висновки щодо

доцільності застосовування педагогічних інновацій, ефективність яких

підтвердженовексперименті навибірці “Б”, довибірки“А”, якаапріорі [96]

можевважатись репрезентативноющодогенеральної сукупності, якуумовно

можнаназвати: “всі студентиВНЗ України, щонавчаютьсязаспеціальністю,

якаєскладовоюпредметудослідження".

У термінах статистики нульова гіпотеза формулюється таким чином.

Нехайіснують дві вибіркивипадкової величини(значенняоцінокстудентів) .

Обидві вибіркиєзначеннямивипадковихвеличинз невідомимирозподілами

значень оцінок F(x) i G(X); вибірки незалежні і члени кожної з вибірок

незалежні між собою; шкала вимірів є шкалою найменувань з 12 (за

кількістю балів у шкалі оцінювання рівня навчальних досягнень)

категоріями, якуможнарозглядатиякпорядковушкалу.

Сформулюємо основну Н0 та альтернативну H1 гіпотези. Нульова

гіпотеза: ймовірності попадання студентів вибірок А і Б (n1= 626; n2=110) в

кожну з і (і=1,2,…,12) категорій однакові, тобто заН0: р1і= р2і , відмінності

розподіліввідноснихчастот, отримані вексперименті, несуттєві дляпевного

рівня значущості. Це може означати, що F(x) = G(X), тобто вибірки А і Б

належать однійгенеральнійсукупності.

АльтернативнагіпотезаН1: р1ір2і хочаб для однієї з і=12 категорій,

вибірки А і Б не належать одній генеральній сукупності, з чого слідує, що

результати, отримані длявибіркиБ, неможнапоширюватинавибіркуА.

Перевірку статистичної гіпотези можна виконувати з

використовуванням критерію Фішера або критерію Пірсона. Оскільки для

первинного опрацювання результатів використовувались електронні таблиці

Excel, то було визнано за доцільне виконати: визначення відносних частот

оцінок у групах, обчислення математичного сподівання оцінки і

стандартного відхилення для обох вибірок. Первинне порівняння вибірок

(перевірка нульової статистичної гіпотези) було виконано за
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“перекриванням” довірчихінтервалівматематичногосподіваннявибірок. Для

рівня надійності, як і прийнято для більшості подібних досліджень, було

апріорновстановленозначення0,95 [100].

Результатиопрацюванняданихподанонарис. 5.1.

По вертикальній осі відкладено відносні частоти у відсотках, по

горизонтальній – значення категорій. Огиви розподілів отримано засобами

електронних таблиць як лінії трендів і на рисунку подано для унаочнення

закономірностей.

З даних, поданих у таблиці 5.3, слідує, що довірчі інтервали вибірок

перекриваються, інші параметривибірокєприблизнооднаковими.

Рис. 5.1. Відносні частоти оцінок у вибірках А і Б для категорій 3…12.

Оцінювання вибірок за критерієм Пірсона2 також однозначно

свідчить на користь нульової гіпотези. Таким чином, можна вважати, що

обидві вибірки з надійністю 0,95 належать одній генеральній сукупності, а

вибіркуБ можнавважатирепрезентативною.

Таблиця 5.3
Результатистатистичногоопрацюванняданихпілотногоетапу
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констатувальногоексперименту

Категорії Відносні частотидля
вибіркиА, %

Відносні частотидля
вибіркиБ, %

5 1,85 3,7
6 5,56 3,7
7 16,67 16,67
8 18,52 20,37
9 16,67 14,81
10 14,81 16,67
11 14,81 14,81
12 11,11 9,26

Станд. відхилення 1,79 1,81
Довірчийінтервал 0,48 0,48

Математичнесподівання 8,56 8,52
Ці ж дані також можна вважати вихідними для визначення

кореляційного зв’язку між рівнем попередньої підготовленості студента і

результатамийогонавчанняуВНЗ.

Для оцінювання ефективності застосовування системи навчальних

впливів, запропонованих для покращання результатів навчання

автоматизованих системобробки інформації у процесі формування фахових

знань студентів індустріальних коледжів було виконано статистичне

опрацюваннярезультатівзрізіврівнівнавчальнихдосягнень студентів.

У якості контрольних було використано дані, отримані у 2012-

2014 рр., до початку формувальної частини педагогічного експерименту

(КонтрольнаГрупа, “КГ”, кількість задіянихстудентів– 199 осіб).

Дані, отримані наформувальномуетапі експерименту, щопроводився

у 2013-2015 рр., тобто після впровадження в практику системи навчальних

впливів, описаних вище (пп. 3.1 – 4, з урахуванням додаткових заходів,

пов’язанихз проведеннямвиробничихпрактик, використанодлявизначення

ефективності запропонованих педагогічних впливів і суттєвості отриманих

результатів (Експериментальна група, “ЕГ”, кількість задіяних студентів –

213 осіб).



407

Дані зрізів рівнів навчальних досягнень, з метою приведення до

вигляду, щодопускаєпорівнянняз данимивхідногоконтролю(привступі до

ВНЗ), було перераховано зі стобальної шкали оцінювання у 12-бальну. Для

статистичного підтвердження суттєвості навчальних впливів, що

застосовувались на формувальному етапі, поряд із технологією, що була

застосована для визначення репрезентативності вибірок, використано

критерії Пірсона(2) і Колмогорова-Смірнова[100].

Скориставшись двостороннім критерієм2 (критерій Пірсона) [547],

враховуючи, С – кількість категорій (у нашому випадку С=8, оскільки

враховуємо тільки категорії з ненульовим заповненням, тобто відсікаємо

категорії 1-4, які не заповнюються ні на жодному з етапів), для перевірки

гіпотезизнаходимозначення2
експ досліджуваної випадкової величини:

. (1)

Тут О1і і О2і (і=1,2,3,…..,8) – кількість студентів експериментальнихі

контрольнихгруп, відповідно, які потрапили в і-тукатегорію, тобточастоти

появизначень відповіднихкатегорій.

За формулою (1) підраховується значення статистики критерію χ2

[96, С.99]. Затаблицеюдля кількості ступенів вільності =8-3=5 і =0,05 –

рівень значущості, знаходимо критичне значення величини критерію:

χ2
кр=11,1.

Таблиця 5.4
Результатистатистичногоопрацюванняданих

формувальногоексперименту

Статистичнеопрацювання Дані дляобчисленнякритеріяКолмогорова-
Смірнова

Відносні
частоти,%

Накопич.
частоти Різницянакоп. частот

Категорії КГ ЕГ КГ ЕГ S2-S1 S1-S2

3 1,86 0 0,0185 0 -0,0185 0,0185
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4 11,12 0 0,1296 0 -0,1296 0,1296

7 14,83 12,96 0,2777
0,129

6
-0,1481 0,1481

8 16,57 16,67 0,4444
0,296

3
-0,1481 0,1481

9 16,57 18,52 0,6111
0,481

5
-0,1296 0,1296

10 14,81 18,52 0,7592
0,666

7
-0,0925 0,0925

11 12,96 20,37 0,8888
0,870

4
-0,0184 0,0184

12 11,11 12,96 0,9999 1 0 0

Стандартне
відхилення 1,64 1,60 Max(S2-S1)i Max(S1-S2)i

Довірчий
інтервал 0,42 0,41

0 0,15Мат.
сподів. 8,41 8,99

Експериментальна і контрольна вибірки після проведення

експерименту мають статистично значущі відмінності, оскільки

χ2спост.=18,37 > 11,1= χ2
кр. Це дає підставу для відхилення нульової гіпотези і

прийняття альтернативної. Ці ж висновки можна зробити і з таблиці 5.4,

порівнюючи значення математичного сподівання отримання певного

значення оцінки для контрольної і експериментальної груп, та величину

довірчогоінтервалудлязаданогорівнянадійності 0,95.

Таким чином, виявлено статистично значущі відмінності даних,

отриманихнаекспериментальнійі контрольнійвибірках, атакожвідмінності

в контрольній вибірці перед формувальним експериментом і після його

проведення.

У процесі формувальногоекспериментувекспериментальнихгрупах

застосовувались педагогічні впливи, описані вище (пп. 2.4 – 3.5). Для
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виявлення їх впливу на рівень навчальних досягнень було визнано за

доцільневикористатикритерійКолмогорова-Смірнова, оскількивиконановсі

необхідні дляцьогоумови: обидві вибірки (оцінки, отримані вконтрольнихі

експериментальних групах) випадкові; вибірки незалежні й члени кожної з

вибірок незалежні між собою; шкала вимірювань не нижче порядкової.

Результатиопрацюванняекспериментальнихданихподанов таблиці 5.4.

Значення статистики Колмогорова-Смірнова, обчислене за даними

таблиці 3.4:

Т1=Max(S1-S2)=0,1481; T2=Max(S1-S2)=0; T3=Max(S2-S1)= 0,15.

Для визначення критичного значення статистики для рівня

значущості 0,05 при великих обсягах вибірок використовуємо наближену

формулу:

, (2)

де – квантиль функції Колмогорова; для вибраного рівня

значущості 0,05 = 1,36. При n1=195, n2=211 отримуємо: і

T1=0,15> 0,135=W1-.

Отже, у відповідності з правилом прийняття рішення для

двостороннього критерія Колмогорова-Смірнова нульова гіпотеза Н0:

F(x)=G(x) для довільного значення х, де F(x) i G(X) – невідомі функції

розподілу ймовірностей рівня навчальних досягнень в експериментальних і

контрольних групах, відхиляється й приймається альтернативна гіпотеза

Н1:F(X)G(x) хочаб дляодногозначеннях. Це означає, щоіснуєвідмінність

розподілуймовірностейрівнянавчальнихдосягнень студентів, які навчались

затрадиційноюі експериментальноюметодикою.

По вертикальній осі відкладено відносні частоти у відсотках, по

горизонтальній– значеннякатегорій.
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Графічне подання результатів опрацювання даних формувального

експерименту (рис. 5.2) показує, що в експериментальних групах суттєво

більша кількість студентів, які отримують добрі результати в навчанні.

Важливимтакожєвідсутність оцінок, близькихдонижньої межі.Відмінності

між розподілами частот оцінок, отриманими для експериментальної і

контрольної груп, найбільшяскравовиявляютьсявтому, щомаксимумогиви

розподілу частот оцінок для контрольних груп припадає наоцінку 8, адля

контрольнихгруп– наоцінку10 за12-бальноюшкалою.

Таким чином можна дійти висновку, що впровадження навчання за

експериментальною методикою забезпечило в експерименті покращання

результатівнавчанняна2 бали.

Дуже важливим, нанашудумку, євідсутність оцінок узоні 5 і 6 балів

(початковий рівень) в експериментальнихгрупах, тобтосуттєве покращання

якості навчання, якщо трактувати її як відношення кількості оцінок рівнів

навчальнихдосягнень укатегоріях“високий” і “достатній” (від7 до12 балів

за 12-бальною шкалою або 60 до 100 балів за стобальною) до загальної

кількості оцінок.
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Рис. 5.2. Відносні частоти оцінок для вибірок КГ і ЕГ для категорій

(значень оцінок) 5…12 (дисципліна: “Основи видавничої та друкарської

справи”, 4 або 5 кредитів)

Для оцінювання впливу систематизації навчального матеріалу з

урахуванням міжпредметних та внутріпредметних зв’язків було виконано

порівняння даних, отриманих у процесі навчання математичного аналізу як

однієї з найскладнішихнавчальнихдисциплін, матеріалякої, разомз тим, має

найбільшу кількість застосувань у фахових дисциплінах (див. рис. 4.2,

Розділ4).

На рисунках 5.3 і 5.4 подано результати опрацювання успішності

студентів. Перед початком навчання (на перших заняттях) виконувався

контрольних зріз рівнів залишкових знань з математики (на рисунках його

результативідображенояк“вхіднийконтроль”).
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Рис. 5.3. Динаміка змін рівнів навчальних досягнень студентів

контрольної групи (27 осіб)

Рис. 5.4. Динаміка змін рівнів навчальних досягнень студентів

експериментальної групи (27 осіб)

Оскільки курс двосеместровий, то подано кількаоцінок, відстежуючи

які можнадійти висновку щодо незначної позитивної динаміки підвищення

результатів навчання групи студентів з достатнім і середнім рівнями

навченості, і значною динамікою для групи студентів, які на початку
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продемонстрували високий середній і високий рівні залишкових

математичнихзнань (рис. 5.3). Зазначенаситуація єпрактичностандартною

длятрадиційної організації навчання.

Для експериментальної групи маємо динаміку, яка суттєво

відрізняється від традиційної (рис. 5.4). Спостерігається значне збільшення

частки оцінок достатньогой високогорівня, стаєменшпомітнимекстренум

розподілуоцінок, оскількивінзміщуєтьсяврезультаті навчаннядокатегорії

“високий”, з’являєтьсясуттєвапозитивнадинаміка.

Оскільки оцінка, названа “підсумкова” отримувалась шляхом

виконання студентами завдання, наближеного до практики, порівнюючи

рисунки 5.3 і 5.4 можна також дійти висновку, що в результаті

експериментального навчання підвищується здатність студентів до

практичногозастосуваннянабутихзнань.

5.3. Аналізрезультатівекспериментальногонавчаннязаданими,

отриманимиупроцесі виробничої практики

На основі розгляду висвітлення в педагогічній теорії і практиці

проблеми готовності майбутніх фахівцівз КГіД, прийнято вважати

критеріями готовності студента: діяльнісний, який визначається як

відповідність знань, умінь і навичок роботи з комп’ютером як основним

засобом ІТ тощо; інформаційний – такий, що передбачає наявність в

особистості інформаційного світогляду і системи ІТ-знань і умінь, які

забезпечують самостійну діяльність із задоволення інформаційних потреб в

професійній діяльності тощо; мотиваційний – такий, що включає стійку

потребу у використанні ІТ як інструментального засобу при вирішенні

професійнихзавдань з КГіД тощо(пп. 3.1 – 3.4).

Суттєве збільшення рівня самооцінки можливості успішної власної

фахової діяльності в експериментальних групах, отримане завдяки
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застосуванню інтегративних підходів до планування подання навчального

матеріалу, залученнястудентівдопроектної діяльності, застосовуваннявидів

самостійної діяльності, пов’язанихіз необхідністюзастосуваннянапрактиці

набутих знань (пп. 4.1) тощо, є одним з доказів позитивного впливу

пропонованої методики формування фахових знань студентів ВНЗ на

результатиїхфахової підготовкиі, якнаслідок, фахової готовності [242, 244,

246, 256, 282].

Студентистають більшвпевненимиусвоїйкомпетентності, готовності

до виконання фахової діяльності. Про це свідчить 53,3% відповідей на

запитання щодо рівня фахової готовності: “Готовий надостатньому рівні” і

“Готовий на високому рівні” студентів експериментальної групи, і тільки

9,4% такихвідповідейстудентівконтрольнихгруп(рис. 5.5).

Рис. 5.5. Самооцінка можливості успішної власної фахової діяльності

З огляду нате, що процес фахової підготовки фахівця з КГіД у ВНЗ

триває кілька років і завершується виробничою практикою, на якій

моделюються умови його майбутньої продуктивної діяльності, показовими
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можуть вважатись результати, отримані в процесі моніторингу проведення

зазначеного етапу навчального процесу. Як вже зазначалось, формування

фахової готовності як складного особистісного утворення реалізується

шляхом створення для суб’єктів навчання певного середовища, такої

організації їхньої діяльності, яка б забезпечила позитивну мотивацію не

тільки навчання, але й застосовування набутих знань й умінь, тобто

формуваннявідповіднихкомпетентностей.

Система педагогічних впливів процесу навчання розроблялись таким

чином, щоб студент приходив на виробничу практику не просто з певною

сумоюзнань і вмінь, ай і з розуміннямтого, щовін робитиме наробочому

місці, був компетентним. Цьому сприяло, перш за все раннє планування

виробничої практики, студент визначався з місцем її проходження зашість

місяців доїї початку. Враховувались усі можливі умови – від розташування

підприємствадоособистихуподобань студента.

Включеннявсіхсуб’єктівнавчаннявпроцеспідготовки довиробничої

практики, якездійснювалось з використаннямІТ якнаетапахнавчання, такі

наетапахконтролюрівнянавчальнихдосягнень з використаннямпрактично

орієнтованих і компетентісних навчальних задач сприяє формуванню не

тількистійкихзнань, алейпрофесійногосамовизначеннястудента.

Застосування елементів дистанційного навчання, орієнтованого на

реальні задачі та їх вирішення на реальному програмному забезпеченні

сприяє включенню студентів у діяльність, наближену до фахової. Цим же

цілям слугує й впровадження системи міжпредметних навчальних проектів

(див. рис. 3.1, рис. 3.2 Розділ 3), що сприяють формуванню орієнтовної

основидіяльності навиробничійпрактиці.
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Порівняння загальних оцінок за виробничу практику студентів

контрольних і експериментальних груп, отриманих студентами в процесі

експериментального навчання (рис. 5.6) однозначно свідчить на користь

запропонованої методики, оскільки наявне суттєве покращення результатів

навчаннястудентівекспериментальної групи.

Рис. 5.6. Загальна оцінка за виробничу практику

Крім загальної оцінки за виробничу практику, з метою визначення

доцільності застосовування запропонованої методики навчання було

використано й деякі інші дані, зокрема швидкість включення студента

(практиканта) у діяльність на робочому місці (рис. 5.7) і оцінка рівня

самостійності його діяльності (рис. 5.8). Безумовно, дані не можуть

вважатись повністю об’єктивними, оскільки були отримані шляхом

оцінювання діяльності практикантакерівниками практики, але порівнювати

їхміжсобоюможна, оскількивониотримані відоднихі тихжеосіб, які діяли

згідно однакових інструкцій. Як і очікувалось, швидкість включення

практиканта у діяльність на робочому місці для студентів, які пройшли
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попередню підготовку і певним чином самовизначились у відношенні до

конкретнихособливостейцієї діяльності, суттєвобільша.

Цікавим результатом можна вважати практично однакову частку

практикантів, швидкість включення яких у фахову діяльність залишилась

невизначеною, тобто таких, які протягом всього терміну проведення

практики потребували постійної уваги керівника, не змогли повністю

включитись у виробничий процес, відволікались на справи, що не мали

відношеннядороботи.

Рис. 5.7. Швидкість включення практиканта в діяльність на робочому місці

Іншим параметром, який було визнано за доцільне використовувати

для оцінювання результатів експериментального навчання, був рівень

самостійності виконання виробничих завдань. З огляду на важливість

зазначеного параметра до його визначення було залучено дані, отримані

протягомкількох років (контрольнагрупа). Загальнакількість респондентів

становила114 осіб. Отримані дані поданонарисунку5.8.
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Безумовно позитивний вплив запропонованої методики формування

фахових знань на рівень професійної підготовки виявився у суттєвому

покращеннюсамостійності виконаннястудентамивиробничихзавдань.

Аналіз даних, поданихнарисунку5.8, даєможливість дійти висновку,

щочасткапрактикантівз високимрівнемсамостійності якуконтрольній, так

і в експериментальній групах незначна і не досить суттєво змінилась

внаслідок застосування запропонованої методики навчання автоматизованих

систем обробки інформації в процесі формування фахових знань студентів.

Разомз тимсуттєвозмінилась часткастудентів, які виявилидостатнійрівень

самостійності (до35%).

Рис. 5.8. Рівень самостійності практиканта в діяльності на робочому місці

Можна констатувати, що застосування запропонованої методики

навчання в процесі формування фаховихзнань студентів позитивновпливає

нарезультати навчання, сприяє формуваннюпрагнення до самореалізації у

фаховій діяльності. На це досить однозначно вказує явно виражений

перерозподіл часток рівнів самостійності на користь досягнення більш

високихрезультатів, більшої самостійності прийняттярішень.
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5.4. Аналізвіддаленихрезультатівекспериментального

навчанняі проведеннявиробничої практики

Як булозазначенов п. 5.1, найбільшвідповідними цілямдослідження

впливів педагогічних інновацій нарезультати навчально-виховного процесу

були б соціальні вимірювання, проведені протягом кількох років після

завершення навчання фахівців у ВНЗ. Було показано й недоцільність

очікуваннярезультатівтакихдосліджень дляуправліннянавчаннямокремого

суб’єкта.

З огляду на складність відстежування трудовлаштування випускників

коледжу протягом кількох років, отримання від них даних, дослідження їх

соціалізації виконувалось тільки наматеріалах, отриманих для випускників

Комп’ютерної Академії “ШАГ”,ДВНЗ “Ужгородський національний

університет і ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”,

контрольною була група 2011 – 2012 н. р. випуску загальною кількістю

318 осіб і експериментальноюгрупою– студенти 2013 – 2014 н. р. випуску

загальною кількістю 322 особи. Дані отримано шляхом анкетування

випускників і опитування осіб, які безпосередньо керують їхньоюроботою

(табл. 5.5).

Таблиця 5.5
Фаховадіяльністьвипускника(роботаабонавчаннязафахом)

Контрольна група Експериментальнагрупа

К-сть, осіб частка, % К-сть, осіб частка, %

Початковий 50 15,5 11 3,5

Середній 250 77,6 112 37,9

Достатній 10 3,1 133 42,6

Високий 8 2,5 66 16,1

Всього 318 322
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Разом з тим, якщо вважати, що головною метою навчання у ВНЗ є

формуванняготовності випускникадопродуктивної діяльності всуспільстві,

то основним показником результативності навчання можна вважати

продовження навчання заобраним фахом або роботу заспеціальністю, яка

відповідаєотриманій.

Таблиця 5.6
Самооцінкаможливості успішної власної діяльності

Контрольнагрупа Експериментальнагрупа

К-сть, осіб частка, % К-сть, осіб частка, %

Початковий 6 18,8 3 10,0
Середній 23 71,9 11 36,7
Достатній 2 6,3 10 33,3
Високий 1 3,1 6 20,0
Всього 32 30

Для невеликої групи випускників Комп’ютерної Академії

“Шаг”отримані й результати щодо самооцінки можливості успішної власної

діяльності, подані втаблиці 5.6, аналізуючиякуможнадійтивисновкущодо

суттєвого збільшення частки випускників, для яких експериментальне

навчання забезпечило можливість виявити себе у фаховій діяльності на

достатньому і високому рівнях. Відповідним чином відрізняються й

показники впевненості в можливості успішної власної фахової діяльності,

отримані шляхоманкетуваннявипускниківзазначенихвищегруп.
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Висновкидоп’ятогорозділу

Експериментальноперевіренонаявність позитивноговпливу методики

навчанняавтоматизованихсистемобробкиінформації впроцесі формування

фахових знань студентів, статистично доведено доцільність застосування

зазначеної методики.

Розроблено рекомендації щодо впровадження методики підготовки

студентів (майбутніх фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну). Вони

полягають в тому, що позитивні результати формування фахових знань

студентів можна отримати за умови використання розробленої методики

навчанняякапередбачає:

 формування необхідних організаційно-педагогічних умов для

успішної підготовкиспеціалістівугалузі комп’ютерної графікиі дизайну.;

 створення бази проходження виробничої та переддипломної

практикиз можливістюподальшогопрацевлаштуваннявипускників;

 більш тісної співпраці між підприємствами і особами, які беруть

участь в практичній підготовці майбутніхфахівців з комп’ютерної графіки і

дизайну.;

 створення шкіл практичних занять як інтегральних складових

навчальних закладів; спрямування практики на поєднання спеціальних,

фахових і дидактичних знань, а також запровадження нових форм

практичногонавчання, зокрема– виконаннятворчихпроектів.

У результаті проведеногодослідженнявикремленойекспериментально

перевірено педагогічні умови застосовування розробленої методики

формуванняфаховихзнань студентів, основнимиз якихєтакі.

1. Планування навчального процесу з використанням міжпредметних

зв’язків, інтегруваннязмістунавчальнихдисциплін.
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2. Використання навчальних завдань компетентісного спрямування,

для виконання якихстуденти мають застосовувати знання й уміння з різних

навчальнихдисциплін.

3. Систематренувальнихвправ, щосприяють формуваннюорієнтовної

основидіяльності студентанавиробничійпрактиці.

4. Раннє планування виробничої практики – студент визначається з

місцемїї проходженняза6 місяцівдоїї початку, щонадаєйомуможливість

обрати зміст навчання, який відповідатиме його конкретній діяльності в

процесі проходженняпрактики.

Висвітлено особливості практично-технічної підготовки майбутніх

фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну в умовах компетентнісного

підходу та можливості інтегративного підходу до формування змісту

професійної підготовки.
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ВИСНОВКИ

Відповіднодопоставленої метитазавдань дисертаційногодослідження

здійснено теоретичне узагальнення та практичне вирішення наукової

проблеми теоретичного обґрунтування та розроблення методичної системи

практично-технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну,

що враховує практичні вимоги інформаційного суспільстватапотреби ВНЗ

відповіднихпрофілівдоорганізації навчальногопроцесу. У ході дослідження

поставлена мета досягнута, всі завдання виконано, загальна та часткові

гіпотезидісталипідтвердженнятаотриманотакі основні результати.

1.Дослідженняґенези зміступрактично-технічної діяльності фахівців з

комп’ютерної графіки і дизайну уможливило визначення загальної гіпотези

роботи, яка конкретизується низкою часткових гіпотез, зокрема: вихідні

теоретико-методологічні практично-технічної підготовки фахівців з

комп’ютерної графіки і дизайну спираються на сучасні загальнонаукові

підходи – системний, синергетичний, компетентнісний, особистісно

орієнтований, діяльнісний; формування змісту навчання на засадах

інтегративного підходу спрямоване на забезпечення професійно-

особистісногорозвиткустудентів; результатомупровадженняінтегративного

підходу є сформованість інформаційно-комунікаційної компетентності

майбутніх фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну залежно від типу

навчальногозакладутаконкретної спеціальності.

2.Виявлено та окреслено теоретичні засади розроблення методичної

системи практично-технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і

дизайну, що уможливило визначення загальної гіпотези роботи та її

підтвердження: практично-технічна підготовка майбутніх фахівців з

комп’ютерної графіки і дизайну буде ефективною, якщо вона, по-перше,

здійснюватиметься поетапно, відповідно до логіки неперервного освітнього

процесу, з опорою на сучасні концептуальні підходи до розуміння
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інтеграційних процесів у освіті, по-друге, зумовлюватиме якісні зрушення у

показникахпрофесійної компетентності ІТ-фахівцязадотриманнянеодмінної

умови – управління процесом її формування, по-третє, передбачатиме

реалізацію особистісно орієнтованого підходу до учасників навчального

процесу, розроблення і впровадження моделі інтеграції змісту практично-

технічної підготовки. Рівень практично-технічної підготовки фахівців з

комп’ютерної графіки і дизайну можливозначнопідвищити, якщов системі

ВНЗ реалізуватимодель методичної системипрактично-технічної підготовки,

що ґрунтується на інтеграції змісту навчання; забезпеченні логічного

розвитку практично-технічних знань і вмінь; міждисциплінарних зв’язках

загальної і спеціальної підготовки (знання, уміння, цінності) як засад

формуванняпрактично-технічної компетентності.

3.Розкритоглибше розуміння компетентнісногопідходу у розробленні

авторської методичної системи, з’ясовано його функції у ВНЗ, серед яких:

операційна, що передбачаєвиявлення системи знань, умінь і навичок, видів

готовності студента, які визначають його компетентність і гарантують

вирішення професійних, соціальних та особистісних завдань; діяльнісно-

технологічна, щоспрямовананаконструюваннязмістунавчаннядіяльнісного

типу, максимальне наближення до майбутньої сфери діяльності студента,

розроблення і впровадження у навчальний процес завдань, способи

вирішення яких відповідають технологіям практично-технічної діяльності;

виховна, дозавдань якої належить посилення виховної складової освітнього

процесу, формування у студентів організаторського та управлінського

досвіду, культури особистісного і професійного спілкування; діагностична,

що передбачає розроблення більш ефективної системи моніторингу якості

навчально-освітнього процесу, зокрема діагностики рівнів сформованості

праткично-технічнихкомпетентностей.

4.У процесі виокремлення методологічних основ інтеграції змісту

практично-технічної підготовкимайбутніхфахівцівз комп’ютерної графікиі

дизайнубулоз’ясовано, щоінтеграціюслідрозглядатиякпріоритетнуформу
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організації змісту освіти, важливу методологічну категорію, спрямовану на

забезпечення цілісності освітнього процесу, освітніх систем і всієї системи

освіти. Визначено узагальнюючі положення використання парадигмального

підходу до формування змісту практично-технічної підготовки майбутніх

фахівців комп’ютерного профілю, асаме: часткове збереження предметного

наукового знання у змісті практично-технічної підготовки в контексті

знаннєвої парадигми, зокремазабезпеченняцілісності тазбереженнясутності

навчальногокурсуінформатики; впровадженнявнавчальнийпроцесбазових

знань, умінь і навичок (другорядна і застаріла інформація постійно

вилучається з навчальних курсів); в межах акцентування загальнолюдських

цінностей (напротивагу технократизації особистості) таетичних цінностей,

зокрема основ комп’ютерної етики, гуманістичної парадигми; розвиток у

межах цивілізаційної парадигми не лише випереджального навчання, а й

забезпечення наступності й неперервності фахової підготовки.

Сформульовано загальні філософські передумови інтеграції змісту

практично-технічної підготовкимайбутніхфахівцівз комп’ютерної графікиі

дизайну. Визначено соціально-педагогічні умови підготовки майбутніх

фахівцівз комп’ютерної графікиі дизайну.

5.У розробленій методичній системі практично-технічної підготовки

фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну на засадах інтеграції змісту

навчального матеріалу було виявлено специфіку підготовки фахівців з

комп’ютерної графіки і дизайну, визначено методологічні передумови

моделювання змісту практично-технічної підготовки відповіднихфахівців, а

саме: орієнтація на прогностичні аспекти розвитку ІТ-галузі, необхідність

урахування специфіки сприйняття деяких понять особами з різноюосвітою

(художньою, гуманітарною і технічною). Здійснено обґрунтування основ

(передумов, сутності) інтеграції (добір критеріїв добору змісту та аналіз

елементів інтеграції); забезпечення логічногорозвитку інтегрованої системи

практично-технічних знань і вмінь; інтеграція загальної і спеціальної

підготовки (знання, уміння, цінності) як основи формування практично-



426

технічної компетентності фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну;

використання інтегрованих форм і методів навчання відповідно до

інтегрованого змісту практично-технічної підготовки фахівців з

комп’ютерної графікиі дизайну; виникненнянової якості впроцесі інтеграції

з огляду наметодологічний принцип розвитку; передбачення диференціації

вихідних знань і конкретизація загальнопрофесійних цілей практично-

технічної підготовкифахівцівз комп’ютерної графікиі дизайну.

6.Експериментальна перевірка ефективності застосування

запропонованої авторської методичної системи практично-технічної

підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну показала, що

інтеграція змісту практично-технічної підготовки має передбачати

забезпечення взаємозв’язку теоретичних і методичних основ інтеграції,

визначення інтегративних чинників і дослідження їх упливу наформування

особистості студента.

7.Виокремлено й експериментально перевірено педагогічні умови

застосовування розробленої авторської методичної системи практично-

технічної підготовки, основнимиз якихє: плануваннянавчальногопроцесуз

використаннямміждисциплінарнихзв’язків, інтегруваннязмістунавчальних

дисциплін; використаннянавчальнихзавдань компетентнісногоспрямування,

для виконання якихстуденти мають застосовувати знання й уміння з різних

навчальних дисциплін. Аналіз результатів педагогічного експерименту

підтвердив ефективність розробленої методичної системи практично-

технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну. Доведено,

що ефективність її використання підвищується за рахунок забезпечення

практичнихпотреб суб’єктівнавчаннятаврахуваннядинамічногорозвиткуІТ.

Перспективним вважається розроблення дидактико-методичного

ресурсу з інтеграції предметів професійно-орієнтованого циклу майбутніх

фахівцівз орієнтуваннямнавітчизняні таєвропейські стандартиосвіти.
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ДОДАТКИ

ДодатокА

Узагальнена інформація про підготовку ІТ-фахівців у США (штат Орландо “Learn How to Code”)
Live
Instruc-
tion

CodeMentor is a unique service which
instantly connects prospective web
developers who need a professional
critique on website development. Unlike
courses which involve mentorship,
CodeMentorallows the usertosignup at
any time for 15 minutes of advice and
experthelp from developers, for$4. Itis
very useful for advanced developers
needing an outside viewpoint, and works
likeaticketsystem, reportingpartswhere
adeveloperneedshelp.

BeginnerHTML/CSS classis
free; video lectures but few
guided exercise and no
obviouswaytosubmitthem

Pro-
gram-
ming
lan-
guages

Live
Instruc-
tion

Course
with
Mentor

O’Re-
illy

Introduc-
tion to
HTML
andCSS

http://www.ore
illyschool.com/
individual-
courses/html5c
ss/

Be-
gin-
ner

$400 IntroductiontoHTML andCSS, acourse
bytheO’ReillySchool, isamentor-based
courseprogram toteachtheessentialsand
fundamentals of HTML and CSS for
websitedesign. Thecourseworksthrough
different lessons, resulting in project
websites which are submitted to mentors
forreview and grading. The course costs
$400 and entails the construction of
HTML elementsandCSS tie-in.

job-portfolio prep; trains for
junior-developer/internship,
but no job placement
program; weeklymentoring

Y Y N N N N ruby,
php

X x

Live
Instruc-
tion

Course
with
Mentor

Tea
Leaf
Aca-
demy

Profes-
sional
Level
Ruby on
Rails
Online
Boot-
camp

http://www.go-
tealeaf.com/

Be-
gin-
ner

$475-
1485

The TeaLeafAcademy presents a3-part
course forweb developers, around using
Ruby as an integral part of web
development. Each part is a 4 week
course which builds on the previous
course, and goes over the basics and
intricacies of using Ruby to design, test
andexecute web developmentgoals. The
introductory course is $475 and involves
mentoroverviewofprojects.

more beginner-friendly than
codehouse, less info overall;
no cheatsheets oroptions to
download code guides,
adventure-themed video
lectures

Y Y Y N N N php,
ruby,
an-
droid
and
ios
web
deve-
lop-
ment

X x

http://www.gotealeaf.com/
http://www.gotealeaf.com/
http://www.oreillyschool.com/individual-courses/html5css/
http://www.oreillyschool.com/individual-courses/html5css/
http://www.oreillyschool.com/individual-courses/html5css/
http://www.oreillyschool.com/individual-courses/html5css/
http://www.oreillyschool.com/individual-courses/html5css/
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Live
Instruc-
tion

Course
with
Mentor

Think-
ful

Learn to
Code
With a
Mentor
&
Become
a Web
Develo-
per

http://www.thi
nkful.com/a/ski
lledup

Be-
gin-
ner

$300/
mo; 3
month

s

Thinkful.com is an online mentorship
course website with a range of topics,
from front end development, to
programming with Ruby and Python.
Instead of an exclusive course based on
videos, Thankfulpresentsthestudentwith
a mentor to help them when building
project websites over the stretch of the
course. The course is $300/month for 3
months, entailing7-10 hours perweekof
coursework.

Y Y Y Y Y N X x

Online
Cour-
ses

Course watc-
hand-
code.c
om

Practical
JavaSc-
ript

https://watc-
handcode.com/
courses/practi-
cal-javascript

Be-
gin-
ner

Free PracticalJavaScriptis a practicalcourse
that is design to take newbies from
beginnerto advance. Ascertaining simple
application requirements and using
various vanilla JavaScript methods to
fulfillthem in aseries ofversions. There
are nopre-requisites forthe course. Each
sunday students can ask questions to the
instructorlive during office hours. He is
open to plenty of feedback & willing to
walk students through an problem they
arehavingscreentoscreen.

Great JavaScript courses I
know

N

Online
Cour-
ses

Course .ap-
pend-
To
Deve-
loper
Lear-
ning
Center

Learn
jQuery
&
Javasc-
ript for
Free

http://learn.ap-
pendto.com/

Be-
gin-
ner/I
nter-
me-
dia-
te

Free .appendTo Developer Learning Center
provides courses on JavaScript and
jQuery withoutthe need forregistration
orsignup. The course is organizedinto8
distinct lessons, starting with JavaScript
101, which goes through syntax and
types, and progresses through Selectors,
DOM manipulation, and jQuery. Each
lesson is a video from around 30-40
minuteslong.

N N Y Y Y N X x 3

Online
Cour-
ses

Course Ali-
son.co
m

Diploma
in Web
Develop-
ment

http://alison.co
m/courses/Di-
ploma-in-Web-
Development

Be-
gin-
ner

Free Alison.com hasaDiplomainWebDesign
course, organized in 9 parts covering
HTML, CSS, Adobe Dreamweaver, and
just building, publishing, and designing
web pages in general. The free online
course is mainly an introductory course,
teaching in a step by step manner to
createbasicwebpages.

Y Y N N Y N X X 1

Online
Cour-
ses

Course Aquen
t
Gym-
na-
sium

Free
courses.
Practical
Skills.
Unlimi-
ted

http://gymna-
sium.aquent.co
m/

Be-
gin-
ner

Free Aquent Gymnasium is a class-based
websiteinwhichcurrentfront-endorweb
designers can enrollin classes to bolster
theirunderstanding of HTML, CSS, UX
Design, and general front-end and
responsive designtechniques. Clients can

Y Y Y N Y N X X 4

http://gymnasium.aquent.com/
http://gymnasium.aquent.com/
http://gymnasium.aquent.com/
http://alison.com/courses/Diploma-in-Web-Development
http://alison.com/courses/Diploma-in-Web-Development
http://alison.com/courses/Diploma-in-Web-Development
http://alison.com/courses/Diploma-in-Web-Development
http://learn.appendto.com/
http://learn.appendto.com/
https://watchandcode.com/courses/practical-javascript
https://watchandcode.com/courses/practical-javascript
https://watchandcode.com/courses/practical-javascript
https://watchandcode.com/courses/practical-javascript
http://www.thinkful.com/a/skilledup
http://www.thinkful.com/a/skilledup
http://www.thinkful.com/a/skilledup
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Poten-
tial.

enrollforclasses, whicharesetsofvideos
focusedoncertaintopics, suchas Coding
for Designers, which goes over HTML,
CSS, JavaScript, andFlashcohesion. The
classes are geared towards professionals
who intend to build a company image
through awebsite, butmay nothave the
necessaryskillstodoso.

Online
Cour-
ses

Guided
Exercises

Bo-
coup

Learn
CSS
Layout

http://www.lear
nlayout.com/

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

Free Learn CSS Layoutis awebsite designed
forintermediate toveteranweb designers
who need help shoring up theirCSS or
HTML layoutcodeontheirwebsites. The
website specificallyassumes thatthe user
knows aboutbase levelHTML and CSS
coding, and that the course is not a
beginnercourse. The site is organized in
differentslides, each slide displaying the
block of information as if it was coded
usingthetechniquedescribed.

Listofresourcesforfront-end
developerstokeep up w/ new
technologies

Y Y N N N N X x 4

Online
Cour-
ses

Course Chan-
nel 9
MSD
N

HTML5
& CSS3
Funda-
mentals:
Develop-
ment for
Absolute
Begin-
ners

http://channel9.
msdn.com/Se-
ries/HTML5-
CSS3-
Fundamentals-
Development-
for-Absolute-
Beginners

Be-
gin-
ner

Free For those absolute beginners wanting
learn web design and programming,
Channel 9 on the MSDN has a course
dedicated to those who have no
experience whatsoever. The course is
organized into 21 different videos,
beginning with designing yourfirstweb
page to new HTML5 concepts, such as
integratedvideoembedding.

offers tutorials on mastering
HTML5 + CSS3. The
HTML5 tutorialis 19 lessons
long and takes an estimated
time of12 hours tocomplete.
Once completed you can
move onto mastering CSS3
withtheir16 lessontutorial.

Y Y N N N N X x 3

Online
Cour-
ses

Course Code
Aven-
gers

Learn
how to
program
games,
apps and
websites

http://www.co-
deavengers.co
m/

Be-
gin-
ner/I
nter-
me-
dia-
te

Free Code Avengers is awebsite designed by
experts withperfectlevelofdifficultyfor
beginners, with courses in HTML, CSS,
and JavaScript. The site is organized in
differentlessonsforeachlanguage, which
work well for both teachers and
independent learners needing to learn
aboutprogrammingwebelements.

Very beginner friendly, has
usefulglossary ofterms each
lesson, but doesn’t always
explain terms during the
lesson

Y Y Y N N N Pyt-
hon,
Ruby

X x 5

Online
Cour-
ses

Guided
Exercises

Code-
cade-
my

Learn to
code
interacti-
vely for
free!

www.codeaca-
demy.com

Be-
gin-
ner

Free Codecademy is a resource available for
beginning programmers with little to no
experience that provides a constructive
learning path forone of five languages.
Available forfledglingcoders ofany age
orknowledgelevel, Codecademypresents
digestible lessons in a community,
achievement-driven atmosphere. It’s
especiallyperfectforyoungprogrammers
starting off, giving courses on jQuery,
JavaScript, PHP, Python, and Ruby, and

Y Y Y N N N X x 5

http://www.codeacademy.com
http://www.codeacademy.com
http://www.codeavengers.com/
http://www.codeavengers.com/
http://www.codeavengers.com/
http://channel9.msdn.com/Series/HTML5-CSS3-Fundamentals-Development-for-Absolute-Beginners
http://channel9.msdn.com/Series/HTML5-CSS3-Fundamentals-Development-for-Absolute-Beginners
http://channel9.msdn.com/Series/HTML5-CSS3-Fundamentals-Development-for-Absolute-Beginners
http://channel9.msdn.com/Series/HTML5-CSS3-Fundamentals-Development-for-Absolute-Beginners
http://channel9.msdn.com/Series/HTML5-CSS3-Fundamentals-Development-for-Absolute-Beginners
http://channel9.msdn.com/Series/HTML5-CSS3-Fundamentals-Development-for-Absolute-Beginners
http://channel9.msdn.com/Series/HTML5-CSS3-Fundamentals-Development-for-Absolute-Beginners
http://channel9.msdn.com/Series/HTML5-CSS3-Fundamentals-Development-for-Absolute-Beginners
http://www.learnlayout.com/
http://www.learnlayout.com/
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usesaconsole-likeinterface.
Online
Cour-
ses

Course Co-
desc-
hool

Javasc-
ript
Roadtrip

http://zfer.us/G
MIRq

Be-
gin-
ner

Free Code School is an interactive learning
platform thatspecializes in HTML/CSS,
Javascript, Ruby, and iOS. The coolest
thingabouttheplatform iseachcoursesis
setup likeagameandhasfunandquirky
theme, complete with a theme song.
Intermediate and advanced programmers
will find it more useful than complete
beginners, but there are 8 introductory
courses wellsuited forbeginners thatare
completelyfree.

Elegant layout and eye-
catchingdesign

Y Y Y Y Y N X X 5

Online
Cour-
ses

Course Co-
desc-
hool

HTML
/ CSS
Path

http://zfer.us/f9
wiF

Be-
gin-
ner/I
nter-
me-
dia-
te

$25/m
onth

Code School is an interactive learning
platform thatspecializes in HTML/CSS,
Javascript, Ruby, and iOS. The coolest
thingabouttheplatform iseachcoursesis
setup likeagameandhasfunandquirky
theme, complete with a theme song.
Intermediate and advanced programmers
will find it more useful than complete
beginners, but there are 8 introductory
courses wellsuited forbeginners thatare
completelyfree.

Good price for Udemy
course; exercises; over 3000
users

Y Y Y Y Y N X X 5

Online
Cour-
ses

Course Co-
desc-
hool

Javasc-
riptPath

http://zfer.us/G
MIRq

In-
ter-
me-
dia-
te

$25/m
onth

Code School is an interactive learning
platform thatspecializes in HTML/CSS,
JavaScript, Ruby, and iOS. The coolest
thingabouttheplatform iseachcoursesis
setup likeagameandhasfunandquirky
theme, complete with a theme song.
Intermediate and advanced programmers
will find it more useful than complete
beginners, but there are 8 introductory
courses wellsuited forbeginners thatare
completelyfree.

More than twice the annual
cost of
Treehouse/Codeschool w/
much less quality. Individual
instructors don’t interact to
place lessons into cohesive
tracks. Videoqualitylow. No
assignments

Y Y Y Y Y N X X 5

Online
Cour-
ses

Course Don’t
Fear
the
Inter-
net

Basic
HTML
& CSS
forNon-
Web
Desig-
ners

www.dontfeart-
heinternet.com

Be-
gin-
ner/I
nter-
me-
dia-
te

Free Don’t Fear the Internet is a site for
learning web design specifically geared
towardsprintdesigners, photographers, or
othergenerallycreative people whodon’t
specifically want to become experts at
web programming. Instead, the 7 video
series demonstrates how to create agood
looking website for those artistic types
withpoorly designedwebsites lookingto
revamp them.

Book written by web-
developer for his baby,
simple. possible errors in
book, butcuteconcept

Y Y N N Y N X x 3

Online
Cour-
ses

Course Front
End
Ma-

Introduc-
tion to
HTML5

https://fron-
tendmasters.co
m/courses/int-

In-
ter-
me-

$39/m
onth

Frontend Masters is geared towards web
development students that already have
the basics down and want to take their

Interactive book; advantage
overotherfree online guides;
JavaScript

Y Y Y Y Y N x X 5

https://frontendmasters.com/courses/introduction-html5-css3/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-html5-css3/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-html5-css3/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
http://zfer.us/f9wiF
http://zfer.us/f9wiF
http://zfer.us/GMIRq
http://zfer.us/GMIRq
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sters & CSS3 roduction-
html5-
css3/?partners=
e4da3b7fbbce2
345d7772b067
4a318d5

dia-
te

crafttothenextlevel. Itfeaturesintensive
courses in HTML5, CSS3, and newer
JavaScript libraries like jQuery,
AngularJS, and Backbone.JS from the
seasoneddevelopersandauthors.

Online
Cour-
ses

Course Front
End
Ma-
sters

Intro to
Javasc-
rip &
JQuery

https://fron-
tendmasters.co
m/courses/int-
roduction-to-
javascript-
jquery/?part-
ners=e4da3b7f
bbce2345d777
2b0674a318d5

In-
ter-
me-
dia-
te

$39/m
onth

Frontend Masters is geared towards web
development students that already have
the basics down and want to take their
crafttothenextlevel. Itfeaturesintensive
courses in HTML5, CSS3, and newer
JavaScript libraries like jQuery,
AngularJS, and Backbone.JS from the
seasoneddevelopersandauthors.

is the free online version of
Mark Pilgrim’s book,
“HTML5: Up & Running".
This version elaborates on a
selectionoffeatures from the
HTML5 specification and
otherstandards.

Y Y Y Y Y N X x 5

Online
Cour-
ses

Guided
Exercises

Gene-
ral
As-
sem-
bly

DASH https://dash.ge-
neralassemb.ly/
projects

Be-
gin-
ner

Free Dash is an interactive online learning
program from General Assembly that
teaches you how to code via series of
interactive story based tutorials. You can
expect to learn HTML, CSS, and
JavaScriptthrough tasks thatare similar
towhatarealdevelopermightdo. Itwas
originallyaninternaltradingplatform but
was sogoodthatGA hadtoshare itwith
everyone.

is a lightweight HTML
editor.

Y Y Y N N N X x 5

Online
Cour-
ses

Course Infini-
te
Skill

HTML5
Training
Bundle
Training
Video

http://www.in-
finiteskills.com
/training/html5-
training-
bundle.html?af-
fid=skup

Be-
gin-
ner/I
nter-
me-
dia-
te

$100 The HTML5 Training Bundle Training
Video by Infinite Skill is a course that
teaches a comprehensive survey of all
thingsHTML, includingthenewHTML5
revision. The DVD is split up into
different training videos, going over
conceptsrangingfrom simpleHTML tags
to advanced elements like mobile
integration. At$150, the DVD provides
over14 hoursofcontentin122 videos.

is a massive single page
curated learning resource list
highlighting the best web
development and design
resources on the Internet,
with content for learners of
all levels. Its the one stop
shop!

Y Y Y N N N X x 3

Online
Cour-
ses

Course Lear-
nable

Build
your
First
Website

https://learna-
ble.com/cour-
ses/build-your-
first-website-
getting-started-
with-html-css-2
279

Be-
gin-
ner/I
nter-
me-
dia-
te

$180/
yr

Learnable.com offers the course Build
Your First Website, which provides a
comprehensive introduction to HTML
and CSS, the essential languages for
programming websites. The course goes
through language fundamentals,
developing the website, and publishing
the website on the internet, and is based
on the book Build Your Own Website
The Right Way Using HTML & CSS.
Thecoursecosts$80, or$180/yearforthe
subscription.

Thorough HTML glossary,
but no opportunities to put
codingintopractice

Y Y N N N N API’s/
DOM,
Math
ML

X x 5

https://learnable.com/courses/build-your-first-website-getting-started-with-html-css-2279
https://learnable.com/courses/build-your-first-website-getting-started-with-html-css-2279
https://learnable.com/courses/build-your-first-website-getting-started-with-html-css-2279
https://learnable.com/courses/build-your-first-website-getting-started-with-html-css-2279
https://learnable.com/courses/build-your-first-website-getting-started-with-html-css-2279
https://learnable.com/courses/build-your-first-website-getting-started-with-html-css-2279
https://learnable.com/courses/build-your-first-website-getting-started-with-html-css-2279
http://www.infiniteskills.com/training/html5-training-bundle.html?affid=skup
http://www.infiniteskills.com/training/html5-training-bundle.html?affid=skup
http://www.infiniteskills.com/training/html5-training-bundle.html?affid=skup
http://www.infiniteskills.com/training/html5-training-bundle.html?affid=skup
http://www.infiniteskills.com/training/html5-training-bundle.html?affid=skup
http://www.infiniteskills.com/training/html5-training-bundle.html?affid=skup
https://dash.generalassemb.ly/projects
https://dash.generalassemb.ly/projects
https://dash.generalassemb.ly/projects
https://frontendmasters.com/courses/introduction-to-javascript-jquery/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-to-javascript-jquery/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-to-javascript-jquery/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-to-javascript-jquery/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-to-javascript-jquery/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-to-javascript-jquery/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-to-javascript-jquery/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-to-javascript-jquery/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-to-javascript-jquery/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-html5-css3/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-html5-css3/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-html5-css3/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-html5-css3/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-html5-css3/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
https://frontendmasters.com/courses/introduction-html5-css3/?partners=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
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Online
Cour-
ses

Course P2PU
School
of
Webc-
raft

Web
Making
101

https://p2pu.or
g/en/schools/sc
hool-of-
webcraft/sets/w
ebmaking-101/

Be-
gin-
ner

Free TheSchoolofWebcraftisasetofcourses
forlearningweb programmingbackedby
Mozilla, the creators ofFirefox. The free
setof courses is distinctdue to it’s peer
poweredsystem, inwhichlearningoccurs
in peer driven study groups and among
collaboration between peers and mentors
alike. Anyone can signup to learn or
become amentor, and allthe courses are
alsoofferedinspanish.

Y N N N N N x x 3

Online
Cour-
ses

Course Plural-
sight

HTML
Funda-
mentals

http://plural-
sight.com/trai-
ning/Courses/T
ableOfCon-
tents/html-
fundamentals

Be-
gin-
ner/I
nter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

$29/m
onth-
regu-

lar
subsc-

rip-
tion,

$49/m
onth-
plus

subsc-
ription

Pluralsightprovides anintroductory class
for HTML Fundamentals, which covers
HTML markup, the heart of any web
application. The course is split up into
videos, eachoneaboutadifferentelement
inthe HTML specification, suchas Text,
Lists, and Tables. Enrollment is
subscriptionbased, at$49/year.

Y N N N N N X x 4

Online
Cour-
ses

Course Saylor
Uni-
versity

HTML
and CSS
for
Begin-
ners

http://www.say
lor.org/courses/
prdv251/

Be-
gin-
ner

Free Saylor.org, a free education website
whichprovides courses onvarious topics,
has an HTML and CSS course which
provides resources for beginner
programers. It is organized similar to a
typicaluniversityonline course, requiring
around 30 hours, with units around 5-7
hours each. A 70% score is required on
thefinalexam topassthecourse.

is an invaluable site that
allows you to look up
HTML5, CSS3, etc features,
know if they are ready for
use, and if so find out how
you should use them – with
polyfills, fallbacks oras they
are. A greatresourcetocheck
with when developing your
HTML5 page.

Y Y N N Y N X x 3

Online
Cour-
ses

Course Skills-
hare

Build a
HTML
and CSS
Website
From
Scratch

http://www.skil
lshare.com/clas
ses/digital-
photography/B
uild-a-HTML-
and-CSS-
Website-From-
Scratch/121636
6887?via=ho-
mepage

Be-
gin-
ner

$40 Build a HTML and CSS Website From
Scratch from Skillshare is acourse about
creating a personal unique website
withoutthe use of specialized restrictive
templates. In addition to learning code,
the course goes over different layouts,
responsive design for mobile, search
engine optimization, and site planning.
The course is $40 and contains 56 video
lessonswithlifetimeaccess.

Unprofessional web design;
freetrialstartsatweek6

Y Y N N N N X x 4

Online
Cour-
ses

Tutorials Tuts
Plus

CSS3
Mastery

http://net.tut-
splus.com/ses-
sions/css3-
mastery/

In-
ter-
me-
dia-
te/A

Free Tuts is a massive network of learning
tutorials written by development and
designprofessionalsinthetrenchesthatis
unrivaled. Most of the tutorials are
completely free butthere are also many

stands forthe Web Hypertext
Application Technology
Working Group, and was
started by employees from
Apple, Mozilla, andOpera. It

Y Y Y Y Y N X x 5

http://net.tutsplus.com/sessions/css3-mastery/
http://net.tutsplus.com/sessions/css3-mastery/
http://net.tutsplus.com/sessions/css3-mastery/
http://net.tutsplus.com/sessions/css3-mastery/
http://www.skillshare.com/classes/digital-photography/Build-a-HTML-and-CSS-Website-From-Scratch/1216366887?via=homepage
http://www.skillshare.com/classes/digital-photography/Build-a-HTML-and-CSS-Website-From-Scratch/1216366887?via=homepage
http://www.skillshare.com/classes/digital-photography/Build-a-HTML-and-CSS-Website-From-Scratch/1216366887?via=homepage
http://www.skillshare.com/classes/digital-photography/Build-a-HTML-and-CSS-Website-From-Scratch/1216366887?via=homepage
http://www.skillshare.com/classes/digital-photography/Build-a-HTML-and-CSS-Website-From-Scratch/1216366887?via=homepage
http://www.skillshare.com/classes/digital-photography/Build-a-HTML-and-CSS-Website-From-Scratch/1216366887?via=homepage
http://www.skillshare.com/classes/digital-photography/Build-a-HTML-and-CSS-Website-From-Scratch/1216366887?via=homepage
http://www.skillshare.com/classes/digital-photography/Build-a-HTML-and-CSS-Website-From-Scratch/1216366887?via=homepage
http://www.skillshare.com/classes/digital-photography/Build-a-HTML-and-CSS-Website-From-Scratch/1216366887?via=homepage
http://www.skillshare.com/classes/digital-photography/Build-a-HTML-and-CSS-Website-From-Scratch/1216366887?via=homepage
http://www.saylor.org/courses/prdv251/
http://www.saylor.org/courses/prdv251/
http://www.saylor.org/courses/prdv251/
http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/html-fundamentals
http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/html-fundamentals
http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/html-fundamentals
http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/html-fundamentals
http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/html-fundamentals
http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/html-fundamentals
https://p2pu.org/en/schools/school-of-webcraft/sets/webmaking-101/
https://p2pu.org/en/schools/school-of-webcraft/sets/webmaking-101/
https://p2pu.org/en/schools/school-of-webcraft/sets/webmaking-101/
https://p2pu.org/en/schools/school-of-webcraft/sets/webmaking-101/
https://p2pu.org/en/schools/school-of-webcraft/sets/webmaking-101/
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dva
nced

great high quality structured courses
overedviaTutsPlusPremium.

is a active commentary for
the development of HTML
and APIs needed for Web
applications.

Online
Cour-
ses

Course Ude-
my -
Chris
Con-
verse

Creating
Respon-
sive
Web
Design

https://www.ud
emy.com/crea-
ting-
responsive-
web-
design/?affco-
de=E0Abcl5X
RXYCSgk=

In-
ter-
me-
dia-
te

$200 Udemy is the online marketplace where
students find instruction from instructors
in any subjectyou can think of. Itoffers
hundreds ofcourses inallaspects ofweb
development and design. Anyone can
start a course on Udemy, so price and
quality varies and each course must be
purchasedindividually.

Best pricing for a single
course, w/ coding challenges
and exercises, albeit of
dubious grading. Can submit
finalprojects online forpeer
grading. low quality
compared to otherpaid sites,
but decent quality for price;
pleasingwebsitedesign

Y Y Y Y Y Y X x 2

Online
Cour-
ses

Course Ude-
my -
Robin
Nixon

HTML5
Begin-
ners
Crash
Course

https://www.ud
emy.com/html5
-crash-
course/?affco-
de=E0Abcl5X
RXYAQBpj

Be-
gin-
ner

$100 Udemy is the online marketplace where
students find instruction from instructors
in any subjectyou can think of. Itoffers
hundreds ofcourses inallaspects ofweb
development and design. Anyone can
start a course on Udemy, so price and
quality varies and each course must be
purchasedindividually.

does notcontain educational
resources butdoes offergood
articlesontherecenttrendsin
webdesign.

Y Y Y Y Y Y X x 2

Online
Cour-
ses

Course Ude-
my -
Victor
Bastos

Become
a Web
Develo-
perfrom
Scratch!
(Com-
plete
Course)

https://www.ud
emy.com/how-
to-become-a-
web-developer-
from-
scratch/?affco-
de=E0Abcl5X
RXYAQx1j

Be-
gin-
ner

$150 Udemy is the online marketplace where
students find instruction from instructors
in any subjectyou can think of. Itoffers
hundreds ofcourses inallaspects ofweb
development and design. Anyone can
start a course on Udemy, so price and
quality varies and each course must be
purchasedindividually.

FreeQ/A forcoding Y Y Y Y Y Y X x 2

Refe-
rence

Tool Code-
pen

CodePen
is all
about
inspira-
tion,
educa-
tion, and
sharing.

http://codepen.i
o/

Ad-
van-
ced

Free Codepen is areference website aimed at
advanced web developers which lists
solutions for development problems
createdbythecommunityandotherusers.
It works like a showcase website, in
which developers can show off cool,
useful, or interesting web development
code snippets, as well as present what
theydo, similartoamarketplace. Thereis
aProoptionthatallowsforprivate“pens”
andmoreassethosting.

Y Y Y Y Y N X x

Refe-
rence

Resource HTM
L5
Boiler-
plate

The
web’s
most
popular
front-
end
template

http://html5boi-
lerplate.com/

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

Free HTML5 Boilerplateisapopularfront-end
template thathelps developers build fast
and responsive websites, combining the
knowledge ofover100 developers onthe
project. The CSS and style, along with
jQuery and JavaScript configuration are
already pre built, andthe resource makes

Y Y Y Y N N X X

http://html5boilerplate.com/
http://html5boilerplate.com/
http://codepen.io/
http://codepen.io/
https://www.udemy.com/how-to-become-a-web-developer-from-scratch/?affcode=E0Abcl5XRXYAQx1j
https://www.udemy.com/how-to-become-a-web-developer-from-scratch/?affcode=E0Abcl5XRXYAQx1j
https://www.udemy.com/how-to-become-a-web-developer-from-scratch/?affcode=E0Abcl5XRXYAQx1j
https://www.udemy.com/how-to-become-a-web-developer-from-scratch/?affcode=E0Abcl5XRXYAQx1j
https://www.udemy.com/how-to-become-a-web-developer-from-scratch/?affcode=E0Abcl5XRXYAQx1j
https://www.udemy.com/how-to-become-a-web-developer-from-scratch/?affcode=E0Abcl5XRXYAQx1j
https://www.udemy.com/how-to-become-a-web-developer-from-scratch/?affcode=E0Abcl5XRXYAQx1j
https://www.udemy.com/how-to-become-a-web-developer-from-scratch/?affcode=E0Abcl5XRXYAQx1j
https://www.udemy.com/html5-crash-course/?affcode=E0Abcl5XRXYAQBpj
https://www.udemy.com/html5-crash-course/?affcode=E0Abcl5XRXYAQBpj
https://www.udemy.com/html5-crash-course/?affcode=E0Abcl5XRXYAQBpj
https://www.udemy.com/html5-crash-course/?affcode=E0Abcl5XRXYAQBpj
https://www.udemy.com/html5-crash-course/?affcode=E0Abcl5XRXYAQBpj
https://www.udemy.com/html5-crash-course/?affcode=E0Abcl5XRXYAQBpj
https://www.udemy.com/creating-responsive-web-design/?affcode=E0Abcl5XRXYCSgk=
https://www.udemy.com/creating-responsive-web-design/?affcode=E0Abcl5XRXYCSgk=
https://www.udemy.com/creating-responsive-web-design/?affcode=E0Abcl5XRXYCSgk=
https://www.udemy.com/creating-responsive-web-design/?affcode=E0Abcl5XRXYCSgk=
https://www.udemy.com/creating-responsive-web-design/?affcode=E0Abcl5XRXYCSgk=
https://www.udemy.com/creating-responsive-web-design/?affcode=E0Abcl5XRXYCSgk=
https://www.udemy.com/creating-responsive-web-design/?affcode=E0Abcl5XRXYCSgk=
https://www.udemy.com/creating-responsive-web-design/?affcode=E0Abcl5XRXYCSgk=
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itvery easy fordevelopers to jump into
makingamodernwebsite.

Refe-
rence

Reference HTM
L5
Doctor

Helping
You
Imple-
ment
HTML5
Today

http://html5do-
ctor.com/

Be-
gin-
ner

Free HTML5 Doctor offers two primary
resources: anarticle archive ofabout100
articles goodforlearningHTML5 basics,
andtheElementsIndex, whichprovidesa
short one paragraph summary of the
primary HTML5 element. Whereas other
resources try to give you everything,
HTML5 doctorisallaboutbeingconcise.

Y N Y N N N X x

Refe-
rence

Reference HTM
L5plea
se

Use the
new and
shiny
HTML5
responsi-
bly

http://html5ple
ase.com/

Be-
gin-
ner

Free SoHTML5 is stillrelativelynewandare
notyetfullysupportedbymostbrowsers.
This website allows youtolookup html,
css and api and see if its agood ideato
use it, givenhowmany browsers support
it. In fact, you can even see the exact
browser support for each individual
HTML5 feature. Bit more for advanced
users.

less beginner friendly, more
thorough; cheat-sheets and
helpful hint system,
adventure-themed video
lectures

Y Y N N N N X X

Refe-
rence

Resource
List

Move
The
Web
For-
ward

You can
makethe
web as
aweso-
me as
you
want it
tobe.

http://movethe-
webforward.or
g/

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

Free Move Forward the Web is a website
which compiles many differentreference
and tutorial websites into a central hub
such that a user in need of help or
reference may be able to find the
information he or she needs in a quick
fashion. It provides tips for those who
need help in the community as well as
those looking to provide help to fellow
developers.

is essentially a phone book
for all things web
development, design, and
codingrelated. Ithas atonof
helpfullinks, butthere isalso
plenty of stuff that is
outdated, so make sure to do
yourduediligence.

Y Y Y Y Y N X x

Refe-
rence

Reference Mozil-
la

Mozilla
Develo-
per
Network

https://develo-
per.mozilla.org
/en-US/

AL
L

Free Mozilla, creators of Firefox browser, has
createdanopenwiki-stylesitethatallows
developers toputtogetherresources such
as definitions and attributes of all the
HTML and CSS elements, lists of tools
andtutorialsfrom aroundtheweb, aswell
as adirectoryofopenweb apps andeven
demos. The site is a constant work-in-
progress, so some pages are more
completethanothers.

engaging writing/text makes
esoteric concepts sound so
simple

Y Y Y Y Y N X x

Refe-
rence

Tool Mozil-
la
Thim-
ble

A
coding
jungle
gym

https://thimble.
webmaker.org/
en-US/

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

Free Mozilla Thimble is a unique website
whichprovides ablankcanvas fortesting
outdifferentwebsite designs, created by
the same developers from Mozilla
Firefox. The website is organized such
thata usercan easily enterin any code
needing testing or verification on one
side, and get a simulated output on the

is a community site that
strives to be a thorough and
respected resource for web
developerdocumentation and
related concerns. It has
tutorials, blogs, and a
communityforum.

Y Y Y N Y N Refe-
rence
Mate-
rials
for
Basic
Pro-
gram-

X x

https://thimble.webmaker.org/en-US/
https://thimble.webmaker.org/en-US/
https://thimble.webmaker.org/en-US/
https://developer.mozilla.org/en-US/
https://developer.mozilla.org/en-US/
https://developer.mozilla.org/en-US/
http://movethewebforward.org/
http://movethewebforward.org/
http://movethewebforward.org/
http://html5please.com/
http://html5please.com/
http://html5doctor.com/
http://html5doctor.com/
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other half, effectively providing live
results fortesting new code. The website
also verifies the entered code, usefulfor
morenovicedevelopers.

ming,
Mobi-
le and
other
stuff

Refe-
rence

Resources Smas-
hing
maga-
zine

Coding
Articles

http://coding.s
mashingmaga-
zine.com/

In-
ter-
me-
dia-
te

Free SmashingMagazine isablog-style online
magazine that highlights new
developments or tips and tricks in web
development, as a helpful resource for
developers with“developer’s block.” The
magazine has tags on posts about UX
Design, Coding, Graphics, Mobile, and
Design, along with respective
subcategories, to ensure thata developer
caneasilyfindwhattheyarelookingfor.

Nothingisworth$800 fora2
daycourse

Y Y Y Y Y N X x

Refe-
rence

Reference Vitaly
Fried-
man

Web
Dev
Hand-
book2.0

http://www.al-
vit.de/hand-
book/

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

Free A giant and awesome list of resources,
including css showcases, colortools and
sites, ajaxJavaScriptandjQuerytools, as
wellas links to daily reading, htmlweb
tools, various code checkers, andlinks to
someofthebestsitesthatwriteaboutweb
design. This is a site where you should
spend about 5 hours clicking on
everything, and bookmarking what you
like.

Free guidedexercises; higher
qualitythancodeacademy

N N Y N N N X x

Refe-
rence

Reference What
WG

HTML
The
Living
Standard

http://develo-
pers.whatwg.or
g/

In-
ter-
me-
dia-
te

Free Attempting to create a technical
specification of HTML5 for web
developers is no small task, but the
community of developers atWHATWG
decided to take it on. WHATWG is a
working group focused on evolving the
HTML standard, and theirvery elegantly
designedspecificationdocumentislikean
online textbook explaining all about
HTML5, from the elements, micro data,
loading, APIs, userinteraction and more.
If you like reading textbook style, this is
worthcheckingout.

isaperfectcompaniontoany
programmer that needs to
know what a particular
function does or requires a
more in depth explanation.
DocHub is easily navigated
andcontainsalotofdetail.

Y N N N N N X x

Refe-
rence

Challenges Wiki-
versity

HTML
Challen-
ges

http://en.wiki-
versity.org/wi-
ki/Web_De-
sign/HTML_C
hallenges

in-
ter-
me-
dia-
te

Free Wikiversity is an online learning
community similar to Wikipedia except
built around learning skills. Material is
crowd sourced and validated, so make
suretouseyourbestjudgment. Thereisa
gooddealofinformationonHTML, CSS,
andJavaScript, withdownloadablecourse
materialsandprojectchallenges.

Challenges to test HTML
understanding and design
choices

Y Y Y N N N X x

http://en.wikiversity.org/wiki/Web_Design/HTML_Challenges
http://en.wikiversity.org/wiki/Web_Design/HTML_Challenges
http://en.wikiversity.org/wiki/Web_Design/HTML_Challenges
http://en.wikiversity.org/wiki/Web_Design/HTML_Challenges
http://en.wikiversity.org/wiki/Web_Design/HTML_Challenges
http://developers.whatwg.org/
http://developers.whatwg.org/
http://developers.whatwg.org/
http://www.alvit.de/handbook/
http://www.alvit.de/handbook/
http://www.alvit.de/handbook/
http://coding.smashingmagazine.com/
http://coding.smashingmagazine.com/
http://coding.smashingmagazine.com/
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Refe-
rence

Challenges Wiki-
versity

Web
Design/
CSS
Challen-
ges

http://en.wiki-
versity.org/wi-
ki/Web_De-
sign/CSS_chal-
lenges

In-
ter-
me-
dia-
te

Free Wikiversity is an online learning
community similar to Wikipedia except
built around learning skills. Material is
crowd sourced and validated, so make
suretouseyourbestjudgment. Thereisa
gooddealofinformationonHTML, CSS,
andJavaScript, withdownloadablecourse
materialsandprojectchallenges.

CSS Challenges Y Y Y N N N X x

Tuto-
rials &
Guides

Articles A List
Apart

Online
Magazi-
ne for
web
desig-
ners

http://alistapart.
com/topic/html

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

Free A ListApartis a compilation of articles
andblogentriestohelp developersgetan
edgewhenbuildingcustom websitesfrom
scratch. With over 380 articles and
counting, A List Apart combines
professionalwebdevelopmentwritersand
columnists with a reference-style article
listinginamodern, blog-likeatmosphere.

Y Y Y Y Y N X x

Tuto-
rials &
Guides

E-Book Addy
Osma-
ni

Learning
Javasc-
ript
Design
Patterns

http://addyos-
mani.com/res-
ources/essentia-
ljsdesignpat-
terns/book/

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

Free Learning JavaScriptDesign Patterns is a
book with one central purpose: to
enlighten the useron typicaland classic
methods of organizing JavaScript
programming flow to facilitate the
funcitonality of the code. The book is
aimed at advanced or intermediate
developers looking to organize and
streamlinetheircodedevelopment.

N N Y Y N N X x

Tuto-
rials &
Guides

Reference Bo-
coup

JQuery
Funda-
mentals

http://jqfunda-
mentals.com/

Be-
gin-
ner/I
nter-
me-
dia-
te

Free JQFundamentals is asite solelydedicated
to the jQuery expansion of JavaScript,
presentingtheallofthenewadd-ons. The
reference lists useful examples within
code snippets, which can be very helpful
fornew programmers looking forhow to
use a certain element, and includes a
built-in editor on each example. The
website is very good for fast and easy
referenceforanyjQueryelement.

is a magazine that covers
many aspects of web site
development. It has been
around since 1998 and has
commentary from many
respected experts, and
containsover150 articlesand
blogpostsonHTML coding

N N N Y Y N X x

Tuto-
rials &
Guides

E-Book Cody
Lind-
ley

Javasc-
ript
Enligh-
tenment

http://www.ja-
vascriptenligh-
tenment.com/

Be-
gin-
ner
to
Ad-
van-
ced

Free As opposed to atypicalJavaScriptbook,
which would go over a complete
cookbook of JS recipes, Javascript
Enlightenmentfocuses onanexamination
ofnative JavaScriptObjects andnuances,
such that the reader can gain a better
understandingofthelanguageasawhole.
It intends to make it clear to advanced
developers that library usage is not
always the bestormostattractive option
inJS development.

thorough and indepth
coverage of a specific
JavaScript subject: Design
Patterns

N N Y N N N X x

http://www.javascriptenlightenment.com/
http://www.javascriptenlightenment.com/
http://www.javascriptenlightenment.com/
http://jqfundamentals.com/
http://jqfundamentals.com/
http://addyosmani.com/resources/essentialjsdesignpatterns/book/
http://addyosmani.com/resources/essentialjsdesignpatterns/book/
http://addyosmani.com/resources/essentialjsdesignpatterns/book/
http://addyosmani.com/resources/essentialjsdesignpatterns/book/
http://addyosmani.com/resources/essentialjsdesignpatterns/book/
http://alistapart.com/topic/html
http://alistapart.com/topic/html
http://en.wikiversity.org/wiki/Web_Design/CSS_challenges
http://en.wikiversity.org/wiki/Web_Design/CSS_challenges
http://en.wikiversity.org/wiki/Web_Design/CSS_challenges
http://en.wikiversity.org/wiki/Web_Design/CSS_challenges
http://en.wikiversity.org/wiki/Web_Design/CSS_challenges
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Tuto-
rials &
Guides

Guided Geekc
hamp

Getting
Started
with
HTML5
Guide

http://www.gee
kchamp.com/ht
ml5-tutorials/1-
html5-
overview

Be-
gin-
ner

Free Thisonline, text-basedresourceiseasyto
followandisexpertlyorganizedintobite-
sized sections. The tutorials aims to help
learners master HTML 5 and has an
introductory course on CSS3 on standby
for users who want to learn CSS3
fundamentals.

Upcoming design/developer
courses, but only 1 active
coursesofar

Y Y Y N Y N X x

Tuto-
rials &
Guides

Book HTM
L and
CSS
Book

A nicer
way to
learn
web
develop-
ment

http://htmlandc
ssbook.com/

Be-
gin-
ner

$23 The HTML and CSS Book is a
comprehensive manual to all aspects
aboutCSS3 and HTML5. Similarto any
engineering manual, the HTML and CSS
Book covers all topics relating to web
design in an encyclopedic, reference
oriented manner. The book costs roughly
$23 onAmazon.com.

Thiswebpagelooksgood, but
this guide only provides
smallinformationabouthtml

Y Y N N N N X x

Tuto-
rials &
Guides

Text
Tutorial

KMD
C
Berke-
ley

HTML
101

http://multime-
dia.journalism.
berkeley.edu/tu
torials/html/

Be-
gin-
ner

Free While this resource is providedbyavery
credible source, its intendedaudience are
not hardcore developers but career
journalists and communication
professionals. This makes the content
great for non-techies and complete
beginners but not so much for people
assionate tolearnmore aboutweb design
anddevelopment.

Beginner’s jQuery reference,
no exercises, but thorough,
possiblytoomuchtext

Y N Y Y N N X x

Tuto-
rials &
Guides

Book Mark
Pil-
grim

Dive
Into
HTML5

http://divein-
tohtml5.info/

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

Free MarkPilgrim’s reference book, Dive Into
HTML5, is a guide to the new elements
unique toHTML5. The authorfrequently
uses puns and humorto make his point,
suchas“Let’scallitaDraw(ingsurface)”
on the chapteraboutthe canvas element,
and provides a witty overview of all
thingsHTML5.

is avideo blog by Microsoft
employees that demonstrates
thelatesttrendsintechnology
as well as providing
educational resources on
programming and using
Microsoft services. This
HTML5 course is a 21
episodeseriesthatteachesthe
fundamentals of HTML5 +
CSS3.

Y Y Y N N N X x

Tuto-
rials &
Guides

Text
Tutorial

Shay
Howe

An
Advan-
ced
Guide to
HTML
& CSS

http://learn.sha
yhowe.com/ad-
vanced-html-
css/

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

Free ShayHowe bundles HTML andCSS into
one learning block that is beginner-
friendly and well organized. The text-
based guide is cleanly formatted for
optimum readability and touches on the
common elements of web design and
development. The guide has a 2nd
Installment that covers more advanced
topics. However, therearenoexercisesto
help applynewlylearnedskills.

Easily accessible for
beginners, but doesn’t
provide overview. Requires
farmore selfstudy than total
trackswouldindicate

Y Y Y N N N Pyt-
hon,
Ruby,
PHP

X x

http://learn.shayhowe.com/advanced-html-css/
http://learn.shayhowe.com/advanced-html-css/
http://learn.shayhowe.com/advanced-html-css/
http://learn.shayhowe.com/advanced-html-css/
http://diveintohtml5.info/
http://diveintohtml5.info/
http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/html/
http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/html/
http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/html/
http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/html/
http://htmlandcssbook.com/
http://htmlandcssbook.com/
http://www.geekchamp.com/html5-tutorials/1-html5-overview
http://www.geekchamp.com/html5-tutorials/1-html5-overview
http://www.geekchamp.com/html5-tutorials/1-html5-overview
http://www.geekchamp.com/html5-tutorials/1-html5-overview
http://www.geekchamp.com/html5-tutorials/1-html5-overview
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Tuto-
rials &
Guides

Text
Tutorial

Shay
Howe

Begin-
ner’s
Guide to
HTML/
CSS

http://learn.sha
yhowe.com/ht
ml-css/

Be-
gin-
ner

Free ShayHowe bundles HTML andCSS into
one learning block that is beginner-
friendly and well organized. The text-
based guide is cleanly formatted for
optimum readability and touches on the
common elements of web design and
development. The guide has a 2nd
Installment that covers more advanced
topics. However, therearenoexercisesto
help applynewlylearnedskills.

site for teachers designing
lessons for students; very
basiclessons

Y Y Y Y N N X x

Tuto-
rials &
Guides

Text
Tutorial
and
Reference

Web
Plat-
form

Web
Develop-
ment for
Begin-
ners

http://docs.web
platform.org/wi
ki/beginners

AL
L

Free Web Development for Beginners is a
surveyoftheessentialskillsnecessaryfor
a web developer to be able to execute
codeefficientlyandeffectively, evenwith
little to no skill. Itnotonly goes overa
history of web development, but also
highlights specificallyimportantelements
inHTML, CSS, andJavaScript.

Mentor site for professional
projects; for intermediate-
advancedstudents

Y Y Y N N N X X

Free
Practi-
ce

Challenges JS
As-
sess-
ment

A github
project
to test
your
ability

https://github.c
om/rmurphey/j
s-assessment

In-
ter-
me-
dia-
te-
Ad-
van-
ced

Free JS Assessment, hosted on Github by
RebeccaMurphey, is anarray of13 tests
designed to provide an assessment of a
developer’s JavaScript programming
skills. Tests range from fixingwhitespace
in text reads to testing a programmer’s
usage ofrecursioncorrectly. The testsare
open to alland can be contributed to on
thegitrepository.

samecomplaintsaslynda, but
$100 for a single lesson is
worsethanLynda’spricing

N N Y N N N X x

Tutorials Tuts
Plus

Tutorials
Hub

http://hub.tut-
splus.com/hubs
/development/b
rowse?tags=H
TML+%26+CS
S

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

is a mammoth tutorial
network with almost 5K
articles on HTML related
activities alone, many of
which come with
downloadableprojectfiles.

X

Online
Cour-
ses

Course Killer-
video-
store

Web
Develo-
perfrom
Scratch

http://www.kil-
lervideostore.c
om/video-
courses/web-
developer-
from-
scratch.php

Be-
gin-
ner

$179/$
199

Web Developerfrom Scratch is a DVD
thatgoes overa plethora of web design
concepts, such as simpler concepts like
HTML and CSS, allthe way to intricate
languages like MySQL, SQL, and PHP.
The DVD provides over 60 hours of
content, beginning with the first web
page, and is divided into segments based
onthe conceptreviewed. The DVD costs
$200

$180 forsingle course is not
worthwhile

Y Y X

Reference Ja-
vasc-
ript

http://www.am
azon.com/Ja-
vaScript-Good-

AL
L

$18 "Most programming
languages contain good and
bad parts, butJavaScripthas

http://www.amazon.com/JavaScript-Good-Parts-Douglas-Crockford/dp/0596517742
http://www.amazon.com/JavaScript-Good-Parts-Douglas-Crockford/dp/0596517742
http://www.amazon.com/JavaScript-Good-Parts-Douglas-Crockford/dp/0596517742
http://www.killervideostore.com/video-courses/web-developer-from-scratch.php
http://www.killervideostore.com/video-courses/web-developer-from-scratch.php
http://www.killervideostore.com/video-courses/web-developer-from-scratch.php
http://www.killervideostore.com/video-courses/web-developer-from-scratch.php
http://www.killervideostore.com/video-courses/web-developer-from-scratch.php
http://www.killervideostore.com/video-courses/web-developer-from-scratch.php
http://www.killervideostore.com/video-courses/web-developer-from-scratch.php
http://hub.tutsplus.com/hubs/development/browse?tags=HTML+&+CSS
http://hub.tutsplus.com/hubs/development/browse?tags=HTML+&+CSS
http://hub.tutsplus.com/hubs/development/browse?tags=HTML+&+CSS
http://hub.tutsplus.com/hubs/development/browse?tags=HTML+&+CSS
http://hub.tutsplus.com/hubs/development/browse?tags=HTML+&+CSS
http://hub.tutsplus.com/hubs/development/browse?tags=HTML+&+CSS
https://github.com/rmurphey/js-assessment
https://github.com/rmurphey/js-assessment
https://github.com/rmurphey/js-assessment
http://docs.webplatform.org/wiki/beginners
http://docs.webplatform.org/wiki/beginners
http://docs.webplatform.org/wiki/beginners
http://learn.shayhowe.com/html-css/
http://learn.shayhowe.com/html-css/
http://learn.shayhowe.com/html-css/
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the
Good
Parts

Parts-Douglas-
Crockford/dp/0
596517742

more than its share of the
bad, having been developed
andreleasedinahurrybefore
it could be refined. This
authoritative book scrapes
away these bad features to
reveala subsetof JavaScript
that’smore reliable, readable,
and maintainable than the
language as awhole-asubset
you can use to create truly
extensible and efficient
code."

Reference Lear-
ning
Ad-
van-
ced
Ja-
vasc-
ript

http://ejohn.org
/apps/learn/

Ad-
van-
ced

Free teaches advanced javascript
interactively; set goals for
lesson

X

Text
Tutorial

Site
Point

http://www.si-
tepoint.com/ht
ml-css-
beginners-
guide/

Be-
gin-
ner

is a respected web
development and
programming publishing
house that has been around
since the late 90’s. They’ve
published a numberof great
books, and have a treasure
trove of tutorials, books,
articles, andevencourses via
theirprivate course platform,
Learnable.

Free
Online
Course

Course The
New
Bo-
ston

HTML
Videos

http://thenew-
boston.org/list.
php?cat=43

Be-
gin-
ner

Free The New Boston provides a 53 video
series on the new HTML5 and CSS3
standards. The videos coverspecialnew
elements in the CSS and HTML
specification, such as custom animations,
transitions, elements, models, video, and
ordering.

Y X x

Online
Cour-
ses

Course VTC HTML5
+ CSS3
Respon-
sive
Web
Design

http://www.vtc.
com/products/
HTML5-CSS3-
Responsive-
Web-Design-
Tutorials.htm

In-
ter-
me-
dia-
te

$100 VTC’s HTML5 + CSS3 Responsive Web
DesignCourseisanoverviewofadaptive
web design using the modern languages
of HTML5 and CSS3. The course
contains 119 tutorials spread across 8.5
hours, focusing on responsive, fast, and
modern website design. The course costs
$100 and is available for download or

portfolio; 4 applicationsand1
production quality web
application, a clone of the
online movie subscription
service Netflix; requires 16
hrs/weekly self-study to
mastersubject

Y Y Y Y Y N ruby,
php

X x

http://www.vtc.com/products/HTML5-CSS3-Responsive-Web-Design-Tutorials.htm
http://www.vtc.com/products/HTML5-CSS3-Responsive-Web-Design-Tutorials.htm
http://www.vtc.com/products/HTML5-CSS3-Responsive-Web-Design-Tutorials.htm
http://www.vtc.com/products/HTML5-CSS3-Responsive-Web-Design-Tutorials.htm
http://www.vtc.com/products/HTML5-CSS3-Responsive-Web-Design-Tutorials.htm
http://www.vtc.com/products/HTML5-CSS3-Responsive-Web-Design-Tutorials.htm
http://thenewboston.org/list.php?cat=43
http://thenewboston.org/list.php?cat=43
http://thenewboston.org/list.php?cat=43
http://www.sitepoint.com/html-css-beginners-guide/
http://www.sitepoint.com/html-css-beginners-guide/
http://www.sitepoint.com/html-css-beginners-guide/
http://www.sitepoint.com/html-css-beginners-guide/
http://www.sitepoint.com/html-css-beginners-guide/
http://ejohn.org/apps/learn/
http://ejohn.org/apps/learn/
http://www.amazon.com/JavaScript-Good-Parts-Douglas-Crockford/dp/0596517742
http://www.amazon.com/JavaScript-Good-Parts-Douglas-Crockford/dp/0596517742
http://www.amazon.com/JavaScript-Good-Parts-Douglas-Crockford/dp/0596517742
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physicaldisk.
Online
Cour-
ses

Course HTM
L
Wri-
ter’s
Guild

HTML5
Introduc-
tion

http://www.hw
g.org/services/c
lasses/html5.ht
ml

In-
ter-
me-
dia-
te

140 The HTML5 Introduction by the HTML
Writer’s Guildis anoverviewofthe new
features introduced by HTML5. The
course covers new elements such as
canvas, audio, and video, as well as
interesting new features, such as builtin
geolocation requests, all organized into
differentsections based on functionality.
The costis $140 or$280, depending on
whetherthe useris amember, andlasts 8
weeks.

Y

Free
Tuto-
rial &
E-
Books

Text
Tutorial

De-
sign
Shack

HTML5:
The
Basics

http://designs-
hack.net/artic-
les/html/html5-
the-basics-1-of-
4

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

Free THIS CAN BE REMOVED FROM
LIST, notvery extensive and difficultto
track

hosts articles on the latestin
web design. The authors not
onlywantyoutobeinformed
on the latest trends in web
design, but also provide the
resourcestolearnthem.

Books
& E-
Books

Book HTM
L for
Babies

http://www.thi
nkgeek.com/pr
oduct/eacc/#tab
s

Be-
gin-
ner

$10 It’s never too early to begin learning
code, especially with the book series
HTML for Babies, which a series of
instructualmanuals showing examples of
HTML and CSS codes specifically
designed forinfantminds to pick up. It
presents typical markup code visual
examples that make up the essential
buildingblocks ofthe Web. Itis listedat
$8.99.

No clear learning path;
individual lecturers do not
seem affiliated w/ each other
or organized into learning
track; bad audio on some
videos, awkward
greenscreen, subtitles stick
out of video; some lecturers
film intheirbedroom corner;

Y Y Y Y Y Y X x

Online
Cour-
ses

Course Pro
Web
De-
sign
Cour-
se

http://www.pro
webdesigncour-
se.com/

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

$97/m
onth

TheProWebDesignCourseisan86 hour
longcourse goingoverthe skills required
to build a functional business website,
aimed atanyone building websites fora
commercial purpose. The cost is
$97/month, whichcoversthevideoseries,
ebooks, and web professional support,
and exclusively covers web design, with
lessons on notonly layout, butexternal
programssuchasAdobePhotoshop.

More advanced content than
Treehouse/Codeschool while
still offering beginner info;
but dry, powerpoint style
lectures instead of animated
videos; exercises/assignments
onlyforadvancedsubscribers

Y Y Y Y Y Y Y X x

Text
Tutorial

Web
refe-
rence

http://www.we-
breference.com
/html/tutorial1/i
ndex.html

only a few amount of html
information is mentioned
here

Text
Tutorial

Wede-
sign
from
scratc

http://www.we
bdesignfromsc-
ratch.com/html
-css/introduc-

Introduction to HTML –
basicsofHTML byBenHunt

http://www.webdesignfromscratch.com/html-css/introduction-to-html/
http://www.webdesignfromscratch.com/html-css/introduction-to-html/
http://www.webdesignfromscratch.com/html-css/introduction-to-html/
http://www.webdesignfromscratch.com/html-css/introduction-to-html/
http://www.webreference.com/html/tutorial1/index.html
http://www.webreference.com/html/tutorial1/index.html
http://www.webreference.com/html/tutorial1/index.html
http://www.webreference.com/html/tutorial1/index.html
http://www.prowebdesigncourse.com/
http://www.prowebdesigncourse.com/
http://www.prowebdesigncourse.com/
http://www.thinkgeek.com/product/eacc/
http://www.thinkgeek.com/product/eacc/
http://www.thinkgeek.com/product/eacc/
http://www.thinkgeek.com/product/eacc/
http://designshack.net/articles/html/html5-the-basics-1-of-4
http://designshack.net/articles/html/html5-the-basics-1-of-4
http://designshack.net/articles/html/html5-the-basics-1-of-4
http://designshack.net/articles/html/html5-the-basics-1-of-4
http://designshack.net/articles/html/html5-the-basics-1-of-4
http://www.hwg.org/services/classes/html5.html
http://www.hwg.org/services/classes/html5.html
http://www.hwg.org/services/classes/html5.html
http://www.hwg.org/services/classes/html5.html
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h tion-to-html/
Text
Tutorial

Arach-
noid

http://arach-
noid.com/lu-
tusp/html_tu-
tor.html

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

offers a simple overview of
HTML and the basics of
makingawebpage. There are
additional links to an
automatic homepage builder
and free web page develepor
application called
Arachnophilia.

Communi-
ty

Coder-
Dojo

http://coder-
dojo.com/

AL
L

Free Site to find local coding
groups for
mentoring/teaching

Tool Dabb-
let

http://dabblet.c
om/

Playground

Reference HTM
L5
De-
mos

http://html5de-
mos.com/

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

offersdemosandexamplesof
advanced uses of HTML5
withsamplecode.

Text
Tutorial

HTM
L5
Can-
vas
Tuto-
rials

http://www.ht
ml5canvastuto-
rials.com/

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

offers basic tutorials on the
fundamentals of the drawing
capabilities of the HTML5
Canvas. With a modern
browser, a good working
knowledge of Javascript, and
asimple texteditor, you can
getstartedrightaway!

Text
Tutorial

W3res
ource

http://www.w3
resource.com/

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

is large and frequently
updated tutorial wiki-site. It
contains tutorials in many
different subjects for
beginners to advanced
students, complete with code
snippets.

Online
Cour-
ses

Course Webu-
cator

HTML5
training
for Web
Develo-
pers

http://www.we-
bucator.com/w
ebdesign/cour-
se/comprehen-
sive-
introduction-
html5.cfm

In-
ter-
me-
dia-
te

$800 HTML5 Training forWeb Developers, a
course by Webucator, is a complete and
comprehensive overview of specific
HTML5 components. Knowledgeofbasic
HTML is a prerequisite, as the course
only goes overthe transition to HTML5
as well as the special components and
paradigmsthatexistinthe newWeb. The
course is $800 and is live online, in
public, withanactualinstructor.

Youtube HTML video
tutorials; no transcript or
exercises

Y Y X x

http://www.webucator.com/webdesign/course/comprehensive-introduction-html5.cfm
http://www.webucator.com/webdesign/course/comprehensive-introduction-html5.cfm
http://www.webucator.com/webdesign/course/comprehensive-introduction-html5.cfm
http://www.webucator.com/webdesign/course/comprehensive-introduction-html5.cfm
http://www.webucator.com/webdesign/course/comprehensive-introduction-html5.cfm
http://www.webucator.com/webdesign/course/comprehensive-introduction-html5.cfm
http://www.webucator.com/webdesign/course/comprehensive-introduction-html5.cfm
http://www.w3resource.com/
http://www.w3resource.com/
http://www.html5canvastutorials.com/
http://www.html5canvastutorials.com/
http://www.html5canvastutorials.com/
http://html5demos.com/
http://html5demos.com/
http://dabblet.com/
http://dabblet.com/
http://coderdojo.com/
http://coderdojo.com/
http://arachnoid.com/lutusp/html_tutor.html
http://arachnoid.com/lutusp/html_tutor.html
http://arachnoid.com/lutusp/html_tutor.html
http://arachnoid.com/lutusp/html_tutor.html
http://www.webdesignfromscratch.com/html-css/introduction-to-html/
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Text
Tutorial

Ad-
van-
ced
HTM
L

http://www.ad-
vancedhtml.co.
uk/advan-
cedhtml.htm

Be-
gin-
ner

isasitewithWeb1.0 design.
What it lacks in design it
makes up forincontent, as it
covers many aspects of
HTML coding especially in
advancedsubjects.

Text
Tutorial

Asp-
net

http://www.asp
netbook.com/b
asics/html-
advanced-
tutorial.php

Easy to learn ASP.NET
tutorial on the advanced
HTML concepts for a
beginner.

Text
Tutorial

Au-
sten

http://www.au-
sten.com/tuto-
rial/

Old but gold, An Basic
HTML TagTutorial

Text
Tutorial

brug-
bart

http://brugbart.
com/html-
footer-tag

Justand htmlfooterelement
tags

Reference Deve-
lop
Php

http://www.de-
velopphp.com/l
ist_html.php

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

is a 100% free online
education system offering
500+ HD video tutorials on
programming and graphic
design as well as code
libraries for HTML, CSS,
Javascript, andPHP.

Text
Tutorial

Tiztag
Tuto-
rials

http://www.ti-
zag.com/

Be-
gin-
ner

Free Free, interactive texttutorials
w/ clear code; explains
integration of html and js
earlyon

X

Reference html-5
-tuto-
rial

http://www.ht
ml-5-
tutorial.com/

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

is a no frills beginners’
tutorialon HTML5 covering
the basics togive youasolid
startongettingadomainand
buildingasimplewebsite.

Text
Tutorial

html5a
ndcss3

http://www.ht
ml5andcss3.org
/

Be-
gin-
ner

offers both an HTML5 +
CSS3 tutorial which give in
depth explanations of the
topics with downloadable
samplecodeandtheabilityto
use and test what you learn
on the webpage. Aftergoing
through these tutorials you
will have a solid
understanding of creating
websiteswithbothHTML5 +

http://www.html5andcss3.org/
http://www.html5andcss3.org/
http://www.html5andcss3.org/
http://www.html-5-tutorial.com/
http://www.html-5-tutorial.com/
http://www.html-5-tutorial.com/
http://www.tizag.com/
http://www.tizag.com/
http://www.developphp.com/list_html.php
http://www.developphp.com/list_html.php
http://www.developphp.com/list_html.php
http://brugbart.com/html-footer-tag
http://brugbart.com/html-footer-tag
http://brugbart.com/html-footer-tag
http://www.austen.com/tutorial/
http://www.austen.com/tutorial/
http://www.austen.com/tutorial/
http://www.aspnetbook.com/basics/html-advanced-tutorial.php
http://www.aspnetbook.com/basics/html-advanced-tutorial.php
http://www.aspnetbook.com/basics/html-advanced-tutorial.php
http://www.aspnetbook.com/basics/html-advanced-tutorial.php
http://www.aspnetbook.com/basics/html-advanced-tutorial.php
http://www.advancedhtml.co.uk/advancedhtml.htm
http://www.advancedhtml.co.uk/advancedhtml.htm
http://www.advancedhtml.co.uk/advancedhtml.htm
http://www.advancedhtml.co.uk/advancedhtml.htm
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CSS3.
Reference wufoo Current

State of
HTML
Forms

http://www.wu-
foo.com/html5/

This is research on what
browsers are doingwhatwith
thosenewfeatures.

Text
Tutorial

Alter-
net
Web
De-
sign

http://www.al-
ternetwebde-
sign.com/htmlt
utorial/lesson1.
htm

Be-
gin-
ner

is awebdesign company that
offers an 8 lesson interactive
tutorialthatcovers the basics
andfundamentalsofHTML.

Text
Tutorial

Amit-
tai

http://www.ami
ttai.com/prose/t
utorial.html

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

offers avery detailed tutorial
that outlines the bare
essentials of HTML,
specifically XHTML 1.0
Strict.

Text
Tutorial

Boo-
gie
Jack

http://www.boo
giejack.com/ht
ml_tutorials.ht
ml

Resources site featuring
HTML and CSS tutorials,
webmaster software, search
engineoptimizationandmore

Reference Html
Html

http://www.ht
ml-html.com/

HTML reference guide of
htmlcodesandtags.

Text
Tutorial

scrip-
ting-
master

http://www.scri
ptingmaster.co
m/html/basic-
structure-
HTML-
document.asp

Web page looks really clean
butlacksqualitycontent

Reference HTM
L
Goo-
dies

http://www.ht
mlgoodies.com
/tutorials/html_
401

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

is avastresource ofover700
tutorials on HTML and other
web programminglanguages.
It is constantly updated and
has overa million visiters a
month.

Text
Tutorial

html5-
tuto-
rials

http://www.ht
ml5-
tutorials.org/

Be-
gin-
ner

is an HTML & HTML5
tutorialforabsolutebeginners
that aims to teach the skills
necessary to create HTML
pages and when it is
necessary to know when and
howtouseHTML5.

Text
Tutorial

TU-
FaT
HTM

http://www.tu-
fat.com/html_t
utorials/

Be-
gin-
ner

is a spartan HTML tutorial
site that covers HTML
foundations. Its clean and

http://www.tufat.com/html_tutorials/
http://www.tufat.com/html_tutorials/
http://www.tufat.com/html_tutorials/
http://www.html5-tutorials.org/
http://www.html5-tutorials.org/
http://www.html5-tutorials.org/
http://www.htmlgoodies.com/tutorials/html_401
http://www.htmlgoodies.com/tutorials/html_401
http://www.htmlgoodies.com/tutorials/html_401
http://www.htmlgoodies.com/tutorials/html_401
http://www.scriptingmaster.com/html/basic-structure-HTML-document.asp
http://www.scriptingmaster.com/html/basic-structure-HTML-document.asp
http://www.scriptingmaster.com/html/basic-structure-HTML-document.asp
http://www.scriptingmaster.com/html/basic-structure-HTML-document.asp
http://www.scriptingmaster.com/html/basic-structure-HTML-document.asp
http://www.scriptingmaster.com/html/basic-structure-HTML-document.asp
http://www.html-html.com/
http://www.html-html.com/
http://www.boogiejack.com/html_tutorials.html
http://www.boogiejack.com/html_tutorials.html
http://www.boogiejack.com/html_tutorials.html
http://www.boogiejack.com/html_tutorials.html
http://www.amittai.com/prose/tutorial.html
http://www.amittai.com/prose/tutorial.html
http://www.amittai.com/prose/tutorial.html
http://www.alternetwebdesign.com/htmltutorial/lesson1.htm
http://www.alternetwebdesign.com/htmltutorial/lesson1.htm
http://www.alternetwebdesign.com/htmltutorial/lesson1.htm
http://www.alternetwebdesign.com/htmltutorial/lesson1.htm
http://www.alternetwebdesign.com/htmltutorial/lesson1.htm
http://www.wufoo.com/html5/
http://www.wufoo.com/html5/
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L
Tuto-
rials

simple with no ads
whatsoever.

Text
Tutorial

Html
Doctor

http://htmldoc-
tor.info/htmlba-
sics/htmlbasics.
html

This resource provides good
information about html
though the page itself doesnt
lookgoodduetoads

Text
Tutorial

Java2a http://java2s.co
m/Tutorials/HT
ML_CSS/in-
dex.htm

In-
ter-
me-
dia-
te/A
dva
nced

offers a lot of resources on
web development in an
encyclopedia type format.
This HTML & CSS tutorial
covers the basics of
programming with sample
source code and examples in
aneasytoreadformat.

Reference Note-
pad

http://notepad.c
om/drupal/lear
n-html.htm

Learn HTML - Notepad’s
ultra-simplified HTML
Lesson

http://notepad.com/drupal/learn-html.htm
http://notepad.com/drupal/learn-html.htm
http://notepad.com/drupal/learn-html.htm
http://java2s.com/Tutorials/HTML_CSS/index.htm
http://java2s.com/Tutorials/HTML_CSS/index.htm
http://java2s.com/Tutorials/HTML_CSS/index.htm
http://java2s.com/Tutorials/HTML_CSS/index.htm
http://htmldoctor.info/htmlbasics/htmlbasics.html
http://htmldoctor.info/htmlbasics/htmlbasics.html
http://htmldoctor.info/htmlbasics/htmlbasics.html
http://htmldoctor.info/htmlbasics/htmlbasics.html


ДодатокБ

Приклад результатів повного статистичного опрацювання даних

педагогічного експерименту
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ДодатокВ

Приклад анкети для експертного оцінювання ваги

можливих міждисциплінарних зв’язків
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ДодатокГ

Навчальні програмиКомп’ютерної Академії “ШАГ”

Занапрямами:

Комп’ютернаграфікатадизайн

Розробкапрограмногозабезпечення

Технології інформаційнихмереж

Затверджено

генеральнийдиректор

Комп’ютерної Академії ШАГ

ДмитроОлександровичКорчевський
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КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА І ДИЗАЙН

ЗМІСТ

Графічнийредактор AdobePhotoshop 5

Графічнийредактор AdobeIllustrator 11

Основималюнка 17

Історіямистецтва 23

Теоріядизайну 29

Основиайдентики 33

Рекламнийдизайн 38

Основитипографіки 43

Основидодрукарської підготовки 47

ВидавничасистемаAdobeInDesign 49

Цифровафотографія 55

Autodesk3dsMax. Основи3D-моделювання 65

Autodesk3dsMax. Матеріалиі текстурування 74

Autodesk3dsMax. Моделюванняскладнихоб’єктів 80

Autodesk3dsMax. Фотореалістичнеосвітленняі візуалізація 86

Дизайнінтер’єру 92

AutodeskAutoCAD 101

AutodeskMaya3D. Моделюванняі візуалізація 106

AutodeskMaya3D. Анімаціяі створенняефектів 112

AutodeskMaya3D. Персонажнойанімація 118

НелінійниймонтажвідеовAdobePremiere 124

СтворенняефектіввAdobeAfterEffects 130

Обробкацифровогозвуку 134

Створеннястатичнихвеб-сторінокзадопомогоюXHTML5 і CSS3 141

Юзабіліті і ергономікавеб-сторінок 150

Системиуправліннявмістомдлявеб-сайтів 155

ОсновиSEO і веб-маркетингу 165
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Програмакурсу

“Графічний редактор Adobe Photoshop” (Графічний редактор “Adobe
Photoshop”, GraphicsEditor“AdobePhotoshop”)

Завдання курсу:
• ознайомити студентів з принципами пристрою растрової графіки і

основнимиприйомамироботиз нею;
• датистудентамуявленняпророботуз програмоюAdobePhotoshop;
• навчитистудентівосновнимприйомамобробкирастровихзображень.

Необхіднепрограмнезабезпеченнядлячитаннякурсу:
• Графічнийредактор AdobePhotoshop.
Необхіднетехнічнеоснащення:
Заняття1, 3 і 9 містять великукількість теоретичної інформації, і дляїх

проведеннябажановикористовуватипроектор і підготовлені презентації.
Для читання курсів Adobe Photoshop комп’ютерні класи повинні

відповідатинаступнимсистемнимвимогам(дляPhotoshop CS6):
• процесор Intel® Pentium® 4 абоAMD Athlon® 64;
• операційна система Microsoft® Windows® XP з Service Pack 3 або

Windows7 з ServicePack1;
• 1GB оперативної пам’яті (рекомендовано 3GB) для 32-бітової версії;

2GB оперативної пам’яті (рекомендовано8GB) для64-бітової версії;
• 1GB вільногомісцянадискудляінсталяції, додатковемісцепотрібно

впроцесі інсталяції;
• здатність екрану1024 × 768 (рекомендовано1280 × 800 і вище);
• деякі функції (в томучислі функції інтерфейсупрограми) вимагають

графічного прискорювача з підтримкою DirectX 9 і не менше 256 MB
відеопам’яті (рекомендовано512).

Тематичнийплан

Модуль 1. ОсновироботивAdobePhotoshop
1. Вступ
2. Системаскасуваннядій
3. Розміризображень
4. Інструментивиділення
5. Градієнти
6. Шари
7. Практикум
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Модуль 2. Корекціязображень
8. Інструментиретуші
9. Теоріякольору
10. Тональнакорекція
11. Колірнакорекція
12. Практикум
Модуль 3. Створеннякомпозицій
13. Фільтри
14. Роботаз текстом
15. Практикум
Модуль 4. Інструментималювання
16. Інструментималювання
17. Пиксел-арт
18. Практикум
Модуль 5. Створенняколажів
19. Ефектишарів
20. Маскивиділення
21. Маскишару
22. Динамічні шари
23. Векторнаграфіка
24. Практикум
Модуль 6. Професійні прийомироботи
25. Фільтри
26. Сканування
27. Автоматизаціядій
28. Практикум
Модуль 7. Підсумок
29. Підготовкадокурсової роботи
30. Захисткурсової роботи, іспит

Модуль1.
ОсновироботивAdobePhotoshop.
1. ВСТУП
Вступ до растрової графіки. Роль растрової графіки в дизайні і

сучасному світі вцілому. Приклади використання растрової графіки як носія
інформації.

Галузі використаннярастрової графіки. Джерелаотриманнятаспособи
створеннярастровихзображень (оглядово): сканування, цифровафотографія,
цифрова живопис, генерація растрових зображень (у т. Ч. Візуалізація 3D-
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сцен, програмнагенерація тощо). Приклади зображень, створених засобами
растрової графіки.

Роль растрової графіки в обробці зображень. Корекція і ретуш
зображень, колажування. Прикладизображень, які зазналиобробкизасобами
растрової графіки.

Будова растрової графіки. Поняття пікселя. Переваги і недоліки
растрової графіки.

Завантаження та інсталяція Adobe Photoshop. Інтерфейс Adobe
Photoshop. Інструменти, палітри, команди меню. Робочий простір. Роботаз
документами. Форматиграфічнихфайлів. Масштаб відображеннядокумента.
Навігаціяподокументу.

ІнструментималюванняBrushі Pencil. Параметриінструментів. Панель
налаштувань.

Вибір кольору. Основні робочі кольори.
2. Системаскасуваннядій.
Системаскасуваннядій.
Інструменти History Brush, Art History Brush. Креативна обробка

зображень задопомогоюінструментівскасуваннядій.
ІнструментPatternStamp. Поняттяпаттерна(візерунок).
3. Розміризображення.
Розмір зображення. Фізичний і логічний розміри зображення.

Розрахунокнеобхідногорозмірузображення.
Зміна розмірів зображення. Поняття ресамплінг. Алгоритми

ресамплінга. Артефактиресамплінга.
Змінарозміріві поворотполотна. Кадруваннязображення.
4. Інструментивиділення.
Виділення. Призначеннявиділення. Інструментивиділеннязаформою.

Переміщування і трансформація виділених областей. Модифікація і
трансформаціявиділення.

Заливка і змалювання виділених областей. Логічні операції з
виділенням.

Інструментивиділеннязакольором.
Інструмент Paint Bucket. Типові артефакти, що з’являються при

використанні інструментів PaintBucketі MagicWand. Альтернативні шляхи
вирішенняаналогічнихзавдань.

5. Градієнтні заливки.
Поняттяградієнтної заливки.
Створення і використання градієнтних заливок. Плавні і шумові

градіентні заливки.
6. Шари.
Концепціяшарів.
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Роботаз шарами. Організація шарів. Групування шарів. Прозорість у
шарах.

Злиттяшарів.
7. Практикум.
Комплекснийпрактикумповивченимтемам.

Модуль2.
Корекціязображень
8. Інструментиретуші.
Інструментиретуші.
Інструменти корекції. Фільтри груп Blur і Sharpen. Усунення ефекту

червонихочей.
9. Теоріякольору
Теоріякольору.
Поняття колірного каналу. Кольорові моделі і колірні режими

растровихзображень.
Колірний обхват і глибина колірного каналу. Кольорові канали.

Поняттяплашечногокольору.
10. Тональнакорекція
Корекціязображень. Поняттягістограми. Тональнакорекція.
11. Колірнакорекція
Колірнамодель HSB. Колірнакорекція
12. Практикум
Комплекснийпрактикумпоретуші зображень.

Модуль3.
Створеннякомпозицій
13. Фільтри
ФільтриAdobePhotoshop.
FilterGallery. Комбінуваннядекількохфільтрівдлястворенняскладних

ефектів.
ВикористанняфільтрівPhotoshop длястилізації зображень.
14. Роботаз текстом
Поняттятекстовогошару.
Налаштуваннятексту. ПалітриCharacterі Paragraph. ЕфектTextWarp.
15. Практикум
Комплекснийпрактикумповивченнимтемам.

Модуль4.
Інструментималювання
16. Інструментималювання
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Налаштуванняінструментівмалювання(докладно). ПалітраBrushes.
17. Пиксельарт
Піксельарт. Прийоми і правила створення зображень з надмалим

розширенням.
ІнструментиPencil, SingleColumnMarquee, SingleRowMarquee.
18. Практикум
Комплекснийпрактикумз вивченихтем.

Модуль5.
Створенняколажів
19. Ефектишарів
Режиминакладеннякольору. Ефектиі стилі шару.
20. Маскивиділення
Недоліки простих методів виділення. Часткові і розмиті виділення.

КомандаSelect> ColorRangeякприкладчастковоговиділення.
Швидкамаска. Створенняскладнихвиділень.
Альфа-каналиякзасіб фіксуванняі збереженнявиділень.
21. Маскишару
Растрова маска шару. Використання маскування як альтернатива

видалення вмістушару.
22. Динамічні шари
Створенняшарівзаливкиі коригувальнихшарів. Смартоб’єкти.
23. Векторнаграфіка
Векторні можливості Photoshop. Робота з контурами. Векторна маска

шару.
Розміщеннятекстувздовжкривої. Перетвореннятекстувкриві.
24. Практикум
Практична робота зі складного колажування або створення

комплекснихспецефектів.
СтвореннятемидляWordPress
Будова шаблону сторінки. Перелік необхідних для шаблону файлів і

папок. Вимогидофайлівтеми, папок, їхскладу, найменуваннютараз-ня.
Створенняфайлівindex.php, header.php, sidebar.php, footer.php наоснові

заздалегідь підготовленогоHTML-шаблону.
Хакітеми: wp_head(), wp_meta(), wp_footer().
Архітектура файлів теми в WordPress 3.0 та процес їх обробки

движком. Поняття основного циклу теми, як центральної ланки.
Підключення файлів теми задопомогоюget_-функцій і стандартної функції
PHP include. Розроб-ленняі пристрійосновногоциклутеми.

Висновок постів, розмітка тегами теми. Впровадження тегів теми в
HTML-код. ДовідниктегівтемивКодексі WordPress(російськийпереклад).
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Побудовафайлу comments.php і циклу коментарів. Роботаз сайдбарі і
файломsidebar.php.

“Віджетізація” теми. Підключення віджетів до теми. Віджетізація з
при-трансформаційнихзмінфайлуfunctions.php.

Модуль3.
CMS Joomla!
7. ОсновироботизJoomla
CMS Joomla, її перевагиі недоліки, сферазастосування.
Історія розвитку версій системи Joomla! і опис її можливостей.

Російськомовні і україномовні спільноти Joomla !: joomlaportal.ru, joom.ru
joomla-ua.org

Процес установки Joomla як типовий для більшості CMS. Установка
системиз демо-контентом.

Оглядрозділіві елементівАдмінцентр.
Організація контенту сайту під керуванням Joomla! і порівняння з

методами, відомимистудентампоWordPress. Розгляд принципівтрирівневої
організації матеріалівсайту: Розділ> Категорія> Стаття.

Наповнення сайту текстами, зображеннями, відео і ін. Інформацією.
Редактування статей і створення нових. Використання текстового редактора
TinyMCE. Використаннямедіабібліотеки.

Налаштуваннявідображеннястатей наголовній сторінці таврозділах:
показ иконок, розташування в колонках і без, кількість статей на сторінку
тощо.

Знайомство з поняттям модуль і модульна позиція. Управління
стандартними модулями системи: вмикання / вимикання, розміщення в
певніймодульної позиції.

Можливості попошукової оптимізації сторінок сайтув Joomla! Робота
з метаданимиякдлявсьогосайту, такі длясторінококремо.

Установкашаблоніві призначенняїхзазамовчуванням. Вибір і заміна
дизайнусайтунаJoomla.

8. СтвореннясайтунаJoomla!
Ідеологія створення навігації насайті Joomla! Створення навігаційної

системисайтубудь-якої складності наоснові менюJoomla!
Поняття“меню” і “пунктменю” вJoomla! Взаємозв’язкомміжпунктом

менюі сторінкоюсайту, менюі модулем. Менеджер менюі роботаз ним.
Типипунктівменюі створенняновихпунктів.

Стандартні можливостями SEF (ЧПУ) в Joomla !. Ім’я користувача
пунктуменю. Псевдонімипосилань. Призначенняфайлу.htaccess
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Призначені для користувача ролі в Joomla !. Їх відмінність і
повноваження. Реєстраціяновихкористувачіві керуванняними.

Типирозширень Joomla!, їхієрархіяі способиустановки.
Компоненти. Установка, видалення, налаштування. Сайт

extensions.joomla.orgтаінші джереларозширень дляJoomla!
Модулі, плагіни. Їх зв’язок з компонентами. Установка, видалення,

включення, виключення, настройка.
Режимсумісності.
Стандартні компоненти Joomla! Огляд стандартних компонентів

Joomla!: банери, контакти, пошук, опитування, каналиновин.
Роботаз опитуваннями. Роботаз компонентом“Контакти”. Управління

показами банерів на сторінках сайту. Створення списку рекомендованих
посилань.

Розширений візуальний редактор матеріалів JCE, його переваги в
порівнянні з TinyMCE.

9. Фотогалерея
Принципи пристроюі функціонування фотогалерей насторінках веб-

сайтіві вимогамидоних.
Пристрій компонента MorfeoShow. Установка і налаштування

компонента MorfeoShow. Створення категорій галерей. Закачування і
обробка зображень. Створення галереї фоторобіт на окремій сторінці, або
вбудованої встаттю. Розміщеннягалереї насторінці сайтутаналаштуванняїї
зовнішньоговигляду.

Огляд альтернативних рішень по створенню галерей: Datso Gallery,
PhocaGallery, IgniteGallery, OzioGallery. Порівнянняїхможливостей.

10. Новинні і тематичні сайти
Організація контенту новинного, тематичного сайту. Основні требова-

ниямидотакогосайту.
Поняттятаксономії: категоризації контентузадопомогоюміток (тегів).

КомпонентиK2 і JComments.
Установка, настройка і використання компонента K2. Установка

компонента K2 з демоданнимі. Управління таксономії (тегами) в K2.
Побудовасайтуз декількомаавторами. Управліннядодатковимиполями.

Установка, настройкаі використаннякомпонентаJComments. Побудова
системиуправліннякоментаряминаJComments.

Вставка в сторінки сайту мультимедійного контенту за допомогою
плагінаAllVideos.
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11. Інтернет-магазин
Принципи роботи Інтернет-магазинів. Способи оплати. Популярні

рішення для створення Інтернет-магазинів. Вимоги, що пред’являються до
со-тимчасовимсистемамуправлінняІнтернет-магазинами. Пристрій системи
управлінняІнтернет-магазином. Поняттякошика.

Робота з компонентом VirtueMart. Установка, первинна настройка і
оглядадміністративногоінтерфейсукомпонентаVirtueMart.

Висновок компонента на сторінку сайту. Використання модулів для
відображенняелементівмагазину.

Послідовність здійсненняпокупкиі оформленнязамовлення.

12. Соціальнамережа
Типи соціальних мереж, їх завдання та специфіка. Класифікація

соціальних мереж. Вимоги до функціонала, необхідного для роботи
соціальної мережі.

Установка компонента CommunityBuilder, його настройка. Установка
необхіднихдляньогомодуліві плагінів.

Управління полями і вкладками (tabs). Запити надружбу. Компонент
uddeIM.

13. СтворенняшаблонудляJoomla!
Ідеологія шаблонізаціі динамічних сайтів взагалі, наоснові спеці-них

“тегів”, тобтоНі-XHTML вставок.
Поняття“тегашаблону”, тобтоPHP (абопростоне-XHTML) вставки в

код стра-ниці для впровадження генерується двигуном контенту.
Застосування методів шаблонізаціі PHP до побудови дизайну динамічних
сайтів.

Впровадженняінструкцій<jdoc: include> дляпідключеннякомпонента,
модулів.

Розгляд синтаксису інструкцій <jdoc: include>, її атрибутів і їхзнання.
Комплексне форматуваннявиведеннямодуліві компонентанасторінці якза
допомогою атрибута style в <jdoc: include>, так і за допомогою системних
класівшаблонуJoomla!, суфіксівкласумодуляі з застосуваннямCSS.

АрхітектурашаблоніввJoomla!. Процесїхобробкидвижком.
Перелік необхіднихдляшаблонуфайліві папок, їхсклад і вимоги, що

пред’являютьсядоних.
Створення файлу templateDetails.xml на основі існуючого в шаблоні

rhuk_ milkway. Описйогосекцій.
Принципи параметризації шаблонів. Параметризація шаблону:

створення файлу params.ini і вилучення інформації з нього в коді шаблону.
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Створення параметра для шаблону на прикладі ширини каркаса (960px,
800px, гумовий).

14. Практикум
ПрактичнароботанадшаблономдлясайтунаCMS Joomla!

Модуль4.
Підсумок
15. Форумиі форумні CMS

Поняття форуму. Технічна основа форуму. Опис форуму як веб-
сервісу: йогоможливості, склад, сферизастосування.

Огляд популярних рішень для побудови форуму. Їх порівняння,
перевагиі недоліки.

Автономнірішення: Simple Machines Forum, PhpBB, Invision Power
Board (платний). Рішеннянаоснові Joomla! - Kunena. Рішення на основі
WordPress- Simple: PressForum.

Установка однієї з форумних CMS і розгляд її налаштування.
Установкафорумувпіддоменнаприкладі SMF (абоPhpBB).

Первиннаналаштуванняфорумуі побудовидеревафоруміві категорій.

16. Публікаціясайту
Публікація сайту. Послуги хостингу. Безкоштовні сервіси:

vagonchik.com, jblack.info. Платні сервіси.
Послуги, щовходять впоняттяхостингу. Файл-менеджер. FTP. СУБД.

Піддомени. Поштові акаунти. Послуги резервного копіювання та
відновлення. (Наприкладі роботиз панеллюуправлінняхостингом.)

Процес перенесення локального сайту наCMS в Інтернет. Експорт та
імпортування бази даних. Архівація, закачування по FTP, розпакування.
Через суванняконфігураційногофайлуCMS.

Роботаз панеллюкеруванняхостингом. Роботаз FTP.
Реєстрація доменнихімен. Безкоштовні сервіси: freedom.org.ru. Платні

сервіси.
Реєстраціясайтувпошуковихсистемах: Яндекс, Google.
Огляд інструментів пошукових систем для веб-майстрів. Реєстрація

сайту. Призначення і завантаження файлу sitemap.xml. Моніторинг
індексації. Статистикаключовихслів.

Лічильники відвідуваності: Google Analytics, WebVisor. Огляд
лічильниківвідвідувань. Інструментиі методианалізувідвідувачів.
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Розгляд питання “Чим платний хостинг кращий за безкоштовний?”
Обґрунтовуваня необхідності покупки платного хостингу, якщо є
безкоштовні.

17. Резерв

18. Іспит
Іспит, якийявляєсобоювиконаннятесту(орієнтовнийчас– 45 хвилин)

і здачусайту, викладеноговІнтернет, який студенти виготовили будинкуна
базі тієї чиіншої CMS.

Передбачається“збірка” сайтузі стандартнихелементів, щонадаються
обраної CMS, втомучислі і дизайн(тема, шаблон).

Додаткові бали нараховуються за самостійну розробку дизайну (або
серйознудоробкучужого), унікальнийі якіснопідібранийконтент.

Загальна оцінка на 30% складається з результатів тесту і на 70% з
оцінкизасайт.
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Програмакурсу

“ОсновиSEO і веб-маркетингу”
ОсновиSEO тавеб-маркетінгу
BasicsofSEO andWebMarketing
Тематичнийплан
1. Введення
2. Пошуковаоптимізація
3. Оптимізаціявеб-сайту
4. Управліннясайтом
5. Залік
1. Введення
Що таке “просування” веб-сайті. Цілі і призначення просування сайту.
Способипросування.
Огляд методівтатехнологійпросування. Огляд онсновнихінструментіввеб-
маркетингу: SEO (пошукова оптимізація), реклама в Інтернеті, SMM
(“розкрутка” всоціальнихмережах) і ін.
Основні етапипросуваннясайту. Вимогидопросуваннясайту. ПоняттяSEO
(SearchEngineOptimization). ЗначенняSEO впросуванні сайту.
Принципи роботи пошукових машин. Індексація сайтів. Поняття
релевантності, і основні принципи оцінки релевантності пошуковими
машинами.
Пошукові алгоритмиЯндекса(Обнінськ, Спектр, Краснодар) і Google(Panda,
Penguin) (оглядово). Рекомендації Google і Яндекс для веб-майстрів, що
стосуються-щіесяоптимізації сайтів.
2. Пошуковаоптимізація
Внутрішня пошукова оптимізація. Оптимізація контенту веб-сайту.
Прогнозуванняпошуковихзапитівкористувачів, їхвидіві кількості.
Поняття семантичногоядра. Інструменти пошуковихмашин для визначення
семантичногоядрасайту.
Правила та рекомендації щодо написання SEO-текстів для веб-сайту.
Важливість текстів, дизайнуі юзабіліті сайтудлязалученнякористувачів.
Оптимізація структури веб-сторінки з метою оптимізації сайту. Поняття
приземлятися(посадочних) сторінок, їхзавданняі роль впроцесі просуванні-
вання.
Зовнішні факториоптимізації Принципиранжируванняпосилань.
Способи нарощування посилальної маси. Обмін посиланнями і публікація
контенту. Реєстрація в каталогах. Купівля посилань на біржах посилань,
сервіси-агрегатори для ефективної роботи із зовнішніми посиланнями.
Просуваннясайтівзадопомогоюблогіві статей.
Фільтри Яндекса і Google. Можливі причини зниження релевантності або
внесеннясайтувчорнийсписок.
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3. Оптимізаціявеб-сайту
Управління індексацією сайту. Прискорення індексації сайту пошуковими
машинами.
Файлrobots.txtі заборонаіндексації сторінок.
Картасайтаі її роль впроіндексації сайтупошуковимимашинами.
Інструменти для веб-майстравід Яндексі Google. Налаштування і контроль
параметрів індексації сайту з їх допомогою. Додаткові інструменти SEO-
оптимізатора. Розширенняможливостей браузеразадопомогоюспецаільних
SEO плагінів. OnlineінструментидляSEO аналізу
4. Управліннясайтом
Вимоги до“движка” сайту. Переваги танедоліки CMS WordPress і Joomla! з
точкизоруSEO.
РеакціяCMS нанеіснуючі сторінки. Налаштуваннясторінки404.
Управління сторінками. Внутрішня перелінковка в CMS. “Хлібні крихти”.
Генераторикартисайту.
Модулі та компоненти WordPress і Joomla !, призначені для оптимізатора-
зації сайту.
Способи моніторингу сайту. Параметри контролю: позиції на пошукових
машинах, відвідуваність сайту, параметрисесії, цілі таконверсії.
Призначення і порівняння лічильників. Трекери Яндекс-метрика, Google
Analyticsтаінші.
Методипідвищенняконверсії сайту.
Інші способи просування. Контекстна реклама в пошуку. Сервіси Яндекс.
Директ і Google.AdWords. Маркетинг в соціальних мережах. E-mail
маркетинг. RSS-стрічки.

5. Залік
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Розробкапрограмногозабезпечення

Зміст

Програмуваннянамові C 5
Об’єктно-орієнтованепрограмуванняз використанняммовиC ++ 16
РозробкаWindowsдодатківз використаннямVC ++ таWinAPI 28
ПлатформаMicrosoft.NETі мовупрограмуванняC # 34
Основирозробкидодатківз використаннямWindowsForms 45
Розробкадодатківз використаннямWPF 51
Теоріябаз даних 57
ПрограмуваннятаадмініструванняСУБД MS SQL Server 63
Технологіядоступудобаз данихADO.NET 68
Системнепрограмування 75
Мережевепрограмування 80
Розробкадодатківз використаннямWСF 86
Об’єктно-орієнтованепроектування. МоваUML 91
Патернипроектування 99
Управлінняпрограмнимипроектами 106
ТестуванняПЗ 112
Розробкавеб-сторінокнамові розміткиHTML5
з використаннямкаскаднихтаблиць стилівCSS3 120
МовасценаріївJavaScript 129
Розробкавеб-додатківз використаннямтехнологійASP.NET і AJAX 140
ВикористанняMicrosoftAzureприрозробці додатків 148
Створенняweb-додатків, щовиконуютьсянастороні сервера
задопомогоюмовипрограмуванняPHP і технології AJAX 152
ПрограмуванняСУБД Oracle 160
Програмуванняз використаннямтехнології Java(J2SE, J2EE) 165
ПрограмуваннямобільнихдодатківпідплатформуAndroid 178
Створенняігор з використаннямUnity 189
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Програмакурсу

Програмуваннянамові C

C ProgrammingLanguage

Метакурсу

НавчитислухачапрограмуваннюмоввоюC. Навчитистудентамислити
алгоритмічно. Навчити використовувати блок-схеми, умови, цикли, масиви,
функції, покажчикитаінші базові конструкції мовипрограмуванняC.

Післязакінченнякурсуслухачбуде:
• розуміти, щотакеалгоритм;
• вмітирозроблятиалгоритми;
• вмітибудуватиблок-схеми;
• використовуватицикли, умовитаінші базові конструкції;
• оперуватиосновамимовипрограмуванняC;
• розумітиі використовувативідладчик;
• створюватифункції;
• використовуватиодномірні і багатовимірні масиви;
• застосовувати покажчики і розбиратися в тонкощах арифметики

покажчиків;
• вмітипрацюватиз динамічновиділеноюпам’яттю;
• використовуватиалгоритмипошукуі сортуванняданих;
• оперуватиструктурами, об’єднаннями, бітовимиполями;
• зберігатиі завантажуватидані з файлової системи;
• застосовуватибітові операції длявпливунаокремі бітизмінних.
Після закінчення даного курсу студент здає іспит (за матеріалами

курсу), щомістить теоретичнутапрактичнучастину. Длядопускудоіспиту,
повинні бутиздані всі домашні і практи-етичні завдання.

Тематичнийплан
Модуль 1. ВведеннявмовупрограмуванняC
Модуль 2. Змінні татипиданих
Модуль 3. Логічні операториі операторирозгалужень
Модуль 4. Цикли, використаннявідладчика
Модуль 5. Масивиодновимірні і багатовимірні
Модуль 6. Функції
Модуль 7. Покажчики
Модуль 8. Рядки
Модуль 9. Багатовимірні динамічні масиви
Модуль 10. Структури
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Модуль 11. Препроцесор вдодатках
Модуль 12. Використанняфайлової системи
Модуль 13. Іспит

Модуль1
ВступдомовипрограмуванняC

• Вступ:
історіяі етапирозвиткумовиС;
порівняльнийаналіз мовиС з іншимимовамипрограмування.
• Алгоритм:
поняттяалгоритму;
прикладивикористанняалгоритміввреальномужитті;
типиалгоритмів: лінійний, розгалужений, циклічний;
• Поняттяблок-схеми.
базові позначеннявблок-схемах;
блокпочаткуалгоритму;
блокзавершенняалгоритму;
блоквведенняданих;
блоквиведенняданих;
блокобчислень;
найпростіші прикладивикористанняблок-схем.
• ПрограмнесередовищеMicrosoftVisualC ++;
інсталяція;
основироботиз IDE VC ++;
створенняпроекту;
додаванняфайлудопроекту;
оглядальтернативнихзасобіврозробки.
• Першапрограма:
першапрограманамові блок-схем;
аналіз першої програми.
• Класифікаціясимволівмови.
• Лексеми.
• Поняттябібліотеки.
• Аналіз понять: компілятор, лінковщік, інтерпретатор.
8. ПоняттяESCAPE-послідовності:
ESCAPE послідовність \ n;
ESCAPE послідовність \ t;
ESCAPE послідовність \ b;
ESCAPE послідовність \ ”;
ESCAPE послідовність \\;
ESCAPE послідовність \ a.
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9. Організаціявиведенняданихвконсоль.
10. “Raw” рядки:
щотаке“raw” рядки;
прикладивикористання“raw” рядків.
11. Коментарі:
однорядкові;
багаторядкові.

Модуль1
ВведеннявUnity
• ЩотакеUnity?
• ІсторіярозвиткуUnity.
• ЧомувартовикористовуватиUnity?
• Щотакесцена?
• Щотакеігрові об’єкти?
• Редактор сцен:
щотакередактор сцен;
метиі завданняредакторасцен;
основивзаємодії з редакторомсцен;
щотакеінспектор.
• Щотакекоординати?
• Щотакевиди?
• Щотакеосвітлення?
• Щотакезапеченеосвітлення?
• Щотакематеріали?
• Щотакешейдери?
• Скрипти:
щотакескрипти;
мовинаписанняскриптів;
використанняредакторадляскриптів;
використанняVisualStudioдлястворенняскриптів.
• Asset:
щотакеasset;
які asset’ибувають;
використанняasset’овприрозробці ігор.
• ШвидкийдоступUnity

Модуль2
Основистворенняігор, події введення
• Створеннякаркасапершої гри.
• Аналіз каркасапершої гри.
• Обробкаподій:
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щотакеподії;
щотакеобробникподії;
типиподій;
прикладиобробкиподій.
• Обробкаподійвведення:
щотакаподіявведення;
обробкаподійвведення;
прикладиобробкиподійвведення.
• Управлінняоб’єктамисцени.
• Використаннявекторів.
• Використаннятекстур і матеріалів.

Модуль3
Фізикаі ігрові об’єкти
• Фізикаі ігрові об’єкти:
щотакеігровийоб’єкт;
чипотрібнозастосовуватифізичнумодель дляігровогооб’єкта;
позиціяігровогооб’єкта;
об’єктRigidbody:
щотакеRigidbody;
метиі завданняRigidbody;   властивості Rigidbody;
методиRigidbody;
прикладивикористання.
• Використанняматематики:
чипотрібнозастосовуватиматематикувUnity;
об’єктMath:
щотакеоб’єктMath;
метиі завданняMath;
властивості Math;
методиMath.
• Затримкиі інтервали:
щотакезатримка;
• щотакеінтервал;
• прикладивикористаннязатримокі інтервалів.

Модуль4
Шейдери
• Щотакешейдери?
• Метаі завданняшейдеров.
• Принципироботиз шейдерами.
• Розробкашейдеров.
• StandardShader.
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Модуль5
Освітлення, камери
• Щотакеосвітлення?
• Метаі завданняосвітлення.
• Основироботиз освітленням.
• Cookies.
• Використаннятіней.
• Картиосвітлення.
• Запеченеосвітлення.
• Камера:
щотакекамери;
метиі завданнякамер;
прикладивикористаннякамер.

Модуль6
Взаємодіяз 2D графікою
• Щотаке2D-графіка?
• Щотакеспрайт?
• Принципироботиз 2D-графікоювUnity.
• Інструментидляроботиз 2D-графікоювUnity.
• Прикладивзаємодії з 2D-графікою.

Модуль7
Використання3D графіки
• Щотаке3D-графіка?
• Щотаке3D-об’єкт?
• Інструментидлястворення3D-об’єктів.
• Імпорт3D-об’єктіввUnity.
• Динамічнестворення3D-об’єкта.
• Mesh:
щотакеMesh;
об’єктMesh;
взаємодіяз Mesh;
використанняSkinnedMesh.
• Прикладивзаємодії з 3D-графікою.

Модуль8
Анімація
• Щотакеанімація?
• Метаі завданняанімації.
• Загальні принципивикористанняанімація.
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• Інструментидляанімації.
• Відмінності ванімації для2D і 3D.
• Mecanim:
щотакеMecanim;
метиі завданняMecanim;
прикладивикористання.
• Практичні прикладироботиз анімацією.

Модуль9
Роботазі сценами
• Щотакесцена?
• Метаі завданнясцен.
• Створеннясцен.
• Перехідміжсценами.
• Різні способивикористаннясцен:
сцени, якелементрівня;
сцени, якелементменю.
• Практичні прикладипороботі зі сценами.

Модуль10
Використанняаудіо
• Навіщовикористовуватиаудіоприрозробці ігор?
• Джерелазвуківвгрі?
• Підтримувані аудіоформати.
• Механізмиі властивості дляналаштуванняаудіовгрі.
• Практичні прикладивикористаннязвуківі мелодій.

Модуль11
створенняUI
• щотакеUI (userinterface)?
• метаі завданняUI.
• елементиUI.
• Canvas:
щотакеCanvas;
метаі завданняCanvas;
властивості Canvas.
• Layout:
щотакеLayout;
метаі завданняLayout;
властивості Layout.
• VisualComponents:
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щотакеvisualcomponents;
метаізавданняvisualcomponents;
оглядvisualcomponents: Text;
Image; Button; Toggle;
ToggleGroup; Slider;
Scrollbar; ScrollRect; InputField.
прикладивикористанняvisualcomponents.

Модуль12
Кроссплатформеннаярозробкаігор
• Щотакекроссплатформеннаярозробка?
• Особливості кроссплатформенної розробки.
• Оглядплатформ:
iOS;
Android;
Windows;
AppleMac;
WebPlayer;
WebGL.
• Особливості iOS розробки:
основирозробкиUnity-додаткипідiOS;
створенняаккаунтарозробника;
структураUnityпроектупідiOS;
настройкиiOS player;
настройкапродуктивності підiOS;
прикладиналаштуванняпрограми.
• Особливості Androidрозробки:
основирозробкиUnity-додаткипідAndroid;
створенняаккаунтарозробника;
структураUnityпроектупідAndroid;
настройкиAndroidplayer;
настройкапродуктивності підAndroid;
прикладиналаштуванняпрограми.

Модуль13
Іспит



536

NETWORK TECHNOLOGIES

CONTENTS
EnhancedIT Essentials 2
Windows7 Configuring 13
LAN Switching, Basic 22
StructuredCablingSystems 38
IP Routing, Basic 46
IP Routing, Advanced 64
LAN Switching, Advanced 107
IP Routing, Professional 122
LAN Switching, Professional 146
TCP/IP ApplicationProtocolsandServices 154
NetworksandSystemsSecurity 168
WindowsServer2008 Administration 189
LinuxSystem Administration 196
LinuxNetworkAdministration 203

Syllabus
Courseobjective

EITE Course (Extended ITE) thatis studied atSTEP ComputerAcademy
representsanenhancedversionofITE coursethatisproposedwithintheprojectof
CiscoAcademy.

ExtendedITE mainlydiffersfrom ITE withitsdeep considerationofthemes
related to PC underlying hardware. PC hardware is one of the 12 themes of ITE
course; however, thisthemeisdiscussedingreaterdetailinExtendedITE.

Studyingthe ExtendedITE there is nosense toreviewthe materials ofthe
modules 1.1 – 1.6 based upon materials of the module 1 of Extended ITE.
Instead, materialsofthemodules1.1 – 1.6 shouldbeconsideredintheframework
of authors program given below. Afterfinishing the study of the modules 1.1 –
1.6 itis necessary to give students forindividualwork materials of module 1 of
ITE course.

Therestofthemodules(2-12) ofEITE courseshouldbestudiedonthebasis
of the materials of corresponding ITE modules. The following program provides
guidance on teaching of these modules, but in most cases these modules are
studiedasitisrequiredbytheprogram ofITE course.
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Within the scope of ITE course it is necessary to provide students with
access to the additionalcourse of Cisco Academy: Internetof Everything. The
materials of this course are notconsidered in the classes. Students have to go
through the course independently and consideritas an additionalmaterial. This
course provides an introduction to the “Internetof Things” and does notrequire
students to complete any elementary training. Its studying takes about5 hours.
Access to the materials should be granted aftercompletion of studying the 6th
moduleofthecourse.

Inearlierversions ofHardware course we paidmuchattentiontothe issues
ofoptimalchoice ofthe components forhome PC, overclockingissues, unlocking
of additionalhardware options etc. Allthatwas importantduring the turbulent
developmentoftechnologies andsuperfastcomponents’ aging. Todaythe market
has calmed down and now there is no sense in every 6 months upgrade, a 
computercan remain effective and doesn’trequire modernization during several
years. AllthisleadstotheshiftofaccentsinteachingonHardware:

Itisimportanttoreviewkeycharacteristicsofthecomponents, tendenciesof
developmentof the components, and detailed studies of the currentcomponent
selectionatthemarketbecomelessimportant. Itdoesn’tmeanthatthereisnoneed
totalkaboutcurrentprocessorsorchipsets. Therefore, theimportancetoreviewall
thefeaturesofcurrentcomponentselectionindetailshasdecreased.

Topicplan
Module0. IntroductiontotheCourse
Module1.1. IntroductiontoPersonalComputer
Module1.2. PC UnderlyingHardware. Random AccessMemory
Module1.3. PC UnderlyingHardware. CentralProcessingUnit
Module1.4. PC UnderlyingHardware. Chipsetsandmotherboards
Module1.5. PC UnderlyingHardware. HardDisks
Module1.6. PC UnderlyingHardware. Multimedia
Module2. LaboratoryProceduresandtheUseofTools
Module3. ComputerBuild
Module4. PreventiveMaintenanceReview
Module5. OperatingSystems
Module6. Networks
Module7. Notebooks
Module8. Mobiledevices
Module9. Printers
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Module10. Security
Module11. IT professional
Module12. Troubleshooting
Exams

Module0
IntroductiontotheCourse

Atthe firstlesson a primary task of a teacheris to explain students that
theirstudy willtake place within Cisco Academy (also itshould be told about
Ciscoas a companyinorderthatstudents understandwhattheywillworkwith)
andexplainpeculiarities, whichareassociatedwiththis, namely:

• studentswillbeprovidedwithmethodologicalmaterialsinon-linemode;
• studentswillpassexamsinon-linemode;
• atthe endofthe authorizedcourses students willreceive the certificates

oftheauthorizedtrainingcompletion(incaseofsuccessfulexamination).
Inaddition, atthefirstlessona teachershouldcreateaccountsforallofthe

studentsandaddstudentsintoa class. In ordertodothisitisnecessarytocreate
a mailboxforeverystudent, whostilldoesnothaveit(ifthereareany), andthen
create accounts forstudents, controlthe activationofthese accounts, addstudents
intoa classandmakesurethatallstudents canenterthe class andhave accessto
theon-linematerials. Itisnecessarytoplacethedownloadedcoursematerialsona 
localweb serverin advance in orderto provide localand quick access forthe
students ofSTEP ComputerAcademy. Itshouldbe recalledthatanaccess tosuch
localcopies of the materials should be carried outexclusively in a web form.
Students are REQUIRED to be authorized to access the materials. It is
STRONGLY PROHIBITED toprovide students withthe off-line materials (inthe
form ofa pre-downloadedcopy).

ExtendedITE teachingis conductedonthe basis ofthe materials, whichare
suppliedbyCisco(youshoulduse version5.0 ofthe course). Some modules will
be consideredinmore details thantheyare givenwithinCiscomaterials: infact,
WITHIN Extended ITE course in the partthatis dedicated to PC hardware, a 
teachergives the authors course of STEP ComputerAcademy dedicated to PC
hardware, andthenwatches withstudents the slides forconsolidatingthe studied
material.

Inthe course ofstudy, whenstudents willstarttolearnthe theme ofthe PC
hardware and itwillbecome clearforthem thatthis issue willbe studied very
deeply, itwillbe necessarytoinform students thatthis partofthe course willbe
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subjectto an additionalexamination within STEP ComputerAcademy with a 
separateentryinDiplomaofSTEP ComputerAcademy.

Also a teacher should highlight a procedure of modular examinations.
Aftercompletionoftrainingofeachmodule withinITE course a teacherassigns
students a modularexam. Students pass the firstmodule exam in a classroom
underthe teacher’s guidance. A teachershows an exam interface and explains
howtoanalyze the exam results. A teacherassigns students topass allthe other
modularexamsindependently. StudentscantakeexamsathomeorattheAcademy
afterdoubleclasses(ifitistechnicallypossible).

A finalexam isEXCLUSIVELY passeda wholegroup inthepresenceof
a teacherafterthecoursecompletion.

ReviewofprofessionaloccupationinIT market. CertificationinIT industry.
Education and Certification. Overview of A+ Certification. Overview of EUCIP
certification. Module of 0 ITE course: a brief analysis in the classroom, a full
analysisofthemodulematerialsasa homeworkassignment.

As practice shows, students ofthe basiccourse usuallydonotknowhowto
convertdecimalnumbers intobinary, orspenda considerable time doingthatby
means of division. A teachershould explain students how importantitis to be
able to convert decimal numbers into different numbering systems. A good
example is anIP address ofthe computer. Students somehowheardandhave a 
minimum ideaaboutit. Forexample: IP addressofthecomputerisusuallywritten
indecimalsystem, butthesenumbersmeanalmostnothingifnottoconsiderthem
inthe binarysystem. Itis necessarytoteachstudents toconvertdecimalnumbers
intobinaryandhexadecimalasfastaspossible.

Asa practicalassignmentforindividualdayitisnecessarytogivestudents
a labworkonconversionofdecimalnumbersintodifferentnumberingsystems.

The purpose of this module is introduction to numeration systems and
methods ofrapidconversionofnumbers from one system toanother, andstudents
are notsupposed to do conversion operations immediately and confidently. With
therelevantpracticaltasks, studentswillgraduallyacquirenecessaryskills.

In fact, the first module of “Cisco ITE” course is devoted to computer
hardware. Materials within this module are given in a sporadic way, without
necessarydetails. Insteadofstudyingthe hardware onthe basis ofthis module of
the authorized course, we willstudy the topic according to ourown program in
much more details. Severalfollowing modules of ourcourse (Modules 1.1-1.6)
willbe devoted to the hardware, justas the firstmodule of Extended ITE. The
modules ofourcourse shouldbe studiedindependently, withoutthe use ofCisco
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authorized materials, and then after the completion of the unit dedicated to
hardware, toreviewthe firstmodule ofExtendedITE brieflyinclass (inorderto
demonstrate materials ofthe module we have already studied). And fullstudy of
the firstmodule ofCiscoITE course canbe assignedas a homeworkassignment
forrevisionofentireblockconcerningthehardware.

Module1.1
IntroductiontoPersonalComputer
A brief history of the developmentof computing technologies. The market

of microcomputers in early 80-ies of the XX century. History of the personal
computeroccurrence. Importance of open architecture forthe computing system
promotiononthe market, a possibilityof“IBM compatible” computers creation:
the use of Intelpublic components, the creation of alternative BIOS by Phoenix,
the use ofMSDOS operatingsystem ofMicrosoft. Reasons forthe PC popularity.
RoleofIBM, IntelandMicrosoftinthedevelopmentofthePC architecture.

Basicterms and concepts, which are necessary forstudy ofthe course: a 
board, a chip, a port, aninterface, a controller, a bus.

Briefdescriptionofthe moderncomputercomponents: a motherboard, a 
processor, a random access memory, a chipset, peripheral controllers, hard
drives, disk drives, optical drives, expansion buses, BIOS, CMOS. A modern
computerflowchart: the north and south bridges, application of bridges. North
bridge as a component that connects high-speed system components (CPU,
random access memory and video system), memory bus and system bus, typical
throughputcapacitiesinmodernsystems, busesforvideosystem connection(AGP
andPCI-E).

South Bridge as a component, which all the peripheral buses and
controllers are implemented in. Buses connecting bridges in modern systems.
Controllers, which are built in modern chipsets, and their external connectors.
Buses, whichareusedforconnectionofperipheralsinmodernsystems: PCI, AGP,
PCI-E, USB, PCMCIA, Fireware.

Major bus parameters, which characterize its performance – width,
frequency, bandwidthandbusbandwidthcalculationinsimpleExamples.

PC peripherals: data-inputdevices(akeyboard, a mouse, a joystickanda 
scanner), data-outputdevices: monitor, printer. Datastorage devices: harddrives,
optical drives, USB storage devices. Communication devices: network cards,
modems(briefly).
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Module1.2
PC UnderlyingHardware. Random AccessMemory

PC memory. Memoryhierarchyofmodernpersonalcomputer. Memorythat
is located directly in the processor – registers (briefly), cache – memory
(briefly), random access memory, externaldatastorage devices. Role of random
accessmemoryina computersystem.

Random access memory performance, parameters, which characterize the
random accessmemoryperformance: memoryaccesstimeandmemorybandwidth.
A computerperformance dependence onaccess time andrandom access memory
bandwidth. A computerperformance dependence onthe random access memory
capacity.

The types of memory: static, dynamic, synchronous, asynchronous,
nonvolatile, volatile – properties and fields of application. Types of memory,
which are used today in the capacity of random access memory: SDRAM, DDR
SRDAM, DDR II SDRAM. A correlation between the capacity of memory bus
bandwidthandsystem bus.

Module1.3
PC UnderlyingHardware. CentralProcessingUnit

Theconceptofa commandsetthatisperformedbycentralprocessingunit.
Commandsetsofthecentralprocessingunit: commandsetsx86, х87. Coprocessor
in old and modern processors. Additionalcommand sets: MMX, 3DNow!, SSE,
SSE2, SSE3 – brief descriptions. Effectof the additionalcommand sets on the
system performanceinvariousapplications.

Processor clock speed. Dependence of the processor performance on its
clock speed. Inequality of the concepts of “performance” and “processorclock
speed”.

Effectiveness of the processor command performance. Number of
commands, whichareperformedbya processorpera processorcycle. Evolution
ofthis parameterfrom the earlierprocessors up tothe modernones. Measurement
ofperformancebya numberofcommandspertimeunitasanalternativetouseof
clockspeedasa performanceparameter. Imperfectionofthisapproach.

CPU registers: what is it, what is their role in the process of command
implementation. Evolutionofthe processorregisters. Connectionofthe processor
registers and used software. Dependence of the computer performance on the
capacityoftheprocessorregistersandusedsoftware.
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Processor data bus. Functions of a processor data bus. Typical clock
speeds, typicalwidthsandcapacities: from theearlierprocessorsup tothemodern
ones. Dependenceofthesystem performanceonthedatabusperformance.

Processor address bus. Effect of the address bus width on the memory
capacitythatissupportedbytheCPU. Evolutionoftheaddressbuswidthfrom the
earlierprocessorstothemodernones.

Processoroperationmodes. Realmode. Protectedmode. Virtualrealmode.
Fields of application of various processor operation modes. Importance of the
protected processoroperation mode forthe functioning of the modern operating
systems.

Connectionofthe CPU clockspeedandthe system bus clockspeed – a 
processorfactor. Increase of the processorperformance depending on the factor
increase.

Processorandmemoryinteraction, accessdelays. Cachememoryconcept.
Cache memory of modern processor: L1 and L2. Cache memory capacity.

The time of access to the cache memory. Cache memory speed. Cache memory
locationinprocessors.

The reason for limitation of frequency at which a processor is able to
operate. Technology manufacturing processors. The relationship between process
technology and maximum frequency of operation processor. Otheradvantages of
usinga smallerprocesstechnology – reducedarea, cost, powerconsumptionand
heating.

Execution of commands in a processor: a conventionalapproach and a 
pipelining. Dynamic execution, branch prediction. Pipeline length optimization.
Multicoreprocessors. Hyperthreadingtechnology.

PC virtualization. Assistvirtualizationinprocessors.
A brief overview of the developmentalhistory of Intelprocessors, which

were previouslyusedinPCs: from i8086 toIntelCore. The overviewofveryold
processors shouldbe verybrief; the overviewofmodernones shouldbe detailed.
Atfirstitis necessarytoshowthe developmentaltrends ofprocessors towardan
improvement of all those processor parameters, which were mentioned above.
There is nopurpose tomemorize the facts, buttoshowthe developmentaltrends
only.

Module3
SAMBA

Samba – implementation of the SMB/CIFS server for Windows clients
supportingMS ActiveDirectory, NetBIOS, andLDAP.
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Package key features: file- and print- server, various clientauthentication
and authorization mechanisms, NetBIOS name resolutions, adding to the LDAP
catalogue (incl. MS AD). Two main package components: smbd (submitting
SMB/CIFS services) andnmbd(nameandserverresolutionsNetBIOS).

Installing and configuring samba. Main configuration file –
/etc/samba/smb.conf, itssyntax.

Section[global] –serverglobalparameters:
Parameters of serveraccess: interfaces, hosts allow, hosts deny; Security

modes: share, user, server, domain, ADS;
Identification in Windows-infrastructure: serverstring, workgroup, realm.

Logging settings, positioning parameters and formats of logfiles. Variable
acronyms

(%m -NetBIOS_clientname, %I – IP client, %a-system architecture of the
client, etc.). Performance boost: TCP_NODELAY, SO_SNDBUF, SO_RCVBUF,
keepalive, deadtimeparameters. Otherglobalsectionparameters.

Description of generalresources. Section [homes] – access to userhome
catalogues. Descryptionofageneralcatalogue, accessparameters, guestaccess.

Arrangementofaprintserver. Section[printers], settingup supportofCUPS
inSAMBA.

Adding SAMBA to a Windows domain, DFS support. SAMBA package
managementusingtheSWAT web-interface.

Module4
DNS ServerConfiguring

DNS serverconfiguration via BIND package example. BIND installation,
accompanying packages: bind9utils, bind9-doc. Positioning of the ARM
documentation– /usr/share/ doc/bind9-doc/arm. Utilities: rndc, named-checkconf,
named-checkzone. Diagnosticutilities: nslookup, dig, host.

Formatof the main configuration file – /etc/named.conf. Section of global
variables, its parameter. Zone files positioning, setting up queries transfers,
limitation of queries to aserverusing acl, allow-query, setting up notifications:
-notify, allow-notify; other.

ConfigurationofacashingDNS. “.” zone ofthe hinttype, db.rootzone file
containingrootreferences. Directandreverselocalhostzone, broadcast.

Zone descriptions. Zone type, relative file positioning, masters/allow-
transferoptionsdependingonthetype.
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Zone file. $ORIGIN, $TTL,$INCLUDE directives. Recall formats of
resource records of different types according to RFC 1035. Rules for writing
acronym resourcerecords. Configuringchildzones, delegation.

Server security. Configuring secure transfers, creating Transaction
SIGnatures (TSIG) by means of the dnssec-keygen utility, key directives, server
withintheBIND configurationfile.

Setting up authentication of DNS data using DNSSEC. Keys generation,
signingzonefile– dnssec-signzone, dnssec-enable, dnssec-validation, trusted-keys
directives.

Module5
MailSystem

МТА Postfix installation. Postfix, postfix- doc, postfix-mysql packages.
Choosing installation type and checking FQDN node. Creating databases and
tablesforPostfix, addingauserwithfullprivilegestoMySQL. Creatingadditional
configurationfilesforworkingwithadatabasein/etc/postfix.

Configuration of Postfix, main file main.cf. Basic definitions of
inet_interfaces, myhostname, myorigin, mydestination, mynetworks,
relay_domains, relayhost, meaningandacceptedvaluesoftheseparameters.

Hosted domains and virtual users in Postfix. virtual_alis_domain,
vitrual_mailbox_ domains, virtual_alias_map parameters.

Setting up the Postfix SASL authentication in the stmp-servermode and
smtp-clientmodeuponconnectionwithanotherserver.

Configuring TLS support in Postfix. Generating a self-signed certificate
using the OpenSSL package for internal use. Installation of a certificate from
trustedCA (itispossibletoreceiveafreetrialfrom abignumberofsuppliers).

smtpd_tls_security_level, smtpd_tls_cert_file, smtpd_tls_key_file,
mtpd_tls_CAfile, smtpd_tls_CApathparameters.

Limitations for mailing directions. Parameters: smtpd_helo_required,
smtpd_reject_unlisted_sender, smtpd_reject_unlisted_recipient.

LimitationsforSMTP commands: smtpd_*_restrictions.
Installationandconfigurationofthe CourierPOP/IMAP service. Settingup

forworkingwithMySQL, generatingcertificates forworkingwithcourier-pop-ssl
andcourier-imap-ssl.
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Module6
FTP andTFTP

Installation of the Advanced TFTP Server (atftpd). Defining the startup
mode in the /etc/ default/atftpd file – standalone or through (x)inetd. Server
options. FTP serverProFTPD.

Server configuration – /etc/proftpd/proftpd.conf. Global parameters.
Anonymous access. Catalogues description, access limitations, and executed
protocolcommands. Ratelimitationsup/down– Rate* parameters.

Virtualusers, virtualdomains in ProFTPD. Setting up a serverforusing
quotasforvirtualusers– mod_quotab.

Settingup theTLS usageinProFTPD – mod_tls.
One more popularimplementationofthe FTP service inLinuxis vsftpd. In

this module, we shouldreviewthe same questions, as inthe previous one. Paythe
students’ attentiontothemethodofvirtualnodesarrangementinvsftpdandquotas
implementationmechanisms.

Module7
WEB Servers

Typicalserverrole– LAMP. Installationofnecessarypackageset, managing
modular structure of a web-server within the /etc/apache2/mods-available,
mods_enabledcatalogues.

Structure of web-serverconfiguration: main file – apache2.conf, auxiliary
configuration elements: ports.conf; /etc/apache2/conf.d , sites-available, sites-
enabledcatalogues.

Servermanagementutility – apache(2)ctl; managing sites and modules –
a2en(dis) site, a2en(dis)mod.

Global section apache2.conf: server parameters, MPM configuration,
comparingworkerandpreforkMPM. Configuringlogfilesformat.

Apache Virtual Hosts technology. ServerName, ServerAlias,
DocumentRoot, DirectoryIndexparameters.

<Directory> section – description of catalogue parameters with site data.
Access restriction: Allow, Deny. Catalogue options. RestrictionofHTTP-methods
with the <Limit>, <Limit-Exept> directives. Creating shortreferences with the
Aliasdirective. <Location> section, differencefrom <Directory>.

AllowOverride directive and .htaccess. Dedication of .htaccess files –
changing the server configuration in case of no access to a configuration file.
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Disadvantage of .htaccess is in performance decrease, inconvenience of
configuringthesamecontextinseveralplaces, difficultiesuponerrorsearch.

Authentication in Apache. mod_auth_basic, mod_auth_digest.
AuthBasicProvider directive, modules ensuring authentication mechanisms:
mod_authn_dbm, mod_authn_ file, mod_authn_dbd, mod_authnz_ldap. Htpasswd
utility.

Apacheinthegatewaymodeforinnernetwork. mod_proxy, mod_proxy_*.
URI processing in Apache – mod_rewrite. RewriteCond, RewriteRule

Directives, syntax of writing processing rules. Redirections: Redirect,
RedirectPermanent.

Brieflyaboutthe HTTP 1.1 extension– WebDAV (RFC 4918). Possibility
ofremoteaccesstofilesonaserver: creating, deleting, modifying, viewingcontent
and attributes. mod_dav and its directives. Obligatory protection of DAV
catalogues, adjustment of the file system access rights to the Web-server
configuration.

SSL/TLS in Apache. mod_ssl– Apache interface to the OpenSSL library,
moduledirectives.

PHP processinginApachethroughmod_php. SetHandlerdirective, php.conf
configurationfile.

CreatingaPHP statuspage– phpinfo. AddingextensionsinPHP:
• installationofphp5-* extensionpackages;
• useofPECL/PEAR.
ManagingPHP parametersinthephp.ini configurationfile.
Installationandconfigurationofthe nginxweb-server. Globaldirectives of

theconfigurationfile. Briefoverviewofnginxmodules.
Configuring virtual hosts on nginx. Restriction of an access to a host –

ngx_http_ access_module, ngx_http_geo_module.
Usersauthentication– ngx_http_auth_basic_module
URI processing in nginx: ngx_http_rewrite_module. Restriction on the

number of connections – ngx_http_limit_zone_module, ngx_http_ limit_req
_module. SSL/TLS supportin nginx – ngx_http_ssl_module. PHP processing in
nginx, installingphp-fpm.

Module8
SNMP andSSH Monitoring
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Installation of the OpenSSH server, key generation during the installation,
their purpose and positioning. Review of basic configuration of the OpenSSH
server, /etc/ssh/sshd_ configfile.

Setting up key-based authorization. Review key creation using an ssh-
keygen utility, positioning of an open key, recommendations on working with a
closed key, work optimization using ssh-agent. Additional functional upon
workingwithkey-basedauthorization:

• indicatinghostslistfrom whichtheconnectionusingaspecificopenkeyis
allowed;

• restrictionofthecommandsthatareallowedforexecutionintheSSH
sessionusingaparticularopenkey;

• otherrestrictionsthatareavailableuponthekey-basedauthorization.
Settingup SFTP(SSH FTP), chrootofauserinacatalogue, utilities foran

access on SFTP(Filezilla, MC, Nautilus etc.). Possibility to mount remote
resources usingSSHFS. Reviewofthe settingup process ofthe OpenSSH client,
/etc/ssh/ssh_configfile.

SNMP. Installationofnecessarypackages: snmp, snmpd. Installationofthe
MIB set– snmp-mibs-downloaderpackage (since apackage belongs to the non-
freecategory, itmaybeunavailableinthedefaultAPT installations. Itisnecessary
toaddarelevantrepositorytosources.list. Also, don’tforgettocommentthemibs
string: insnmp.conf).

Configuringsnmp-agentbymeansofthesnmpconfutulity.
Payattentiontodifferences ofthe 3rdSNMP versionfrom the 1stand2nd

ones, especially in terms of access configuring to agentdata. A setof the client
snmp utilities – snmptranslate, snmpwalk, others – briefly. Installation and
configurationoftheMRTG package. Installationofnecessarylibraries(libpng, gd,
zlib).

cfgmaker, indexmakerutilities. Creatingconfigurationfiles usingtemplates.
Structureofaconfigurationfile, diagram parameters. Useofgraphicutilitiesofthe
MRTG configurationviaMCT example(MRTG ConfigurationTool).

Monitoring by SNMP different from linux platforms – snmp agents of
Windows, Cisco.

SNMP Active monitoring. The concept of the snmp trap – OID defined
variable andtakenvalue, uponwhichanotificationis senttoahost, whichserves
as anotifications handler. Types ofnotification: trap , inform. Difference between
them: trap is sentwithoutaguaranteed delivery and available forthe1stand 2nd
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SNMP protocolversions, inform only SNMPv2, delivery with acknowledgement
from areceivingnodeandautomaticrepeatuponacknowledgmentfailure.

Configuring host(s) address that receives trap in snmpd.conf –
trapcommunity, trapsink, trap2sink, informsinkparameters.

Defining traps using DisMan EventMIB. Itis necessary to note thatinner
queries(statuschecksofthetrapsdefinedbelow) happenwiththeuseofSNMPv3,
consequently itis necessary to configure the ro/rwuserparameters, even if only
the1/2сversionisusedforpassivemonitoring.

Traps configuration – installation of iquerySecName, agentSecName
parameters; monitorparameter, whichspecifies OID ofavariable andmonitoring
parameters — creatinganobjectwithOID data, deleting, changingvalue (record
types”o.i.d” , “! o.i.d“ “!= o.i.d), takingaparticularvalue(o.i.d[operator] value),
valuegoingbeyondmin/ maxvalues(o.i.dminmax).

Parameters comprising a preset set of traps – linkUpDownNotifications
defaultMonitors.

DisMan Schedule MIB – possibility to installOID values according to a
schedule. Repeat, cron, atparameters.

GeneratingtrapsinWindows2008 Server, CiscoIOS.
ProcessingtheSNMp trap. Snmptrapd– daemonforaccepting, logging, and

redirecting traps onto additionalhandler. Defining logOption and outputOption.
Rules for traps processing – traphandle directive. Redirecting traps onto an
externalhandler.

SNMPTT – trap handlerreceivedfrom snmptrapd. Ithasamoreflexibleand
convenientform oflogging, extendedpossibilities ofrecordingreceivedtraps into
varioustypesofDB.

Configuringparametersoflogging: files, Syslog, DB.
Executionofexternalcommands andshell-scripts uponactions occurrence.

Configuring actions in snmptt.conf – event section, format directives, exec,
preexecnodes.

Module9
VersionControlandBugTracking

Basicconceptsofversionsmanagement: repository, revision, workingcopy,
forking, andmerging.

Installationandconfigurationofversionmanagementsystems - Subversion
(http:// subversion.apache.org). Choice of the datastorage model: Berkley DB or
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FSFS, comparison of models. Managing repositories – svnadmin utility, its
functions.

Creating a repository, initialimportof a file tree into a repository – svn
import. Receiving aworking copy – svn checkout, synchronization of aworking
copy witharepository – update. Modifying working copy of a file tree: adding,
deleting, copying, transferring files by svn utility commands (add, delete, copy,
move, mkdir), loadingnewrevisionintoarepository– commit.

Check of the introduced changes: svn status, svn diff; cancellation of
changes– svnrevert.

Repositorymaintenance: backup copying, creatingmirrors(incl. Read-only),
mirrorssynchronization.

Choice of access model for remote users – own svn protocol, svn+ssh,
Apache+WebDAV. Svnserve – networking access serverto repositories thatis a
partofasubversionpackage.

Startup ofsvnserveinthestandaloneandinetdmodes, serveroptions.
Setting up authentication and access of anonymous users within a

configurationfile%RepositoryRoot%/conf/svnserve.conf.
Use of the svn+ssh access scheme – tunneling of the svn protocolabove

SSH withSSH-authorization.
ConfiguringApache web-serverforsubmittinganaccess toarepositoryby

theDAV protocol. Installingmod_dav_svn– xlibapache2-svnpackage.
DAV SVNPath, SVNParentPathdirectives. Settingup access authorization.

Fundamentalsofworkingwithbug-trackingsystems. Basicconcepts, taskstatuses,
theirattributesonthebasisofanexampleofanypubliclysharedtracker.

“LinuxNetworkAdministration”
InstallingandconfiguringatrackerviatheBugzillaexample. Preparationfor

installation– Apache+mod_perl, creatingDB MySQL.
Installation of Bugzilla, review of tracker options, adding products,

components, settingup additionalattributes, fields, theirvalues.
Review of a system with a focus on the project-management– Redmine.

Installing components necessary for redmine operation, data base preparation.
Redmine modules – bag-tracking itself, forum, wiki-system, document and
filestorage, calendar, news block, possibilities of interaction with version control
systems. User authentication via LDAP. Opportunities of working with e-mail
messages –sending notifications to users, creation and modification of tasks via
e-mail.
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Redmine administrating – system settings, user and group management,
rolesandopportunities. Creationofprojects, tasks, addinguserstotheproject.

System modificationaccordingtopersonalneeds– creatingadditionalfields
forprojects, tasks, users, etc. Generating reports according to projects, importof
reports.

Exam




