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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ
У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Анотація. Стаття торкається питань формування і розвитку ІТ-компетентності фахівців у процесі їх
професійної підготовки. Представлено поняттєвий аналіз терміну «ІТ-компетентність», узагальнено
підходи щодо його тлумачення та надано авторську інтерпретацію понять: ІТ-компетентність – це
здатність особистості до критичного застосування ІТ в роботі з даними різного формату для вирішення
поставлених завдань у певній професійній галузі; під формуванням ІТ-компетентності у майбутніх
фахівців слід розуміти цілеспрямований процес впливу на суб’єктів учіння, який сприяє формуванню у
них ІТ-компетентності, а під розвитком ІТ-компетентності майбутніх фахівців – позитивні зрушення у
рівнях сформованості в них ІТ-компетентності.
Серед шляхів формування ІТ-компетентності виділені: вивчення спецкурсів з ІКТ; активне
використання ІТ на різних курсах (мультимедійна підтримка, розробка власних ОР); модифікацію
(удосконалення) навчальних планів через уведення спецкурсів з вивчення спеціалізованого у
професійній галузі програмного забезпечення; активне використання принципу когнітивної візуалізації
навчального матеріалу шляхом комп’ютерного моделювання об’єктів і процесів, що вивчаються;
формування у майбутніх фахівців уявлень про віртуальний простір як майданчик для майбутньої
професійної реалізації; попередня підготовка вчителів/викладачів до використання ІТ у професійній
діяльності.
Ключові слова: ІТ-компетентність, формування і розвиток ІТ-компетентності, професійна
підготовка.
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WAYS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF IT-COMPETENCY
IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL PREPARATION OF STUDENTS
Semenikhina Olena
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine
Abstract. The article deals with the issues of formation and development of IT competence of specialists
in the process of their professional training. The conceptual analysis of the term "IT competence" is presented,
the approaches to its interpretation are generalized and the author's interpretation of the concepts is provided: IT
competence is the person's ability to critically apply IT to work with data of different formats for solving the tasks
in a particular professional field; the formation of IT competence among future specialists should be understood
as the purposeful process of influencing the subjects of learning, which contributes to the formation of their IT
competence, and under the development of IT competence of future professionals - positive changes in the levels
of their formation in IT competence.
Among the ways of forming IT competence are: studying of special courses on ICT; active use of IT at
various courses (multimedia support, development of own PRs); modification (improvement) of curricula through
the introduction of special courses on the study of specialized in the professional field of software; active use of
the principle of cognitive visualization of educational material through computer simulation of objects and
processes under study; formation of ideas about the virtual space as a platform for future professional
implementation by future specialists; preliminary training of teachers / teachers to use IT in professional
activities.
Key words: IT competence, formation and development of IT competence, professional training.

