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реалізації здібностей молоді 
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• комплекс знань, умінь, навичок, досвіду 
застосування їх для здійснення діяльності, 
метою якої є досягнення певних цілей, 
ставлення до процесу та результатів 
виконання цієї діяльності 

компетентність 

• підтверджена здатність особистості 
використовувати на практиці інформаційно-
комунікаційні технології для задоволення 
власних індивідуальних потреб і 
розв’язування суспільнозначущих, зокрема 
професійних задач у певній предметній 
галузі 

Інформаційна 
компетентність 
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!Найбільш ефективне формування 

інформаційних компетенцій відбувається 

під час пізнавальної діяльності. 

Визначальним 

компонентом 

пізнавальної діяльності є 

мотивація 
 

система спонукань які зумовлюють 

активність суб'єкта до діяльності і 

визначають її спрямованість 
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Формування  

інформаційних компетенцій 

фахівця шляхом впровадження  

сучасних інформаційних технологій  

в навчально-виховний процес 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА 
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Принципи на яких будується робота 

 з студентською молоддю 

1. Принцип індивідуальної життєвої траєкторії. 

2.  Принцип варіативної креативності. 

3. Принцип пріоритетності проективно-

рефлексивних форм та методів.   

4. Принцип колегіальності. 

5. Принцип актуальності освіти. 

6. Принцип доступності освіти. 

7. Принцип віртуалізації навчально-виховного 

процесу. 

8. Принцип моніторингової оптимізації.  

9. Принцип психолого-педагогічної деонтології.  
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Нове повинно 
спиратись на 

життєвий досвід 

Різноманітність 
подання 

Практична 
значущість для 
життя, карєри 

Створення 
ситуації змагання 

та успіху 

Командна робота 
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Для реалізації цих принципів використовуються 

різноманітні методи та форми.  

Найбільш вдалими виявились наступні 

робота над 

проектами 
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Широкий спектр позааудиторної роботи  

на виявлення та розвиток творчих здібностей 
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                   Широкий спектр позааудиторної роботи  
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Особливості формування інформаційних 

компетентностей в сучасних умовах 

Метою організації та проведення такої роботи є  

★ стимулювання творчого самовдосконалення молоді,  

★ зацікавлення їх у якісному і поглибленому вивченні 

інформатики;  

★ виявлення та розвиток обдарованої молоді,  

★ сприяння розвитку алгоритмічного мислення,  

★ підвищення інтересу до програмування 

          та інформаційних технологій.  
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створити середовище для прояву та розвитку талантів 

Г.Нейгауз 

Банк даних 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SsDyz

gMclMwq0EbhV9i_W8aPXMQp4_JDMZtRSrCovgU/e

dit#gid=0 
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Методичне забезпечення 
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Організаційне забезпечення 
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компетентностей 

майбутніх фахівців 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SsDyzgMclMwq0EbhV9i_W8aPXMQp4_JDMZtRSrCovgU/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SsDyzgMclMwq0EbhV9i_W8aPXMQp4_JDMZtRSrCovgU/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SsDyzgMclMwq0EbhV9i_W8aPXMQp4_JDMZtRSrCovgU/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SsDyzgMclMwq0EbhV9i_W8aPXMQp4_JDMZtRSrCovgU/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SsDyzgMclMwq0EbhV9i_W8aPXMQp4_JDMZtRSrCovgU/edit
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Методичне забезпечення 

 

Методична література 

Інструктивно-методичні наради 

Методичні рекомендації та положення  

по проведенню олімпіад та конкурсів 
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Вибір оптимального програмно-

технічного забезпечення 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

  цілеспрямованість   орієнтованість          

на НТП 

 

!!! Суттєвою при проектуванні освітнього середовища 

навчального закладу і його сервісів є можливість  

❏ динамічного управління доступом до програмно-

апаратного забезпечення; 

❏ його гнучкого налаштування на потреби користувача. 
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формування інформаційних 
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майбутніх фахівців 
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Вибір оптимального програмно-

технічного забезпечення 

 

Moodle  
(акронім від Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment — 

модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище)  

 

— навчальна платформа призначена для об'єднання 

педагогів, адміністраторів і учнів (студентів) в одну 

надійну, безпечну та інтегровану систему для 

створення персоналізованого навчального середовища 
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діяльності як один з 

ключових чинників 

формування інформаційних 
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майбутніх фахівців 
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Організація інформаційно-навчального 

середовища на базі Moodle 

 

Приклад навчального відео 

автор О.О.Чубей 
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http://www.youtube.com/watch?v=R180LZzk2sU
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Отримані результати 

Результати ІІсеместр 2017-2018н.р.   

Мотивація пізнавальної 

діяльності як один з 

ключових чинників 

формування інформаційних 

компетентностей 

майбутніх фахівців 

захист студентських науково-дослідних 

робіт в рамках Днів науки  

  

  Безпалько Марія ПМ1

1 

    диплом ІІступеня  

  Ковальчук Ігор К 37     диплом ІІІступеня  
  Рудак Володимир К 37     диплом ІІІ  

Міжнародний дистанційний конкурс з 

інформатики Олімпіс2018  

  

  
Чекановський Андрій 

К 17     диплом ІІІступеня 

№3374/Р387 
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Особливості формування 

інформаційних компетентностей  

в сучасних умовах 

Організаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

Вибір оптимального програмно-

технічного забезпечення 

Організація інформаційно-

навчального середовища на базі 

Moodle 

 

 

 

 

Отримані результати 

Результати ІІсеместр 2017-2018н.р.   

Мотивація пізнавальної 

діяльності як один з 

ключових чинників 

формування інформаційних 

компетентностей 

майбутніх фахівців 
24-25 березня 2018 р. відкритий 

міський конкурс учнівської молоді  

«БАЙТ». 

 

Зюбрецька Інна  К 27   Грамота 2 місце 

Касперська Лілія К 17   сертифікат участь 

Коваль Володимир К 37   Грамота 3 місце 

Рудак Володимир К 37   Грамота 3 місце 

 



Талант створювати неможливо, але можливо і необхідно 

створити середовище для прояву та розвитку талантів 

Г.Нейгауз 

Особливості формування 

інформаційних компетентностей  

в сучасних умовах 

Організаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

Вибір оптимального програмно-

технічного забезпечення 

Організація інформаційно-

навчального середовища на базі 

Moodle 

 

 

 

 

Отримані результати 

Результати  ІІсеместр 2017-2018н.р.   

Мотивація пізнавальної 

діяльності як один з 

ключових чинників 

формування інформаційних 

компетентностей 

майбутніх фахівців 
  1 Всеукраінська  інтернет-олімпіада 

«На урок» на всеукраїнському рівні  

  

  Баранюк Володимир К 27     сертифікат 

  Орищак Богдан  К 27     сертифікат 

  Коробейник Віктор К 27     сертифікат 

  Подзвінний Віталій К 27     сертифікат 

  Осадчук Олександр К 27     сертифікат 

  Чорновол Олександр К 27     сертифікат 

  Чумадевська Христина К 27     сертифікат 

  Пісний Олег  К 27     диплом ІІІступеня 

  Сава Лука К 27     диплом ІІІступеня 

  Шувалов Володимир К 27     сертифікат 

  Раінчук Віталій К 27     диплом ІІІступеня 

  Касперська Лілія К 17     диплом Іступеня 

  Колачик Назарій К 17     диплом ІІступеня 

  Савчишин Ярослав К 17     диплом ІІступеня 

  Чекановський Андрій К 17     сертифікат 

  Чирська Тетяна К 17     сертифікат 



Талант створювати неможливо, але можливо і необхідно 

створити середовище для прояву та розвитку талантів 

Г.Нейгауз 

Особливості формування 

інформаційних компетентностей в 

сучасних умовах 

Організаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

Вибір оптимального програмно-

технічного забезпечення 

Організація інформаційно-

навчального середовища на базі 

Moodle 

 

 

 

Отримані результати 

Результати  ІІсеместр 2017-2018н.р.   

Мотивація пізнавальної 

діяльності як один з 

ключових чинників 

формування інформаційних 

компетентностей 

майбутніх фахівців 
Всеукраїнські змагання “Роботрафік 2018” 

Ольховецька 

Христина 

К37     Сертифікат 

учасника 

Наукові пікніки 2018   

Коцур Тарас К37     Подяка 

Мікула Олег К37     Подяка 

Максимчук Роман К37     Подяка 

Arduino Day 2018  

Коцур Тарас К37     Диплом учасника 

Мікула Олег К37     Диплом учасника 

Максимчук Роман К37     Диплом учасника 

Верцімаха Андрій К37     Диплом учасника 



Талант створювати неможливо, але можливо і необхідно 

створити середовище для прояву та розвитку талантів 

Г.Нейгауз 

Особливості формування 

інформаційних компетентностей в 

сучасних умовах 

Організаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

Вибір оптимального програмно-

технічного забезпечення 

Організація інформаційно-навчального 

середовища на базі Moodle 

Отримані результати 

 

 

 

Отримані результати 

Результати ІІсеместр 2017-2018н.р.   

ІІ етап(обласний) 

Всеукраїнської олімпіади з 

ІКТсеред студентів ВНЗ 

І-Іір.а. 

Лопушинський Іван  Ф- 33 

2 місце 

 

Мотивація пізнавальної 

діяльності як один з 

ключових чинників 

формування інформаційних 

компетентностей 

майбутніх фахівців 



Талант створювати неможливо, але можливо і необхідно 

створити середовище для прояву та розвитку талантів 

Г.Нейгауз 

Особливості формування 

інформаційних компетентностей в 

сучасних умовах 

Організаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

Вибір оптимального програмно-

технічного забезпечення 

Організація інформаційно-навчального 

середовища на базі Moodle 

Отримані результати 

 

 

 

Отримані результати 

Щиро ділимось досвідом.   

Мотивація пізнавальної 

діяльності як один з 

ключових чинників 

формування інформаційних 

компетентностей 

майбутніх фахівців 



Талант створювати неможливо, але можливо і необхідно 

створити середовище для прояву та розвитку талантів 

Г.Нейгауз 

Особливості формування 

інформаційних компетентностей  

в сучасних умовах 

Організаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

Вибір оптимального програмно-

технічного забезпечення 

Організація інформаційно-навчального 

середовища на базі Moodle 

Отримані результати 

 

 

 

Отримані результати 

формування 
інформаційних 

компетентностей 
майбутніх 
фахівців 

• потребує 
достатньої 
мотивації до 
навчання 

• застосування 
інноваційних 
методик 

Ефективних 
результатів такої 
діяльності можна 

досягти 

• за умови 
варіативності 
методів і форм 
її організації, та 
високого рівня 
самостійності, 
ерудованості 
студентів 

Прспективи 
подальшої роботи 

вбачаємо  

•  у поглибленому 
дослідженні 
питання та 
впровадженні 
результатів у 
навчально-
виховний 
процес 

 

Мотивація пізнавальної 

діяльності як один з 

ключових чинників 

формування інформаційних 

компетентностей 

майбутніх фахівців 



Талант створювати неможливо, але можливо і необхідно 

створити середовище для прояву та розвитку талантів 

Г.Нейгауз 

Особливості формування 

інформаційних компетентностей в 

сучасних умовах 

Організаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

Вибір оптимального програмно-

технічного забезпечення 

Організація інформаційно-навчального 

середовища на базі Moodle 

Отримані результати 

 

 

 

Отримані результати 

Висновки 
педагогічно виважене поєднання традиційного та 

інноваційного навчання є перспективним підходом,  

на основі якого повинно створюватися нове 

високотехнологічне навчальне середовище,  

  

 

що зробить процес роботи з 

студентською молоддю більш 

привабливим, демократичним, 

комфортним і буде сприяти 

формуванню   інформаційних 

компетентностей майбутніх 

фахівців. 

 

Мотивація пізнавальної 

діяльності як один з 

ключових чинників 

формування інформаційних 

компетентностей 

майбутніх фахівців 

Наявні результати останніх досягнень свідчать про доцільність 

приділяти значну увагу мотивації пізнавальної діяльності при 

формуванні інформаційних компетентностей майбутніх 

фахівців 


