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ДОСВІД УМОВ ФОРМУВАННЯ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ

ПРОФЕСІЙНОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ

Метою статті є визначення сучасних вимог до формування професійної компетентності майбутніх учителів історії та аналіз наукової, педагогічної,
психологічної та методичної літератури з теми дослідження.
У статті проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід формування основних теоретичних і законодавчих положень для формування професійної компетентності майбутніх учителів історії за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій як інтеграційної якості особистості до здійснення
інформаційної діяльності в сучасному інформаційному суспільстві.
Визначено, що сучасні гаджети та ресурси Інтернету використовуються
вчителями та викладачами як у роботі зі всім класом / групою або у малих групах,
так і при виконанні учнями / студентами індивідуальних завдань. Однак їх ефективне використання можливе лише за наявності в учнів / студентів (майбутніх
учителів історії) відповідного рівня інформаційно комунікаційної компетентності.
Представлено приклади важливої ролі взаємодії між учасниками освітнього
процесу за допомогою мережі Інтернет, коли ведеться обмін інформацією,
обговорення питань на форумі, демонстрація презентацій проектів з обліком
результатів навчання, що кваліфікується як онлайн-навчання або вебнавчання.
Доведено, що в ході використання інформаційно-комунікаційних технологій
підвищується рівень сформованості професійної компетентності майбутніх
учителів історії, розвивається їх мотивація, критичне мислення, підвищується
середній рівень їх навчальних досягнень у поєднанні індивідуального підходу та
активних колективних форм роботи у процесі навчання, що дає можливість
гнучко варіювати викладачеві зміст курсів та набір навчальних завдань.
Ключові слова: професійна компетентність, компетентнісний підхід, історія,
компетенції, майбутні вчителі, професійна підготовка.

У сучасних умовах інтенсивного розвитку суспільства відбуваються швидкі
зміни поколінь інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) за час підготовки
майбутнього вчителя історії, які впливають як на процеси соціалізації молодого
покоління, так і на процес навчальної діяльності з учнями закладів загальної середньої освіти. Відповідно зростає інтерес та активність педагогів щодо вивчення ІКТ,
опанування технологіями та розвитку професійної компетентності як для її застосування у професійній діяльності, так і для власної самоосвіти та самовдосконалення.
На думку М. Жалдака, процес формування системи професійної компетентності та її
складових може бути досить тривалим і здійснюватися під впливом різних факторів:
навчання у закладах освіти, професійної діяльності, міжособистісного спілкування
тощо [4]. Однією з основних складових професійної компетентності майбутнього
вчителя взагалі й історії та правознавства, зокрема, є інформаційно-комунікаційна
компетентність, формування якої відбувається у процесі умілого застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Перед системою освіти стоять завдання щодо її
адаптації до умов масової комп’ютеризації та інформатизації всіх сфер життя
суспільства [8, с. 97].
Питання формування професійної компетентності у майбутніх педагогів в
останні десятиліття активно досліджується українськими вченими В. Адольфом,
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В. Бондарем, О. Заблоцькою, О. Локшиною, О. Савченко (аспекти розвитку професійної компетентності та критерії діагностики її рівнів сформованості), К. Бахановим,
В. Власовим, Ю. Малієнко, О. Пометун (особливості формування предметно-історичних компетентностей). Водночас залишаэться недостатньо вивченою проблема
визначення сучасних вимог до формування професійної компетентності майбутніх
учителів історії.
У прийнятих у 2005 році угодах про впровадження Рамки кваліфікацій у
європейському просторі вищої освіти QF-EHEA [3] компетентність була визначена як
доведена здатність застосовувати знання, навички, особистісні, соціальні та методологічні здатності роботі та навчанні, а також у професійному та особистісному
розвиткові.
Сучасний період, що триває в Україні, дослідниця О. Шестопалюк іменує третім
етапом, на якому ІКТ інтегруються з навчальними технологіям, що сприяє появі
дистанційних курсів, різних форм електронного навчання, а також впровадженню
інформаційно-комунікаційних систем у процеси управління освітніми установами та
ін. [14, с. 124]. Всі ці фактори вносять зміни до методики навчання історії та правознавства. Сучасні гаджети та ресурси Інтернету використовуються вчителями та
викладачами як у роботі зі всім класом / групою або у малих групах, так і при виконанні
учнями / студентами індивідуальних завдань. Однак ефективне використання усього
спектру перелічених можливостей та засобів можливе лише за наявності в учнів /
студентів (майбутніх учителів історії та правознавства) відповідного рівня інформаційно-комунікаційної компетентності.
Учасники саміту EdusummIT у 2009 році в документі "Заклик до дії" [15],
визначили перегляд освітніх цілей; включення до навчального плану тем із медіаграмотності; розвиток навичок управління змінами для керівників; просування
відкритих освітніх ресурсів; професійний розвиток вчителів на постійних засадах.
Експерти у розроблених Європейською Радою Стратегії "Європа 2020" [16],
стратегічній рамці ЄС з освіти і підготовки 2020 [13] та у затвердженому в 2010 році
Цифровому плані дій для Європи [17], основними пріоритетами систем освіти
європейських країн назвали: підготовку всіх жителів, а в першу чергу учнів та студентів
до життя в цифровому суспільстві в ході набуття ними відповідних цифрових умінь і
навичок, цифрової грамотності.
У 2013 році експерти-розробники Консультативної ради керівників педагогічних
факультетів ADEF представили "Національну рамку компетентності у сфері ІКТ для
вчителів", що була оновленою версією "Бази знань у галузі ІКТ" 2009 року. До
чотирьох основних складників було включено: особисте ставлення; основні цифрові
навички; цифрова медіа- та інформаційна грамотність та педагогічна поведінка.
На основі принципів європейської спільноти в Україні та Закону України "Про
Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки" [10]
у 2013 році було прийнято Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні
[11], що передбачає "забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності громадян насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні всебічно розвиненої
особистості, та забезпечення неперервності навчання".
Дослідниця Г. Дегтярьова [2] називає ІК-компетентність учителя-предметника,
як складову професійної компетентності, складним динамічним цілісним інтегративним утворенням особистості, його багаторівневою професійно-особистісною характеристикою в галузі інформації, інформаційно-комунікаційних технологій і досвіду їх
використання, що з’являється в результаті інформатичної підготовки, спрямованої на
ефективне здійснення професійної діяльності й постійний професійний саморозвиток.
Так, у Словаччині майбутні вчителі мають бути ознайомлені з основними електронними підручниками, атласами, а також колекціями цифрових освітніх ресурсів в
Інтернеті зі свого навчального предмета. Відповідно завдання вчителя організувати
роботу учнів у межах мережевих комунікаційних проектів (олімпіади, конкурси,
вікторини), за необхідності, підтримуючи дистанційно навчальний процес [7, с. 110].
Для оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у країнах
Прибалтики виділяють такі предметні області, як: участь учителів у дистанційних
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курсах, виробництво ними цифрових дидактичних, лекційних та інших навчальних
матеріалів, застосування ІКТ для забезпечення зворотного зв’язку та / або оцінювання
знань учнів, з використанням ІКТ у професійній педагогічної діяльності вчителів [12].
У результаті освітньої реформи у Великій Британії в 2014 році було введено
оцінювання ІК-компетентності вчителів в рамках звіту з оцінювання професійної
діяльності вчителів [20], що проводиться за шкалою від четвертого (найнижчого, коли
інформаційно-комунікаційні технології або інтерактивні ресурси зовсім не використовуються) до першого рівня (найвищого, що передбачає доцільне й вибіркове використання ІКТ) й інтерактивних технологій з метою підвищення мотивації, рівня
навчальних досягнень учнів. З огляду на те, що подальший розвиток британської
системи освіти спрямований на повну автономію, "академізацію" всіх початкових і
середніх шкіл, яка повинна завершитися до 2022 р. [19], методи та інструменти
оцінювання ІК-компетентності кожна школа обирає самостійно.
На думку Л. Коношевського, самостійна робота студентів, як вид навчальної
діяльності, найбільше сприяє формуванню інформаційно-комунікаційної компетентності за умови виконання студентами системи професійно-орієнтованих завдань, що
ускладнюються. Завдяки такій діяльності студенти отримують чотири типи досвіду
діяльності (за зразком, пізнавальної, творчої, емоційно-ціннісних стосунків), розвиток
самостійності в ухваленні рішень і залучення студентів до самостійної пошукової
діяльності [5, с. 44]. Важливу роль відіграє взаємодія між учасниками освітнього процесу за допомогою мережі Інтернет, коли ведеться обмін інформацією, консультації,
обговорення питань на форумі, демонстрація презентацій проектів, студентських
робіт, а також ведеться облік результатів навчання студентів, що кваліфікується як
онлайн-навчання або вебнавчання.
Тому, на нашу думку, головним завданням викладачів педагогічних закладів
вищої освіти стає організація системної та цілеспрямованої роботи студентів з
широким колом інформаційних ресурсів, формуючи у них достатній рівень інформаційної компетентності, що дасть можливість проводити первинний аналіз історичних
джерел, обирати інформацію для прийняття рішень, визначаючи її ступінь точності та
важливості, аналізуючи і порівнюючи історичні явища з використанням інформації з
різних джерел, а також застосовуючи засвоєні знання і вміння у навчальній та життєвій
ситуаціях, підготовки в усній і письмовій формі повідомлень і презентацій, опрацювання додаткових джерел інформації, відрізняючи при цьому факти від інтерпретації,
оцінюючи походження джерел, їх достовірність із застосовуванням набутих знань та
вмінь для обґрунтованого пояснення минулого в різній формі з використанням
відповідного понятійного апарату та історичних джерел [1, с. 88].
Разом з тим готовність студентів використовувати в практичній діяльності
засвоєні знання, вміння і навички в галузі ІКТ, на думку О. Шестопалюк, потребують
розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності з метою: одержання доступу до
інформації (знання того, де і яким чином здійснювати пошук інформації); оброблення
інформації (використання заданих схем організації та класифікації інформації);
інтеграції інформації (інтерпретування та подання інформації, включаючи вміння здійснювати резюме, порівнювати, зіставляти); оцінювання інформації (судження про
якість, релевантність, корисність, придатність інформації); створення інформації
(адаптація, впровадження інформації) тощо [14, с. 125]. Формування інформаційнокомунікаційної компетентності у майбутніх учителів історії, на думку В. Прокопчука [8],
сприятиме організаціъ кожного заняття із методики навчання історії та окремо методики навчання правознавству з використанням сучасних інформаційних технологій та
вироблення сучасного вектора використання ІКТ у підготовці майбутніх учителів
історії та правознавства.
Відповідно в останні роки кардинально змінено також і зміст сучасних навчальних програм у закладах загальної середньої освіти з різних предметів, що базуються
на компетентнісному підході, широко запровадженому у 2012 році. Під час розвантаження в 2015 році та оновлення в 2016–2017 і 2019 роках, відповідно до наказів
Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р., № 201 від 10 лютого
2017 р. та № 336 від 21 лютого 2019 р. були запроваджені положення Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
"Нова українська школа" на період до 2029 року [6; 9].
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Отже, ми погоджуємося з думкою більшості фахівців, що використання в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій дає більш високий рівень
сформованості професійної компетентності майбутніх учителів історії, розвитку їх
мотивації, критичного мислення порівняно з традиційним навчанням, підвищує рівень
їх навчальних досягнень та поєднує індивідуальний підхід та активні колективні
форми роботи у процесі навчання, що дає можливість інтенсифікувати процес
навчання за рахунок збільшення кількості дискусій та гнучко варіювати викладачеві
зміст курсів та набір навчальних завдань.
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Опыт условий формирования профессиональной компетентности будущих
учителей истории
В данной статье представлен отечественный и зарубежный опыт выработки
требований к формированию профессиональной компетентности будущих
учителей истории. Также автор обращает внимание на роль информационнокоммуникационных технологий для развития профессиональной компетентности.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетентностный подход,
история, компетенции, будущие учителя, профессиональная подготовка.
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Experience of formation of professional competency of future teachers of history
he purpose of the article is to determine the modern requirements for the formation of
professional competence of future teachers of history and to analyze scientific, pedagogical,
psychological and methodological literature on the subject of research.
The article analyzes the foreign and domestic experience of formation of the basic theoretical
and legal provisions for the formation of professional competence of future teachers of history
with the help of information and communication technologies, as an integrative personality
quality to the implementation of information activities in the modern information society.
It is determined that modern gadgets and resources of the Internet are used by teachers and
teachers both in work with the whole class / group or in small groups, as well as when students
/ students perform individual tasks. However, their effective use is possible only if students /
future students of history have the appropriate level of information and communication
competence.
Examples of the important role of interaction between the participants in the educational
process with the Internet are provided, when information is exchanged, discussion of questions
on the forum, demonstration of presentations of projects accounting for the results of training,
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which qualifies as online learning or web-based learning.
It is proved that during the use of information and communication technologies the level of
formation of professional competence of future teachers of history increases, their motivation,
critical thinking develops, the average level of their educational achievements increases in
combination of an individual approach and active collective forms of work in the process of
learning that allows flexible flexibility teacher content courses and a set of training tasks.
Key words: professional competence, competence approach, history, competences, future
teachers, professional training.
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