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Жигірь В.І. 
КОМПОНЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 

 

АНОТАЦІЯ 

Формулювання проблеми. Перед системою освіти на сучасному етапі розбудови інформаційного суспільства постає завдання 
підготовки вчителя, який володіє інформаційною культурою та здатний підготувати нове покоління до повноцінної 
плідної життєдіяльності в цьому суспільстві. Тому важливим залишається завдання обґрунтування теоретичних 
основ інформаційної культури як складової загальної культури вчителя закладу середньої освіти та визначення її 
компонентів. 

Матеріали і методи. Основою дослідження стали наукові розвідки вітчизняних і закордонних учених, які займаються проблемами 
з’ясування сутності понять «інформаційна культура», «інформаційна культура вчителя» та визначення структури 
інформаційної культури вчителя. Для досягнення мети були використані методи теоретичного дослідження: аналіз 
наукової літератури, синтез, формалізація наукових джерел, опис, зіставлення. 

Результати. Аналіз наукової літератури дозволив визначити зміст понять «інформаційна культура» та «інформаційна культура 
особистості», які розглядаються з позицій культурологічного, інформаційного, технологічного й аксіологічного 
підходів; подано визначення поняття «інформаційна культура вчителя». З’ясовано, що в інформаційному суспільстві 
особливого значення набуває значущість інформаційної культури фахівця і, зокрема педагога. Визначено структуру 
інформаційної культури вчителя, яка включає особистісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та комунікативний 
компоненти. 

Висновки. Інформаційна культура вчителя являє собою цілісну, багаторівневу, особистісну характеристику, що інтегрує в собі 
інформаційний світогляд, ціннісне ставлення до інформації й інформаційної діяльності, систему знань і умінь, які 
забезпечують самостійну діяльність з використання як традиційних, так і нових інформаційних технологій у 
професійній і міжособистісній взаємодії, орієнтованій на реалізацію психолого-педагогічних цілей освіти і 
максимального розвитку здібностей учнів до самореалізації в соціумі.  
Як показав аналіз літератури, інформаційна культура педагога – явище багатокомпонентне. Вона включає 
особистісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та комунікативний компоненти. 

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інформаційна культура, інформаційна культура особистості, інформаційна культура вчителя, компоненти 
інформаційної культури вчителя. 

 
ВСТУП 

Постановка проблеми. В сучасному глобалізованому світі інформація та інформаційні процеси стають важливою 
та необхідною складовою життєдіяльності кожної людини. Вони займають ключове місце в економіці, освіті та культурі. 
У зв’язку з цим важливим завданням сучасної системи освіти стає формування інформаційної культури особистості, що 
забезпечить їй повноцінне функціонування у відкритому інформаційному просторі.  

До того ж, назріла гостра необхідність зміни професійної підготовки майбутнього вчителя, який за змістом своєї 
діяльності має бути готовим не лише планувати та проектувати освітній процес, поєднувати різні підходи до його 
організації, використовувати інформаційні технології, але й повною мірою застосовувати існуючі інформаційні ресурси, 
організувати пошук інформації з багатьох джерел, структурувати її, систематизувати, узагальнювати і представляти у 
вигляді, зрозумілому учням. Тож, як влучно зазначає С. Ілляш, «інформатизація освіти вимагає відповідності професійної 
підготовки вчителів сучасному рівню інформатизації суспільства» (Ілляш, 2014). 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз психолого-педагогічних напрацювань дозволяє стверджувати, що 
науковцями накопичено значний теоретичний і практичний досвід, який може стати основою для вдосконалення 
процесу формування інформаційної культури майбутніх учителів: проаналізовано генезу інформаційної культури та 
виявлено її історичну і соціальну зумовленість (Н. Зінов’єва, А. Ракитов та ін.); визначено методологічні засади розуміння 

https://orcid.org/000000021501905X


PHYSICAL & MATHEMATICAL EDUCATION   issue 2(20), part 2, 2019 
.  

110 

сутності інформаційної культури (Л. Винарик, М. Вохрищева, М. Лапчик, Н. Морзе, Б. Семеновкер, Є. Семенюк та ін.); 
з’ясовано загальні тенденції 

 її розвитку (Н. Джинчарадзе, Л. Скворцов, О. Шиман, О. Щедрик та ін.) та підходи до формування (М. Близнюк, 
В. Биков, Н. Гендіна, О. Гладченко, Ю. Рамський, О. Співаковський, Л. Сущенко, А. Фінькова та ін.). 

Мета статті – обґрунтувати теоретичні основи інформаційної культури як складової загальної культури вчителя 
закладу середньої освіти та визначити її компоненти. 
 
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Основою дослідження стали наукові розвідки вітчизняних і закордонних учених, які займаються проблемами 
з’ясуванням сутності понять «інформаційна культура», «інформаційна культура вчителя». Для досягнення мети були 
використані методи теоретичного дослідження: аналіз наукової літератури, синтез, формалізація наукових джерел, 
опис, зіставлення. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Інформаційна культура вчителя являє собою цілісну, багаторівневу, особистісну характеристику, що інтегрує 
інформаційний світогляд, ціннісне ставлення до інформації, інформаційної діяльності, систему знань і умінь, які 
забезпечують самостійну діяльність з використання як традиційних, так і нових інформаційних технологій у професійній і 
міжособистісній взаємодії, орієнтованій на реалізацію психолого-педагогічних цілей освіти і максимального розвитку 
здібностей учнів до самореалізації в соціумі. Вона відображає особливості професійної діяльності педагога: формування 
інформаційної культури учня, забезпечення постійної потреби в інформації, розвиток навичок правильного 
використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. 

Інформаційна культура педагога – явище багатокомпонентне. Вона включає особистісно-мотиваційний, 
когнітивний, діяльнісний та комунікативний компоненти. 

 
ОБГОВОРЕННЯ 

Сучасною наукою накопичено певний досвід розгляду феномена «інформаційна культура». Існує низка 
концептуальних підходів до осмислення сутності його трактування. 

Так, з позицій інформаційного підходу інформаційну культуру трактують як: інформаційну компоненту людської 
культури в цілому, що характеризує рівень всіх інформаційних процесів та інформаційних відношень у суспільстві 
(Семенюк, 1994); «здатність суспільства ефективно використовувати інформаційні ресурси та засоби інформаційних 
комунікацій і застосовувати передові досягнення в галузі розвитку засобів інформатизації та інформаційних технологій» 
(Рєзанова, 2018); сукупність інформаційного світогляду та системи знань і вмінь, що забезпечують цілеспрямовану 
самостійну діяльність з оптимального задоволення індивідуальних інформаційних потреб з використанням як 
традиційних, так і нових інформаційних технологій (Гендина, 2007); рівень знань, який дає можливість людині вільно 
орієнтуватися в інформаційному просторі, брати участь у його формуванні та сприяти інформаційній взаємодії в 
суспільстві (Медведєва, 1994) та ін. 

Інформаційна культура з позицій культурологічного підходу розглядається як спосіб життєдіяльності людини в 
інформаційному суспільстві – одна зі складових її загальної культури та важливий аспект культурної діяльності та 
культурного потенціалу, який накопичений людством (Негодаєв, 1997); сукупність принципів і реальних механізмів, що 
забезпечують позитивну взаємодію етнічних і національних культур, їх поєднання в загальному досвіді людства 
(Миронова, 2010); «одну зі складових загальної культури людини, сукупність інформаційного світогляду та системи 
знань і умінь, які забезпечують цілеспрямовану самостійну діяльність щодо оптимального задоволення індивідуальних 
інформаційних потреб з використанням як традиційних, так і нових інформаційних технологій» (Ростовська, 2016) та ін. 

Також на трактуванні поняття «інформаційна культура» позначився й аксіологічний підхід. Багато дослідників 
стали включати до цього поняття не тільки інформаційно-комунікаційні компетенції, а й світоглядні, аксіологічні та інші 
складові, які відображають різні сфери особистості. Так, з позицій аксіологічного підходу інформаційну культуру 
трактують як: «інтегроване особистісне утворення, що є чинником і показником професійної підготовки, являє собою 
систему знань, умінь і навичок щодо формулювання потреби в інформації, здійснення пошуку необхідної інформації з 
усієї сукупності інформаційних ресурсів, відбору, оцінювання, збереження, інтеграції, структуризації та створення нової 
інформації» (Гуревич, 2001); якісну характеристику життєдіяльності людини в галузі отримання, передачі, збереження та 
використання інформації, коли пріоритетними стають загальнолюдські духовні цінності (Хангельдієва, 1993); галузь 
культури, пов’язана із функціонуванням інформації в суспільстві та формуванням інформаційних якостей особистості 
(Вохришева, 1997); гармонізація внутрішнього світу особистості під час засвоєння всього обсягу соціально-значущої 
інформації (Зінов’єва, 1996) та ін. 

У технологічному розумінні інформаційна культура – це «оптимальні способи поводження зі знаками, даними, 
інформацією та надання їх зацікавленому споживачу для вирішення теоретичних і практичних завдань, механізми 
вдосконалювання технічних засобів виробництва, збереження і передавання інформації (Галета, 2011); ступінь 
розвиненості інформаційної взаємодії та всіх інформаційних відносин у суспільстві, міра досконалості в оперуванні будь-
якою необхідною інформацією (Колін, 2000); досягнутий рівень організації інформаційних процесів, ступінь задоволення 
потреб людей в інформаційному спілкуванні, рівень ефективності створення, збирання, зберігання, опрацювання та 
передавання інформаційних ресурсів (Суханов, 1998). 

Отже, представники інформаційного підходу до трактування поняття «інформаційна культура» розуміють її як 
єдність знань, умінь, навичок і здібностей ефективної роботи з інформацією в різних її формах. З позицій 
культурологічного підходу інформаційну культуру особистості пов’язують зі становленням інформаційного суспільства та 
розглядають як елемент загальної культури людства. Прихильники аксіологічного підходу тлумачать інформаційну 
культуру як інтегроване особистісне утворення, що є чинником і показником загальної та професійної підготовки 
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особистості для діяльності в сучасному відкритому інформаційному суспільстві; технологічного – показником 
професійної культури особистості. 

Спираючись на аналіз понять «інформаційна культура особистості», дослідники визначають сутність поняття 
«інформаційна культура педагога», як інтегративну якість особистості, що являє собою динамічну систему гуманістичних 
ідей, ціннісно-смислових орієнтацій, власних позицій і властивостей особистості, що реалізуються в способах взаємодії, 
взаємовідносин, діяльності в інформаційному середовищі, в пізнанні та перетворенні (Данильчук, 2003); ступінь 
оволодіння професійно-педагогічною інформацією, як уміння та навички збору, зберігання, перетворення та передачі 
цієї інформації в процесі педагогічної діяльності (Ващенко, 2015); «інтегральний показник рівня досконалості вчителя в 
інформаційній сфері діяльності, який проявляється в специфіці педагогічної діяльності та системі професійних якостей» 
(Рамський, 2009); «інтегроване особистісне утворення, що містить у собі не тільки вміння працювати з комп'ютером, а й 
уміння орієнтуватися в сучасному інформаційному середовищі, шукати, відбирати та критично аналізувати інформаційні 
ресурси, спілкуватися за допомогою сучасних засобів комунікації» (М. Коломієць& І. Лапшина&В. Білоус, 2006). 

Така культура, як зазначає К. Шовш «є не просто ознакою особистості конкретного педагога, але також основою 
його самореалізації на рівні різних соціокультурних і цивілізаційних колективних суб’єктів (клас, школа, громада, соціум, 
країна, світ). Сучасний учитель не може і не має права відгородитися від глобальних тенденцій розвитку інформаційного 
світу, зосередившись винятково на роботі з власними учнями» (Шовш, 2015). 

Таким чином, інформаційною культурою вчителя будемо вважати цілісну, багаторівневу, особистісну 
характеристику фахівця, що інтегрує в собі інформаційний світогляд, ціннісне ставлення до інформації, інформаційної 
діяльності, систему знань і умінь, які забезпечують самостійну діяльність з використання як традиційних, так і нових 
інформаційних технологій у професійній і міжособистісній взаємодії, орієнтованій на реалізацію психолого-педагогічних 
цілей освіти і максимального розвитку здібностей учнів до самореалізації в соціумі. Вона відображає особливості 
професійної діяльності педагога: формування інформаційної культури учня, забезпечення постійної потреби в 
інформації, розвиток навичок правильного використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.  

До того ж, можемо з упевненістю стверджувати, що вчитель, який володіє високим рівнем інформаційної 
культури, набуває на ринку праці якісно нового рівня професійної майстерності та конкурентоздатності. 

Інформаційна культура вимагає від сучасного вчителя нових знань і умінь, особливого стилю мислення, що 
забезпечують необхідну соціальну й професійну адаптацію до змін в інформаційному середовищі. Вона може 
виконувати наступні функції: світоглядна (формує уявлення про інформаційну картину світу; регулятивна (здійснює 
вплив на діяльність, включає до світогляду людини норми та правила у галузі інформаційних технологій); пізнавальна 
(розширює знання людини за рахунок придбання ним уже існуючої інформації); креативна (допомагає організувати 
дослідження, результатом якого є здобуття нових ідей, знань, умінь та цінностей); виховна (впливає на особистісну 
поведінку); комунікативна (сприяє діалогу між людьми, у тому числі й за допомогою комп’ютерних мереж); ціннісна 
(формує ідеал надбання знань) (Антонченко, 2004; Ларцов, 2002; Полищук, 1998); інтелектуальна (визначає культуру 
діяльності в інформаційному середовищі, активну інтелектуально спрямованість цієї діяльності); адаптаційна (дає 
можливість прилаштовуватися до існуючих в суспільстві умов, оцінок і форм поведінки (Берестовська, 2003; Зінов’єва, 
1996; В. Степанов, 2010). 

Н. Джингчарадзе вказує на те, що інформаційна культура особистості «вміщує в себе такі взаємопов’язані 
елементи як інформаційний потенціал, інформаційний світогляд, інформаційний менталітет, інформаційно-орієнтаційну 
діяльність, мікро- та макроінфомодель, інфопотребу та ін.» (Джингчарадзе, 1997). 

До структури інформаційної культури, на думку О. Хмельницького, входять знання, уміння та навички роботи з 
інформацією певної тематичної спрямованості (Хмельницький, 2000). 

Ми повністю погоджуємося з А. Литвин, який зазначає, що «інформаційна культура є показником рівня 
досконалості людини в інформаційній сфері діяльності. Вона проявляється в процесі діяльності, комунікації, поведінці» 
(Литвин, 2019), тому в структурі інформаційної культури вчителя виділяємо наступні компоненти: 

– особистісно-мотиваційний – «прагнення опанувати сучасними інформаційними технологіями, вивчати 
передовий досвід в галузі інформатизації освіти, націленість та наполегливість на досягнення високого рівня 
інформаційної культури» (Горячева, 2010); прагнення до інформаційного спілкування; реалізація індивідуальних 
особливостей особистості в інформаційній діяльності (Іваньшина, 2012);  

– когнітивний – наявність знань про інформаційні процеси, інформаційні потоки в галузі освіти, сучасні засоби 
комунікації; «розуміння сутності інформації та інформаційних процесів, їх ролі в пізнанні оточуючої дійсності та творчої 
діяльності людини» (Антонченко, 2004); «володіння тезаурусом, що включає такі поняття, як інформаційні ресурси, 
інформаційне світогляд, інформаційний середовище, інформаційна поведінка та ін.» (Іваньшина, 2012); 

– діяльнісний – «здатність аналізувати інформаційні ресурси та виявляти їх можливості у вирішенні завдань 
педагогічної діяльності, проявляти креативність, гнучкість, критичність, системність, мобільність і оперативність 
мислення в ситуаціях пошуку, перетворення і трансформації необхідної інформації» (Горячева, 2010); вміння збирати, 
аналізувати, обробляти, зберігати, відтворювати, інтегрувати та передавати інформацію, розв’язувати професійно-
педагогічні завдання з використанням інформаційних і комп'ютерних технологій (програмні засоби, офісне та 
спеціалізоване програмне забезпечення (текстові та графічні редактори, програми підготовки презентацій, електронні 
таблиці тощо), електронні посібники та підручники, системи дистанційного навчання (системи комп’ютерного супроводу 
навчання), телеконференції (Степанов, 2010) та ін.); уміння та навички застосовувати можливості програмних засобів 
загального призначення для отримання, обробки, збереження та передавання інформації; уміння використовувати 
сучасні інформаційно-комунікаційні технології; уміння застосовувати наявну інформацію для організації власної роботи; 
здібності представити інформацію в зрозумілій формі; уміння застосовувати наявну інформацію для передавання знань 
учням (Антонченко, 2009);  
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– комунікативний – характеризує культуру спілкування вчителя в інформаційному середовищі з іншими 
суб'єктами (колегами, учнями, однодумцями), з електронно-обчислювальними та електронно-інтелектуальними 
системами (Лазаренко, 2016). 

При цьому, всі компоненти інформаційної культури вчителя взаємопов'язані, безпосередньо впливають один на 
одного і не можуть розвиватися окремо.  
 
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Таким чином, в умовах інформаційного суспільства затребуваний новий тип культури особистості – інформаційна 
як частина загальної культури та готовність людини до освоєння повноцінного життя в інформаційному суспільстві.  

Інформаційна культура вчителя являє собою цілісну, багаторівневу, особистісну характеристику, що інтегрує в 
собі інформаційний світогляд, ціннісне ставлення до інформації, інформаційної діяльності, систему знань і умінь, які 
забезпечують самостійну діяльність з використання як традиційних, так і нових інформаційних технологій у професійній і 
міжособистісній взаємодії, орієнтованій на реалізацію психолого-педагогічних цілей освіти і максимального розвитку 
здібностей учнів до самореалізації в соціумі.  

Як показав аналіз літератури, інформаційна культура педагога – явище багатокомпонентне. Вона включає 
особистісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та комунікативний компоненти. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в підготовці вчителя до використання ІКТ у різних аспектах 
освітньої діяльності. 
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TEACHER’S INFORMATION CULTURE COMPONENTS 

V.I. Zhigir 
Berdiansk State Pedagogical University, Ukraine 

Abstract.  
Formulation of the problem. The education system at the present stage of development of the information society faces the task of training a 

teacher who has an information culture and is able to prepare the younger generation for a full and productive life in this society. 
Therefore, the task of substantiating the theoretical foundations of information culture as a component of the general culture of a 
secondary school teacher and determining its components remains important. 

Materials and methods. The study was based on scientific research of domestic and foreign scientists, who deal with the problems of clarifying the 
essence of the concepts of “information culture”, “teacher’s information culture”. To achieve this goal, the methods of theoretical 
research were used: analysis of scientific literature, synthesis, formalization of scientific sources, description, comparison. 

Results. The analysis of the scientific literature allowed to determine the meaning of the concepts “information culture” and “information 
culture of an individual”, which are considered from the standpoint of culturological, informational, technological, axiological 
approaches; the definition of the concept of “teacher’s information culture” is given. It was found out that in the information 
society the importance of the information culture of a specialist and in particular a teacher acquires special significance. The 
structure of the teacher’s information culture is determined, which includes personal-motivational, cognitive, activity and 
communicative components. 

Conclusions. Teacher’s information culture is a holistic, multilevel, personal characteristics that integrate information worldview, value attitude 
to the information, information activities, a system of knowledge and skills that provide independent use of both traditional and 
new information technologies in professional and interpersonal interaction focused on the implementation of psychological and 
pedagogical goals of education and the maximum development of students’ abilities for self-realization in society. 
As the analysis of the literature showed, the information culture of the teacher is a multicomponent phenomenon. It includes 
personality-motivational, cognitive, activity and communicative components. 

Keywords: information culture, information culture of personality, information culture of teacher, components of teacher’s information culture.  


