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Шаравара В.В.
АНАЛІЗ РЕАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
АНОТАЦІЯ
Формулювання проблеми. Підготовка студентів до прогностичної діяльності в галузі інформаційних технологій в умовах
швидкого оновлення змісту, модернізації програмного забезпечення інформаційних систем та комп’ютерної техніки
є необхідною складовою університетської освіти, запор укою ефективної майбутньої професійної діяльності.До сих
пір недостатньо розв’язаним залишається питання формування у майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук
прогностичної компетентності як складової професійної компетентності.
Матеріали і методи. Досягненню мети дослідження сприяло використання комплексу відповідних методів: аналіз наукової
літератури з метою встановлення стану розробленості досліджуваної проблеми, визначення категоріально понятійного апарату дослідження; синтез, узагальнення, систематизац ія для теоретичного обґрунтування
критеріїв прогностичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук; емпіричні:діагностичні (бесіда,
тестування, анкетування) для оцінки реального стану сформованості прогностичної компетентності студентів
та статистичні (SWOT-аналіз) для виокремлення проблемного поля наукового дослідження.
Результати. Розроблено критерії прогностичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук: мотиваційний,
когнітивний, операційний, рефлексивний та особистісно -креативний. Установлено,що студенти маютьпереважно
середній та низький рівні прогностичної компетентності. Проведено SWOT-аналіз проблеми дослідження,
виокремлено сильні та слабкі сторони (характеристики студентів), а також зовнішні можливості та загрози для
формування прогностичної компетентності. Експертне оцінювання дозволило виділити пріоритетні сильні сторони
й зовнішні можливості, на які варто опиратися при розробленні педагогічної технології формуванняпрогностичної
компетентності студентів. Визначено найбільш слабкі сторони та проблемні зовнішні загрози. Зазначено, що
подальша наукова робота буде спрямована на їхню мінімізацію.
Висновки. Ураховуючи незадовільний реальний стан сформованості прогностичної компетентності студентів окреслено
перспективи наукового дослідження, що полягають в обґрунтуванні, розробленні та експериментальній перевірці
педагогічної технології формування прогностичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук у
процесі фахової підготовки.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: прогностична компетентність, формування, майбутній бакалавр, комп’ютерні науки,інформаційні технології,
фахова підготовка.

ВСТУП
Постановка проблеми. Пі дготовка студенті в до прогностичної ді яльності в га лузі і нформа ці йних технологі й в
умова х швидкого оновлення змі сту, модерні за ці ї програ много за безпечення і нформа ці йних систем та комп’ютерної
техні ки є необхі дною скла довою уні верситетської осві ти, за порукою ефективної ма йбутньої професі йної діяльності.Для
зді йснення прогнозува ння фа хі вці ІТ ма ють володі ти високим рі внем сформова ності прогностичної компетентності .
Прогностична компетентні сть ба ка ла врі в комп’ютерних на ук – це і нтегрова на професі йно зна чуща які сть
особистості , що ґрунтується на системі прогностичних зна нь, умі нь, на вичок, попередньому досві ді та сприяє
ці леспрямова ному випереджува льному пла нува нню й передба ченню ймові рних змі н у га лузі і нформа тики та
і нформа ці йних технологі й, зна ходженню а льтерна тив і вибору на йбі льш доці льних ва рі а нті врішень професійнихпроблем
з ура хува нням потенці йних ризикі в і можливостей. Ми вва жа ємо, що прогностичну компетентні сть ма йбутні хбакалаврів
комп’ютерних на ук ва рто розгляда ти як передумову їхньої прогностичної ді яльності .
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Аналіз актуальних досліджень. Теоретичні та методологі чні за са ди прогнозува ння пода но в суча сних
дослі дженнях (І. Пі дла сий, М. Коляда , О. Ка ба нська , С. Боруха , У. Понзель, А. Присяжна , А. Ка рма нчиков, Л. Кудринська,
О. Попова , М. Шевчук та і н.). Крі м того, реа лі зова но дослі дження з формува ння прогностичної компетентності устудентів
рі зних спеці а льностей (а бо фа хі вці в): економі сті в, менеджері в (А. Антонець, Д. Пра сол, К. Ма сленні кова,Т.Столяренко),
лі ка рі в (П. Хоменко, А. Га вриш, О. Погребняк, А. Дені сі євська , С. Та ра сова ), пра воохоронці в (В. Сокуренко, І.Клименко),
педа гогі в (Н. Да вкуш, В. Демидова , М. Сева стюк, А. Кі нєшева , Т. Постоян, В. Гла душ, В. Суботі н), ві йскових (І. Аза ров,
В. Рябчук, О. Удовиця, В. Береговий, О. Ті ха ничев, А. Шула ков). Для реа лі за ці ї окресленого за вда ння розроблено
ві дпові дний педа гогі чний і нструмента рі й (умови, технологі ї, супрові д, форми та методи тощо). Орі єнтиром у на ших
на укових пошука х є реа лі зова ні дослі дження, які вва жа ють концептуа льним за са да ми і нформа тиза ці ї осві ти,
фунда мента лі за ці ї на вча ння комп’ютерних на ук (М. Жа лда к, В. Биков, С. Семері ков, О. Спі рі н, О. Спі ва ковський та і н.).
Є. Смирновою-Трибульскою окреслено теоретичні та методичні за са ди реа лі за ці ї диста нці йного на вчання.Науковцями
Ю. Триус, Н. Морзе, С. Ра ков розроблено методичні за са ди на вча ння з використа нням і нформа ці йних технологі й тощо.
Крі м того, в на укових розві дка х ба га тьох учених пода но рі зні а спекти фа хової пі дготовки студенті в ба ка ла вра ту
спеці а льності «Комп’ютерні на уки»: з формува ння гра фі чної компетентності (К. Оса дча ), педа гогі чної компетентності
(Н. Болюба ш, Ю. Са чук), професі йної компетентності (С. Литвинова , С. Проскура ); реа лі за ці ї на вча льних дисциплі н:
«Ана лі тична геометрі я» (В. Прошкі н, О. Глуша к, О. Литвин), «Цифр ова логі ка » (О. Семені хі на , В. Ша моня), «Дослідження
опера ці й» (Н. Лі щина , О. Лі щина ), «Дискретна ма тема тика » (Г. Онищенко), «Веб технологі ї та веб-диза йн» Т. Астістова),
«Іноземна мова »).
Ра зом і з тим, проведений на ми а на лі з на укової лі тера тури дозволив уста новити, що до сих пі р недоста тньо
розв’яза ним за лиша ється пита ння формува ння у ма йбутні х ба ка ла врі в комп’ютерних на ук прогностичної компетентності
як скла дової професі йної компетентності .
Метою статті є а на лі з реа льної пра ктики формува ння прогностичної компетентності ма йбутні х ба ка ла врі в
комп’ютерних на ук у процесі фа хової пі дготовки.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Досягненню мети дослі дження сприяло використа ння комплексу ві дпові дних методі в: а на лі з на уковоїлітератури
з метою вста новлення ста ну розробленості дослі джува ної проблеми, визна чення ка тегорі а льно -поняті йного а па ра ту
дослі дження; синтез, уза га льнення, система тиза ці я для теоретичного обґрунтува ння критері їв прогностичної
компетентності ма йбутні х ба ка ла врі в комп’ютерних на ук; емпі ричні : ді а гностичні (бесі да ), ста тистичні (SWOT-аналіз) для
оці нки реа льного ста ну сформова ності прогностичної компетентності студенті в та виокремлення проблемного поля
на укового дослі дження.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У на ші й попередні й роботі (Ша ра ва ра , 2020) була розроблена структура прогностичної компетентності
(мотива ці йно-ці нні сний, теоретичний, технологі чний, контрольно -рефлексивний та особисті сний). Ура ховуючи
результа ти попередні х дослі джень (Столяренко, 2015; Н а ход, 2019; Кі нєшева , 2015; Аза ров, 2018; За ха ров,2009;Гавриш,
2016), бесі д з експерта ми (викла да ча ми ЗВО) ми виді ляємо критері ї прогностичної компетентності майбутніхбакалаврів
комп’ютерних на ук: мотива ці йний, когні тивний, опера ці йний, рефлексивний та особисті сно-креа тивний.
Перший критері й – мотива ці йний. Ві н ха ра ктеризує сформова ні сть прові дних мотиві в та ці нні сного ста влення
студенті в до прогностичної компоненти професі йної ді яльності . Пока зника ми сформова ності мотива ці йно компонента є
на ступні :
 мотива ці я, позитивний сті йкий і нтерес, усві домлення корисності до викона ння всі х виді в прогностичної
ді яльності у процесі моделюва ння, проектува ння, розроблення та супроводу і нформа ці йних технологі й з метою
пі двищення результа тивності професі йної ді яльності ;
 внутрі шня впевнені сть в обов’язковому використа нні прогнозува ння в професі йні й ді яльності ;
 ці нні сне ста влення до процесу й результа ті в на уково обґрунтова ного передба чення ма йбутнього, на явного
прогностичного зна ння, методі в, прийомі в і за собі в прогнозува ння, до прогнозува ння розвитку сфери і нформа ці йних
технологі й.
На ступний критері ї – когні тивний, що ха ра ктеризує сформова ні сть основних зна нь (і нформа ці ї, досвіду,ідеїтощо)
щодо прогностичної ді яльності в га лузі і нформа ці йних технологі й, які сть професі йно орі єнтова них зна нь і особливостей
їх за стосува ння у процесі прогностичної ді яльності . Пока зника ми критері ю є на явні сть зна нь двох на прямкі в:
 теоретичного (поняті йно-ка тегорі а льний а па ра т прогностичної ді яльності , і сторі я виникнення прогнозування,
методологі я прогнозі в, прогностична компетентні сть у професі йні й ді яльності , і нформа ці йні технологі ї як об’єкт
прогнозува ння, види й призна чення прогнозної і нформа ці ї та документа ці ї, пра вові за са ди прогностичної ді яльності в
сфері і нформа ці йних технологі й тощо);
 теоретико-технологі чного (технологі ї й методики побудови прогнозі в, шляхи за стосува ння прогнозі в в
і нформа ці йних технологі ях, умови, ресурси та за соби прогнозува ння, результа ти прогнозува ння розвитку і нформаційних
технологі й, системно-на укові прогностичні зна ння щодо тенденці й, за кономі рностей і меха ні зміврозвиткуінформаційних
технологі й тощо).
Технологі чний критері й ха ра ктеризує сформова ні сть у студенті в зда тності та прогностичних умі нь вирі шува ти
професі йні за вда ння, за стосовува ти за соби та методи прогнозува ння, пра цюва ти і з комп’ютерними програ ма ми,
прогнозува ти можливі кі лькі сні та які сні пока зники дина мі ки. Технологі чний критері й ві добра жа ється в на явності
пра ктичного досві ду зді йснення прогнозува ння в результа ті сформова ності на ступних умі нь прогнозува ння:
 гностичних (оці нюва ти, а на лі зува ти та прогнозува ти розвиток і нформа ці йних технологі й, визна ча ти мету та
за вда ння прогностичної ді яльності , розроблюва ти програ му прогнозува ння в комп’ютерних на ука х тощо) ;
 проектува льних (вста новлюва ти причинно-на слі дкові зв’язки в контексті прогностичної ді яльності,здійснювати
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ві дбі р за собі в і пошук шляхі в досягнення прогнозова ної мети, виконува ти переві рку, а на лі з і коригува ння розробленої
прогностичної моделі );
 конструктивних (за стосовува ти рі знома ні тний і нструмента рі й прогнозува ння, створюва ти а тмосферу,
ма ксима льно прида тну для реа лі за ці ї за вда нь прогностичної ді яльності тощо);
 орга ні за торських (створюва ти умови для пошуку та за лучення ресурсі в, необхі дних для прогнозування,виявляти
й дола ти проблеми, що можуть виника ти в процесі прогнозува ння, а на лі зува ти, коригува ти та регулюва ти власнуціннісну
поведі нку, критично а на лі зува ти свої помилки та ві дпові да ти за них тощо) ;
 комуні ка тивних (уста новлюва ти мі жособисті сні стосунки шляхом і ндиві дуа льної комуні ка ці ї на основі
вза ємопова ги, формулюва ти, оці нюва ти та оприлюднюва ти результа ти прогнозува ння тощо).
Розкриємо да лі пока зники рефлексивного критері ю:
 сформова ні сть рефлексивних умі нь і на вичок;
 професі йне усві домлення студентів у межа х реалізації прогностичної діяльності, са мооцінка її результативності;
 можливі сть корекці ї результа ті в прогностичної ді яльності на рі зних ета па х її реа лі за ці ї;
 спонука ння до пода льшого на уково-професі йного са мовдоскона лення, визна чення прі оритетних на прямкі в
пода льшої прогностичної ді яльності тощо. Фа ктично, рефлексивний критері й розкрива є моні торингову ді яльні сть з
пода льшим са моа на лі зом і са мокоригува нням.
Оста нні й критері й, що ха ра ктеризує прогностичну компетентні сть – особисті сний. Ві н ха ра ктеризується та кими
пока зника ми:
 а на лі тичні стю, гнучкі стю та креа тивні стю мислення;
 розвинутими емпа ті йними зді бностями, орга ні зова ні стю;
 дотрима нням професі йно-етичних норм і принципі в;
 са морозвитком особистості , са мопі зна нням, зда тні стю до прогнозува ння, можливі стю ві дтворення
(моделюва ння) тощо.
Особисті сний критері й ха ра ктеризуємо та кож через розумі ння креа тивного ха ра ктеру прогностичноїдіяльності,
продукува ння нових і дей, творчий пі дхі д до їх реа лі за ці ї, на явні стю творчого потенці а лу для розвитку нових та
вдоскона лення на явних методі в, за собі в, пі дході в вирі шення проблем у га лузі і нформа ці йних технологі й. Ува жа ємо
та кож, що цей критері й ві добра жа є рі вень готовності до професі йної ді яльності , особисті сні якості фа хі вця ІТ, що
визна ча ють його успі шні сть у професі ї.
У результа ті конста тува льного експерименту, який був проведений на ба зі Уні верситету і мені Альфреда Нобеля(м.
Дні про), Київського уні верситету і мені Бориса Грі нченка та і н. ЗВО на ми було вста новлено, що студенти (усього 165осіб)
ма ють перева жно середні й та низький рі вні прогно стичної компетентності (див. Та бл. 1).
Таблиця 1
Оцінка рівня сформованості прогностичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук (%)

32,9
59,7
7,4

43,5
48,8
7,7

Особистісний
(особистісно-креативний)

Технологічний
(операційний)

39,6
50,2
10,2

Контрольнорефлексивний
(рефлексивний)

Теоретичний
(когнітивний)

Низький
Середні й
Високий

Мотиваційно-ціннісний
(мотиваційний)

Рівні

Компоненти прогностичної
компетентності та відповідні їм
критерії

50,7
43,4
5,9

30,5
59,6
9,9

ОБГОВОРЕННЯ
У процесі проведених на ми уза га льнень на уково -педа гогі чної лі тера тури та опра цьова них результа ті в
конста тува льного експерименту на ми було окреслено проблемне поле формува ння прогностичної компетентності
ма йбутні х ба ка ла врі в комп’ютерних на ук у процесі фа хової пі дготовки. Для цього за допомогою проведених бесі д зі
студента ми, викла да ча ми та фа хі вцями ІТ (усього – 38 осі б) зді йснено SWOT-а на лі з проблеми дослі дження. На ми
визна чено сильні та сла бкі сторони (ха ра ктеристики студенті в), а та кож зовні ш ні можливості та за грози. Сильні сторони
поклика ні за безпечити прискорене просува ння до мети дослі дження – формува ння прогностичної компетентності,слабкі
(нега тивні ) сторони га льмують цей процес. Можливості – це тенденці ї а бо поді ї в зовні шньому середовищі , при
пра вильні й ві дпові дні й реа кці ї на які можливе і стотне просува ння до окресленої мети дослі дження – формува ння
прогностичної компетентності . За грози – тенденці ї а бо поді ї в зовні шньому середовищі , які за ві дсутності ві дпові дної
реа кці ї спричиняють зна чне погі ршення процесу формува ння прогностичної компетентності .
Отже, проблему дослі дження можна змоделюва ти у вигляді на ступної та блиці (див. Та бл. 2.).
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Таблиця 2

SWOT-аналіз проблеми дослідження
Сильні сторони дозволяють реа лі зува ти зовні шні
можливості

Сильні сторони дозволяють подола ти зовні шні за грози

Зовні шні можливості дозволяють пі дсилити сла бкі
сторони

Мі ні мі за ці я зовні шні х за гроз

Слабкі
сторони

Сильні
сторони

Конкретизуємо та блицю 2. Сильні сторони: ба жа ння бути успі шним фа хі вцем ІТ (С1), доста тні й рі вень
і нтелектуа льного розвитку (С2), за ці ка влені сть у вивченні нового (С3), володі ння цифровими технологіями(С4),прагнення
до са морозвитку (С5).
Сла бкі сторони: нерозумі ння ва жливості прогностичної ді яльності (СЛ1), ві дсутні сть ві дпові дних зна нь до
зді йснення прогнозува ння (СЛ2), несформова ні сть на вичок прогнозува ння (СЛ3), недоста тні сть ча су для вивченнянового
(СЛ4), ві дсутні сть мотива ці ї до реа лі за ці ї прогностичної ді яльності (СЛ5).
Зовні шні можливості : на явні сть на вча льно -методичних джерел з прогнозува ння (М1), на явні сть рі зних майстеркла сі в, курсі в, трені нгі в з основ прогнозува ння (М2), за ці ка влені сть ЗВО в які сні й пі дготовці студенті в (М3), на явні сть
програ много за безпечення та комп’ютерної техні ки (М4), за лучення до осві тнього процесу пра цеда вці в (М5).
Зовні шні за грози: ві дсутні сть на вча льних дисциплі н з прогнозува ння (З1), сла бке стимулюва ння до реа лі за ці ї
прогностичної ді яльності (З2), ві дсутні сть нео бхі дного програ много за безпечення, комп’ютерної техні ки (З3), відсутність
реа льних за питі в ІТ-бі знесу для зді йснення прогнозува ння (З4), великий обсяг на вча льного на ва нта ження, що не
стосується прогнозува ння (З5).
Да лі ми за допомогою експертного оці нюва ння зді йснили оці нку вза ємного впливу сильних і сла бких сторі н,
можливостей і за гроз у ді а па зоні (-2 до +2) й пора хува ли суми отрима них результа ті в по кожному рядку та стовпцю (див.
Та бл. 3). Це дозволило визна чити на йбі льш ва гомі сильні сторони та зовні шні можливості , на які будемо спира тися в
пода льші й на укові й роботі . Крі м того, ва рто буде дола ти на йбі льш проблемні сла бкі сторони та зовні шні за грози.
Таблиця 3
Результати SWOT-аналізу проблеми формування прогностичної компетентності
майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук

Сума

Можливості
М3
М4
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
0
0

С1
С2
С3
С4
С5
СЛ1

М1
2
2
2
1
2
1

М2
2
2
2
2
2
0

СЛ2

2

2

1

СЛ3
СЛ4
СЛ5

0
0
0
12

1
0
1
14

0
0
0
9

М5
1
1
2
0
1
2

З1
1
1
1
1
2
-2

З2
0
0
1
0
2
-2

За грози
З3
0
0
0
1
1
0

З4
0
0
0
0
1
-2

З5
1
1
1
1
2
-2

Сума
9
10
12
9
16
-5

0

2

-2

-2

-1

-2

-2

-2

1
0
0
7

1
0
1
11

-2
-1
-2
-3

-2
0
-2
-5

-2
0
-1
-2

-2
0
-2
-7

-2
-1
-2
-3

-7
-2
-7

Для на очності виді лимо кольором на йбі льші й на йменші суми. Як сві дча ть результа ти SWOT-а на лі зу, у процесі
розроблення на шої ма йбутньої педа гогі чної технологі ї ва рто вра ховува ти доста тні й рі вень і нтелектуа льного розвитку
студенті в (С2), їхню за ці ка влені сть у вивченні нового (С3), а та кож пра гнення до са морозвитку (С5).Важливо звертатиувагу
на пі дготовку та використа ння на вча льно -методичних джерел з прогнозува ння (М1), використовува ти рі зні ма йстер кла си, курси, трені нги з основ прогнозува ння (М2), за луча ти до осві тнього процесу пра цеда вці в (М5).
Ра зом з тим, необхі дно вра ховува ти ві дсутні сть недоста тнє розумі ння студента ми ва жливості прогностичної
ді яльності (СЛ1), несформова ні сть у них на вичок прогнозува ння (СЛ3) та ві дсутні сть мотива ці ї до реа лізаціїпрогностичної
ді яльності (СЛ5). Крі м того, на ша пода льша на укова робота ма є бути спрямова на на подола ння вагомихзовнішніхзагроз:
сла бкої уні верситетської системи стимулюва ння студенті в до прогностичної ді яльності (З2), а такожнедостатньоїкількості
на вча льних за вда нь, що моделюють за пити ІТ-бі знесу для зді йснення прогнозува ння (З5).
Отже, окреслимо проблемне поле на шого дослі дження:
• необхі дні сть пі дготовки студенті в з високим рі внем прогностичної компетентності , яка є за порукоюефективної
професі йної ді яльності , а ле ра зом і з тим недоста тнє вра хува ння цього при на вч а нні в уні верситеті ;
• недоста тня розроблені сть технологі й формува ння прогностичної компетентності студенті в, що вра ховують
можливості на вча льних дисциплі н фа хового (професі йно -пра ктичного циклу), виробничої пра ктики та і н.;
• недоскона лі сть форм і методі в орга ні за ці ї на укової роботи студенті в, яка спрямова на на формува ння
прогностичної компетентності ;
• ві дсутні сть у ба га тьох студенті в за ці ка вленості до прогностичної компетентності як скла дникуїхньоїпрофесійної
компетентності , ві дпові дного рі вня мотива ці ї та окреслення перспектив прогностичної ді яльності , на слідкомчого не всі
фа хі вці ІТ виконують професі йні які сно, орга ні зова но та ефективно.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Ана лі з на уково-педа гогі чної лі тера тури та результа ті в дисерта ці йних дослі джень, вла сний досві д професі йної
пі дготовки ма йбутні х ба ка ла врі в комп’ютерних на ук, вивчення думок експерті в дозволили обґрунтува ти та розробити
критері ї прогностичної компетентності ма йбутні х ба ка ла врі в комп’ютерних на ук: мотива ці йний, когні тив ний,
опера ці йний, рефлексивний та особисті сно -креа тивний. Уста новлено, бі льші сть студенті в ма ють середнійі низькийрівень
пока зникі в, це пі дтверджує думку експерті в, що формува нню прогностичної компетентності приді ляється недостатньо
ува ги в уні верситеті . Пі дготовка студенті в до прогностичної ді яльності за звича й зді йснюється ха отично і не маєсистемного
ха ра ктеру. Лише окремі викла да чі на окремих за няттях на ма га ються а кцентува ти ува гу студенті в на певних а спекта х
прогностичної ді яльності . Результа том цього виступа є непорозумі ння й недооці нка ва гомості проблеми формува ння
прогностичної компетентності з боку студентства .
За для окреслення проблемного поля дослі дження проведено SW OT-а на лі з, у результа ті якого виокремлено сильні
та сла бкі сторони (ха ра ктеристики студенті в), а та кож зовні шні можливості та за грози для формува ння прогностичної
компетентності . Експертне оці нюва ння дозволило виді лити прі оритетні сильні сторони й зовнішні можливості,на які варто
опира тися при розробленні на шої педа гогі чної технологі ї. Крі м того, визна чено на йбі льш сла бкі сторони та проблемні
зовні шні за грози. На ша пода льша на укова робота буде спрямова на на їхню мі ні мі за ці ю.
Перспективи на укового дослі дження вба ча ємо в обґрунтува нні , розробленні та експеримента льні й переві рці
педа гогі чної технологі ї формува ння прогностичної компетентності ма йбутні х ба ка ла врі в комп’ютерних на ук у процесі
фа хової пі дготовки.
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DIAGNOSIS OF THE LEVEL OF FORMATION OF PROGNOSTIC COMPETENCE OF FUTURE BACHELORS OF COMPUTER SCIENCES
Viktor Sharavara
Alfred Nobel University, Ukraine
Abstract.
Problem formulation. Preparing students for prognostic activities in the field of Informational technologies in terms of rapid updating ofcontent,
modernization of information systems software and computer technology is a necessary component of university education,thekey
to effective future professional activity. Until now, the issue of forming prognostic com petence in future bachelors of computer
science as a component of professional competence remains insufficiently resolved.
Materials and methods. Achieving the goal of the study was facilitated by the use of a set of appropriate methods: analysis of the scientific
literature to establish the state of development of the research problem, to determine the categorical -conceptual apparatusofthe
study; synthesis, generalization, systematization for theoretical substantiation of criteria of prognostic competen ce of future
bachelors of computer sciences; empirical: diagnostic (conversation), statistical (SWOT-analysis) to assess the real stateofformation
of prognostic competence of students and to identify the problem field of research.
Results. Criteria for prognostic competence of future bachelors of computer sciences have been developed: motivational, cognitive,operational,
reflexive, and personality-creative. It is established that students have mostly the medium and low levels of prognostic competence.
A SWOT-analysis of the research problem was conducted, the strengths and weaknesses (characteristics of students), as well as
external opportunities and threats for the formation of prognostic competence, were identified. The expert assessment allowed to
identify priority strengths and external possibilities that should be relied upon in the development of pedagogical techniques forthe
formation of prognostic competence of students. Weaknesses and problematic external threats have been identified.Itisnoted that
future scientific work will be aimed at minimizing them.
Conclusions. According to the unsatisfactory real state of students' prognostic competence formation, authors outlined the substantiation,
development, and experimental verification of pedagogical technology of prognostic competence formation ofthefuturebachelors
of computer science in the process of professional training as the prospects of the research.
Keywords: prognostic competence, formation, future bachelor, computer science, info rmational technologies, professional training.
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