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Анотація. У статті йде мова про вивчення особливостей професійної 

діяльності сучасного вчителя інформатики та визначення структури 

професіограми. Сьогодні основним напрямком педагогічної діяльності є 

задоволення потреб особистості в знаннях, які дозволять адаптуватися в 

умовах сучасного суспільства. У зв’язку з цим змінюються вимоги до 

професійної підготовки, тобто до професіограми вчителя, що забезпечує 

виконання повсякденних обов’язків вчителя.  
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Abstract. The article deals with the study of the professional characteristics of 

current teacher of computer science and determines the structure professiograme. 

Today the main focus of educational activities is to meet the needs of the individual in 

knowledge that will help to adapt to the modern society. In this regard, changing 

requirements for professional training, that is to professiogram teacher,  that provides 

execution everyday duties of a teacher.  
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Постановка проблеми.  



Сучасний учитель інформатики повинен володіти інформаційними 

технологіями, відстежувати зміни програм та підручників, постійно 

поповнювати свій багаж знань, розвивати ерудицію. Особливого значення 

набуває проблема підготовки майбутнього вчителя інформатики відповідно до 

вимог сучасного суспільства, які і визначають професіограму даного фахівця.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Сьогодні, в епоху розвитку інформаційного суспільства, зростають вимоги 

до міри та якості розвитку особистості. Питання професійної підготовки 

майбутніх педагогів та її закономірності  досліджують багато вчених. Велике 

значення мають праці  Ф. Гоноболіна, О. Щербакова, Є. Гришина, Н. Кузьміної, 

Л. Спіріна та ін. Проблему професійної підготовки фахівців у вищій школі 

вивчали А. Алексюк, В.Галузинський, В. Лозова,  М. Божик, Н. Борейко, 

Л. Вовк, М. Євтуха, Р. Семернікова, М. Ярмаченко, А. Бєляєва, А. Верхола, 

В. Губарь, Г. Захаревич, М. Козій, Г. Терещенко, О. Савченко, Д. Тхоржевський, 

Ю. Чирва  та ін.  

Формулювання мети.   

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування основних складових та 

створення професіограми сучасного вчителя інформатики.  

Основний матеріал дослідження. 

У філософському словнику професіограму визначають, як науковий опис 

виду праці та необхідних професійних якостей, що може використовуватись у 

профорієнтації, підборі кадрів та ін. [4, с 995].  

О. Дубасенюк та О. Ілліна вважають, що професіограма повинна включати 

в себе свого роду паспорт спеціаліста, його кваліфікаційну характеристику, 

тобто визначити об’єм і науково обґрунтоване співвідношення громадсько-

політичних знань, а також програму педагогічних і методичних умінь і навичок. 

[5, с. 312]. 

На нашу думку, професіограма – це ідеальна модель вчителя, яка висвітлює 

якості особистості, знання, вміння та навички для виконання функції вчителя.  

Сучасні дослідники виокремлюють декілька компонентів у професіограмі 



сучасного вчителя. Н. Кузьміна обґрунтовує необхідність таких складових: 

 психологічна, педагогічна, конкретно-предметна, науково-дослідницька [1, 

с.119]. 

Професіограма вчителя (на основі професіограм В. Сластьоніна, 

Є. Антипової, М. Болдирєва) має таку структуру: якості особистості (суспільної 

спрямованості; професійно-педагогічної спрямованості),  вимоги до психолого-

педагогічної підготовки (знання; конструктивні, організаторські та дослідницькі 

уміння і навички ) та педагогічна техніка [2]. 

Однак, з нашої точки зору, професійна діяльність сучасного вчителя 

інформатики має певні відмінності від діяльності учителів інших предметів та 

зумовлює особливі вимоги до особистості: адаптивність, гнучкість, висока 

професійна мотивація. Серед особливостей професійної діяльності учителя 

інформатики варто відзначити необхідність відстеження та самостійного 

опанування нових цифрових пристроїв і програмного забезпечення; часте 

оновлення та варіативність навчальних програм шкільної інформатики;  

розробка навчальних матеріалів з використанням нових технологій, допомога 

колегам щодо опанування та впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітнього навчального закладу інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ).  

Важливим є світоглядний аспект особистості учителя інформатики і 

розуміння тенденцій розвитку ІКТ в освіті [3]. Крім того, саме вчителю 

інформатики доводиться розв’язувати широкий спектр різноманітних завдань, 

часто не пов’язаних безпосередньо з навчальним процесом, наприклад, 

обслуговувати комп’ютери, принтери, проектори й інші технічні засоби 

навчального призначення, прокладати локальну мережу, вирішували 

організаційні питання щодо доступу до глобальної мережі, створення та 

підтримки сайту навчального закладу та інше [6]. Тому нами було розроблено 

структуру професіограми сучасного вчителя інформатики, яка, на нашу думку, 

найбільше відповідає сучасним вимогам (рисунок 1). 



 
Рис. 1 Професійна модель сучасного педагога 

Розроблена професіограма складається з чотирьох складових: професійної 

підготовки, психолого-педагогічної підготовки, якостей особистості вчителя та 

високого рівня інформаційної культури.  

До професійної підготовки сучасного вчителя інформатики ми відносимо 

знання змісту навчального предмета й методики його викладання, контроль за 

засвоєнням матеріалу, допомогу в розкритті творчого потенціалу, здібностей і 

можливостей учнів, виявлення інтересів і схильностей учнів для адекватного 

підбора програм і методів навчання, сприяння розвитку в учнів прагнення до 

освоєння нових знань, організацію позакласних групових заходів, ведення 

дискусій, диспутів, зборів; участь у розробці і впровадженні освітніх, 

навчальних програм. 

До психолого-педагогічної підготовки можна віднести надання допомоги у 

формуванні особистості учня, вивчення індивідуальних особливостей дітей і 

надання ефективного психолого-педагогічного впливу на них. 

Серед особистісних якостей, які впливають на якісну роботу учителя 

відзначаємо схильність до роботи з дітьми, уміння зацікавити своїм задумом, 

високий ступінь особистої відповідальності, самоконтроль і урівноваженість, 

терпимість, інтерес і повагу до іншої людини, прагнення до самопізнання, 

саморозвитку, оригінальність, спритність, різнобічність, тактовність, 



цілеспрямованість, артистизм, вимогливість до себе й інших, спостережливість. 

Високий рівень інформаційної культури проявляється у здатності учителя 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для здійснення 

пошукової діяльності, а саме діяльності зі збору, обробки та збереження 

інформації, здійснення навчальної діяльності з використанням засобів ІКТ, 

ураховуючи особливості викладання інформатики, супровід онлайн-курсів з 

предмету, організацію освітніх траєкторій, створення та підтримку 

інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. 

Висновки.  

Отже, система вищої педагогічної освіти України повинна забезпечити 

формування професіонала – учителя інформатики відповідно до вимог 

інформаційного суспільства, які і визначають професіограму даного фахівця. 

Визначена нами професіограма сучасного учителя інформатики буде корисною 

при визначенні напрямків та видів діяльності педагога, використанні сучасних 

освітніх технологій та їх впровадження в навчальний процес, у процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. 
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