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ТА ІНФОРМАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
У статті розглядаються теоретико-методологічний та практичний аспекти проблеми від
бору змісту професійної підготовки фахівців з журналістики та інформації. Обґрунтовано необ
хідність фундаменталізації змісту професійної освіти завдяки генералізації знань, об'єднанню 
програмного матеріалу навколо фундаментальних ідей, законів, понять конкретної науки. 
Автором наведено фрагмент програми інтегрованого курсу «Комунікаційні технології», окрес
лено мету, завдання, зміст та проблемну технологію його викладання.
Ключові слова: професійна підготовка, фундаменталізація змісту освіти, інтегрований курс, 
проблемне навчання.

Fruktova Ya.S.
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o f the content o f professional education according to generalization o f knowledge, integration program 
material in fundamental ideas, laws and specific science concepts. The author presents the program's 
fragment o f integrated course "Communication Technology", outlines goals, tasks, content and problematic 
technology o f its teaching.
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В статье рассматриваются теоретико-методологический и практический аспекты проблемы 
отбора содержания профессиональной подготовки специалистов в сфере журналистики 
и информации. Обоснована необходимость фундаментализации содержания профессиональ
ного образования путем генерализации знаний, объединения программного материала вокруг 
фундаментальных идей, законов, понятий конкретной науки. Автором приведено фрагмент 
программы интегрированного курса «Коммуникационные технологии», определено цель, зада
ния, содержание и проблемную технологию его преподавания.
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Одна з проблем, яка на сьогодні ви
знана вітчизняними та зарубіжними освітяна
ми, — це необхідність подолання існуючої прірви 
між метою та завданнями професійної підготовки 
фахівців у вищих навчальних закладах, змістом 
навчальних програм та методикою їх викладання, 
з одного боку, і реальними запитами ринку пра
ці — з іншого.

На сьогодні держ авна політика у сфері вищої 
освіти ґрунтується на принципах сприяння ста
лому розвитку суспільства шляхом підготовки 
конкурентоспроможного людського капіталу та 
зідкритості формування структури і обсягу освіт
ньої та професійної підготовки фахівців з вищою 
освітою. При цьому ключовими напрямами дер
жавної освітньої політики мають стати модер
нізація структури, змісту й організації освіти на 
засадах компетентнісного підходу, переорієнтації 
змісту освіти на цілі сталого розвитку, побудова 
ефективної системи національного виховання, 
розвитку і соціалізації молоді, зокрема за рахунок 
професійної реалізації її потенціалу.

Серед очікуваних результатів реалізації 
Національної стратегії розвитку освіти на 2012— 
2021 роки [4] — підвищ ення якості результатів 
навчання випускників усіх рівнів системи освіти; 
підвищення конкурентоспромож ності україн
ської освіти за рахунок забезпечення фундамен
тальності та практичної спрямованості навчаль
них програм.

У сучасних вітчизняних нормативно-право
вих документах [1; 3; 4] якість вищ ої освіти роз
глядається як рівень здобутих особою знань, 
умінь, навичок, що відображає її компетент
ність відповідно до стандартів вищої освіти. При 
цьому компетентність трактується як динамічна

комбінація знань, умінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних 
і громадянських якостей, морально-етичних цін
ностей, яка визначає здатність особи успішно 
здійснювати професійну та подальшу навчальну 
діяльність і є результатом навчання на певному 
рівні вищої освіти. Усі рівні вищої освіти перед
бачають здобуття особою загальнокультурної та 
професійно орієнтованої підготовки, спеціальних 
умінь і знань, а також певного досвіду їх практич
ного застосування з метою виконання професій
них завдань.

Ми не зовсім погоджуємося із положеннями 
статті 51 Закону України «Про вищу освіту»
[1] щодо того, що практична підготовка осіб, 
які навчаються у вищих навчальних закладах, 
здійснюється лише шляхом проходження ними 
практики на підприємствах, в установах та орга
нізаціях або у структурних підрозділах ВНЗ. 
У навчальних планах підготовки фахівців є прак
тико орієнтовані дисципліни, мета яких сформу
вати професійно-значимі уміння на основі базо
вих знань з теоретичних дисциплін, які згодом під 
час виробничої практики будуть трансформовані 
у навички професійної діяльності. Специфіка 
відбору змісту цих дисциплін та методика його 
реалізації обумовлені необхідністю передбачення 
формування та практичного застосування спеці
альних знань і умінь з метою виконання проф е
сійних завдань.

На сьогодні науковцями, зокрема Т.Ф. Алек- 
сенком, В.М. Аніщенком, Г.О. Балом та іншими
[2], окреслено загальні принципи формування 
змісту освіти: відповідності змісту освіти потре
бам суспільного розвитку, що обумовлює необ
хідність включення у зміст освіти не тільки
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знання та ф ормування вмінь, але і фрагменти, 
які забезпечують відображення досвіду творчої 
діяльності людства і досвіду особистісного від
ношення до системи загальнолюдських цінно
стей; принцип єдності змістовної і процесуальної 
сторін навчання, який, зокрема, передбачає 
єдність змісту навчальної дисципліни, а також 
єдність способів засвоєння змісту та їх відповід
ність цьому змісту.

Мета, завдання і зм іст освіти не залиш аю ться 
незмінними, однаковими для всіх історичних 
епох. Вони трансформ ую ться відповідно до соці
ально-економічного і культурного рівня суспіль
ства, стану науки і техніки, перспектив розвитку 
країни. Нові завдання, що постали перед в ітчиз
няною  вищ ою школою визначаю ть основні 
напрям и оновлення зм істу освіти, зокрема: деі- 
деологізація зм істу (утвердження загальнолю д
ських цінностей, професійна спрямованість); 
встановлення м іж дисциплінарних зв ’язків з 
метою посилення світоглядного компоненту 
навчально-виховного процесу, усунення дублю 
вання матеріалу, реалізація принципу цілісності; 
індивідуалізація та диф еренціація (передба
чення різних рівнів складності засвоєння матері
алу, варіативність навчальних завдань); забезпе
чення практичної та проф есійної спрямованості 
зм істу освіти(проблемність навчального матері
алу); орієнтація  зм істу освіти на забезпечення 
мож ливостей активності, самостійності, сам о
розвитку та самовдосконалення особистості 
студента, підвищ ення його відповідальності за 
результати навчально-пізнавальної діяльності 
(відбір практико орієнтованих завдань для 
самостійної роботи, індивідуальних навчально- 
дослідних завдань).

Головною соціальною  функцією  освіти вза
галі і вищ ої зокрем а є передача від покоління 
до покоління досвіду, накопиченого людством. 
У структурі соціального досвіду, який  має бути 
відображений у змісті освіти, науковці тради 
ційно виокремлюють чотири основні елементи, 
що виконую ть специфічні функції у ф орм уванні 
особистості: вже здобуті суспільством знання 
про природу, суспільство, мислення, техніку 
і засоби діяльності; досвід здійснення відомих 
способів діяльності, що виявляється в уміннях 
і навичках особистості, яка засвоїла цей досвід; 
досвід творчої, пош укової діяльності щодо вирі
ш ення нових, актуальних для суспільства п р о 
блем; досвід ставлення до оточуючого світу, 
до суспільства, до інш их людей, до об ’єктів та 
засобів діяльності людини. Якщо перш ий еле
мент соціального досвіду забезпечує ф орм у
вання цілісної наукової картини світу і озброю є 
ф ахівця методологічними підходами до п ізна
вальної і практичної діяльності, а отже, ці знання 
слугують інструментом проф есійної д іяль
ності; то другий — дозволяє новим поколінням

відтворю вати попередній соціальний досвід 
і зберігати його. Щодо третього елементу, то його 
засвоєння забезпечує подальш ий розвиток куль
турного спадку, що неможливо без творчості. 
Засвоєння останнього елемента регулює відпо
відність діяльності людини, зокрема проф есій 
ної, її потребам, цінностям, мотивам діяльності 
і, у свою чергу, розш ирю є їх, створюю чи систему 
емоційної, вольової, моральної, естетичної вихо
ваності.

Усі перераховані компоненти змісту освіти 
взаємопов’язані і взаємозумовлені, оскільки 
уміння без знань неможливі; творча діяльність 
здійснюється на основі сформованих знань 
і умінь; знання про діяльність, забарвлену емо
ціями, передбачають поведінкові навички й 
уміння.

Так, зокрема, якщ о зміст досвіду здійснення 
відомих способів діяльності (практичний, п р о 
ф есійний досвід) становить система загальних 
інтелектуальних і практичних умінь та нави 
чок, яка є основою  конкретних видів діяльності 
(пізнавальної, трудової, художньої, гром ад
ської, ціннісно-орієнтаційної, комунікативної), 
а участь у названих видах діяльності забезпечує 
здатність майбутніх фахівців оволодіти п роф е
сійною культурою, то досвід творчої діяльності 
покликаний забезпечити готовність до пошуку 
ш ляхів виріш ення актуальних проф есійних п р о 
блем. Він вимагає самостійного застосування 
раніш е засвоєних знань і вмінь у нових ситуа
ціях, ф орм ування нових способів д іяльності на 
основі вже відомих.

При цьому важливими характеристиками 
творчої діяльності є: самостійне перенесення 
знань і вмінь у нову ситуацію; бачення нової п ро
блеми у знайомій ситуації; бачення структури 
об’єкта і його нової функції; самостійне комбіну
вання відомих способів діяльності в новий; зна
ходження різних способів виріш ення проблеми 
і альтернативних доказів; побудова принципово 
нового способу вирішення проблеми, який є ком
бінацією відомих.

Досвід ставлень особистості до світу, д іяль
ності, зокрема професійної, є специфічним. 
Сфера почуттів людини не завжди збігається зі 
змістом знань про навколишню дійсність, нави
чками й уміннями. Система м отиваційно-цінніс
них і емоційно-вольових ставлень разом із знан
нями і вміннями є умовою формування системи 
цінностей, ідеалів, світогляду особистості.

До недавнього часу у вищ ій школі пере
важ ав традиц ійний просвітницький підхід, в 
основі якого — оволодіння студентами якомога 
більш им обсягом знань, ф орм ування способів 
д іяльності на основі засвоєння еталонних зр аз
ків. Тому більш у частину змісту освіти стан о
вили перш і два з названих його компонентів. 
На сучасному етапі, коли змінюються акценти
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в цілях навчання, зростає питома вага тих ком 
понентів змісту, що забезпечую ть ф орм ування 
творчих рис особистості, досвіду емоційно ц ін 
нісного ставлення до дійсності. Реалізація цієї 
вимоги повинна стати об ’єктом  проблемного 
навчання, постійних пошуків нових методів 
і форм навчання, цілеспрямованої самостійної 
діяльності студентів.

Під фундаменталізацією змісту освіти 
сучасні науковці розуміють об’єднання програм
ного матеріалу навколо фундаментальних ідей, 
законів, понять конкретної науки (Б. Будний,
Н. Гладушина, С. Гончаренко, В. Ільченко,
В. Кравченко, К. Колін, О. Проказа, С. Семеріков, 
М. Ш вецький та інші). Під фундаментальними в 
цьому випадку розуміються поняття, які визна
чають структуру моделі реальної дійсності. До 
них дослідники відносять поняття, що відобра
жають фундаментальні властивості природи та 
суспільства і .водночас, є універсальними засо
бами пізнання, а також ті, що дають інформацію 
про найбільш загальні властивості матерії. До 
характерних рис фундаментальних понять від
носять системність, формування протягом три
валого періоду, проміж ний статус між природни
чими та філософськими.

Сучасні науковці обґрунтовують теоретичні 
положення, згідно з якими фундаменталізація 
передбачає цілісність, глибину та взаєм опро
никнення загальнофілософських, загальнокуль
турних, психолога-педагогічних та спеціальних 
знань, високий рівень узагальнень і разом з тим 
професійну актуалізацію здобутих знань, вмінь та 
навичок. Клепко С. [2], наприклад, вважає, що в 
основу фундаменталізації змісту освіти необхідно 
покласти знання, що об’єднують, інтегрують осо
бистість із суспільством і людством, і знання, що 
роблять особистість вільною. При цьому дослід
ник відзначає, що інтеграція елементів змісту 
освіти на принципах «екологічної» категоризації 
(зокрема соціального середовища) — основа ф ун
даменталізації освітніх систем.

Під терміном «фундаменталізація» науковці, 
зокрема С. Семеріков, О. Теплицький, розумію ть 
істотне підвищ ення якості освіти і освітнього 
рівня майбутніх фахівців ш ляхом відповідної 
зміни зм істу дисциплін, що вивчаються, і м ето
дології навчального процесу. Вона може досяга
тися різним и ш ляхами, до яких може бути від
несена зм іна співвіднош ення між  прагматичною  
і загальнокультурною  частинами освіти усіх р ів
нів, при цьому пріоритетними стаю ть проблеми 
загальної та професійної культури фахівця, 
форм ування у нього наукових ф орм  системного 
мислення, зм іна зм істу і методології навчаль
ного процесу, вивчення ф ундаментальних зако 
нів природи і суспільства, розробка при н ц и 
пово нових навчальних курсів, орієнтованих 
на ф орм ування у студентів цілісних уявлень

про наукову картину світу, системного рівня її 
п ізнання. Забезпечення пріоритетності інф ор
маційних компонентів у перспективній системі 
освіти фахівців, які будуть ж ити  і працю вати в 
інф ормаційному суспільстві, де найваж ливіш у 
роль відіграють фундаментальні знання про 
інф орм аційні процеси в природі та суспільстві, 
здійснюють новітні інф орм аційні технології, які 
на сьогодні ш ироко впровадж ую ться в усі сфери 
проф есійної діяльності, зокрем а педагогічну 
(наприклад, дистанційне навчання, яке перед
бачає ф орм ування інтрасередовищ а ВНЗ, елек
тронних бібліотек, розробку авторських сайтів, 
електронних курсів, п ідручників, навчально- 
методичних посібників, тью терську підтримку 
тощо). У системі випередж альної освіти значна 
частина навчального часу має відводитися для 
вивчення сучасних фундаментальних знань, 
процесів і технологій, інф орм ація про які пови
нна надходити різними каналами взаємодії з 
системою науки, банками даних і знань, науково- 
технічної інформації.

На сьогодні спостерігається неузгодженість 
наукових поглядів щодо проблеми фундамен- 
талізації професійної підготовки, напевно тому 
цей процес відбувається досить повільно. Окрім 
того, невирішеними залиш аю ться проблеми фун
даменталізації професійної підготовки спеціа
лістів різних профілів, оскільки, незважаю чи на 
загальнотеоретичні засади, цей процес має певну 
специфіку для різних напрямів підготовки фахів
ців. З метою забезпечення системності у вивченні 
навчальних дисциплін, уникнення дублювання 
навчального матеріалу та зм іцнення міжпредмет- 
них зв’язків фундаментальна підготовка має здій
снюватися шляхом впровадж ення інтегрованих 
навчальних дисциплін.

Генералізація, як один з принципів відбору 
змісту, спрямована на виявлення того мінімуму 
знань, який дозволить фахівцю успішно вирі
шити професійні завдання. Вона поєднується 
з відбором укрупнених одиниць — стрижнів 
знань, навколо яких конструю ється весь програм
ний матеріал. Таким чином, принцип генераліза
ції знань як принцип побудови зм істу навчальних 
дисциплін передбачає фіксування в мінімальному 
обсягу знань такий зміст, що характеризується 
значним пізнавальним навантаженням. Разом з 
тим він передбачає концентрацію необхідного та 
достатнього матеріалу фактологічного характеру 
навколо того чи іншого стриж ня. Генералізація 
навчального матеріалу дає змогу виділити в ньому 
головне і другорядне, встановити оптимальну 
для вивчення послідовність викладу навчальної 
інформації.

Отже, фундаменталізація як основа розвитку 
інноваційної вищої освіти, на думку сучасних 
науковців, погляди яких ми поділяємо, перед
бачає: збереж ення ядра змісту, яке за своєю
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природою повинно бути консервативним; ф ор
мування на його основі базових та проф есійних 
компетентностей; посилення загальноосвітніх 
компонентів у проф есійних освітніх програмах; 
перехід до підготовки фахівців ш ирокого п р о 
філю.

Щодо технології проблемного навчання, то 
вона передбачає створення під керівництвом 
викладача проблемних ситуацій та активну сам о
стійну діяльність студентів щодо розв’язання 
цих ситуацій, у результаті чого відбувається 
оволодіння практично-ц інним и знаннями, 
вміннями, навичками. П ри цьому студенти 
засвоюють навчальний матеріал не у процесі 
пасивного сприйняття пояснень викладача, 
а під час задоволення актуальної потреби у зн а
ннях, вони і є  активним и суб’єктами навчання. 
З огляду на викладене вищ е до умов еф ектив
ного навчання студентів слід віднести: пробле- 
матизацію  навчального матеріалу; пізнавальну 
активність студентів; зв ’язок  зм істу та форм 
навчання зі специфікою проф есійної діяльності, 
що збігається з ознакам и проблемного навчання. 
Проблемне навчання ґрунтується на формуванні 
у студентів особливого виду м отивації — п р о 
блемної, що вимагає адекватного конструю вання 
змісту матеріалу навчальних дисциплін. Сама 
логіка знань у генезисі являє собою логіку п р о 
блемних ситуацій. Н авчальні проблемні ситуа
ції, зокрем а комунікаційні, мож уть бути р ізно
манітними: за зм істом невідомого (мета, спосіб 
діяльності, умови діяльності); за рівнем п р о 
блемності (окреслю є і р о зв ’язує проблему викла
дач, окреслю є викладач — р о зв ’язую ть студенти, 
самостійне ф орм ування і р о зв ’язок проблеми 
студентами); за видами неузгодженості інф ор
мації (конфлікт, невизначеність, невідповідність 
тощо); за методичними особливостям и (еврис
тична бесіда, мисленнєвий експеримент, ігрові 
ситуації, проблемний виклад матеріалу тощо). 
При цьому навчальна проблемна ситуація ство
рюється за допомогою активізую чих дій, питань 
викладача, які підкреслюю ть новизну, важ 
ливість, практичну цінність об ’єкту  пізнання 
(наукових категорій, м оральних норм тощо). 
Викладачу слід пам ’ятати, що ні дуже складна, 
ні занадто легка п ізнавальна задача не створю 
ють проблемної ситуації. П ри цьому проблемні 
ситуації м ож уть створю ватись на всіх етапах 
навчання: поясненні нового матеріалу, ф орм у
ванні, закріпленні та тренуванні практичних 
вмінь і навичок, контролю  та корекції знань. Під 
час аудиторних занять мож на використовувати 
такі м етодичні прийом и створення проблем 
них ситуацій, як: виклад прилеж них точок зору, 
щодо певної проф есійної проблеми; невідповід
ність окремих теоретичних постулатів практиці 
сучасної проф есійної діяльності; цитування 
висловів ф ілософів, психологів, видатних людей

сучасності, провідних фахівців у певній сфері 
діяльності; визначення кола актуальних про
блем професійного змісту; самостійне ф ормулю 
вання студентами визначень основних категорій 
навчальної дисципліни; обґрунтування студен
тами необхідності існування певних проф есій
них норм, приписів, технологій; самостійне зн а
ходження прикладів ефективного застосування 
теорії на практиці та інші.

Розглянемо реалізацію  окреслених вищ е п ози 
цій на конкретном у прикладі. «Комунікаційні 
технології» є складовою частиною дисциплін 
нормативного блоку підготовки фахівців з ж у р 
налістики та інформації. Її вивчення передбачає 
розв’язання низки завдань фундаментальної 
проф есійної підготовки фахівців вищ ої квал і
ф ікації, зокрем а теоретичне та практичне о во 
лодіння майбутніми ж урналістами основами 
комунікаційної взаємодії, розвиток особистіс- 
них якостей майбутнього комунікатора, розу
м іння особливостей свого професійного статусу, 
передумов та наслідків проф есійної діяльності.

М ета вивчення курсу: формування у м ай
бутніх фахівців з журналістики та інформації 
соціально-комунікаційної компетентності через 
засвоєння знань про сучасні комунікаційні тех
нології, їх нормативно-правових засад, розвиток 
і саморозвиток професійної етичної культури на 
рефлексивній основі, відповідальності за резуль
тати праці.

Завдання курсу: розкриття соціальної значу
щ ості комунікаційних технологій у професійній 
діяльності; ознайом лення майбутнього ф ахівця з 
принципами, нормами і правилами професійної 
комунікативної поведінки; ф орм ування м ораль
них цінностей та відповідних якостей м айбут
нього фахівця; розвиток у майбутніх фахівців 
з ж урналістики та інформації комунікаційної 
культури на рефлексивній основі, спонукання їх 
до самоаналізу своїх вчинків; визначення ти п о
вих помилок проф есійної поведінки, пов’язаних 
із вибором  та застосуванням  сучасних ком уні
каційних технологій; розкриття особливостей 
етичної поведінки ф ахівця у процесі розв’язання 
складних проф есійних комунікаційних ситуа
цій; розробка алгоритму професійної ком уні
каційної взаємодії фахівця з ж урналістики та 
інф орм ації із спож ивачами його послуг.

У процесі вивчення курсу, на нашу думку, 
важ ливо зосередити увагу на засвоєнні знань із 
таких питань, як  проф есійна етика та культура 
комунікативної взаємодії на основі ціннісного 
ставлення до майбутньої проф есійної д іяль
ності.

Підвищенню ефективності формування про- 
цесійноцінних умінь сприятиме передбачене 
програмою виконання студентами творчих 
робіт, індивідуальних та групових проектів (роз
робка іміджу, брендінг), формування кейсів із
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прикладами ефективного та неефективного 
застосування комунікативних технологій тощо.

Під час семінарських занять, індивідуальної 
навчально-дослідницької та самостійної роботи 
студенти мають навчитися:

1. Визначати проф есійно важливі технології, 
які мають м орально-етичну складову (сугестія, 
маніпуляції, інф орм аційні війни).

2. Дослідж увати систему зовніш ніх та вну
трішніх факторів, що визначають професійну 
комунікативну поведінку журналіста, вибір 
комунікативної технології.

3. Визначати особливості проектування 
комунікаційного простору як  професійного: 
символізм, м іфологічність, візуальність, подій- 
ність.

4. А налізувати та оцінювати професійну 
поведінку й діяльність журналістів як проф е
сійних комунікаторів, визначати ефективність 
застосування певної комунікаційної технології.

5. Здійсню вати діагностику, самооцінку та 
регулювання власної професійної комунікатив
ної поведінки та д іяльності під час проходження 
навчальної практики.

6. О ціню вати індивідуальний ступень розви 
тку комунікаційних навичок.

7. Виявляти та аналізувати типові помилки 
професійної поведінки фахівця, що пов’язані з 
вибором та використанням  комунікаційних тех
нологій.

8. Виявляти, аналізувати несприятливі ф ак
тори та негативні наслідки, помилкові, афектні 
дії у проф есійній комунікаційній діяльності.

Для унаочнення наведемо зміст теми та п рак
тичне завдання для самостійної роботи. Тема
5. «Інф ормаційні та психологічні війни» перед
бачає розгляд наступних питань. Інф ормаційна 
боротьба. Висвітлення кризових подій: час
тота, амплітуда, неоднозначність, релевант- 
ність, співпадіння. Рідкісні, неочікувані події. 
Композиція, персоналізація, негативація, драм а
тичність, привабливість, розваж альність події. 
Співвіднош ення події та символічної новини. 
Н еочікувані характеристики як  найбільш а ц ін 
ність у процесі аналізу особистості, створення 
її психологічного портрету. Технологія п р о 
паганди. А втоматизм сприйняття. Збільш ення 
довіри до інф ормаційного джерела. Н овина як 
тимчасова інф орм аційна асиметрія. Тестування 
подій.

П сиоператор. Вимоги до фахівця: знання мови 
аудиторії та її особливостей, досвід написання 
текстів, адміністративної роботи, спром ож 
ність роботи в групі, знання щодо виробництва

графічної продукції, знання радіож урналістики, 
військова підготовка, психологічна підготовка, 
ентузіазм, громадські заходи.

М оніторинг телевізійного відображення 
кампанії. Ц ензурування М ісця вразливості 
П рограмування меж правильної/неправильної 
поведінки, автоматизм реакцій споживача, вра
хування національних особливостей аудиторії. 
Інтенсивні моделі впливу. Зниж ення раціональ
ності ріш ення споживача. Автоматичний харак
тер впливу. Принципи: «як всі», «двох рівнів», від 
малого до великого, «формування єдиної ідео
логії групи», тривалість впливу, низведення до 
дитини, перехід від однієї системи цінностей до 
іншої: зняття ідентичності, встановлення про
вини, самозрадж ення, тотальний конфлікт і базо
вий страх, м ’якість та можливість, підш товху
вання до визнання, каналізація провини, логічне 
розвінчання, прогрес і гармонія, визнання та 
закріплення. Вимоги до побудови пропагандист
ських повідомлень. Різниця між аргументацією 
та переконанням. Розрив комунікаційних кана
лів. Символи ідентичності аудиторії.

О сновні поняття теми: інф ормаційні та пси
хологічні війни, псиоператор, цензурування, 
моніторинг, пропагандистські повідомлення, 
аргументація, переконання, моральний вибір.

У кінці вивчення теми студентам пропону
ється виконати наступне завдання: «У сучас
ному інформаційному просторі знайдіть п ри 
клади інформаційної війни, визначте її причини 
та наслідки, засоби ведення. Запропонуйте варі
анти її уникнення».

Підсумовуючи викладене вище, наголосимо 
на тому, що одним із найваж ливіш их пріорите
тів для наш ої країни залиш ається на сьогодні 
виховання фахівців з творчим типом  мислення 
та високим рівнем професійної культури, що 
передбачає проектування акмеологічного освіт
нього простору з урахуванням інноваційного 
розвитку науки та освіти, запитів особистості, 
потреб ринку праці, суспільства і держ ави. 
Якісна освіта, зокрема професійна, є необхід
ною умовою забезпечення сталого дем ократич
ного розвитку суспільства, консолідації усіх 
його інституцій, гуманізації суспільно-еконо
мічних відносин, ф орм ування ціннісних ор ієн 
тирів особистості. П отужний потенціал щодо 
виховання компетентних фахівців нової ф орм а
ції мають навчальні дисципліни за умов дотри 
мання викладачами принципів відбору змісту 
проф есійної підготовки, усвідомлення ролі та 
значення кожного з його елементів та відповід
ної методики їх реалізації.
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ — 
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АКТИВ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА

Чернуха Н.М., Козир М.В.
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ —  ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АКТИВ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА
У статті висвітлено теоретичні основи процесу формування інформаційної компетентності 
як обов'язкового активу сучасного школяра; розглянуто проблему формування інформаційної 
компетентності особистості, яка стає визначальним чинником ефективності ї ї  трудової 
діяльності і повсякденного життя.
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