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Розвиток сучасного інформаційного суспільства супроводжується
необхідністю формування інформаційної культури у майбутніх фа-
хівців. У дискурсі професійної освіти використовують поняття, су-
міжні з поняттям «інформаційна культура»: «комп’ютерна грамот-
ність», «комп’ютерна культура», «інформаційна грамотність»,
«інформаційна компетентність». В англомовній термінології — “hy-
pertextliteracy”, “informationretrievalskills”, “multimedialiteracy”, “in-
formationliteracy”.

У тлумачному словнику «грамотний» розглядається як: 1) який вміє
читати і писати. || у знач. ім. гра мотний, -ного, ч., той, хто вміє читати і
писати; 2) який уміє граматично правильно писати. || У якому немає гра-
матичних і стилістичних помилок; 3) який володіє необхідними відо-
мостями з певної галузі, знаннями в певній галузі, справі [10].

Сучасне трактування поняття «грамотність» містить «Оксфорд-
ська ілюстрована енциклопедія: Народи і культури»: «Грамотність
(literacy) — уміння читати і писати». За визначенням ЮНЕСКО, лю-
дина вважається грамотною, якщо уміє читати і розуміти прочитане,
записувати короткі твердження, які стосуються повсякденного
життя» [11].

На початку 60-х років ХХ ст. став активно вживаним термін
«комп’ютерна грамотність». Згідно з думкою В. Оксмана, комп’ютерна
грамотність — це знання принципів роботи і можливостей комп’ютера,
а також вміння їх застосовувати безпосередньо у своїй діяльності. 

Н. Русакова визначає термін «комп’ютерна грамотність» як су-
купність знань і вмінь, необхідних кожному індивіду для ефектив-
ного функціонування у своїй соціальній групі у всіх видах діяльності,
де комп’ютерні технології застосовуються прямо чи опосередковано
[13, 16].
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Розрізняють три рівні комп’ютерної грамотності:
1) комп’ютерна обізнаність людини, яка не має комп’ютера, а знання

про нього отримує із різноманітних джерел інформації;
2) комп’ютерна грамотність, у якій виділяють такі види: побутова

комп’ютерна грамотність; професійна комп’ютерна грамотність, у тому
числі вміння програмувати; володіння комп’ютером як інтелектуаль-
ним засобом, що дає можливість доступу до баз даних;

3) комп’ютерна культура: ЕОМ змінює стиль мислення та методо-
логію навчального процесу.

Поряд із поняттям «комп’ютерна грамотність» існує «інформа-
ційна грамотність». Значний внесок у розвиток поняття «інформа-
ційна грамотність» зробила Асоціація американських бібліотек, яка
трактувала це поняття як уміння людини знайти, оцінити і ефективно
використати інформацію [2]. Згідно з дослідженням американської
бібліотечної асоціації, володіння інформаційною грамотністю перед-
бачає: усвідомлення потреби в актуальній інформації; вміння знахо-
дити джерело інформації, використовуючи раціональні методи по-
шуку; уміння критично та компетентно оцінювати інформацію,
відрізняти факти від думок; уміння застосовувати отримані навички
пошуку інформаційних даних в особистих та професійних цілях; усві-
домлення значення інформації в розвитку демократичного суспіль-
ства; знання та дотримання етичних норм у сфері інформаційних тех-
нологій; уміння співробітництва та застосування інформаційних
даних [4].

На думку С. Маркова, інформаційна грамотність — це сукупність
знань, умінь та навичок, оволодіння якими дає змогу підготуватись до
роботи з інформацією, в тому числі із застосуванням комп’ютера в прак-
тичній діяльності [13]. 

Як слушно вважають В. Героїменко, А. Лазаревич, Л. Титаренко,
майбутнім фахівцям недостатньо володіти комп’ютерною грамотністю.
У них повинна бути сформована комп’ютерна культура, що передбачає
не тільки сформованість власної комп’ютерної грамотності, тобто
знання комп’ютера і вміння з ним працювати, але й потребу отримувати
з його допомогою необхідну інформацію і знання [13].

Деякі вчені і практики ототожнюють поняття «комп’ютерна куль-
тура» і «комп’ютерна грамотність», а також поняття «інформаційна
культура» і «інформаційна грамотність». Так, одні зауважують, що ви-
користовують ці поняття як взаємозамінні, а інші вбачають різницю між
комп’ютерною грамотністю і інформаційною культурою лише у кіль-
кості засвоєних особистістю технологічних знань та вмінь. Однак
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у низці досліджень підкреслюється, що ці поняття не можна плутати.
Наприклад, Н. Розенберг наголошує, що поняття «комп’ютерна куль-
тура» стосовно поняття «інформаційна культура» перебуває у підпо-
рядкованому відношенні, тобто комп’ютерна культура є компонентом
інформаційної культури [13, 34].

Б. Гершунський розуміє «грамотність» і «культуру» як характерис-
тики різних рівнів підготовленості особистості, а саме: через поняття
«грамотність» він позначає деякий освітній мінімум, а через поняття
«культура» — найвищий прояв людської освіченості [3, 291].

Відмінність комп’ютерної грамотності від інформаційної культури
полягає в тому, що інформаційна культура передбачає наявність у лю-
дини звички отримувати нові знання із застосуванням засобів ін-
формаційних технологій, а комп’ютерна грамотність передбачає
тільки наявність практичних навичок роботи з комп’ютером, зазна-
чають А. Ашеров та Т. Богданова. Цілком погоджуємося з дослідниками
і в тому, що інформаційна грамотність на відміну від інформаційної
культури не передбачає вміння створювати власні інформаційні об’єкти,
а також не акцентує увагу на обов’язковому умінні застосовувати ін-
формаційні технології для роботи з інформаційними даними. 

М. Мойсеєва застосовує термін «ІКТ-грамотність», під яким розуміє
здатність людини ефективно використовувати доступні апаратні та про-
грамні засоби інформаційно-комунікаційних технологій для роботи
з інформаційними ресурсами, а також засіб обміну інформацією з ін-
шими людьми [8].

Після появи та широкого застосування у педагогічній літературі
90-х років ХХ ст. терміна «компетентність» з’явився новий термін «ін-
формаційна компетентність». Компетентність (від латин. competens —
здібний) — здібність, уміння, знання, дані досвіду та інформації, що є
достатніми для здійснення певного виду діяльності.

У сучасній науково-педагогічній літературі зустрічається багато
трактувань визначення компетентності вчителів у галузі використання
ІКТ: інформаційна компетентність (О. Зайцева), комп’ютерна компе-
тентність (С. Литвинова), інформаційно-технологічна компетентність
(П. Беспалов), ІКТ-компетентність (М. Жалдак, О. Шилова), компе-
тентність з ІКТ (І. Зимня, А. Маркова, А. Хуторський) та інформатична
компетентність (Н. Морзе).

О. Зайцева вважає, що інформаційна компетентність є складним ін-
дивідуально-психологічним станом, що досягається в результаті інтег-
рації теоретичних знань та практичних умінь працювати з інформацією
різних видів, використовуючи нові інформаційні технології [5].
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З точки зору С. Литвинової, доцільно розрізняти інформаційну і
комп’ютерну компетентність [7]. Інформаційна компетентність — це
здатність особистості орієнтуватися в потоці інформації, уміння пра-
цювати з різними видами інформації, знаходити і вибирати необхідний
матеріал, класифікувати його, узагальнювати, критично до нього ста-
витися, на основі набутих знань вирішувати будь-яку інформаційну
проблему, пов’язану з професійною діяльністю [7]. На наш погляд, ці-
кавою є думка С. Литвинової про те, що інформаційно-комунікаційна
компетентність має поділятися на три основні групи залежно від окре-
мих видів діяльності вчителів-предметників:

1) загальна (здатність вчителя-предметника застосовувати ІКТ для
забезпечення навчально-виховного процесу: створювати текстові доку-
менти, таблиці, малюнки, діаграми, презентації, комп’ютерні графічні
об’єкти тощо, використовувати інтернет-технології, телеконференції,
локальні мережі, бази даних, а також розробляти власні електронні про-
дукти, адже вони самі відображають бачення вчителя щодо викладання
конкретного предмета і дають можливість формувати базу педагогіч-
ного професійного досвіду);

2) діагностична (здатність здійснювати моніторинг, проміжне діаг-
ностування, електронне тестування, прогнозування тощо);

3) предметно орієнтована (здатність гармонійно поєднувати готові
електронні продукти у своїй професійній діяльності) [7].

П. Беспалов визначає ІКТ-компетентність як інтегральну характе-
ристику особи, що припускає мотивацію до засвоєння відповідних
знань, здібність до вирішення задач у навчальній і професійній діяль-
ності за допомогою комп’ютерної техніки і володіння прийомами
комп’ютерного мислення [1].

ІКТ-компетентність як здатність індивіда вирішувати навчальні,
життєві, професійні задачі з використанням інформаційно-комуніка-
ційних технологій визначає О. Шилова.

Як зазначає Н. Морзе, інформатична компетентність учителя фор-
мується при урахуванні вимог інформаційного суспільства та передба-
чає:

— користування термінологією, апаратною складовою, програмами
та методами ІКТ;

— використання ІКТ при навчанні та створенні методичних і ди-
дактичних матеріалів, формуванні завдань для учнів з використанням
ІКТ;

— розуміння ролі ІКТ у науковій галузі, на якій базується відповідна
навчальна дисципліна;
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— використання ІКТ для планування та проектування навчального
середовища, моніторингу навчальних досягнень учнів;

— використання ІКТ для спілкування у педагогічному середовищі
[9].

За визначенням Л. Петухової, інформатична компетентність — це
здатність до реалізації системного обсягу знань, умінь та навичок, на-
буття та трансформації інформації у різних галузях людської діяльності
для якісного виконання професійних функцій та усвідомленого перед-
бачення наслідків своєї діяльності [12].

Л. Карташова зіставляє поняття «інформаційна компетентність»
та «інформаційна культура» вчителя суспільно-гуманітарних дисциплін
і говорить про їх значну аналогію. Обидва поняття характеризують
складне, багаторівневе та багатоаспектне явище діяльності вчителя з ви-
користанням засобів ІКТ. У складі обох понять можна виокремити
спільні компоненти: практичну, теоретичну та методичну. 

Разом з тим концепція інформаційної культури особистості вчителя
є ширшою, ніж концепція інформаційної компетентності. На відміну
від компетентності, інформаційна культура включає психологічну ком-
поненту: інформатичний світогляд, формування якого передбачає
обов’язкову мотивацію особистості до необхідності формування про-
фесійно спрямованої інформаційної готовності; удосконалення осо-
бистісних здібностей; уміння аналітично, творчо та критично мислити;
розвиток здібностей до навчання; прагнення до впровадження ІТ у на-
вчально-виховний процес, формування мотивації до використання ІТ
у професійній діяльності [6]. 

Виходячи з таких позицій, інформаційна компетентність є основ-
ним компонентом інформаційної культури, яка, у свою чергу, є части-
ною загальної культури [2].

Інформаційна культура є інтегральним показником рівня інформа-
ційної підготовленості особи [12, 160].

Послідовно розкриваючи зміст поняття «інформаційна культура»
через висвітлення підходів до понять «культура», «комп’ютерна куль-
тура», «комп’ютерна грамотність», «інформаційна компетентність»,
представимо своє розуміння його сутнісної характеристики як педа-
гогічної категорії. На нашу думку, інформаційна культура бакалаврів
з філології — це частина професійної культури, яка характеризує
вміння працювати з інформаційними даними та використовувати для
їх отримання, опрацювання та передачі інформаційно-комунікаційні
технології, спрямовані на розв’язання професійних проблем та фахо-
вих завдань. Інформаційна культура бакалаврів з філології безпосе-
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редньо пов’язана з їхньою професійною діяльністю. Основними скла-
довими інформаційної культури бакалаврів з філології, на нашу думку,
є такі: технічна, системна, програмна, гігієнічно-ергономічна, мето-
дична.
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В статье уточняется сущность понятия «информационная культура» и указы-
ваются ее компоненты; рассматриваются смежные понятия: «компьютерная
грамотность», «компьютерная культура», «информационная грамотность»,
«информационная компетентность».

Ключевые слова: информационная культура, компьютерная грамотность, ин-
формационная грамотность, информационная компетентность.

The article clarifies the essence of the concept “information culture” and indicates
its components; explores the related concepts “computer literacy”, “computer cul-
ture”, “information literacy”, “information competence”. 

Key words: information culture, computer literacy, information literacy, informa-
tion competence.
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ГРАМАТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА 
ПРОФЕСІОГРАМИ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА

У статті охарактеризовані основні складові граматичної компетенції студентів-
філологів, визначені поняття «компетенція», «компетентність», «комунікативна
компетенція». 

Ключові слова: компетентність, компетенція, комунікативна компетенція,
мовна компетенція, граматична компетенція.

Сучасна система освіти зазнає значних змін у зв’язку з прогресив-
ними перетвореннями, що здійснюються в усіх життєво важливих сфе-
рах нашого суспільства, підтриманням Україною ідей Болонського про-
цесу та інтеграцією в європейський освітній простір. Нинішні
пріоритети державної політики в галузі освіти зорієнтовані на підго-
товку фахівців з високим інтелектуальним потенціалом, розвиненими
фаховими компетенціями, здатних до самореалізації і саморозвитку.

Матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції 115




