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Сучасна освіта розвивається під впливом інформаційних технологій і над 

швидкого впровадження інновацій. Виникла потреба  перегляду підходів до 

підготовки вчителя, який має вміти вдало поєднувати традиційні методи і 

засоби навчання з інформаційними і цифровими технологіями у професійній 

діяльності. Тому особливої актуальності набуває проблема розвитку 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-

математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки.  Проведений 

нами аналіз наукової, філософської, навчально-методичної літератури та 

вивчення й узагальнення вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду у 

контексті підготовки вчителя виявили використання різноманітних 

методологічних підходів, серед яких: міждисциплінарний, синергетичний, 

діяльнісний, інформаційно-технологічний, компетентнісний [1-12].  

Міждисциплінарний підхід характеризується властивостями 

інтегрованості дисциплін, заснованими на перенесенні методів досліджень з 

однієї дисципліні в іншу. Синергетичний підхід заснований на використанні у 

педагогічному процесі сукупності ідей, понять і методів, які спрямовані на 

розвиток самопізнання і самореалізації майбутнього фахівця. Діяльнісний підхід 

спрямований до організації освітнього процесу, в якому на перший план 

виходить проблема самовизначення суб’єктів освіти в освітньому процесі. 

Інформаційно-технологічний підхід - специфічно-сучасний засіб пізнавальної 

та практичної діяльності, який концентрує увагу майбутнього вчителя фізики 



на вивченні та використанні всіх видів інформації, інформаційного аспекту 

будь-яких явищ та технічну сторону застосування інформації у професійній 

діяльності. Компетентнісний підхід має на меті не інформування фахівця, а 

вміння розв'язувати проблеми, що виникають у професійній діяльності. 

Зауважимо, що данні підходи використовуються з певною метою, а тому 

не завжди є ефективними з позицій розвитку інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей 

у процесі професійної підготовки.  
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