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У статті представлено огляд шляхів реформування національної системи IT-освіти, щозатребувана наукою і практикою. Запропоновано підхід до розробки компетентнісно орієнтованого
стандарту вищої IT-освіти, в якому будуть сформовані відповідні вимогам IT-галузі компетентності на основі Європейської рамки ІКТ-компетенцій 2.0 та переліку дисциплін, узгодженого з міжнародними стандартами.
Аналізується твердження, що відповідно до Національного класифікатора професій освітньо-професійна програма з інформатики повинна встановлювати вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівців з інформаційних технологій (на рівні бакалаврату)
та професіоналів в галузі програмування (на рівні магістратури).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розробка програмного забезпечення в Україні є індустрією, що динамічно розвивається. За
даними, оприлюдненими головою Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації В. П. Семиноженком, дефіцит фахівців у галузі інформаційних технологій в Україні сьогодні становить 30 %. При цьому він зазначив, що, попри такий дефіцит, знайти роботу в
ІТ-компаніях можуть лише 25 % випускників, інші не відповідають рівню своєї кваліфікації [4].
Отже, актуальною є проблема підвищення якості професійної підготовки ІТ-спеціалістів, кваліфікація та рівень компетенцій яких відповідали б сучасним потребам ІТ-ринку та світовим вимогам.
Для вирішення цього завдання потрібно реформувати національну систему ІТ-освіти, орієнтуючись на досягнення високих рівнів світових стандартів. З огляду на це особливої ваги набу-
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ває забезпечення відповідності українського стандарту освітньо-професійної підготовки фахівців
в IT-галузі вимогам ІТ-індустрії та визнаним світовим зразкам освітньо-професійної підготовки
фахівців у галузі. Одним з ключових елементів професійної підготовки IT-фахівців є дисципліни
циклу професійної та практичної (ПП) підготовки фахівців з інформатики. Тобто, слід переглянути перелік дисциплін циклу ПП підготовки, а також оновити робочі навчальні програми дисциплін
цього переліку з урахуванням розробки компетентнісно орієнтованого стандарту з інформатики.
Згаданий перегляд переліку дисциплін доцільно здійснювати з урахуванням міжнародного досвіду та вимогам IT-галузі.
Проблемам розробки вітчизняної Національної рамки кваліфікацій (НРК) на основі
європейського досвіду присвячені чисельні дослідження науковців та менеджерів освіти:
О. Голубенка, Ю. Зіньковського, В. Кременя, В. Лугового, І. Мендзебровського, С. Мельника,
Т. Морозової, Н. Ничкало, З. Сайдаметової, С. Сисоєвоїта інші [2; 4; 5; 7-10; 14-16]. Зокрема,
проблемами підвищення якості IT-освіти на основі компетентнісно орієнтованого стандарту
присвячені дослідження наступних українських науковців: І. Мендзебровського, Т. Морозової,
М. Нікітченко, З. Сайдаметової та інші [9-11; 15]. У процесі розробки НРК українські вчені
зробили чимало вичерпних узагальнень щодо обґрунтування концептуальних засад створення
НРК та співставлення українських кваліфікацій з європейською рамкою професійних
кваліфікацій.
РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ
Відповідно до Національного класифікатора професій [6] освітньо-професійна програма з
інформатики повинна встановлювати вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівців з інформаційних технологій (на рівні бакалаврату) та професіоналів в галузі
програмування (на рівні магістратури). В [12] показано непорівнюваність НРК та e-CF та
актуальність формування професійних стандартів на основі системи компетентностей НРК. За
основу професійних стандартів, на думку автора, доцільно взяти Європейську рамку ІКТкомпетенцій [17]. Ззагальним описом якої можна ознайомитися у статті Т. Морозової та
І. Мендзебровського [9]. В іншій статті Т. Морозової та І. Мендзебровського [10], а також у статті
автора [12] продемонстровано важливість розробки кваліфікаційних характеристик IT-професій
та доцільність використання з цією метою Європейської рамки ІКТ-компетенцій.
В [12] запропоновано деякі кроки до розробки компетентнісно орієнтованого стандарту вищої освіти, дисципліни якого сприятимуть формуванню компетенцій, необхідних для ІКТпрофілів і, відповідно, для IT-професій, порівняних з ними. В [12] показано, що ІКТпрофелямивідповідними до здобуваємих за спеціальністю «Інформатика» IT-професійє профілі
розробника, спеціаліста з медіа та спеціаліста з тестування.
Кожному з перерахованих ІКТ-профелів відповідає набір e-компетенцій. Здобуття яких передбачене у межах засвоєння дисциплін, перелік яких узгоджений з переліками дисциплін провідних світових зразків стандартів освітньо-професійної підготовки IT-фахівців [11; 14]. Така розробка компетентнісно орієнтованого стандарту вищої освіти сприятиме підвищенню якості підготовки кваліфікованих фахівців з інформатики з метою досягнення відповідності рівня компетенційвимогам сучасного ІТ-ринку та світовим освітнім стандартам, а також міжнародному визнанню українського диплому в світі.
Однією з важливих задач на шляху розробки компетентнісно орієнтованого стандарту вищої освіти є співвідношення узгодженому переліку дисциплін професійної підготовки (ПП) фахівців з інформатики списку e-компетенцій, запропонованих Європейською рамкою ІКТкомпетенцій 2.0 [17]. Відповідно до пропозицій [11; 14] у першому стовпчику таблиці 1 задано
перелік дисциплін ПП, який є модифікованим списком дисциплін ПП галузевого стандарту вищої
освіти підготовки бакалаврів за напрямом 040302 «Інформатика» 2010 року [17]. Кожній з цих
дисциплін в другому стовпчику таблиці 1 співставлено список е-компетенцій, набуттю яких повинна сприяти відповідна дисципліна.
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Таблиця 1
Розподіл e-компетенцій відповідно до узгодженого з міжнародними зразками
списку дисциплін ПП підготовки фахівців з інформатики
Шифр та назва навчальної дисципліни
1
ПП 3.01.01Алгоритми і структури
даних.

Дескриптор 2 та дескриптор 3, рівні застосування компетенцій
2
A.6. Розробка (e-1, e-2); B.1. Проектування та розробка (e-1,
e-2).

ПП 3.02.01Архітектура ОС.

C.2. Підтримка змін (e-2, e-3); C.4. Керування проблемами (e-2,
e-3)
A.6. Розробка (e-1); B.1. Проектування та розробка (e-1, e-2);
B.2. Інтеграція систем (e-2, e-3); D.10. Керування інформацією
та знаннями (e-3).
A.8. Стійкий розвиток (e-3, e-4).

ПП 3.03.01Бази даних та ІС
ПП 3.04.01Безпека життєдіяльності
ПП 3.05.01Захист інформації
ПП 3.07.01Інформаційні мережі
ПП 3.09.01Методика викладання
математики та інформатики
ПП 3.10.01Обробка зображень та
мультимедіа
ПП 3.11.01Операційні системи та
системне програмування
ПП 3.11.01Організація та обробка
електронної інформації
ПП 3.13.01Основи програмування
ПП 3.14.01Паралельні та розподілені обчислення
ПП 3.15.01Платформи корпоративних ІС
ПП 3.16.01Програмування та підтримка веб-застосувань
ПП 3.17.01Проектування програмних систем
ПП 3.18.01Системний аналіз та
теорія прийняття рішень
ПП 3.19.01Теорія програмування
СВ.2.14Функціональне програмування
СВ.3.04Соціальні та професійні
питання інформатики
СВ.5.13Основи авторського права
СВ.1.15Нейронні мережі
СВ.1.12Моделювання складних
систем
СВ.1.10Моделювання інформаційних процесів
(Нова) Робототехніка
(Нова) Мобільні платформи
(Нова) Цифровий криміналістичний аналіз

D.1. Розробка стратегії інформаційної безпеки (e-4); E.8. Керування інформаційною безпекою (e-2, e-3).
B.2. Інтеграція систем (e-2); B.4. Розгортання рішень (e-1, e-2);
С-4. Керування проблемами (e-2, e-3).
D.3. Організація навчання (e-2, e-3).
A.6. Розробка (e-1, e-2); B.1. Проектування та розробка (e-3);
B.3. Тестування (e-2); B.4. Розгортання рішень (e-3); B.5. Розробка документації (e-3).
A.6. Розробка (e-1, e-2); B.1. Проектування та розробка (e-2, e3).
A.6. Розробка (e-1); B.1. Проектування та розробка (e-1, e-2);
B.2. Інтеграція систем (e-2, e-3); D.10. Керування інформацією
та знаннями (e-3).
A.6. Розробка (e-1); B.1. Проектування та розробка (e-2, e-3);
B.2. Інтеграція систем (e-2, e-3); B.3. Тестування (e-1); B.5. Розробка документації (e-1).
A.6. Розробка (e-2); B.1. Проектування та розробка (e-2, e-3).
A.5. Проектування архітектури (e-3, e-4); B.1. Проектування та
розробка (e-2).
A.6. Розробка (e-1, e-2); B.1. Проектування та розробка (e-2, e3); B.2. Інтеграція систем (e-2).
B.1. Проектування та розробка (e-2, e-3, e-4).
E.1. Розробка прогнозів (e-3).
B.1. Проектування та розробка (e-2, e-3).
A.6. Розробка (e-1, e-2).
A.8. Стійкий розвиток (e-3, e-4); E.1. Розробка прогнозів (e-3);
E.4. Керування взаєминами (e-3, e-4).
A.8. Стійкий розвиток (e-3, e-4); E.1. Розробка прогнозів (e-3).
D.10. Керування інформацією та знаннями (e-3).
A.6. Розробка (e-1); E.1. Розробка прогнозів (e-3).
E.1. Розробка прогнозів (e-3).
D.10. Керуванняінформацією та знаннями (e-3).
A.6. Розробка (e-1, e-2); B.1. Проектування та розробка (e-2, e3); B.2. Інтеграція систем (e-2).
E.1. Розробка прогнозів (e-3).
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Узагальнення переліку е-компетенцій, набуттю яких сприятиме перелік дисциплін узгодженого галузевого стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом 04302 «Інформатика», наведено в таблиці 2.
В [12] наведено «скелетну» структуру рівнів e-компетенцій, необхідних для певних IКTпрофілів і, відповідно, IT-професій, зіставимих з ними. Ця структура описана в таблиці 3.
При співставленні списку компетенцій, набуттю яких повинен сприяти узгоджений освітній
стандарт з інформатики (таблиця 2) «скелетній» структурі рівнів e-компетенцій, необхідних для
опанування IT-професій, здобуттю яких повинен сприяти стандарт (таблиця 4) неважко помітити, що узгоджений стандарт з інформатики задовольняє мінімально необхідній «скелетній»
структурі. Таким чином, узгоджена програма забезпечує здобуття усіх необхідних компетенцій
згідно з IKT-профілями за напрямом підготовки «Інформатика». Крім того, вона повністю
забезпечує здобуття необхідних компетенцій для IKT-профіля адміністратор БД, а також
забезпечується певний рівень компетенцій, необхідних для подальшого опанування фахівцями
інших IKT-профілів, які передбачають достатній досвід практичної роботи в IT-галузі (наприклад,
системний архітектор, системний аналітик, керівник проекту, тощо).
Таблиця 2
Узагальнений розподіл e-компетенцій відповідно до узгодженого з міжнародними зразками
списку дисциплін ПП підготовки фахівців з інформатики
Дескриптор 1,
e-компетенції
1
Планування

Дескриптор 3, рівні застосування компетенційза дисциплінами ПП узгодженої програми

Дескриптор 2,
e-компетенції
2
A.5. Проектуванняархітектури
A.6. Розробка
A.8. Стійкий розвиток
B.1. Проектування та розробка
B.2. Інтеграція систем
B.3. Тестування
B.4. Розгортання рішень
B.5. Розробка документації

3
e-3, e-4
e-1, e-2
e-3, e-4
e-1, e-2, e-3, e-4
e-2, e-3
e-2, e-3
e-1, e-2
e-3

Запуск

C.2. Підтримка змін
C.4. Керування проблемами

e-2, e-3
e-2, e-3

Адаптація

D.1. Розробка стратегії інформаційної безпеки
D.3. Організація навчання
D.10. Керуванняінформацією та знаннями
E.1. Розробка прогнозів
E.4. Керуваннявзаєминами
E.8. Керування інформаційною безпекою

e-4
e-2, e-3
e-3
e-3
e-3, e-4
e-2, e-3

Побудова

Керування

Таблиця 3
Розподіл e-компетенцій відповідно до IKT-профілів за напрямом підготовки «Інформатика»
Дескриптор 3, рівні застосування компетенцій
Дескриптор 1,
e-компетенції

1
Планування
Побудова

Запуск

Дескриптор 2,
e-компетенції

2
A.6. Розробка
B.1. Проектування та
розробка
B.2. Інтеграція систем
B.3. Тестування
B.4. Розгортання рішень
B.5. Розробка документації
C.4. Керування проблемами

Розробник

Спеціаліст з
тестування

3

4

Спеціаліст
з медіа
5

Усього
За ІКТпрофелями
6
e-1, e-2
e-3, e-4

e-3

e-3, e-4

e-2
e-3

e-2
e-2

e-2, e-3
e-2, e-3
e-3

e-2
e-3

e-2, e-3
e-2, e-3
e-3

e-3

e-3

e-3
e-3

e-2, e-3
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e-2, e-3

Таблиця 4
Узагальнений розподіл e-компетенцій відповідно до узгодженого списку дисциплін підготовкифахівців з інформатики та до IKT-профілів за напрямом підготовки «Інформатика»
Дескриптор 1
1
Планування
Побудова

Запуск
Адаптація

Керування

Дескриптор 2
2
A.5. Проектуванняархітектури
A.6. Розробка
A.8. Стійкий розвиток
B.1. Проектування та розробка
B.2. Інтеграція систем
B.3. Тестування
B.4. Розгортання рішень
B.5. Розробка документації
C.2. Підтримка змін
C.4. Керування проблемами
D.1. Розробка стратегії інформаційної
безпеки
D.3. Організація навчання
D.10. Керуванняінформацією та знаннями
E.1. Розробка прогнозів
E.4. Керуваннявзаєминами
E.8. Керування інформаційною безпекою

Дескриптор 3
За дисциплін-нами
Усього
за ІКТ-профелями
3
4
e-3, e-4
e-1, e-2
e-1, e-2
e-3, e-4
e-1, e-2, e-3, e-4
e-3, e-4
e-2, e-3
e-2, e-3
e-2, e-3
e-2, e-3
e-1, e-2
e-3
e-3
e-2, e-3
e-2, e-3
e-2, e-3
e-4
e-2, e-3
e-3
e-3
e-3, e-4
e-2, e-3

Одним із ключових елементів професійної підготовки IT-фахівців є дисципліни циклу професійної та практичної підготовки фахівців з інформатики. Робочі навчальні програми дисциплін
зазначеного циклу слід оновити з врахуванням розробки компетентнісно орієнтованого стандарту з інформатики для сприяння здобуттю описаних e-компетенцій. Приклад розробки робочої
навчальної програми з дисципліни «Основи програмування» на основі компетентнісно орієнтованого підходу наведено в [13].
Обсяг статті не дозволяє детально проаналізувати наведені компетенції. Уточнення за рівнями, знаннями та навичками можна знайти в Європейській рамці ІКТ-компетенцій 2.0 [17].
ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі Європейської рамки ІКТ-компетенцій 2.0 можна розробити компетентнісно орієнтований стандарт вищої освіти, в якому будуть сформовані компетентності, що відповідають вимогам IT-галузі. Здобуття зазначених компетентностей передбачене у межах засвоєння дисциплін, перелік яких узгоджений з переліками дисциплін провідних світових зразків
стандартів освітньо-професійної підготовки IT-фахівців. Такі заходи сприятимуть підвищенню
якості підготовки кваліфікованих фахівців з інформатики з метою досягнення відповідності рівня
компетенцій вимогам сучасного ІТ-ринку та світовим стандартам.
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