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Анотацiя
Описано специфiчнi особливостi застосування технологiчного пiдходу до навчання IТ-спецiалiстiв.

The specific traits in using of technological education for Computer Science specialists are described.

Вступ
Роль iнформацiйних технологiй (IТ) стрiмко зростає вже багато рокiв. Бар’єри доступу до IТ постiй-

но знижуються, внаслiдок чого знижуються також вимоги до квалiфiкацiї користувача. Однак останнє
висуває специфiчнi вимоги до IТ-спецiалiстiв. Головна iз них полягає в тому, що IТ-спецiалiсти повиннi
оптимiзувати iнформацiйнi потоки в предметнiй областi замовника, яка, найчастiше, є вельми далекою
вiд предметної областi професiйної дiяльностi IТ-спецiалiста.

Огляд лiтератури та постановка задачi
В [1,2] показано, що в розвинених країнах в 1980-1990 роках здiйснено перехiд вiд знаннєвого до техно-

логiчного пiдходу до навчання. Знаннєвий пiдхiд до навчання орiєнтований на завчання заданої кiлькостi
iнформацiї, яка вiдноситься до певної предметної областi, переважно наукової. Тодi як технологiчний
пiдхiд до навчання орiєнтований передовсiм на використання, на застосування технологiй дiяльностi.
Причому не тiльки в досить вузькiй предметнiй областi, але й в ринкових умовах взагалi. Доведено [1,2],
що знаннєвий пiдхiд до навчання нездатний пiдготувати випускника до ефективної дiяльностi в рамках
сучасної економiки.

Як свiдчить аналiз, проведений в [1] iнтернацiональною групою спецiалiстiв iз Великобританiї, Росiї та
України, стан середньої та вищої освiти в Росiї не вiдповiдає вимогам ХХI столiття. Для України ситуацiя
є ще бiльш гострою: як виявлено в [3], рiвень розвитку системи вищої освiти в Українi та Росiї суттєво
вiдстає (на порядок величини для iндексу розвитку системи вищої освiти в країнах, що розвиваються).

Ситуацiя в навчаннi IТ-спецiалiстiв в Українi не є винятком.
В доповiдi описано метод навчання IТ-спецiалiстiв iз використанням технологiчного пiдходу до навча-

ння.

Основна частина
На рис. 1 наведено функцiональну схему виконання IТ-проекту. Вона розбита на окремi технологiчнi

етапи, кожен iз яких є замкнутим (i який, у свою чергу, може дробитися на складовi бiльш низького
iєрархiчного рiвня).

Рисунок 1 – Функцiональна схема (етапи) технологiї виконання IТ-проектiв

Перший етап – це свого роду «iнтерфейс» для «перекладу» задачi iз однiєї «професiйної мови» на iн-
шу. На цьому етапi узгоджується (синхронiзується) рiвень «однаковостi» у розумiннi поставленої задачi.
Вiдмiтимо, що, саме внаслiдок цього «IТ-спецiалiст 1» повинен практично однаково володiти обома «про-
фесiйними мовами». Це вимагає формування у нього специфiчного комплексу знань, вмiнь та навичок
(«компетенцiй»). Наприклад, вмiння здiйснювати «переклад» лiнгвiстичного опису замовника на «мову
алгоритмiв» та вимог до програмного продукту.

Другий етап – це здiйснення дiяльностi тiльки в рамках однiєї предметної областi: областi iнформацiй-
них технологiй. «IТ-спецiалiст 2» повинен знати тiльки одну «професiйну мову». Наприклад, вiн повинен
вмiти створювати програми (завдання при цьому йому дається на «мовi програм»).

Третiй етап – це розмiщення створеної IТ на апаратурi замовника. «IТ-спецiалiст-3» повинен вмiти
вибрати апаратуру у вiдповiдностi до створеної IТ. При цьому вiн повинен задовольнити основним вимогам
замовника (здiйснюється консультуванням iз «IТ-спецiалiстом 1» та, частково, iз замовником). Тому «IТ-
спецiлiст-3» повинен вмiти виконувати завдання на перетинi передовсiм hard та soft.
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Нарештi, четвертий етап – це передача замовнику створеної IТ та навчання замовника користуватися
нею. Фактично, цей етап є «обернений» першому: основна передача iнформацiї йде вiд IТ-спецiалiста до
замовника.

Тiльки пiсля завершення четвертого етапу колектив IТ-спецiалiстiв отримає кошти за виконану роботу.
Власне, тiльки на цьому й буде завершено IТ-проект.

Функцiональнi ролi «IТ-спецiалiст-1», «IТ-спецiалiст-2» та «IТ-спецiалiст-3» є чiтко вiдокремленими
одна вiд одної. Бiльш того, вони часто використовуються при реалiзацiї типових IТ-проектiв.

Приклад. Фiрми, якi спецiалiзуються на виконаннi замовлень на 1С-платформi, як правило, мають
окремих спецiалiсти для виконання першого та четвертого i другого етапiв. Першi часто звуться «про-
грамiсти - економiсти» (або просто «економiсти»), тодi як другi – просто «програмiсти». Вiдмiтимо, що
третiй етап, як правило, виконується системним адмiнiстратором замовника (за консультацiями iз «еко-
номiстом»).

В Українi, як спадок вiд СРСР, залишилася класифiкацiя спецiальностей, яка вiдповiдає функцiо-
нальним ролям при виконаннi технологiчного циклу. Внаслiдок цього рис. 1 вiдображується в системi
професiйних обов’язкiв в основному так, як зображено на рис. 2.

Рисунок 1 – Функцiональна схема (етапи) технологiї виконання IТ-проектiв у виглядi спецiальностей

Зауваження 1. Перехiд вiд рис. 1 до рис. 2 вимагає, щоб на вiдповiдних кафедрах ВНЗ були в наявностi
спецiалiсти, якi здатнi навчити студентiв технологiям здiйснення IТ-дiяльностi на вiдповiдних етапах (за
вiдповiдними функцiональними обов’язками). Особливо це стосується спецiальностi «Комп’ютернi науки»,
яка вимагає у викладачiв великого досвiду дiяльностi в рiзних сферах ринкової економiки та бiзнесу.
Модифiкацiю системи навчання IТ-спецiальностям у ВНЗ цiлком можна здiйснити за рахунок дисциплiн
«за вибором ВНЗ» та «за вибором студентiв».

Зауваження 2. Технологiї виконання рольових функцiй спецiалiста в IТ-проектах повинна викладатися
студентам усiх IТ-спецiальностей: в iншому випадку їх рiвень адаптацiї до дiяльностi в умовах ринку буде
недостатнiй.

Висновки
Необхiднiсть переходу в Українi до технологiчної системи навчання вимагає модифiкацiї системи на-

вчання IТ-спецiалiстiв
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