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У статті відображено аналіз поглядів на методологічне трактування категорії "інформаційна культура", 

характеризуються підходи до її формування і розвитку. Наведені визначення і підходи розкривають різні сторони 

складного, багатогранного поняття "Інформаційна культура", але за усіма відмінностями і різноманіттям галузей 

формування інформаційної культури в дослідженнях не проглядається одна кінцева загальна мета – підготовка 

фахівця для роботи у новому інформаційному суспільстві, що володіє новими інформаційними технологіями, 

сучасними методами для роботи з інформацією, що уміє приймати правильні рішення, здатного передбачати 

кінцевий результат своїх дій.  

Ключові  слова: культура, інформаційна культура, інформаційне суспільство, інформаційна культура фахівця, інформатизація. 

 

Постановка та обґрунтування актуаль-

ності проблеми. У світовій спільноті склалася 

чітка спрямованість на інформаційну орієнта-

цію системи освіти. Ця система повинна дава-

ти людині не лише знання про можливості су-

часної інформаційної інфраструктури суспіль-

ства, які швидко зростають, але також і уміння 

ефективно користуватися цими можливостями 

у своєму житті й професійній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема розвитку інформаційної культури 

тих, що навчаються в системі освіти знахо-

диться на перетині таких наук, як філософія, 

культурологія, психологія, педагогіка. У сфері 

професійної освіти розроблені такі проблеми 

формування інформаційної культури 

майбутніх фахівців як:  

– основи бібліотеко-бібліографічних знань 

(С.Г. Антонова, Н.Б. Зіновьєва, Н.О. Коряков-

цева, В.А. Мінкіна, Б.А. Сємєновкєр, В.О. Фо-

кєєв та ін.);  

– основи інформатики і науково-технічної 

інформації (М. М. Капранова, Л. П. Суханов, 

В. Ф. Сухіна, О. M. Циганенко та ін.);  

– обчислювальна техніка і основи ком-

п'ютерної писемності (Л.У. Глухова, Л.Н. Зєлє-

нова, О.О. Ракітіна, В.В. Тарасенко та ін.);  

– культура читання, основи раціональної робо-

ти з книгою (Л. О. Анісімова, Є. В. Заіка та ін.). 

Слушною є думка українського дослідника 

феномена «інформаційна культура» Я.В. Гале-

ти, про те, що інформаційна культура нині ще 

є переважно показником не загальної культури 

в її соціотехнічному аспекті, а професійної. 

Уміння працювати з інформаційною технікою 

часто поєднується, у кращому разі, зі знанням 

інформатики, математики й англійської мови, 

тобто тих галузей, що забезпечують практичну 

взаємодію людини з технічними засобами 

одержання й надання інформації. Однак, 

розглядаючи інформаційну культуру більш 

широко, треба сказати, що загальні методи 

надання знань й умінь не потрібно шукати 

лише в межах комп’ютерної ситуації. Реальні 

межі застосування інформаційної культури є 

набагато ширшими, діапазон її змісту значно 

багатший [3]. 

Мета статті – розкрити особливості 

становлення категорії «інформаційна 

культура» в науці. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Аналіз понять "культура" і "інформація" 

вказує на особливу якісну складність поняття 

"інформаційна культура", унаслідок чого в 

науковій літературі мають місце різноманітні 

визначення поняття "інформаційна культура" [2]. 

Розгляд проблеми розвитку інформаційної 

культури тих, що навчаються з точки зору 

системного підходу дозволило визначити цей 

процес як динамічну систему, що складається 

з трьох площин для розгляду: предметною; 

функціональною; історичною.  

У рамках інформаційного підходу більші-

сть визначень цього поняття включають суку-

ність знань, умінь і навичок пошуку, відбору, 

аналізу інформації, тобто усього того, що 

включається в інформаційну діяльність, спря-

мовану на задоволення потреб в інформації. 

Зазначається, що інформаційну культуру осо-

бистості слід вивчати і формувати передусім в 

контексті умінь і навичок самостійного наро-

щування професійних і будь-яких інших знань, 
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які є затребуваними на цьому рівні розвитку 

суспільства [11]. 

Розглядаючи проблему з позицій діяльніс-

ного підходу, слід сказати, що культурний рі-

вень сучасної людини визначається його 

інформаційною культурою. А інформаційна 

культура особистості, як культура взагалі, від-

биває активну діяльність людини і, отже, роз-

виток самої людини, як суб'єкта цієї діяль-

ності. Оскільки йдеться про культуру інформа-

ційну, це означає, що діяльність людини пов'я-

зана з інформацією. Тобто, інформаційна куль-

тура припускає не лише певні знання, але і 

певне застосування цих знань для чого-небудь 

або, у зв'язку з чим-небудь, і вдосконалення їх 

в процесі тієї або іншої діяльності, у тому 

числі діяльності, пов'язаної з інформацією. 

Оскільки інформаційна культура належить 

особистості, подивимося на це ж поняття крізь 

призму особистісного підходу. 

Будь-яка діяльність носить особистісний 

характер, у тому числі й діяльність пов'язана з 

інформацією. В умовах інформаційного суспі-

льства особистісний і діяльнісний початки 

взаємно збагачують один одного, і можуть 

розвиватися тільки один через одного [6]. 

Таким чином, можна стверджувати, що 

діяльнісний і особистісний підходи до поняття 

інформаційної культури особистості не супе-

речать один одному, а, взаємно збагачують. 

Останнім часом посилюється тенденція до 

цілісного розгляду інформаційної культури 

особистості з позицій інтеграції її інформа-

ційних і культурологічних компонентів. Внас-

лідок цього інформаційна культура розгляда-

ється як одна з граней загальнолюдської 

культури, пов'язана з соціальною природою 

людини і така, що є продуктом його 

різноманітних творчих здібностей [5]. 

Залежно від суб'єкта, який виступає носієм 

інформаційної культури, останню, можна 

розглядати за трьома рівнями: 

1. Інформаційна культура особистості. 

2. Інформаційна культура окремих груп 

співтовариства (певного соціуму, нації, вікової 

або професійної групи і так далі). 

3. Інформаційна культура суспільства в 

цілому. 

Інформаційна культура члена сучасного 

інформаційного суспільства може бути пред-

ставлена як відносно цілісна підсистема про-

фесійної і загальної культури людини, пов'яза-

на з ними єдиними категоріями (культура 

мислення, поведінки, спілкування і діяльності) 

і що складається з кількох взаємопов’язаних 

структурних елементів. 

У категорію "інформаційна культура" мож-

на вкладати різний сенс: вона може трактува-

тися, як через уміння використовувати в діяль-

ності технології та засоби інформатизації, так і 

через уміння прогнозувати і контролювати 

наслідки їх застосування. 

Інформаційна культура особистості, на 

думку ряду дослідників, є рівневою системою, 

що розвивається в часі. 

Дослідниця А. М. Атаян виділяє три рівні 

інформаційної культури особистості: загальний 

(базовий), професійний і вищий (логічний). 

Для загального (базового) рівня інфор-

маційної культури особистості головною особ-

ливістю набору знань, умінь і навичок є їх 

межпредметність, можливість застосування 

практично без змін в різних видах діяльності. 

Для професійного рівня інформаційної 

культури особистості знання, уміння і навички 

характеризуються специфічністю професійної 

діяльності людини, більшою складністю, але в 

той же час обмеженістю сфери застосування. 

Для вищого (логічного) рівня інформацій-

ної культури знання, уміння і навички відріз-

няються від базових мірою складності й обу-

мовлені творчим мисленням, гнучкістю, мож-

ливістю здійснювати аналіз і синтез, комбіну-

вати раніше засвоєні знання, уміння і навички 

в різних областях професійної діяльності [1]. 

Інформаційна культура окремих груп спів-

товариства проявляється в інформаційній по-

ведінці людей. Нині створюється база для фор-

мування протиріччя між категорією індивідів, 

інформаційна культура яких формується під 

впливом інформаційних технологій, відбиває 

нові зв'язки і стосунки інформаційного суспі-

льства, і категорією індивідів, інформаційна 

культура яких визначається традиційними 

підходами. Це створює різні рівні її якості за 

однакових витратах сил і часу, тягне 

об'єктивну несправедливість, що пов'язано зі 

зниженням можливостей творчого прояву 

одних суб'єктів в порівнянні з іншими [8]. 

Інформаційну культуру слід розглядати, як 

"властивість особи що дозволяє, з одного боку, 

адекватно реагувати на процес інформатизації 

суспільства в цілях саморозвитку, а з іншого 

боку - впливати на процес формування 
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інформаційної культури суспільства, як 

гуманістичної основи інформатизації" [9]. 

Вивчаючи роботи сучасних філософів, 

соціологів, педагогів, психологів можна 

помітити, що усі вони, використовуючи різну 

термінологію, дотримуються однієї і тієї ж 

думки: для гармонійного розвитку особистості 

в умовах сучасного інформаційного 

суспільства людина повинна: 

1. Здобувати певні знання, уміння і навички 

для успішного оперування інформацією. 

2. Мати якості, що дозволяють удоскона-

лювати ці знання, уміння і навички відповідно 

до сучасних інформаційних технологій.  

3. Мати світогляд інформаційного суспільства. 

У рамках наукового напряму, що розвива-

ється такими ученими, як В. С. Лєднєв, 

О. А. Кузнецов, С. О. Бєшєнков, акцент стави-

ться на виявлення і включення в зміст загаль-

ної освіти базової кібернетичної освіти, "спря-

мованої на вивчення феномену самокерова-

ності, в основі якого лежать процеси передачі, 

сприйняття, зберігання і переробки інфор-

мації" [4]. Це ядро базової кібернетичної осві-

ти, на думку учених, і повинно складати осно-

ву предмета шкільної інформатики. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Нині відбувається переос-

мислення ролі інформатики й інформаційних 

процесів в розвитку природи і суспільства, 

росте розуміння загальнонаукового значення 

інформаційного підходу як методу наукового 

пізнання". У зв'язку з цим вивчення інформа-

ційної культури є стратегічно важливим і 

перспективним напрямом в сучасній науці. 
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ШТОМПЕЛЬ Анна Владиславовна 

КАТЕГОРИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА» В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

В статье отображен анализ взглядов на методологическую трактовку категории "информационная культура", 

характеризуются подходы касательно ее формирования и развития. Приведенные определения и подходы раскрывают разные 

стороны сложного, многогранного понятия "Информационная культура", но за всеми отличиями и многообразием отраслей 

формирования информационной культуры в исследованиях не проглядывается одна конечная общая цель – подготовка 

специалиста для работы в новом информационном обществе, который владеет новыми информационными технологиями, 

современными методами для работы с информацией, который умеет принимать правильные решения, способного 

предусматривать конечный результат своих действий. 
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CATEGORY OF “INFORMATION CULTURE” IN SCIENTIFIC RESEARCH 
The article reflects the analysis of views on the methodological interpretation of the "information culture" category, characterizes 

approaches to its formation and development. The following definitions and approaches reveal the different sides of the complex, 

multifaceted concept of "Information Culture", but despite all the differences and diversity in the development of the information culture 

fields , research does not have one  ultimate common goal - to train a specialist who can work in a new information society with new 

information technologies ,use modern methods for working with information, who can make the right decisions  and  predict the outcome of 

his actions. 
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