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Проблеми формування майбутнього фахівця                  
за спеціальністю “Соціальна інформатика” 

У статті розглянуто проблему формування певної стратегії у підготовці фахівців з соціальної 
інформатики, зокрема як аналітиків у різних сферах людської діяльності. Стратегія спрямована 
на вирішення основної проблеми, пов’язаної зі складним процесом формування майбутнього фахів-
ця із аналітичним, можливо навіть системним, типом мислення, здатного креативно (творчо) 
мислити, сприймати та використовувати сучасні світові стандарти інформаційної й організацій-
ної культури. 

In article is considered the problem of necessary forming train strategy for specialists in social 
informatics. This specialists are analysts in different areas of human activities. The strategy is directed on 
decision main problem. It is the difficult forming process of future specialist with an analytic or may be 
even systematic type of thought. Also this specialist must think with creativity and use modern world 
standards of information and organization culture. 

За умов сьогодення можна напевно констату-
вати, що суспільство вступило в інформаційну 
фазу розвитку, яка потребує значних змін усієї 
системи накопичення, перетворення та викорис-
тання знань. Інформаційні технології дуже шви-
дко стали інструментом, за допомогою якого 
стрімко трансформуються сталі моделі світо-
сприйняття та світорозуміння. Саме тому освіта, 
яка завжди відображала сучасні культурні та 
наукові досягнення суспільства, також знахо-
диться на етапі революційних змін.  

“На жаль, темпи здійснення “інформаційної 
революції” у вищій освіті досі не відповідають 
все більш зростаючій швидкості розвитку інфор-
маційних технологій. Напевно можна навіть 
констатувати, що сьогодні виникло глибоке про-
тиріччя між вже існуючими технологічними 
можливостями сучасних інтелектуальних систем 
та ментальними моделями людини, які лежать в 
основі пошуку та обробки інформації. Осмис-
лення цього протиріччя певною мірою зміщує 
вектор його вирішення з розробки нових апарат-
них та програмних засобів на пошук шляхів ін-

теграції людини (як та, що пізнає) та інтелектуа-
льної системи (як засобу пізнання)” [1, с. 61]. 
Зазначимо, що, окрім цього питання, існує наба-
гато складніша проблема модернізації системи 
освіти, яку зараз активно вирішують на усіх рів-
нях влади нашої держави. Як вважає 
В.Г.Кремень: “По-перше, нам треба змінити 
спрямованість навчального процесу. Та обстави-
на, що людство вступило в період, коли зміна 
ідей, технологій, знань відбувається швидше, 
ніж зміна одного людського покоління, означає, 
що ні в школі, ні в найкращому університеті 
неможливо навчити людину на все життя. Поряд 
з цим потрібно досягти реалізації в ході навчаль-
ного процесу ще однієї функції – навчити дити-
ну вчитися впродовж життя, навчити самостійно 
засвоювати нові знання і нову інформацію, ви-
робити потребу в цьому. Крім того, актуалізу-
ється ще одна функція: треба навчити дитину 
використовувати засвоєні знання для практично-
го життя, як професійного, так і громадського. 
Друге: інноваційна модель розвитку потребує 
формування особистості, здатної до самостійної 
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й ефективної діяльності. Потрібно не нехтувати 
правами дитини, не намагатись усупереч її здіб-
ностям сформувати її життя на власний копил, а 
з іншого боку – виховувати не сліпо слухняну 
людину, а особистість, що діяла б свідомо і са-
мостійно, на основі власного аналізу ситуації, на 
основі отриманих знань. Третє: успішно функці-
онувати в інноваційній економіці людина не 
зможе без відповідної технологічної готовності. 
Тут надзвичайно важливим, а може, й головним 
напрямом модернізації освіти є її інформатиза-
ція. Саме інформаційні технології забезпечують 
студентам: 

− вільний доступ до різноманітної інформа-
ції; 

− роботу з багатьма джерелами інформації в 
інтерактивному режимі; 

− набуття навичок розв’язання різноманіт-
них проблем на основі їх всебічного до-
слідження й аналізу; 

− здобуття певних знань із різноманітних 
галузей. 

Розвиток освіти, а також збільшення інтелек-
туального потенціалу держави є головним пріо-
ритетом. Про актуальність цієї проблеми свід-
чать праці таких вчених: В.П.Андрущенка, 
І.А.Зязюна, І.Д.Беха, Н.Г.Ничкало, Г.О.Бала, 
С.О.Сисоєвої, О.Г.Романовського, О.Е.Кова-
ленко та ін. Проблема формування особистості 
фахівця з соціальної інформатики вже знаходила 
свій відбиток у працях вітчизняних та закордон-
них вчених (М.Ф.Бондаренко, С.І.Маторіна, 
К.О.Соловйової, О.В.Соколова, Б.Синельникова 
та ін.). 

Мета роботи – з’ясування змісту і сутності 
поняття соціальної інформатики та визначення 
шляхів оптимізації процесу формування сучас-
них фахівців з цього напрямку. 

Процес формування спеціаліста – це не тіль-
ки формування певних навичок та здобуття спе-
ціальних знань з конкретної спеціальності. Це, в 
першу чергу, формування особистості студента 
як синтезу професійних знань та навичок, а та-
кож особистісних якостей майбутнього фахівця. 
Студент повинен відчути себе не тільки фахів-
цем в конкретній галузі, а й особистістю, здат-
ною бути блискучим професіоналом у своїй спе-
ціальності. Якщо ж мова йдеться про спеціаль-
ність “соціальна інформатика”, то роль саме 
такої особистості і набуває у наш час, час інфор-
матизації суспільства провідного характеру. 
Адже саме фахівець з соціальної інформатики і є 
тією людиною, яка пізнає шляхи інтеграції, а 
інформаційні технології та інтелектуальні систе-
ми є засобом пізнання. Тому закономірно, що 
виникають проблеми не тільки у підготовці фа-
хівців як спеціалістів з використання та застосу-

вання інформаційних технологій, а й у форму-
ванні фахівців як певної особистості, яка здатна 
бути саме такою людиною, яка пізнає за допомо-
гою інформаційних технологій.  

Оскільки мова йде не тільки про соціальний 
аспект використання інформаційних технологій, 
то напевно треба дати визначення деяким понят-
тям, пов’язаним з інформаційними технологія-
ми. 

Під інформатикою прийнято розуміти систе-
му знань про виробництво, обробку, збереження 
та розповсюдження усіх видів інформації у сус-
пільстві, природі та технічних засобах (у приро-
дних та штучних системах). 

Однак у суспільній думці, й не тільки в Укра-
їні, поступово затвердилось уявлення, згідно з 
яким поняття “інформатика” пов’язано виключ-
но з останнім середовищем – технічним. Виник-
ла потреба “захистити” спеціальною назвою 
предметне поле досліджень фахівців, які займа-
ються проблематикою інформатизації суспільст-
ва. 

Предметом вивчення соціальної інформатики 
як науки є процеси інформатизації суспільства, а 
також їх вплив на соціальні процеси, у тому чис-
лі на розвиток й стан людини у суспільстві, на 
зміни соціальних структур суспільства під впли-
вом інформатизації [3]. 
Соціальна інформатика – це наука, що ви-

вчає комплекс проблем, які пов’язані із проті-
канням інформаційних процесів у соціумі. Цей 
новий науковий напрям виник на перетині таких 
дисциплін, як інформатика, соціологія, психоло-
гія, філософія. Вперше поняття “соціальна інфо-
рматика” було запропоновано О.В.Соколовим у 
1971 році. 

Зупинимося на з’ясуванні окремих аспектів. 
Так, соціальна інформатика як будь-яке наукове 
знання має багаторівневу структуру: 

1 рівень – теоретико-методологічний 
(основні категорії, поняття та закономірності 
проходження інформаційних процесів у суспіль-
стві); 

2 рівень – середній (соціальний “зріз” еконо-
мічних, правових, психологічних та інших аспе-
ктів інформатизації); 

3 рівень – емпіричний (соціальні аспекти 
створення, впровадження та адаптації інформа-
ційних технологій в існуючих предметних галу-
зях). 

Соціальна інформатика відіграє методологіч-
ну роль для галузевих інформатик: економічної, 
правової, психологічної, соціологічної інформа-
тики та інших. Наведено структуру соціальної 
інформатики як наукового знання (соціальна 
інформатика у широкому сенсі слова): 
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економічних 
аспектів 

інформатизації 

правових 
аспектів 

інформатизації 

психологічних 
аспектів 

інформатизації 

інформаційні 
технології 
в економіці 
(соціальний  
аспект) 

інформаційні 
технології 
в праві 

(соціальний  
аспект) 

інформаційні 
технології 
в психології 
(соціальний  
аспект) 

Теоретико-методологічний рівень 
(Соціальна інформатика у вузькому сенсі слова) 

Соціальний зріз 

До будь-якої галузевої інформатики, окрім 
свого предметного поля, виділено другий та тре-
тій рівні соціальної інформатики як наукового 
знання. Наприклад, правова інформатика неми-
нуче займається соціальними зрізами правових 
аспектів інформатизації та соціальними аспекта-
ми створення та запровадження правових інфор-
маційних технологій. 

У наш час у вищих навчальних закладах 
України проводиться активна підготовка фахів-
ців з соціальної інформатики шляхом впрова-
дження цілого комплексу навчальних дисцип-
лін. Об’єктом діяльності фахівців з соціальної 
інформатики є: 

− дослідження, розробка і використання 
інтелектуальних інформаційних ресурсів 
суспільства в цілому й окремих соціаль-
них систем;  

− визначення місії інтелектуальних інфор-
маційних ресурсів;  

− аналіз, моделювання й оцінка ефективнос-
ті соціальної інформації та інформаційних 
процесів в соціальних системах на основі 
методів інформаційного менеджменту 
знання орієнтованих технологій.  

Випускники спеціальності „Соціальна інфор-
матика”, з одного боку, повинні сприяти форму-
ванню системи соціальних і інтелектуальних цін-
ностей і переконань співробітників у залежності 
від керування і системи оцінок. З іншого боку, ці 
випускники повинні підтримувати здійснення біз-
нес-процесів шляхом забезпечення ефективності 
соціальних процесів (комунікації) і соціальної ін-
формації (інтелектуальних ресурсів) [4].  

На сучасному етапі розвитку проблеми по 
використанню усього об’єму інформації для 

забезпечення повноцінного функціонування 
суспільства. І саме фахівці з соціальної інформа-
тики, використовуючи свої професійні навички 
та отримані знання, повинні вирішувати ці про-
блеми. До таких проблем можна віднести: фор-
малізацію знань; використання штучного інтеле-
кту; застосування інформаційних технологій як 
засобу для вирішення вищезазначених питань.  

Під час пошуку найбільш зручних, раціона-
льних засобів та форм інформаційного обміну 
людина частіше за все стикається із проблемою 
компактного подання знань. Подання знань – це 
процес, кінцева мета якого – розмістити певний 
об’єм знань у своєрідну “упаковку”, у якій він 
може почати рух по каналах інформаційного 
обміну, дійти до одержувача або затриматися у 
пунктах зберігання знань. Такою упаковкою 
може бути фраза усного мовлення, лист, книга, 
довідник, географічна карта, кросворд, картина 
тощо. Але чи будь-яку думку або знання можна 
висловити у мовленнєвій формі? Думка, яку не 
можна висловити у мовленнєвій конструкції, не 
може бути включена до інформаційного обміну. 

Разом з тим у деяких галузях діяльності лю-
дей це багатство та різноманіття виразних засо-
бів природної мови стає скоріше недоліком, ніж 
перевагою. У спеціальних галузях науки форму-
ються специфічні мовленнєві системи, які є ні-
бито “звуженням” природної мови.  

Доцільність застосування таких звужених 
мовленнєвих систем (діалектів) дозволяє збіль-
шити надійність процесів інформаційного обмі-
ну, адже можливість невірного сприйняття інфо-
рмації зменшується. Головні переваги звуженої 
мови – можливість створювати та використову-
вати типові “стандартні” упаковки знань, а та-
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кож у значній мірі зняти смислову багатознач-
ність, яка існує у природної мови. 

Існує кілька прийомів формалізації знань: 
ієрархічні моделі (класифікація предметів, об’єктів 
та понять); морфологічні моделі (вивчення ролі 
окремого у розвитку); деревоподібні моделі 
(вивчення зв’язків у структурі від окремого до 
загального та навпаки); реляційні моделі 
(складні галузі знань розглядаються як набір 
аспектів, які розглядаються як певний автоном-
ний блок, у якому можливі зміни). 

Усі прийоми формалізації знань направлені 
на створення стійкої “несучої конструкції”, на 
яку може бути надіта оболонка системи певних 
знань. У випадку, якщо між відправником та 
одержувачем знань досягнуто розуміння, взаєм-
на домовленість відносно цієї несучої конструк-
ції, то інформаційний обмін набуває необхідної 
регламентуючої основи, що вирішальним чином 
підвищує його ефективність.  

Безпосередня інформатизація суспільства 
неможлива без персональних комп’ютерів із 
інтелектуальним інтерфейсом, який базується на 
досягненнях штучного інтелекту. Від дослі-
джень у галузі штучного інтелекту вже відокре-
млено напрям інженерії знань – виявлення, струк-
турування, формалізація знань для розробки ін-
телектуальних систем, систем, заснованих на 
знаннях, або експертних систем. 
Експертні системи – це комп’ютерні систе-

ми, які акумулюють знання експертів та фунда-
ментальні знання у тій чи іншій предметній га-
лузі, які спроможні до логічних виводів та ви-
ступають як електронні консультанти для осіб, 
що приймають рішення. Такі системи, які базу-
ються на знаннях різноманітних предметних 
галузей (бази знань), і користуються величезним 
попитом у світі. Для відтворення таких моделей 
та систем, а також для вирішення загальної про-

блеми інформатизації різноманітних галузей 
життєдіяльності суспільства необхідна наявність 
фахівців, здатних використовувати інтелектуа-
льні системи та інформаційні технології. Крім 
цього, такий фахівець повинен не тільки викори-
стовувати інформаційні технології як засіб для 
оптимізації певних операцій, але й мати певний 
тип мислення, що сформується на етапі підгото-
вки.  

Відмінна риса спеціальності “Соціальна ін-
форматика” полягає в тому, що об’єктом діяль-
ності фахівців є, по-перше, інформація, а не тех-
нічні чи програмні системи і, по-друге, її змісто-
вний, а не формальний аспект. Саме даний ас-
пект роботи з інформацією, що забезпечує ефек-
тивність прийняття рішень, складає ядро інфор-
маційних наук [4]. Соціальна інформатика саме 
спрямована на рішення самих задач і проблем, 
що виникають у різних сферах людської діяльно-
сті.  

Виходячи із зазначеного, можна напевно ска-
зати, що основним чинником у формуванні фа-
хівця з соціальної інформатики є визначення 
певної стратегії у навчально-виховному процесі. 
Розробка такої стратегії, яка б була спрямована 
на вирішення основної проблеми, що пов’язана 
зі складним процесом формування майбутнього 
фахівця із аналітичним, можливо навіть систем-
ним, типом мислення, здатного креативно 
(творчо) мислити, сприймати та використовува-
ти сучасні світові стандарти інформаційної й 
організаційної культури, вкрай необхідна на 
сучасному рівні розвитку суспільства. В умовах 
розвитку як суспільства в цілому, так і освіти 
зокрема необхідні кваліфіковані фахівці з соціа-
льної інформатики як фахівці-аналітики в інфор-
маційній сфері для різних галузей людської дія-
льності.  
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