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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМВЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Доброго вечора, шановні учасники II-ї Всеукраїнської конференції «Розвиток 

медіаграмотності та медіаосвіти в Україні», яку організовує і проводить Лабораторія 

психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної і політичної психології 

Національної академії педагогічних наук України. 

Хто зараз в групі прошу відгукнутися, написати з якого ви закладу та з якого міста. 

Мене звати Валентина Коваленко, я молодший науковий співробітник Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук 

України, за фахом соціальний педагог. 

І сьогодні ми поговоримо з вами на тему «Формування соціальної компетентності 

молодших школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій». 

У сучасному цифровому суспільстві освіта потребує корінних змін, зокрема, 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Саме такий напрям реформування 

освіти визначений у Концепції «Нова українська школа». Паралельно з новим підходом до 

реорганізації освітнього процесу значна роль надається формуванню соціальної 

компетентності, починаючи з молодшого шкільного віку, що є одним з актуальних завдань 

сучасної початкової ланки освіти. 

Кожна дитина є унікальною і неповторною, і наше з Вами завдання створити всі 

необхідні умови для її гармонійного розвитку. Я вважаю, що соціальна компетентність 

молодшого школяра є однією з важливих життєвих компетентностей дитини. Соціальна 

компетентність молодшого школяра – це здатність учня, що виявляється у відкритості до 

суспільства, навичках соціальної поведінки, готовності до сприймання соціально 

спрямованих інформаційних повідомлень, відповідальності перед іншими за свої вчинки та 
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вміння вибудовувати свою поведінку в середовищі поєднаної реальності (реальному і 

віртуальному)  відповідно до соціальних норм і суспільних цінностей. 

Сформована соціальна компетентність молодших школярів характеризує дитину як 

відкриту до суспільства особистість, що володіє навичками соціальної поведінки, готовністю 

до сприймання соціальних повідомлень, бажанням пізнати оточуючий світ. Стратегії 

соціальної поведінки, засвоєні в молодшому шкільному віці, можуть стати фундаментом 

розвитку повноцінної особистості. Тому необхідною умовою є цілеспрямована допомога 

педагогічних працівників та батьків молодших школярів у побудові ефективних поведінкових 

стратегій, а розвиток соціальної компетентності молодших школярів повинен стати одним із 

найважливіших напрямів роботи в початковій школі. 

Важливим на мою думку є те, що формування соціальної компетентності молодших 

школярів без різних інформаційно-комунікаційних технологій не буде ефективним, тому, що 

сьогодні кожна дитина не уявляє свого життя без різних гаджетів, Інтернет-простору та 

телебачення. Тому наше завдання використати сучасні інформаційно-комунікаційних 

технологій на користь для сприяння гармонійного розвитку дитини, а це можна зробити 

тільки навчивши дитину критично відбирати те, що вона переглядає чи чує, обов’язково 

роз’яснюючи дитині все побачене і почуте, встановлюючи певні часові межі для перебування 

школярів в мережі Інтернет чи перегляду телебачення. 

Щоб певним чином допомогти вчителям, соціальним педагогам, психологам, батькам 

або опікунам молодших школярів нами було розроблений електронний освітні ресурс, який 

називається «Сайт для педагогічних працівників і батьків молодших школярів» за 

посиланням –  http://www.teach-help.com.ua. 
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На нашому сайті розміщені 

методичні матеріали, які спрямовані на 

формування соціальної компетентності 

молодших школярів з використанням 

різних інформаційно-комунікаційних 

технологій, а саме: 

- тренінгові заняття з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- підбірка мультфільмів та роз’яснення їх позитивного психолого-педагогічного впливу 

на юного глядача; 

- презентації якими можна доповнити  позакласні тренінгові заняття; 

- вправи. 

Всі ці матеріали Ви можете використовувати, як в комплексі – проводячи тренінгові 

заняття зі школярами, так і кожну вправу, перегляд мультфільму окремо. 

Також, на основі наших матеріалів ви можете створювати свої так як, краще вас, ніхто 

не знає особливостей вашого класу та, зокрема, кожного вашого учня. 

Всі ці матеріали є безкоштовними і розміщені у вільному доступі на нашому сайті, про 

який я вже говорила, за посиланням за посиланням –  http://www.teach-help.com.ua. 

Сподіваюсь, що наші матеріали допоможуть вам у формуванні соціальної 

компетентності молодших школярів з використанням різних веб-ресурсів. 

Наш електронній освітній ресурс вдосконалюється за допомогою порад вчителів, 

соціальних педагогів, психологів батьків/опікунів молодших школярів. 

Також шановні колеги, анонсую вам посібник, який має назву «Формування 

соціальної компетентності молодших школярів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій», в якому розміщено методичні рекомендації щодо 

формування соціальної компетентності молодших школярів з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. Наші методичні матеріали були 

впроваджені у 5 школах та у 3 Інститутах післядипломної педагогічної освіти. 
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Посібник буде розміщено Електронну бібліотеку Національної академії педагогічних 

наук України у вільному доступі для всіх бажаючих. Посилання на посібник я 

розміщу в цій групі на початку жовтня.  Тож кому буде цікаво, беріть, користуйтесь, 

розробляйте на основі наших матеріалів, свої заняття. Дякую за увагу! 
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 – Сайт для педагогічних працівників і батьків молодших школярів. 

e-mail: vako88@ukr.net 
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