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Важливим методичним підходом до вивчення курсу інформатики є 

компетентнісно орієнтований підхід. Цей підхід забезпечує належну 

результативність навчання, а саме предметну інформатичну компетентність 

та наповнює відповідним змістом усі інші методичні підходи. 

Компетентнісний підхід спрямовується насамперед на формування в учнів 

самоосвітньої компетентності. Відповідно до цього кінцевим результатом 

навчання мають стати предметна інформативна та ключові компетентності, 

зокрема інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, 

математична, соціальна, громадянська, здоров’язбережувальна тощо.  

Нова українська школа має бути зорієнтована на формування тих умінь 

і компетентностей, які будуть необхідними дитині для успішної 

самореалізації у житті. Метою компетентнісно орієнтованого навчання 

інформатики є формування високого рівня інформаційної компетентності. 

Інформаційна компетентність забезпечує навички і досвід діяльності учня з 

інформацією, що міститься в навчальних предметах і освітніх галузях, а 

також в навколишньому світі. 

У результаті дослідження з’ясовано, що набуті учнями в результаті 

навчання компетентності надають їм змогу: пояснювати властивості 

інформації й закономірності інформаційних процесів; оволодіти основними 

методами наукового пізнання; розуміти наукові основи опрацювання 

відомостей, застосовувати основні поняття, пов’язані з алгоритмізацією 

опрацювання даних, управління об’єктами і процесами; бути готовим до 

активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства, стати в 

майбутньому не лише повноцінним членом такого суспільства, а й його 

творцем; використовувати набуті знання в подальшій навчальній та 

практичній діяльності в умовах інформаційного суспільства. 

Результати експерименту засвідчили, що компетентнісний підхід до 

навчання інформатики дозволяє: узгодити цілі, які поставлені вчителями, з 

власними цілями учнів; полегшити працю вчителя за рахунок поступового 

підвищення самостійності та відповідальності учнів у навчанні; 

розвантажити учнів не за рахунок механічного скорочення змісту навчання, а 

за рахунок індивідуальної самоосвіти; на практиці забезпечити єдність 

навчального та виховного процесів; підготувати учнів до свідомого і 

відповідального навчання тощо. 

Виходячи з поставленої мети, нами було розроблено методичний 

посібник для вчителів «Методика компетентнісно орієнтованого навчання 

інформатики в 10-ому класі». Викладання курсу інформатики на основі 

компетентнісного підходу вимагає від учителів володіння новітньою 

методикою навчання, яка суттєво відрізняється від традиційної й усталеної 

методики навчання інформатики у школі. Саме для опанування цієї методики 

й було розроблено посібник.  


