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У теперішній час можна спостерігати значне зростання потоку інформації в 

сучасному суспільстві й стрімкому розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), без яких уже не обходяться будь-які види діяльності людини. 

Інформаційні технології стають невід'ємною частиною життя сучасної людини, 

а розвиток  ІКТ - компетентності у дітей з порушенням зору є однією з головних 

завдань корекційно - розвиваючого навчання. 

 Володіння інформаційними технологіями ставиться в один ряд з такими 

якостями, як уміння читати й писати. Поряд із традиційним письмом дитина 

відразу починає освоювати клавіатурний набір тексту, роботу із цифровим 

мікроскопом, документ - камерою, інтерактивною дошкою, графічним 

планшетом. 

Порушення зору не повинно ставати причиною виключення людини з 

життя інформаційного суспільства. Учнів з порушенням зору необхідно не 

тільки знайомити з ІКТ технологіями, але й учити застосовувати грамотно ці 

технології у свій діяльності, сприяючи тим самим формуванню ІКТ – 

компетентності. 

У теперішній час для учня стає актуальною різнобічна пізнавальна 

діяльність, заснована на використанні різноманітної інформації, що відображає 

різні точки зору.  

Одним з основних положень нового стандарту освіти є формування 

універсальних навчальних дій, як найважливішого результату реалізації 

початкової освіти. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

принциповим чином збільшує можливості формування пізнавальних 

універсальних навчальних дій за рахунок розширення джерел інформації й 

комунікативних універсальних навчальних дій - за рахунок збільшення 

кількості учасників комунікацій й її форм.  

Важливо відзначити, що використання ІКТ в освітньому процесі 

початкової школи повинно бути спрямовано в першу чергу на інтенсифікацію 

процесу навчання, реалізацію ідей системно-дійового підходу, 

удосконалювання форм і методів навчання, що забезпечують перехід від 

механічного засвоєння учнями знань до оволодіння вміннями самостійно 

добувати нові знання. При цьому необхідно формувати власну точку зору, що 

відображає самостійність мислення, уміння вибудовувати переконливу 

аргументацію своєї позиції, чого неможливо зробити без розвитку 

інформаційної культури - здатності ефективно використовувати інформаційні 
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ресурси й засоби інформаційних комунікацій для повноцінного функціонування 

в інформаційному середовищі. 

Уміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй 

повсякденній діяльності або навчанні, уміння використовувати інформаційні 

ресурси стають пріоритетами сучасної освіти. 

Розглянемо більш детально складові ІКТ-компетентності для учнів 

початкової школи. 

ІКТ-компетентність для учнів початкової школи завжди є лише 

навчальною й розділяється на загальну й предметну. Загальна ІКТ-

компетентність є основою для формування базової, котра, у свою чергу, є 

необхідною для формування предметно-орієнтованої ІКТ-компетентності, а 

предметна дозволяє формувати ІКТ-компетентність молодших школярів при 

вивченні різних предметів, що входять у базовий навчальний план. 

Таким чином, під ІКТ-компетентністю молодших школярів будемо 

розуміти комплекс сформованих якостей особистості, пов'язаних з оволодінням 

інформаційними й комунікаційними компетенціями, що забезпечують 

готовність до адаптації у соціумі, ефективність у майбутній професійній 

діяльності в умовах інформатизації. 

Процес формування ІКТ-компетентності як складової інформаційної 

культури містить сукупність взаємозалежних компонентів: 

 мотиваційний - спонукання особистості до діяльності з 

інформацією; 

 когнітивний - система знань про інформацію, інформаційну 

діяльність і джерела інформації; 

 ціннісний - ціннісні орієнтації особистості на інформаційну 

діяльність; 

 діяльнісний - застосування знань як системи загальних 

інформаційних умінь і навичок при використанні засобів ІКТ для пошуку, 

переробці й зберіганню інформації; технологічні навички роботи з 

інформацією; 

 рефлексивно-оцінний - уміння проводити самоконтроль 

задоволеності інформаційною діяльністю, рефлексію результатів роботи з 

інформацією, взаємодії при передачі інформації, здатності до самоорганізації, 

складається з уміння оцінювати результати інформаційної діяльності, 

формувати власні навчальні дії, вибирати альтернативні способи вирішення 

навчальних завдань. 

У відповідності з окресленими компонентами ефективність формування 

ІКТ-компетентності в процесі навчання молодших школярів, забезпечується 

наступним комплексом педагогічних умов: 

- інформатизація навчального процесу; 

- встановлення гуманних відносин між його учасниками; 

- врахування індивідуальних особливостей в навчально-пізнавальній 

 діяльності; 

- забезпечення суб'єкт-суб'єктної взаємодії; 

- диференційований підхід. 
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Процес навчання в сучасній українській школі повинен формувати цілісну 

систему універсальних навчальних дій, а також досвід самостійної діяльності, 

тобто ключові компетенції, такі як: 

- інформаційна компетентність; 

- компетенції в сфері комунікативної діяльності; 

- технологічна компетентність; 

- ціннісно-змістові компетенції. 

Розглянемо більш докладно компетенції, за допомогою яких формується 

ІКТ-компетентність молодших школярів. 

1. Інформаційна компетентність - це сукупність знань, навичок та умінь, 

необхідних для ефективного використання комп’ютерних інформаційних 

технологій і систем.  

Інформаційна компетенція являє собою сукупність навиків інформаційної 

діяльності стосовно навчальних предметів в освітніх сферах, а також у 

навколишньому світі, володіння сучасними інформаційними засобами й 

інформаційними технологіями, способів пошуку, зберігання й отримання 

інформації. 

2. Компетенції в сфері комунікативної діяльності охоплюють способи 

взаємодії з навколишніми й віддаленими подіями та людьми; навички роботи в 

групі, колективі, розуміння особливостей використання формальних мов; 

знання сучасних засобів комунікації й найважливіших характеристик каналів 

зв'язку; володіння основними засобами телекомунікацій; знання етичних норм 

спілкування й основних положень інформаційної етики. 

3. Технологічна компетенція являє собою розуміння сутності 

технологічного підходу до організації діяльності; знання особливостей 

автоматизованих технологій інформаційної діяльності; уміння виявляти основні 

технологічні етапи вирішення завдання, володіння навичками виконання 

уніфікованих дій, що становлять основу різних інформаційних технологій. 

4. Ціннісно-змістові компетенції являють собою здатність сприймати 

наукові знання, усвідомлення цінності отриманих знань, вибирати цільові й 

значущі для себе спрямування інноваційного характеру, розуміння цінності 

пізнавальних дій, досягнення результатів у практичній діяльності. 

Література: 

1. Биков В. Ю., Лапінський В. В. Методологічні та методичні основи 

створення і використовування електронних засобів навчального призначення. 

Комп’ютер у школі та сім’ї. 2012. № 2 (98). С. 3–6. 

2. Дегтяренко Т. М. Поширення ідей упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у систему спеціальної освіти. Інформаційні 

технології і засоби навчання. 2015. № 2 (46). С.11-21. 

3. Запорожченко Ю. Г. Використання засобів ІКТ для підвищення якості 

інклюзивної освіти. Інформаційні технології в освіті. Херсон : ХДУ, 2013. 

№ 15. С. 138–145. 

 

 

 

 

 

31


