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Вступ. Одним із напрямів модернізації освіти є його інформатизація, під 

якою розуміється забезпечення сфери освіти методологією і практикою 

використання засобів інформаційних технологій, орієнтованих на досягнення 

цілей навчання. У зв'язку з цим різко зросли вимоги до інформаційної 

компетентності особистості, як одного з важливих структурних компонентів 

професійної компетентності. Інформаційна компетенція передбачає вміння: 

самостійно працювати з інформацією, шукати, вибирати, аналізувати й 

оцінювати, організовувати, представляти, передавати її; моделювати, 

проектувати об'єкти і процеси, у тому числі під час взаємодії з іншими, 

відповідально реалізовувати свої плани, приймати рішення і діяти в 

непередбачених ситуаціях, учитися упродовж життя. Сформованість цієї 

компетентності в учнів основної школи – найважливіша умова розвитку 

сучасної ефективної високотехнологічної економіки.  

Нормативною базою для вирішення проблеми інформатизації 

виступають: Закон України «Про освіту», державна національна програма 

"Освіта. Україна ХХІ століття", Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на 2012–2021 роки та ін. У зв'язку з цим різко зросли вимоги до 

інформаційної компетентності особистості, як одного з важливих структурних 

компонентів професійної компетентності. Людині потрібні сформовані навички 

ефективної взаємодії з інформаційним середовищем, уміння використовувати 

надані можливості, і певний рівень інформаційної культури і культури 

поведінки в інформаційному середовищі. Інформаційне середовище спонукає 



користувача постійно оцінювати свої знання, уміти співвідносити моделі знань 

й інформації.  

У свою чергу, це не може не стимулювати процеси, що завершуються 

отриманням нових знань. Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, 

ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у 

виконанні соціальних, виробничих та економічних завдань. Виконання цих 

завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, 

умінь самостійно здобувати нові знання та розв'язувати проблеми, 

орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі 

реформування сучасної загальноосвітньої школи, головне завдання якої — 

підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у 

конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях.  

Тому актуальним завданням сучасної школи є реалізація 

компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає спрямованість 

освітнього процесу на формування і розвиток ключових компетенцій 

особистості. Результатом такого процесу має бути сформованість загальної 

компетентності людини, яка включає сукупність ключових компетенцій і є 

інтегрованою характеристикою особистості. 

Матеріали та методи.  Інформатика розглядається як одна з 

фундаментальних галузей наукових знань, яка формує системно-інформаційний 

підхід до аналізу оточуючого світу, яка вивчає інформаційні процеси, методи і 

засоби отримання, перетворення, передавання, зберігання та використання 

даних; як пов'язана з використанням інформаційних технологій сфера 

практичної діяльності людини, що бурхливо розвивається і постійно 

розширюється. Озброєння учнів засобами ефективного пошуку, зберігання, 

перетворення даних на основі використання ІКТ сприяють підвищенню 

продуктивності навчальної діяльності, а визначення їх впливу на технологію 

розвитку продуктивних сил суспільства, зміни характеру праці людини, сприяє 

формуванню сучасної інформаційної картини світу. Компетентнісно 

орієнтований підхід до навчання має спиратися на сучасні інноваційні 



методи ведення уроків. 

Результати та обговорення. Інформаційна компетентність (і її база – 

інформаційна грамотність) у найбільш прогресивних моделях сучасної школи 

застосовується в усьому освітньому процесі, у різних предметах і формах 

навчальної і виховної діяльності. У зв'язку з цим перед системою освіти нині 

стоїть завдання зміни моделі використання ІКТ в освітніх установах: перехід 

від моделі "комп'ютерний клас для викладачів інформатики" до моделі, у якій 

ІКТ активно використовуються у викладанні всіх дисциплін, будучи 

інструментом перебудови всього навчального процесу. Навчання інформатики 

сприяє формуванню комп'ютерної грамотності, розвитку комп'ютерної 

освіченості, закладанню основ комп'ютерної культури та на їх основі 

формування інформатичної компетентності. 

Інтегративним показником становлення зазначених здатностей, який має 

особистісне спрямування, є інформаційна компетентність (ІК). Серед 

численних підходів до визначення компетентності у сфері ІКТ виділимо окремі, 

а саме: 

 інформаційна компетентність включає вміння самостійно шукати, 

аналізувати, відбирати необхідні дані й відомості, організовувати, 

перетворювати, зберігати та передавати їх за допомогою реальних об'єктів та 

інформаційних технологій; 

 інформатична компетентність — інтегроване утворення 

особистості, що віддзеркалює її здатність до визначення інформаційної 

потреби, пошуку відомостей і ефективної роботи з ними в усіх їх формах і 

представленнях, здатності щодо роботи з комп'ютерною технікою й 

телекомунікаційними технологіями і здатності щодо застосування останніх у 

навчальній, професійній діяльності та повсякденному житті; 

 мотивація, потреба й інтерес до отримання знань, умінь і навичок у 

галузі технічних, програмних засобів й інформації, сукупність суспільних, 

природних і технічних знань, що відображають систему сучасного 

інформаційного суспільства; знання, що складають інформативну основу 



пошукової пізнавальної діяльності; способи і дії, що визначають операційну 

основу пошукової пізнавальної діяльності; досвід пошукової діяльності у сфері 

програмного забезпечення і технічних ресурсів; досвід відносин "людина — 

комп'ютер". 

ІК визначається предметними, галузевими і ключовими 

компетентностями і включає три основних компоненти: 

 інформаційно-аналітичний — визначає компетентності, що 

стосуються ефективної роботи з інформаційними ресурсами у різних їх формах 

і представленнях; 

 комп'ютерно-технологічний — визначає компетентності, що 

стосуються ефективної роботи із сучасними комп'ютерними засобами і 

програмним забезпеченням; 

 процесуально-діяльнісний — визначає компетентності, що 

стосуються використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій під 

час роботи з інформаційними ресурсами і розв'язування різноманітних задач як 

самостійно, так і шляхом організації ефективної групової (командної) взаємодії. 

Інформаційна компетенція передбачає вміння:  

 самостійно працювати з інформацією, шукати, вибирати, 

аналізувати й оцінювати, організовувати, представляти, передавати її;  

 моделювати, проектувати об'єкти і процеси, у тому числі під час 

взаємодії з іншими, відповідально реалізовувати свої плани, приймати рішення 

і діяти в непередбачених ситуаціях, учитися упродовж життя.  

Сформованість цієї компетентності в учнів середньої школи – 

найважливіша умова розвитку сучасної ефективної високотехнологічної 

економіки. 

Основні тенденції розвитку цієї освітньої моделі в нашій країні 

відповідають світовим:  

 скорочується обсяг освоюваних школярами рутинних 

технологічних знань і вмінь, пов'язаних зі специфікою використання засобів 

інформатизації. Школярі знайомляться з інтуїтивно зрозумілими засобами 



стандартного інтерфейсу, після чого специфічні особливості для конкретних 

програмними середовищами і технічними пристроями освоюються ними 

самостійно в ході застосування;  

 передбачається розвантаження вивчення інформатики і 

інформаційних технологій у рамках окремого предмета за рахунок практичного 

відпрацювання умінь і навичок (як пов'язаних із застосуванням комп'ютерів, 

так і "безмашинних").  

Перший досвід дослідницької діяльності, спрямованої на одержання 

нової інформації, школярі здобувають вже на уроках інформатики в другому 

класі. Під час організації цієї роботи в початковій школі необхідно враховувати 

вікові психолого-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. 

Бажання досліджувати виникає тоді, коли об'єкт викликає інтерес. Завдання 

вчителя – підвести дитину до ідеї, у якій вона максимально реалізується як 

дослідник, розкриє кращі сторони свого інтелекту, одержить нові корисні 

знання, уміння й навички. Мистецтво педагога й полягає в тому, щоб 

допомогти школяру зробити такий вибір, який він вважав би своїм.  

Компетентності з ІКТ передбачають здатності: 

 застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в навчанні й 

повсякденному житті; 

 раціональне використання комп'ютера й комп’ютерних засобів під 

час розв’язування задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, подаванням та передаванням; 

 будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою 

засобів ІКТ; 

 давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної 

діяльності. 

Життя вимагає і від учня, і від учителя самостійного отримання 

інформації і вміння обробляти її і застосовувати на практиці. Цілком можна 

перефразувати: «Хочеш жити – вмій вчитися!». Відповідно до програми 

розвитку школи виділено низку пріоритетних завдань. Це: активізація навчання 



через практичну діяльність учня, здійснення особистісно-орієнтованого підходу 

до учнів, формування ключових компетенцій особистості, необхідних їй у 

реальному житті.  

Висновки.  Інформатика – це той предмет, де найбільшою мірою 

навчання для учнів перетворюється на захоплюючу діяльність, адже саме на 

цих уроках вони вчаться шукати, подавати, обробляти, передавати інформацію. 

Формуючи інформаційну компетентність учнів, забезпечується розвиток 

компетентності їх особистості та підготовка до успішного життя в сучасному 

суспільстві.  


