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Інформатика в даний час – одна з фундаментальних галузей наукового 

знання, що формує системно-інформаційний підхід до аналізу навколишнього 

світу, вивчає інформаційні процеси, методи і засоби отримання, перетворення, 

передавання, зберігання і використовування інформації, галузь практичної 

діяльності людини, яка пов'язана з використанням інформаційних технологій, 

що стрімко розвивається і постійно розширяється. Інформатика першою серед 

інших шкільних предметів вийшла на рівень профільної і рівневої 

диференціації змісту навчання на різних ступенях школи. Вона на практиці 

показала доцільність і ефективність застосування багатьох нових методів і 

форм навчання, спрямованих на реалізацію особистісно орієнтованого підходу 

до навчання, демократизації і гуманізації освіти. Сучасні тенденції розвитку 

інформаційних технологій, програми інформатизації шкіл, зміна комп'ютерної 

техніки приводять до необхідності застосування і розвитку нових методик 

викладання інформатики, підштовхують до реалізації нових форм навчання із 

застосуванням нових інформаційних технологій [1]. 

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 інформатична 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 для школярів, щоб успішно самореалізуватися у житті. Метою 

компетентнісно орієнтованого навчання інформатики є формування високого 

рівня інформаційної компетентності. 

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. 

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 може реалізуватися як 

дослідник, розкрити кращі сторони свого інтелекту, одержати 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.  

Зміст навчання інформатики, який визначено чинними програмами, 

відображає доступний для засвоєння учнями зміст відповідної наукової галузі. 

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.  

Інформаційна компетентність визначається предметними, галузевими і 

ключовими компетентностями і в її структурі виділяють такі компоненти [2]: 

 когнітивний: відображає процеси переробки інформації на основі 

мікрокогнітивних актів (аналіз інформації, що надходить, формалізація, 

порівняння, узагальнення, синтез з наявними базами знань, розробка варіантів 

використання інформації і прогнозування використання нової інформації і 

взаємодія її з наявними базами знань, організація зберігання і відновлення 

інформації в довгостроковій пам’яті); 

 ціннісно-мотиваційний: полягає в створенні умов, які сприяють 

входженню старшокласника у світ цінностей, що надають допомогу у виборі 

важливих ціннісних орієнтацій; характеризує ступінь мотиваційних спонук 

людини, що впливають на ставлення індивідів до роботи і до життя в цілому, 

виділяються чотири домінуючі типи спонук – до досягнень, приналежності до 

групи, володіння владою, компетентності; 



 техніко-технологічний: відображає розуміння принципів роботи, 

можливостей і обмежень технічних пристроїв, призначених для 

автоматизованого пошуку й обробки інформації; знання відмінностей 

автоматизованого і автоматичного виконання інформаційних процесів; уміння 

класифікувати задачі за типами з подальшим вирішенням і вибором певного 

технічного засобу залежно від його основних характеристик; включає: 

розуміння суті технологічного підходу до реалізації діяльності; знання 

особливостей засобів інформаційних технологій з пошуку, переробки і 

зберігання інформації, а також виявлення, створення і прогнозування можливих 

технологічних етапів з переробки інформаційних потоків; технологічні навички 

й уміння роботи з інформаційними потоками (зокрема, за допомогою засобів 

інформаційних технологій); 

 комунікативний: відображає знання, розуміння, застосування мов 

(природних, формальних) та інших видів знакових систем, технічних засобів 

комунікації в процесі передавання інформації від однієї людини до іншої за 

допомогою різноманітних форм і способів спілкування (вербальних, 

невербальних);  

 рефлексія: полягає в усвідомленні власного рівня саморегуляції 

особистості, за якого життєва функція самосвідомості полягає в самоврядуванні 

поведінкою особи, а також у розширенні самосвідомості, самореалізації. 
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