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Державна політика, здійснювана щодо безперервної освіти, вимагає 

всебічного дослідження різноманітних аспектів її реалізації, зокрема шляхів 
“забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної 
діяльності на різних ступенях освіти” [1, с. 5]. 

Однією із найменш досліджених є проблема реалізації взаємозв’язку у 
формуванні інформаційної культури між різними ланками навчання, 
особливо між компонентами системи початкової освіти. 

Серед наявних підходів до трактування поняття “інформаційна 
культура” ми обрали синтетичний, на основі якого описали трикомпонентну 
модель інформаційної культури особистості (суб’єктів навчання): 

1. Поняття інформатики як компонент інформаційної культури 
(інформація та інформаційні процеси, основні алгоритмічні структури, 
розуміння будови і функціонування персонального комп’ютера, розуміння 
сутності формалізації суджень, знання про метод математичного 
моделювання, семіотичні знання (знак, значення, мови, види мов), цілісне 
бачення світу, поняття про мови програмування). 

2. Методи пізнання (загальнопізнавальні вміння і навички): 
моделювати (будувати інформаційні моделі), інтерпретувати, 
систематизувати (структуризувати), планувати, семантизувати, 
алгоритмічні вміння, вміння логічно мислити, синтаксичні вміння). 

3. Уміння використовувати інформаційні технології (комп’ютерна 
грамотність): використання персонального комп’ютера як знаряддя, вміння 
користуватися різними програмно-педагогічними системами, вміння 
користуватися системами телекомунікацій) [2]. 

При такому універсальному підході забезпечується інваріантність 
змістових ознак розглядуваного поняття, його загальнокультурна роль, 
проективна сутність для всієї освітньої вертикалі (на кожному ступені 
навчання засвоюються одні і ті самі змістові елементи, різниця полягає лише 
в мові опису розглядуваного) та людинотворчий вектор. 

У зв’язку з цим, розроблена модель є змістовим орієнтиром для 
реалізації завдань формування інформаційної культури як для учня 
початкових класів, так для майбутніх їх вчителів. 

Зважаючи на те, що кожна технологічна революція ініціює особливий 
стиль наукового мислення, зауважимо, що поняття “інформаційна культура” 
є носієм нового, системного стилю мислення, проявами якого є оволодіння 
суб’єктами навчання тезаурусом понять, системно інформаційною картиною 
світу та методами пізнання (загальнопізнавальними вміннями та навичками). 

Учні початкових класів засвоюють названі змістові компоненти на 
інтуїтивно-практичному рівні, а для майбутніх вчителів обов’язковою є 
рефлексія виучуваного, аж до методологічного усвідомлення поняття 



“інформаційна культура” та спричинених нею особливостей пізнавального 
процесу. 

Сучасний стан формування інформаційної культури суб’єктів 
педагогічного процесу системи початкової освіти характеризується певною 
хаотичністю та невизначеністю. Здебільшого, і у початковій школі, і на 
педагогічних факультетах ці завдання вирішуються самотужки, а це нерідко 
породжує ряд суперечностей: 

- значний різнобій для педагогічних факультетів у змісті і виділеному 
часі для реалізації одних і тих самих навчально-виховних завдань; 

- змістова звуженість державних стандартів початкової освіти, де 
розглядається лише один компонент інформаційної культури – “комп’ютерна 
грамотність”, та й то в освітній галузі “Технології”; 

- масове творення “програм”, “концепцій”, “підручників”, які абсолютно 
не відповідають, а інколи і суперечать загальнодидактичним вимогам. 
Зокрема це програми без мети і результатуючих знань, навичок та умінь; 
концепції – конспективні календарі-плани; інтегровані підручники без 
жодного інтегрованого завдання, інтегровані підручники, змістом яких є 
еклектична суміш з різних навчальних предметів; підручники, структура 
яких не забезпечує оволодіння навчальним матеріалом і тощо. 

Позитивним, системотвірним, можна сказати революційним атрактором 
на цьому тлі є Наказ МОН № 96 від 28.02.2001 р., у якому вперше в Україні у 
варіативній частині навчального плану викристалізовано пропедевтичне 
вивчення інформатики. Слід сказати, що за всю новітню освітню історію 
більшої протидії і ворожості, яка спостерігалася до цих пір щодо 
пропедевтики інформатики у початковій школі нелегко знайти. І це при тому, 
що зарубіжний досвід пішов далеко вперед, що у сусідній Росії початкова 
інформатика закладена у державних стандартах і на сьогодні реалізується 
понад десятьма дидактико-методичними комплектами. Ось який там вибір 
для вчителя. Названа позиція деяких провідних учених нам здається дивною. 
Дивною тому, що навіть хімія і та проторює дорогу у початкову школу. І як 
треба не любити свій предмет, щоб обмежити неперервність його вивчення, 
скажімо сьомим класом. І немає чого дивуватися, що у проекті “Державних 
стандартів середньої освіти” інформатику віднесено до освітньої галузі 
“Технології”. “Все починається в житті з малого – з зернини хліб, з 
промінчика зоря...” Проігронувавши мале, одержимо великі негативні 
наслідки. 

З одного боку, зміст шкільної інформатики становить до 70 % “computer 
siens”, а, з іншого, − “теоретичну базу знань становлять лише уявлення” а не 
поняття. Відсутні у змісті і світоглядно-методологічні проблеми. Усе це у 
поєднанні із запереченням наскрізності вивчення інформатики з першого по 
дванадцятий клас і призвели її до підрядності “молотку та гвіздкам, пензлику 
та мольберту”. 

Однак, незважаючи ні на які перешкоди, інформатика як основний 
чинник формування інформаційної культури молодших школярів вже давно 
живе у початковій школі. 



Основні тенденції розвитку її змісту проаналізовано нами у статті [3] 
Нами розроблена система впровадження інформатики у початкову 

школу [4]. Назвемо її основні вузлові моменти. 
1. Інформатика в початкових класах повинна забезпечити формування 

початків інформаційної культури молодших школярів на основі 
трикомпонентної моделі, а це значить, що повинна бути забезпечена 
пропедевтика понять інформатики, формування комп’ютерної 
грамотності та специфічних способів загальнопізнавальної діяльності. 

В учнів повинні бути сформовані уявлення про: інформацію і основні 
інформаційні процеси; знак і значення; слово як різновид знаків, ім’я 
об’єктів, алгоритм як правило чи припис, певні об’єкти оточуючого 
інформаційного поля; різні форми подання інформації; сприйняття 
інформації органами відчуттів, що представлення об’єктів спеціально 
дібраним способом приводить до розв’язання тієї чи іншої задачі; алгоритми 
різної структури; знакові системи всіх навчальних предметів початкової 
школи та навколишньої дійсності; про дискету як зовнішній накопичувач 
інформації; вінчестер як внутрішній накопичувач інформації; виконавця; 
комп’ютерну програму. 

За період навчання у початковій школі молодші школярі повинні 
оволодіти початками комп’ютерної грамотності, вміннями ведення діалогу з 
комп’ютером, реалізувати його інструментальні функції. 

Запровадження комп’ютерів у 1-4 класи є особливо дискусійним, хоча 
для будь-якої людини, що має досвід спілкування з дітьми або проводила 
досліди навчання не викликає сумніву, що при цьому: 

- забезпечується оптимальне використання сензитивності вікового 
періоду молодших школярів; 

- збагачується їх особисте інформаційне поле; 
- створюється потужний мотиваційний підсилювач пізнавальної 

зацікавленості учнів 1-4 класів; 
- досягається “синергізм” педагогічних впливів на дитину, коли резонанс 

зорових (мультиплікаційних), звукових, зокрема музичних, впливів породжує 
максимальну ефективність засвоєння навчального матеріалу; 

- досягається значна оптимізація навчально-виховного процесу у 
початковій школі. 

Початкова школа завжди була лідером у впровадженні і 
контрольованому формуванні прийомів загальнопізнавальної діяльності. 
Однак, у сучасних стандартах недостатньо прослідковуються прийоми 
загальнопізнавальної діяльності, які випливають із сутнісного розуміння 
інформаційної культури. Зокрема, це: систематизація, моделювання, 
структурування, алгоритмізація, інваріанти знакової діяльності. 

2. Обов’язковим є пропедевтичне систематичне вивчення інформатики 
з першого по четвертий клас. 

Основна частина заперечень інформатики в початковій школі, пов’язана, 
на наш погляд, із нерозуміння сутності пропедевтики як підготовчого курсу. 



3. Здійснюється розв’язання завдань побудови інтегрованого 
навчального предмета. 

Інтеграційною основою курсу є інваріантні способи 
загальнопізнавальної діяльності, зокрема семіотичні. У роботі [4] нами 
доведено, що діяльність молодших школярів з керування комп’ютерними 
програмами в операційному плані є семіотичною і збігається з діяльністю 
щодо використання рідної мови, мов математики, образотворчого мистецтва, 
музики, танцю і т.д. 

4. Відбувається поєднання комп’ютерної та безмашинної навчальної 
діяльності. 

Унаслідок інтегративного підходу значна частина аспектів формування 
початків інформаційної культури молодших школярів здійснюється на основі 
спеціально сконструйованої системи пізнавальних завдань. 

Окрема група вправ є підготовчими до використання комп’ютера та 
слугують засобом кращого запам’ятовування вивченого. 

5. Обгрунтовується оптимальна доцільність використання програмно-
педагогічних засобів. 

На наш погляд, у зв’язку із суттєвими обмеженнями часу перебування 
молодших школярів перед екраном комп’ютера, використовувати його 
необхідно лише у випадках, коли максимально реалізуються дидактичні 
функції інформаційних технологій. 

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог роботи молодших школярів за 
комп’ютером повинна бути об’єктом постійного педагогічного контролю у 
школі та сім’ї. 

6. Здійснено конструктивно-проектувальне обґрунтування навчального 
матеріалу [6]. 

7. Розроблено новітню форму структурування навчального матеріалу у 
підручнику [7]. 

Експериментальне навчання підтвердило ефективність запропонованих 
підходів. 

Стосовно реалізації зазначеної системи, велику роботу проведено і в 
Уманському педагогічному університеті, у якому запроваджено розроблений 
нами спецкурс, де реалізуються теоретико-методичні основи підготовки 
майбутніх учителів. 
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