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Тютя Марина 

 

ФОРМУВАННЯ ІК КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

 

На сучасному етапі розвитку освіти наш час висуває нові вимоги до 

якості підготовки фахівців, і до інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання. Використання ІКТ має базуватися на засадах міжнародних 

відкритих стандартів та на сучасних освітніх технологіях для забезпечення 

підвищення якості навчання та розвитку в учнів і студентів 

компетентностей ХХІ століття (комунікативність, креативність, критичність 

мислення, робота у групі та ін.) та предметних компетентностей. 

Проблемами формування різних аспектів інформаційно-комунікаційної 

компетентності майбутніх вчителів початкових класів розкриті у роботах 

Г. П. Лаврентьєвої [1], Р. В. Моцика [2], О. В. Нікулочкіної [3], 

Л. Є. Пєтухової, [4], О. В. Суховірського [12], Л. Д. Ситникова [6], 

О. І. Шиман [7] та ін. 

В даний час налічується багато дисциплін, що дають фронтальні 

уявлення майбутнім вчителям початкових класів щодо того, як 

використовувати сучасні комп’ютерно-орієнтовані засоби у навчальному 

процесі та підвищувати свій професійний рівень, а саме: «новітні 

інформаційні технології та технічні засоби навчання», «методика 

інформатики», «інформаційна культура». Ці дисципліни формують певну 

основу інформаційної та інформатичної компетентності. 

Багато робіт науковців, які присвячуються навчанню вчителів 
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початкової школи, навичкам застосування ІКТ, використовують такі 

терміни, наприклад як «інформаційна компетентність», «інформатична 

компетентність», «інформаційно-комунікаційна компетентність» [6; 8]. 

Вони всі пов’язані між собою, і стосуються окремих аспектів 

використанням комп’ютера. 

Насамперед, інформаційну компетентність аналізують як «здатність 

до реалізації системного обсягу знань, умінь і навичок набуття та 

трансформації інформації у різних галузях людської діяльності для 

якісного виконання професійних функцій та усвідомленого передбачення 

наслідків своєї діяльності» [8, с. 183]. У цей же час застосовується й інше 

визначення, яке зв’язує поняття інформатичної компетентності з 

компетентністю у галузі інформатики [6]. 

Л. Д. Ситнікова орієнтуюється на особистісні якості вчителя, 

педагога й закономірність мотиваційної частини навчання, розкриває ІКТ-

компетентність вчителя початкових класів як особисту рису, що 

віддзеркалює готовність і здатність вчителя початкових класів 

застосовувати прийоми ІКТ у досягненні різних професійних цілей – 

вироблення умов для різностороннього розвитку особистості молодшого 

школяра в умовах інформаційного суспільства [6]. 

Інші науковці, такі як О. Шилова та М. Лєбєдєва, визначили ІКТ як 

здатність індивіда розв’язувати навчальні, життєві, фахові завдання з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій [4]. 

Для майбутніх учителів початкової школи вироблення ІКТ-

компетентності має прислухатися до потреби в покращенні загальної 

педагогічної культури майбутнього вчителя, розвивати його методичну, 

психологічну, педагогічну підготовку та фахове самовдосконалення, не 

забуваючи також і про галузь ІКТ технологій. Успішне поєднання у 

майбутній фаховій діяльності звичних методик навчання академічного 

матеріалу з найбільш ефективним використанням ІКТ буде мати свій 

результат підвищення принадності опрацювання наукового, навчального 

матеріалу з різноманітних дисциплін початкової школи, активізацію 

навчальної та пізнавальної діяльності школярів, саморозвиток учасників 

навчального процесу [4; 5; 6]. 

Інформаційно-комунікативна компетентність має свої складники і у 

сучасному розумінні відносить такі компоненти:  

 технічний компонент, він має на увазі знання про принципи 

побудови локальної мережі, вмінням налаштувати та підключати 

персональний комп’ютер до локальної мережі, до мережі Інтернет; вміти 

тестувати зв’язок в комп’ютерній мережі, знаходити та виправляти 

помилки у конфігуруванні мережі; 

 технологічний компонент базується на наявності комплексу 

знань і вмінь, які необхідні для знаходження інформації з навчальною 
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метою, для реалізації дидактичних цілей; 

 інформаційний компонент, забезпечує сприймання та усвідом-

лення інформації, знайденої за допомогою різноманітних інформаційних 

ресурсів. Важливою частиною інформаційного компоненту є навички 

критично аналізувати інформацію, очищувати її, відрізняти й відхиляти ту, 

яка є неправдивою, некоректною, й несумісною з навчальним контентом; 

 правовий компонент – в цьому випадку потрібно приділяти 

особливу увагу створенню правової складової інформаційно-комуніка-

ційної компетентності у вчителів, що базується на знаннях правових норм 

з використанням програмно-інформаційних ресурсів, законів чинних 

стандартів та нормативних положень для використання у навчально-

виховному процесі комп’ютерно-орієнтованих засобів; 

 ціннісний [5]. Тут можна виокремити ці компоненти у складі ІКТ, 

професійних якостях вчителя початкових класів, але вони набувають 

особливого змісту, який притаманний даному типу професійної діяльності. 

Новітній підхід до ІКТ-компетентності виокремлює в її  

складі педагогічну та інформаційно-комунікаційно-технологічну складову. 

Педагогічна складова відносить різноманітні аспекти створення і 

використання інформаційних та дидактичних і навчально-методичних 

матеріалів, які відносяться до їх оцінювання, раціонального вибору і 

застосування, розуміння їх ролі і місця у навчальному процесі. 

До ІКТ-складової заносять техніко-технологічні аспекти професійної 

діяльності вчителя, які обіймають здатність до встановлення, вибору і 

використання різноманітних компонентів новітнього комп’ютерного 

обладнання та належного програмного забезпечення; проектування 

технологічного забезпечення класу; застосування різноманітних типів 

сучасних технологій, а саме інформаційних баз даних, електронних фондів 

бібліотек, сервісів Інтернет, та інших; здійсненні різноманітних стратегій 

оцінювання в навчальному проціесі за допомогою засобів ІКТ та інші [6]. 

Завдання сучасного вчителя початкової школи – не лише дати знання 

відповідно до навчальної програми, але сформувати в учнях життєво 

важливі навики роботи з інформацією: пошуку, збирання та опрацювання 

необхідних даних і відомостей, вміння ефективно взаємодіяти, зберігати та 

презентувати результати своєї роботи [8]. 
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Фахрідінов Айбек 

 

ВІДМІННОСТІ ОПОЗИЦІЇ ЯК ПОЛІТИЧНОГО ІНСТИТУТУ  

ТА ОПОЗИЦІЇ ЯК ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОТЕСТУ 

 

Одним з найпоширеніших способів дослідження політичної опозиції 

є створення її типологій. При цьому слід зазначити, що переважна 

більшість типологій або являє собою біполярну дихотомію (активна – 

пасивна, легальна – нелегальна), або розроблювалися на основі критерію, 

що не належить до сутності самого інституту політичної опозиції 

(консервативна, ліберальна, соціалістична, права, ліва, центристська). 

До числа важливих з числа можливих типологій ми можемо віднести 

протиставлення системної та позасистемної опозицій, оскільки остання не 


