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АНОТАЦІЯ 

Андрієвська В. М. Теоретичні і методичні засади підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній діяльності. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» (015 – 

Професійна освіта). – Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2019.  

Дисертація присвячена проблемі підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) у професійній діяльності. Наукова новизна і теоретичне 

значення отриманих результатів дослідження полягає у тому, що вперше 

розроблено модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

використання ІКТ у ракурсі реалізації Концепції Нової української школи і 

впровадження нового Державного стандарту початкової освіти (модель 

містить цільову, змістово-діяльнісну, результативно-оцінювальну складові); 

розроблено навчально-методичне забезпечення зазначеної моделі 

(монографія; навчально-методичні посібники; навчально-методичні 

матеріали до модулів дисциплін, до викладу тем; навчально-методичне 

забезпечення майстер-класів; електронні навчально-методичні ресурси); 

визначено й теоретично обґрунтовано сутність і структурні компоненти 

готовності майбутнього учителя початкової школи до використання ІКТ 

(мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-

оцінний); розроблено критерії (мотиваційний, когнітивний, операційно-

діяльнісний та рефлексивний), показники, а також діагностичний апарат для 

визначення рівня сформованості готовності майбутнього учителя початкової 

школи до використання ІКТ у професійній діяльності; визначено специфіку 

використання ІКТ у професійній діяльності вчителя початкової школи на 

сучасному етапі її модернізації, а саме, спрямованість на формування 



  

метапредметних ІКТ-умінь учнів; виокремлено види метапредметних ІКТ-

умінь учнів (інформаційно-аналітичні, інструментальні, поведінкові вміння в 

цифровому світі, комунікативні), етапи (пропедевтичний, практичний, 

перспективний), методи, засоби їх формування в освітньому процесі 

початкової школи; уточнено концептуальні засади підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності 

(принципи підготовки вчителя до зазначеної діяльності); етапи 

інформатизації вітчизняної початкової освіти (експериментальний етап, етап 

інтеграції ІКТ у процес навчання базових дисциплін, етап становлення 

дисципліни «Інформатика» як самостійного навчального предмету 

початкової школи та включення його до інваріантної складової базового 

навчального плану, етап наскрізного застосування ІКТ у начальному процесі 

в рамках усіх освітніх галузей); ключові напрями використання ІКТ на 

кожному етапі; подальшого розвитку набули питання практичної реалізації 

інноваційних ІКТ-орієнтованих методів навчання у початковій школі з 

опорою на персональні ІТ-пристрої. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

тому, що: створена модель підготовки майбутніх учителів початкової школи 

до використання ІКТ у професійній діяльності готова для впровадження в 

освітній процес закладів вищої педагогічної освіти.  

Розроблено й апробовано навчально-методичне забезпечення 

зазначеної моделі, а саме: навчально-методичний комплекс дисципліни 

«Інноваційні застосування ІКТ у початковій школі»; навчально-методичний 

комплекс для забезпечення майстер-класів (майстер-клас «Підготовка і 

реалізація STEM-проекту», майстер-клас «Підготовка і проведення STEM-

уроку», майстер-клас «Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у 

мейкер-просторі»); модулі «ІКТ-інструментарій сучасного вчителя», 

«Інновації у педагогічному ІКТ-інструментарії», «Медіаресурси у 

професійній діяльності вчителя початкової школи» (навчальна дисципліна 

«Педагогічні інформаційні технології та технології початкової школи»); 



  

навчально-методичні матеріали для поглиблення змісту навчальних 

дисциплін: «Використання ІКТ у розрізі завдань Нової української школи» 

(до курсу «Загальні основи педагогіки»); «Психофізіологічні особливості 

дітей нового покоління» (до курсу «Психологія»); «Новітні ІКТ-орієнтовані 

концепції навчання» (до курсу «Дидактика»). Оновлено завдання 

педагогічної практики, удосконалено тематику курсових робіт, 

індивідуально-дослідницьких завдань, рефератів для студентів факультету 

початкового навчання. Зазначене навчально-методичне забезпечення 

знайшло відображення в опублікованих: монографії, статтях, а також 

навчально-методичних посібниках для студентів закладів вищої педагогічної 

освіти. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди (довідка № 01/10-342 від 13.04.2018 р.), Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії (довідка № 172 від 12.04.2018 р.), 

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені 

Григорія Сковороди (довідка № 290 від 27.03.2018 р.), Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (довідка №1/400 від 

03.05.2018 р.), Харківської гуманітарно-педагогічної академії (довідка № 01-

13/375 від 23.05.2018 р.), Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського (довідка №1182/15 від 25.05.2018). 

Теоретичні положення та практичні напрацювання можуть бути 

використані фахівцями освітньої галузі, педагогами-науковцями, 

методистами, викладачами у процесі викладання педагогічних, методичних, 

інформатичних дисциплін на факультеті початкового навчання закладів 

вищої педагогічної освіти; застосовуватися у підготовці спецкурсів, 

підручників, методичних посібників і рекомендацій; студентами при 

виконанні індивідуальних навчально-дослідницьких завдань, при написанні 

курсових, магістерських робіт, під час проходження педагогічної практики; 



  

педагогічними працівниками системи післядипломної педагогічної освіти, у 

дистанційному навчанні, у післядипломній педагогічній освіті.   

Встановлено, що використання ІКТ у професійній діяльності вчителя 

початкової школи нерозривно пов’язано з процесом інформатизації 

початкової школи. Виокремлено експериментальний етапи інформатизації 

початкової школи, який характеризується уведенням пропедевтичного курсу 

інформатики; етап інтеграції ІКТ у процес навчання базових дисциплін 

початкової школи; етап становлення дисципліни «Інформатика» як 

самостійного навчального предмету початкової школи; етап наскрізного 

застосування ІКТ у начальному процесі початкової школи в рамках усіх 

освітніх галузей. Визначено інноваційний напрям застосування ІКТ у 

професійній діяльності вчителя початкової школи: використання ІКТ як 

інструменту формування якісно нових умінь учнів – універсальних, 

орієнтованих на саморозвиток і самовдосконалення особистості, на 

забезпечення її успішності у подальшому навчанні й життєдіяльності в 

інформатизованому суспільстві – метапредметних ІКТ-умінь. Виокремлено 

та схарактеризовано види метапредметних ІКТ-умінь учнів: інформаційно-

аналітичні (уміння зчитувати інформацію, представлену в різних видах; 

оцінювати змістову цінність інформації; піддавати аналізу достовірність 

інформації та її джерело); інструментальні (уміння використовувати 

ефективні прийоми пошуку інформації; опрацьовувати різнотипну 

інформацію; групувати інформацію за певною ознакою, впорядковувати її за 

зростанням або спаданням виділеної ознаки, структуровано зберігати й 

накопичувати; подавати інформацію в різних видах); поведінкові уміння у 

цифровому світі (уміння дотримуватись правил безпеки в мережі; коректно 

використовувати інформацію; створювати власний образ у мережі та власну 

репутацію, розуміючи суть і значущість цифрового сліду; безпечно 

використовувати персональні ІТ-пристрої); комунікативні (доречно 

використовувати різні способи Е-спілкування; використовувати програмні 

інструменти для підтримки діалогу в мультимовному просторі; 



  

дотримуватися етики Е-спілкування; сприймати почуття й думки інших 

учасників спілкування, будувати позитивний діалог). Визначено етапи 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів початкової школи: 

пропедевтичний (1 клас), практичний (2-3 клас), перспективний (4 клас), а 

також методи і засоби, використовувані на кожному етапі. Розкрито сутність 

готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ, 

визначені і розкриті її компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний. У роботі обґрунтовано 

дидактичні основи підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності. Ефективність підготовки 

вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності 

забезпечується урахуванням загально-дидактичних принципів (науковості, 

системності, наступності, систематичності й послідовності, зв’язок теорії з 

практикою, зв’язок навчання з актуальними проблемами, ініціативності), а 

також специфічних принципів (інноваційності, орієнтації на освітні медіа-

ресурси, опори на педагогічний і дослідницький інструментарій 

персональних ІТ-пристроїв). Розроблена й теоретично обґрунтована 

структурно-функціональна модель підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності. Модель 

містить цільову, змістово-діяльнісну, результативно-оцінювальну складові. 

Розгортання зазначеної підготовки вимагає реалізації послідовності етапів 

(базового, основного й продуктивно-коригувального), кожен з яких 

розширює і поглиблює отримані знання, сформовані вміння і навички 

майбутніх вчителів початкової школи; передбачає формування й розвиток 

мотивації майбутніх учителів до використання ІКТ, переконань майбутнього 

вчителя у цінності формування якісно нових умінь учнів молодшого 

шкільного віку. Розроблено та апробовано навчально-методичне 

забезпечення моделі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності. Теоретичний і навчально-

методичний рівні розробки моделі підготовки майбутнього вчителя 



  

початкової школи до використання ІКТ забезпечують можливість її 

впровадження в освітній процес у закладах вищої педагогічної освіти, які 

здійснюють професійну підготовку майбутніх вчителів початкової школи. 

Виконано експериментальну перевірку ефективності розробленої моделі 

підготовки майбутніх вчителів початкової школи на базі Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Мета експерименту – 

перевірка гіпотези, яка полягає у тому, що ефективність підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності забезпечується впровадженням розробленої структурно-

функціональної моделі зазначеної підготовки, передбачає формування 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного, 

рефлексивно-оцінного компонентів готовності майбутнього вчителя 

початкової школи на основі певних принципів його підготовки і передбачає 

реалізацію послідовності етапів – базового, основного й продуктивно-

коригувального. Експериментальна робота проводилася в чотири етапи: 

підготовчий, констатувальний, формувальний і контрольний. Розроблено 

критерії (мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, 

рефлексивний) готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ, а також показники зазначених критеріїв і діагностичний 

апарат для визначення рівня досліджуваної готовності. Визначено й 

охарактеризовано рівні сформованості готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності (низький, 

середній, достатній, високий). Діагностичний апарат для з’ясування рівня 

зазначеної готовності включає спостереження, анкетування, опитування, 

тестування, контрольні роботи, аналіз продуктів навчально-пізнавальної 

діяльності студентів – результатів виконання індивідуальних навчально-

дослідних завдань, STEAM-розробок, матеріалів педагогічної практики. 

Описано хід проведення педагогічного експерименту, проведено 

статистичний аналіз його результатів. Показано, що впровадження 



  

розробленої моделі позитивно позначається на ефективності формування 

готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності.  

Ключові слова: початкова школа, використання ІКТ, метапредметні 

ІКТ-уміння, формування метапредметних ІКТ-умінь, майбутній учитель, 

модель підготовки вчителя початкової школи. 
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Andriievska V. M. Theoretical and Methodological Bases for Training 

Future Primary School Teachers to Use ICT in Their Professional Activities. 

- Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  

Thesis for a Doctor’s Degree in Pedagogical Science in specialty 13.00.04 –  

Theory and Methods of Professional Education (015 – Professional Education). 

H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. Kharkiv, 2019. 

The thesis is devoted to the problem of training future primary school 

teachers to use ICT in their professional activities. The scientific novelty and the 

theoretical significance of the results of the research are in the fact that for the first 

time the model of future primary school teacher’s training to use ICT in the 

context of realization of the Concept of the New Ukrainian School and the 

introduction of the new State Standards for Primary Education was developed (the 

model contains objective, content-activity, productive-evaluative components); the 

educational and methodological provision of the model was worked out (a 

monograph, educational and methodological manuals, educational and 

methodological materials for modules of the disciplines, for topic presentations, 

workshop educational and methodological support, electronic educational and 

methodological resources); the essence and structural components of future 

primary school teacher’s readiness to use ICT are determined and theoretically 

substantiated (they are: motivational-value, cognitive, operational activity, 

reflexive-evaluative components); the criteria (motivational, cognitive, 

operational-activity and reflexive), indicators, and diagnostic apparatus for 

determining the level of formation of future primary school teacher’s readiness to 

use ICT in their professional activities were developed; the specific features of 

using ICT in primary school teacher’s professional activities at the present stage of 

school modernization, especially those which are aimed at the formation of pupils’ 

meta-subject ICT skills were determined; pupils’ meta-subject ICT skills 

(information and analytical skills, instrumental skills, behavioural skills in the 

digital world, communicative skills), stages (propaedeutic, practical, perspective), 



  

methods, means of their formation in primary school educational process were 

singled out; the conceptual bases of preparation of a future primary school teacher 

to use ICT in professional activities (the principles of training teachers for the 

specified activity) were specified; the stages of the national primary education 

computarization (the experimental stage; the stage of integrating ICT into the 

process of teaching basic primary school subjects; the stage at which the subject 

“Computer Science” became an independent primary school subject and was 

included into the invariant component of the basic curriculum; the stage of a 

comprehensive use of ICT during the educational process within all educational 

branches) were specified; the key trends of using ICT at each of the stages; the 

issues of practical realization of innovative ICT-oriented methods of primary 

school teaching using personal IT-devices were developed further.  

The practical significance of the research results is that the developed model 

of future primary school teachers’ training to use ICT in the professional activities 

is ready to be introduced into the educational process of higher pedagogical 

educational establishments. 

The educational and methodological provision for the specified model was 

developed and tested. It includes: educational and methodological complex of the 

subject “Innovative Use of ICT in Primary School”; educational and 

methodological complex for workshops (workshop “STEM-project Preparation 

and Implementation”, workshop “STEM-lesson Planning and Teaching”, 

workshop “The Organization of Pupils’ Educational and Cognitive Activity in 

Maker Space”); modules “Modern Teacher’s ICT-tools”, “Media Resources in 

Primary School Teachers’ Professional Activities” (subject “Pedagogical 

Information Technologies and Technologies of Primary School”); educational and 

methodological materials for enhancing the content of disciplines: “Using ICT in 

the Context of Tasks Set by the New Ukrainian School (for the course 

“Fundamentals of Pedagogy”); “Psycho-physiological Features of Children of the 

New Generation” (for the course “Psychology); “The Newest ICT-Oriented 

Learning Concepts” (for the course “Didactics”). The tasks for pedagogical 



  

practice were updated, the topics of course papers, individual research tasks, 

abstracts for students of the Faculty of Primary Education were renewed. The 

above-mentioned educational and methodological provision was reflected in a 

published monograph, articles as well as educational and methodological manuals 

for students of higher pedagogical educational establishments. 

The results of the research were introduced into the educational process of 

H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (Certificate № 01/10-

342 issued on 13.04.2018 р.), Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy 

(Certificate № 172 issued on 12.04.2018 р.), Pereiaslav-Khmelnytstskyi Hryhorii 

Skovoroda State Pedagogcial University (Certificate № 290 issued on 27.03. 

2018), Zhytomyr Ivan Franko State University (Certificate №1/400 issued on 

03.05.2018 р.), K. D. Ushynsky South Ukrainian National Pedagogical University 

(Certificate №1182/15 issued on 25.05.2018). 

Theoretical provisions and practical ideas can be used by specialists of the 

educational branch, teachers-scientists, methodologists, practicing teachers in the 

process of teaching pedagogical, methodological, information disciplines at the 

Faculty of Primary Education of higher pedagogical educational institutions. They 

can also be used for the preparation of special courses, textbooks, methodological 

and educational manuals and recommendations; can be used by students while 

doing individual educational-research tasks, working at course papers, for writing 

master's theses, while having pedagogical practice. The materials can be used by 

educators working in the system of postgraduate pedagogical education, in 

distance learning, in postgraduate pedagogical education. 

It has been stated that using ICT in the professional activities of primary 

school teachers is intrinsically linked with the process of primary school 

computerization. The following stages of computerization were singled out: the 

experimental stage of primary school computerization, characterized by 

introducing a propaedeutic course of computer science; the stage of integrating 

ICT into the process of teaching basic primary school subjects; the stage at which 

the subject “Computer Science” became an independent primary school subject; 



  

the stage of a comprehensive use of ICT during the educational process within all 

educational branches. The innovative trend of using ICT in the professional 

activities of primary school teachers was determined. ICT should be used as a tool 

for the formation of qualitatively new pupils’ skills. Those are universal skills, 

focused on a child’s self-development and self-perfection, on ensuring his / her 

success in further education and life in the information society – meta-subject ICT 

skills. The types of pupils’ meta-subject ICT skills were distinguished and 

characterized. They are: information and analytical (ability to read information 

presented in different ways; assess the content value of information; analyze the 

reliability of information and its source); instrumental skills (ability to use the 

effective methods of information search; to process various types of information; 

group information in accordance with various characteristics; to range it 

depending on whether characteristics are ascending or descending, to store and 

accumulate it in a structured way; to produce information in different ways); 

behavioural skills in a digital world (the abilities to adhere to safety rules in the 

network, to use mobile devices safely, to create a personal image and reputation 

on the web understanding the essence and significance of a digital footprint, to use 

information correctly); communicative skills (ability to use different forms of E-

communication; to use programme instruments to keep a dialogue in a 

multilingual space; to adhere to the ethics of electronic communication; to 

understand feelings and thoughts of other participants of communication, to create 

a positive dialogue). The stages of formation of meta-subject primary 

schoolchildren’s ICT skills were determined. They are: propaedeutic (year 1), 

practical (years 2-3), perspective (year 4). Methods and tools used at each stage 

were worked out. The essence of future primary school teacher’s readiness to use 

ICT was revealed. Its components were determined and clarified. They are: 

motivational-value, cognitive, operational activity, reflexive-evaluative 

components. The didactic principles of future primary school teacher’s preparation 

to use ICT in professional activities were substantiated in the work. The efficiency 

of primary school teacher’s preparation to use ICT in professional activities is 



  

ensured by considering general didactic principles (the principles of scientific 

character, the principle of systematic character, the principle of successive 

character, the principle of systematicity and continuity, the principle of connection 

of theory with practice, the principle of connection of learning with actual 

problems, the principles of initiative) as well as specific principles (the principle 

of innovation, the principle of orientation at educational media resources, the 

principle of reliance on pedagogical and research tools of personal IT devices). 

The structurally-functional model of future primary school teacher’s 

preparation to use ICT in professional activities was developed and theoretically 

substantiated. The model contains objective, content-activity, productive-

evaluative components. The development of the above-mentioned preparation 

requires the implementation of a sequence of stages (basic, main and productive-

correction stages), each of which expands and deepens the gained knowledge, the 

formed skills and habits of future primary school teachers; provides for the 

formation and development of future teachers’ motivation to use ICT, future 

teachers’ belief in the value of formation of qualitatively new abilities of junior 

primary school pupils. The educational and methodological provision of the model 

of future primary school teachers’ training was developed and tested. The 

theoretical and methodological levels of the development of a model of future 

primary school teachers’ training to use ICT provide an opportunity of its 

implementation into the educational process of higher pedagogical educational 

establishments which carry out professional training of future primary school 

teachers. The experimental verification of the efficiency of the developed model 

of future primary school teachers’ training was done on the base of H.S.Skovoroda 

Kharkiv National Pedagogical University, Khmelnytskyi Humanitarian-

Pedagogical Academy. The purpose of the experiment was to test the hypothesis 

that the efficiency of future primary school teachers’ training to use ICT in 

professional activities is ensured by the introduction of the developed structural 

and functional model of the outlined preparation, provides the formation of 

motivational-value, cognitive, operational activity, reflexive-evaluative 



  

components of future primary school teachers’ readiness on the basis of certain 

principles of his / her training and involves the implementation of a sequence of 

stages – the basic, main and productive-correction stages. The experimental work 

was done in four stages. They are: the preparatory stage, the stating stage, the 

formative stage and the stage of control. The criteria (motivational, cognitive, 

operational-activity, reflexive) of readiness of future primary school teachers to 

use ICT, as well as the indicators of these criteria and the diagnostic apparatus for 

determining the level of the researched readiness were developed. The level of 

formation of future primary school teachers’ readiness to use ICT in professional 

activities was determined and characterized. The levels are low, average, 

sufficient, and high. The diagnostic apparatus for determining the level of 

readiness includes observation, questionnaires, surveys, tests, tests papers, the 

analysis of the products of students’ educational and cognitive activity – the 

results of doing individual educational and research tasks, STEM-developments, 

materials of pedagogical practice. The course of the pedagogical experiment is 

described; the statistical analysis of its results is carried out. It is shown that the 

implementation of the developed model positively affects the efficiency of the 

formation of future primary school teacher’s readiness to use ICT in professional 

activities. 

  Key words: primary school, use of ICT, meta-subject ICT skills, 

formation of meta-subject ICT skills, future teacher, future teacher’s training, 

model of primary school teacher’s training. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. У Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року наголошується на необхідності 

кардинальних змін, спрямованих на забезпечення якості і 

конкурентноспроможності вітчизняної освіти, відповідності освітніх послуг 

вимогам суспільства, запитам особистості, потребам ринку праці. До 

основних завдань Національної стратегії у галузі загальної середньої освіти 

віднесено підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі 

впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних 

інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій. У виконанні 

поставлених завдань вирішального значення набуває модернізація 

підготовки педагогічних кадрів.   

Проблеми вдосконалення професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів завжди були і залишаються одними з центральних 

проблем психолого-педагогічної науки. Науковці звертають увагу на 

особливу значущість підготовки майбутніх учителів початкової школи, 

оскільки на цей період навчання припадає інтенсивний розвиток 

пізнавальної сфери дитини – її мислення, уваги, уяви, пам’яті, відбувається 

становлення таких вольових якостей особистості, як цілеспрямованість, 

наполегливість, самоконтроль. Саме вчитель початкової школи зустрічає 

нове покоління дітей і формує ставлення дитини до шкільної освіти, 

допомагає зробити перші кроки на цьому шляху, розкрити свої таланти й 

природні здібності, закладає фундамент успішності учня у подальшому 

навчанні. Розробці теоретичних і методичних засад підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи присвячені ґрунтовні дослідження 

Ш. Амонашвілі, Т. Байбари, В. Бондаря, А. Бистрюкової, Т. Васютіної, 

Н. Глузман, В. Гриньової, О. Дубасенюк, І. Жаркової, Н. Калити, Л. Коваль, 

О. Комар, С. Литвиненко, Н. Мачинської, С. Мартиненко, О. Пєхоти, 

О. Савченко, С. Сисоєвої, В. Сухомлинського, Л. Сущенко, І. Титаренко, 

Л. Хомич, Л. Хоружи, І. Шапошнікової та інших.  
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Сьогодні цілі й зміст початкової освітньої підготовки школяра, методи 

й інструменти педагогічної діяльності вчителя початкової школи суттєво 

змінюються. Впливовим фактором таких змін є розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) та їх розповсюдження як в освітній сфері, 

так і в сфері соціального життя. Проблемам упровадження й ефективного 

використання ІКТ в освіті присвячено праці В. Беспалька, В. Бикова, 

Л. Білоусової, Б. Гершунського, М. Жалдака, С. Іванова, М. Кадемії, 

Ю. Маргуліса, Ю. Машбиця, Н. Морзе, О. Спіріна та інших. Інформатизація 

початкової школи дала поштовх дослідженню багатьох нових аспектів 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи, пошуку шляхів 

ефективного використання ІКТ у його професійно-педагогічній діяльності. 

Окресленій проблематиці присвячені праці Н. Апатової, Н. Бібік, 

Л. Білоусової, В. Коткової, Є. Маркової, Н. Морзе, Н. Олефіренко, 

Л. Петухової, О. Савченко, О. Саган, О. Снігур, О. Співаковського, 

О. Суховірського, Н. Толяренко, Ф. Халілової, В. Шакотько, О. Шиман та 

інших. Процеси трансформації початкової школи в умовах її інформатизації 

знайшли висвітлення у працях науковців й педагогів-практиків, серед яких 

К. Волинець, В. Зелюк, І. Левченко, Ю. Найда, О. Онопрієнко, 

М. Пристінська, Н. Саражинська, Н. Слободянюк, Н. Софій та інші. 

Практичний досвід використання ІКТ в освітній практиці початкової школи 

розкривається у працях В. Білоус, Т. Бондаренко, В. Вембер, Ю. Горвіца, 

Л. Демчук, З. Зарецької, І. Зарецької, О. Кивлюк, М. Корнієнко, 

О. Коробової, О. Коршунової, М. Левшина, Г. Ломаковської, Г. Нєкрасової, 

Ю. Первіна, Ф. Рівкінд, Й. Ривкінда, О. Рибалко, О. Таргоній, Т. Чабанюк, 

Л. Хоружи, С. Якуби та інших.  

Сьогодні вектор використання ІКТ у початковій школі визначається 

низкою концептуальних документів, а саме: новим Законом України «Про 

освіту», Концепцією Нової української школи (НУШ), новим Державним 

стандартом початкової освіти, згідно з якими використання ІКТ набуває 

системного характеру, охоплюючи всі види діяльності школяра. У 
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Концепції розвитку педагогічної освіти (від 16 липня 2018 року) 

наголошується, що з огляду на тенденції трансформації сучасного 

суспільства все більша увага в змісті шкільної освіти повинна надаватися 

розвитку таких компетентностей учнів, які сприятимуть подальшій 

успішності індивідуума в освітньому й соціальному просторі. Реалізація 

окресленого завдання загострює проблему підготовки вчителя початкової 

школи до творчого й результативного використання ІКТ з метою 

формування в учнів якісно нових умінь – універсальних, орієнтованих на 

саморозвиток і самовдосконалення особистості шляхом свідомого й 

активного опанування нового соціального або освітнього досвіду, – 

метапредметних ІКТ-умінь. Разом з тим, проблема зазначеної підготовки не 

знаходить адекватного віддзеркалення у психолого-педагогічних 

дослідженнях, залишаються на цей час нерозробленими теоретичні засади і 

практико-орієнтовані підходи до її вирішення.  

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про 

наявність глобальної суперечності між сучасними вимогами суспільства до 

вчителя початкової школи, його здатності до інноваційного використання 

ІКТ як інструменту формування якісно нових умінь учнів молодшого 

шкільного віку – метапредметних ІКТ-умінь, і відсутністю адекватної реакції 

на ці вимоги з боку системи професійної підготовки зазначеної категорії 

вчителів у вищих педагогічних закладах освіти. Подолання цієї суперечності 

зумовлює необхідність вирішення низки часткових суперечностей між: 

 нагальними завданнями реформування початкової освіти в Україні та 

реальною готовністю педагогічних працівників до повноаспектного 

впровадження Концепції Нової української школи в освітню практику;  

 новими вимогами до використання ІКТ в освітньому процесі 

початкової школи, закладеними у Державному стандарті початкової 

освіти, й браком науково-педагогічних досліджень, присвячених 

аналізу сутності таких вимог; 
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 необхідністю модернізації підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до застосування ІКТ на інноваційних засадах і нерозробленістю 

теоретико-методичних засад відповідної підготовки майбутнього 

вчителя у закладах вищої педагогічної освіти.  

Виявлені суперечності, недостатній рівень теоретичної дослідженості 

й практичної розробленості зазначених проблем, а також об’єктивна 

необхідність розвитку початкової освіти згідно з Концепцією Нової 

української школи зумовили вибір теми дослідження «Теоретичні і 

методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 

діяльності».    

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане згідно з планами науково-дослідних 

робіт Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди і тісно пов’язане з такими науково-дослідними 

темами, як: «Реалізація інновацій в освіті в умовах відкритого 

інформаційно-комунікаційного простору» (договір Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 

Міністерством освіти і науки України № 0104U006443), «Сучасні освітньо-

виховні технології в підготовці учителів» (договір Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 

Міністерством освіти і науки України № 0111U008876).  

Тему дослідження затверджено Вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол 

№ 7, від 07.11.2014) й узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 9, 

від 23.12.2014). 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і 

методичних засад, розробці й експериментальній перевірці моделі 
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підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності на сучасному етапі модернізації початкової школи.  

Відповідно до мети дослідження було визначено такі завдання: 

1. Проаналізувати стан розробленості проблеми підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності. 

2. Висвітлити специфіку використання ІКТ у професійній діяльності 

вчителя початкової школи в умовах упровадження нового Державного 

стандарту початкової освіти. 

3. Розкрити суть інноваційного напряму застосування ІКТ у 

професійній діяльності вчителя початкової школи як інструменту розвитку 

метапредметних ІКТ-умінь учнів, визначити види, етапи, методи і засоби їх 

формування. 

4. Теоретично обґрунтувати структуру і компоненти готовності 

вчителя початкової школи до використання ІКТ на сучасному етапі її 

модернізації. 

5. Обґрунтувати принципи підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності. 

6. Розробити модель підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи у закладах вищої педагогічної освіти до використання ІКТ та 

експериментально перевірити ефективність застосування розробленої 

моделі в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи. 

7. Створити навчально-методичне забезпечення моделі підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ. 

8. Розробити критеріально-діагностичний апарат для визначення рівня 

готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності.  

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи у закладах вищої педагогічної освіти. 
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Предмет дослідження – теоретико-методичні засади і модель 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. 

Провідна ідея концепції дослідження ґрунтується на розумінні того, 

що інформатизація суспільства об’єктивно впливає на розвиток і 

становлення молодого покоління, зумовлює необхідність упровадження 

інноваційних освітніх практик, які враховують потреби й особливості 

сучасних учнів початкової школи й зорієнтовані на реалізацію навчання 

випереджального характеру, на підготовку особистості до подальшого 

успішного життя в умовах динамічних змін у суспільстві. У цьому сенсі 

гостро постає питання забезпечення готовності майбутнього вчителя 

початкової школи творчо, інноваційно використовувати ІКТ у відповідності 

до завдань модернізації початкової освіти. Це потребує адекватних змін у 

змісті професійної підготовки майбутнього вчителя до використання ІКТ.  

Концепція дослідження включає три взаємопов’язані концепти, що 

сприяють реалізації головної ідеї дослідження: методологічний, 

теоретичний і практичний.  

Методологічний концепт відображає взаємозв’язок і взаємодію 

методологічних підходів під час розробки теоретичних і методичних засад 

підготовки учителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності, зокрема: системний підхід є вихідним підґрунтям, на якому 

вибудовується структурно-функціональна модель підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до використання ІКТ як складова їх професійної 

підготовки у закладах вищої педагогічної освіти; особистісно-діяльнісний 

підхід передбачає спрямованість процесу підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи на формування творчої особистості вчителя, 

вмотивованого до інноваційного застосування ІКТ в ракурсі впровадження 

нового Державного стандарту початкової освіти і реалізації Концепції Нової 

української школи; аксіологічний підхід зорієнтовує на формування 

ціннісного ставлення майбутнього вчителя початкової школи до набуття 
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учнями початкової школи якісно нових умінь – метапредметних ІКТ-умінь, 

а також передбачає розуміння ним особистісної та суспільно-значущої 

цінності успішної самореалізації дитини в сучасному інформатизованому 

світі. 

Теоретичний концепт визначає систему ідей, концепцій, вихідних 

категорій, основних понять і дефініцій, які необхідні для розкриття суті 

досліджуваної проблеми, а саме: 

 концепцію реформування освіти в Україні (Л. Гриневич, О. Елькін, 

С. Калашнікова, І. Коберник, В. Ковтунець, О. Макаренко, 

О. Малахова, Т. Нанаєва, Г. Усатенко, П. Хобзей, Р. Шиян та інші); 

 фундаментальні положення про професійну підготовку майбутніх 

учителів (С. Архангельський, Н. Балик, В. Беспалько, Я. Василенко, 

С. Гончаренко, В. Гриньова, А. Гуржій, С. Золотухіна, В. Краєвський, 

В. Кремінь, І. Лернер, В. Лозова, Н. Ничкало, В. Паламарчук, 

А. Прокопенко, І. Прокопенко, О. Спірін, Г. Шмигер та інші); 

 теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової 

школи (Ш. Амонашвілі, Т. Байбара, Н. Глузман, С. Литвиненко, 

С. Мартиненко, Н. Мачинська, О. Савченко, С. Сисоєва, 

В. Сухомлинський, Л. Хомич, Л. Хоружа, І. Шапошнікова та інші); 

 зміст і особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи 

до використання ІКТ (Н. Бібік, Л. Білоусова, М. Левшин, 

Н. Олефіренко, Л. Петухова, О. Савченко, О. Саган, О. Снігур, 

О. Співаковський, О. Суховірський, Н. Толяренко, Ф. Халілова, 

Л. Хоружа, В. Шакотько, О. Шиман та інші). 

Практичний концепт передбачає необхідність урахування у 

підготовці майбутнього учителя початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності сутності трансформації початкової школи в умовах її 

інформатизації, що не обмежується переорієнтацією на інноваційну 

технологічну платформу, а передбачає оновлення цілей і змісту освіти на 

всіх її рівнях, модернізації форм і методів організації освітньої діяльності 
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учнів, упровадження нових освітніх практик, які враховують інтереси й 

особливості сучасних школярів і зорієнтовані на підготовку особистості до 

подальшого успішного життя в умовах динамічних соціальних змін.  

Загальна гіпотеза дослідження базується на припущенні, що 

ефективність підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності підвищиться, якщо зазначена 

підготовка здійснюватиметься відповідно до структурно-функціональної 

моделі, розробленої на науково обґрунтованих у даному дослідженні 

теоретичних і методичних засадах.  

Загальну гіпотезу конкретизовано в низці часткових припущень: 

рівень готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання 

ІКТ у професійній діяльності суттєво підвищиться, якщо модель зазначеної 

підготовки:  

 є органічною складовою процесу професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи у вищому педагогічному закладі освіти; 

 ураховує наявний досвід використання ІКТ у професійній діяльності 

вчителя початкової школи і завдань, які постають у рамках реалізації 

Концепції Нової української школи щодо наскрізного використання 

ІКТ в освітньому процесі; 

 забезпечує послідовність, систематичність й наступність, зв’язок 

теорії з практикою у підготовці майбутнього вчителя до використання 

ІКТ, підтримує інноваційність діяльності майбутнього вчителя, 

орієнтацію на використання педагогічного і дослідницького 

інструментарію персональних ІТ-пристроїв, а також освітніх медіа-

ресурсів; 

 сприяє формуванню ціннісного ставлення майбутнього вчителя до 

використання ІКТ як інструменту формування якісно нових умінь 

учнів початкової школи – метапредметних ІКТ-умінь; 

 підкріплена відповідним навчально-методичним забезпеченням. 
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Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези 

використовувалися методи дослідження:  

теоретичні – аналіз філософських, соціологічних, психологічних, 

педагогічних праць, систематизація поглядів і досягнень учених (для 

виявлення стану розробленості проблеми, визначення сутності базових 

понять дослідження, виявлення специфіки використання ІКТ у професійній 

діяльності вчителя початкової школи на сучасному етапі її модернізації, 

розробки методологічних засад підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи); аналіз психолого-педагогічних досліджень, а також вивчення 

нормативних документів (для визначення специфіки використання ІКТ в 

освітньому процесі початкової школи); методи моделювання, аналіз 

нормативної документації, навчальних програм, підручників і навчальних 

посібників для побудови моделі підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ у професійній діяльності; аналіз дидактичного 

потенціалу ІКТ-інструментарію, інноваційних освітніх практик – для 

розробки навчально-методичного забезпечення реалізації моделі;  

емпіричні – психолого-педагогічне спостереження, бесіди, 

анкетування, тестування, аналіз результатів виконання контрольних завдань 

та продуктів навчальної діяльності студентів; педагогічний експеримент 

(підготовчий, констатувальний, формувальний і контрольний етапи) для 

перевірки ефективності моделі підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до використання ІКТ у професійній діяльності;  

статистичні – кількісний та якісний аналіз результатів 

експериментальної роботи. 

Наукова новизна і теоретичне значення отриманих результатів 

дослідження полягає у тому, що  

вперше розроблено модель підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ у ракурсі реалізації Концепції Нової 

української школи і впровадження нового Державного стандарту початкової 

освіти (модель містить цільову, змістово-діяльнісну, результативно-
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оцінювальну складові); розроблено навчально-методичне забезпечення 

зазначеної моделі (монографія; навчально-методичні посібники; навчально-

методичні матеріали до модулів дисциплін, до викладу тем; навчально-

методичне забезпечення майстер-класів; електронні навчально-методичні 

ресурси тощо); визначено й теоретично обґрунтовано сутність і структурні 

компоненти готовності майбутнього учителя початкової школи до 

використання ІКТ (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-

діяльнісний, рефлексивно-оцінний); розроблено критерії (мотиваційний, 

когнітивний, операційно-діяльнісний та рефлексивний), показники, а також 

діагностичний апарат для визначення рівня сформованості готовності 

майбутнього учителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності; визначено специфіку використання ІКТ у професійній діяльності 

вчителя початкової школи на сучасному етапі її модернізації, а саме, 

спрямованість на формування метапредметних ІКТ-умінь учнів; 

виокремлено види метапредметних ІКТ-умінь учнів (інформаційно-

аналітичні, інструментальні, поведінкові вміння в цифровому світі, 

комунікативні), етапи (пропедевтичний, практичний, перспективний), 

методи, засоби їх формування  в освітньому процесі початкової школи; 

уточнено концептуальні засади підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності (принципи 

підготовки вчителя до зазначеної діяльності); етапи інформатизації 

вітчизняної початкової освіти (експериментальний етап, етап інтеграції ІКТ 

у процес навчання базових дисциплін, етап становлення дисципліни 

«Інформатика» як самостійного навчального предмету початкової школи та 

включення його до інваріантної складової базового навчального плану, етап 

наскрізного застосування ІКТ у начальному процесі в рамках усіх освітніх 

галузей); ключові напрями використання ІКТ на кожному етапі; 

подальшого розвитку набули питання практичної реалізації 

інноваційних ІКТ-орієнтованих методів навчання у початковій школі з 

опорою на персональні ІТ-пристрої. 
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Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

тому, що: створена модель підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до використання ІКТ у професійній діяльності готова для 

впровадження в освітній процес закладів вищої педагогічної освіти. 

Розроблено й апробовано навчально-методичне забезпечення зазначеної 

моделі, а саме: навчально-методичний комплекс дисципліни «Інноваційні 

застосування ІКТ у початковій школі»; навчально-методичний комплекс для 

забезпечення майстер-класів (майстер-клас «Підготовка і реалізація STEM-

проекту», майстер-клас «Підготовка і проведення STEM-уроку», майстер-

клас «Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у мейкер-

просторі»);  модулі «ІКТ-інструментарій сучасного вчителя», «Інновації у 

педагогічному ІКТ-інструментарії», «Медіаресурси у професійній діяльності 

вчителя початкової школи» (навчальна дисципліна «Педагогічні 

інформаційні технології та технології початкової школи»); навчально-

методичні матеріали для поглиблення змісту навчальних дисциплін: 

«Використання ІКТ у розрізі завдань Нової української школи» (до курсу 

«Загальні основи педагогіки»); «Психофізіологічні особливості дітей нового 

покоління» (до курсу «Психологія»); «Новітні ІКТ-орієнтовані концепції 

навчання» (до курсу «Дидактика»). Оновлено завдання педагогічної 

практики, удосконалено тематику курсових робіт, індивідуально-

дослідницьких завдань, рефератів для студентів факультету початкового 

навчання. Зазначене навчально-методичне забезпечення знайшло 

відображення в опублікованих: монографії, статтях, а також навчально-

методичних посібниках для студентів закладів вищої педагогічної освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка 

№ 01/10-342 від 13.04.2018 р.), Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії (довідка № 172 від 12.04.2018 р.), Переяслав-Хмельницького 

державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (довідка 

№ 290 від 27.03.2018 р.), Житомирського державного університету імені 
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Івана Франка (довідка №1/400 від 03.05.2018 р.), Харківської гуманітарно-

педагогічної академії (довідка № 01-13/375 від 23.05.2018 р.), 

Південноукраїнського національного педагогічного університету 

імені К. Д. Ушинського (довідка № 1182/15 від 25.05.2018). 

Теоретичні положення та практичні напрацювання можуть бути 

використані фахівцями освітньої галузі, педагогами-науковцями, 

методистами, викладачами у процесі викладання педагогічних, методичних, 

інформатичних дисциплін на факультеті початкового навчання закладів 

вищої педагогічної освіти; застосовуватися у підготовці спецкурсів, 

підручників, методичних посібників і рекомендацій; студентами при 

виконанні індивідуальних навчально-дослідницьких завдань, при написанні 

курсових, магістерських робіт, під час проходження педагогічної практики; 

педагогічними працівниками системи післядипломної педагогічної освіти, у 

дистанційному навчанні, у післядипломній педагогічній освіті.   

Особистий внесок здобувача у працях, опублікованих у 

співавторстві  полягає у (див. додаток Р): теоретичному та практичному 

обґрунтуванні проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ [5], [8], [29]; теоретичному 

обґрунтуванні методологічних засад підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи [15], [45]; розкритті особливостей формування в учнів 

початкової школи якісно нових умінь [42]; висвітленні дидактичного 

потенціалу ІКТ у навчанні молодших школярів [6], [10], [37], [46-47], [58], 

[60]; окресленні можливостей інноваційного застосування ІКТ [13], [57]; 

розробці навчально-методичного забезпечення підготовки майбутнього 

учителя початкової школи до використання ІКТ (навчальних програм, 

навчально-методичних матеріалів до дисциплін, до майстер-класів) [2-4], 

[18], [23], [31-32], [52], [54-55].  

Апробація результатів дослідження. Основні положення й 

результати дослідження доповідалися на: 



 16 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Образование и 

наука XXI века» (Софія, 2010); «Стратегические вопросы мировой науки» 

(Польша, 2011); «Проблеми теорії і практики дистанційної й електронної 

освіти» (Ялта, 2014); «Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства» 

(веб-конеренція, 2014); «Перспективные вопросы современной науки» 

(Софія, 2014); «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (Київ, 2015); 

«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 

(Запоріжжя, 2016); «Хмарні технології в освіті» (Київ – Кривий Ріг – 

Черкаси – Харків – Луганськ – Херсон – Чейні, 2015, 2017); «East-West 

Conference on Mathematics Education (EWCOME)» (Warsaw, 2016, 2017); 

«Сучасні тенденції навчання природничо-мат. та технологічних дисциплін у 

загальноосвітній та вищій школі» (Кіровоград, 2016); «Електронні 

інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» (Вінниця, 2016); 

«Modern European science» (Sheffield, 2017); «Topical Problems Of Modern 

Science» (Warsaw, 2017); «STEM-освіта: стан впровадження та перспективи 

розвитку» (Київ, 2017, 2018).  

всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях і 

семінарах: «Українська освіта і наука в ХХІ столітті: погляд молоді» 

(Харків, 2014); «Інформаційні технології в освіті» (Мелітополь, 2014); 

«Методологія сучасних наукових досліджень» (Харків, 2015); 

«Інформаційні технології в навчальному процесі» (Чернігів, 2015); 

«Психолого-педагогічні засади розвитку дитини в ігровій та навчальній 

діяльності» (Київ, 2015); «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті» (Полтава, 2016); «Наукова діяльність як шлях формування 

професійних компетентностей майбутнього фахівця» (Суми, 2016); 

«Інформаційні технології в освіті та науці» (Мелітополь, 2018). 

Результати виконаної роботи обговорювалися на засіданнях кафедри 

початкової, дошкільної та професійної освіти (2014–2018), кафедри 

інформатики Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С.Сковороди (2012–2018). 
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Кандидатська дисертація на тему «Проектування дидактичних 

ситуацій у навчанні молодших школярів з використанням комп’ютера» була 

захищена в 2009 р. за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання, її матеріали 

у тексті докторської дисертації не використовуються. 

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 60 наукових працях 

(у тому числі 35 одноосібних), серед яких 1 монографія (одноосібна), 3 

навчальних посібника (у співавторстві); 24 статті у провідних наукових 

фахових виданнях України (з них 8 статей у наукових виданнях, які 

включені до міжнародних наукометричних баз); 4 статті у науково-

методичних збірниках (з них 3 статті у співавторстві); 25 опублікованих 

праць апробаційного характеру; 3 опублікованих праці, які додатково 

відображають результати наукового дослідження. Загальний обсяг 

авторського доробку з теми дослідження становить 42,1 друкованих 

аркушів. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Повний обсяг тексту становить 540 сторінок 

(основного тексту 389 сторінки). Список використаних джерел включає 481 

найменування, з них 46 – іноземною мовою. Робота містить 36 таблиць (на 

24 стор.), 72 рисунка (на 29 стор.), 16 додатків (на 85 стор.). 
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РОЗДІЛ 1  

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Ключові напрями розвитку освіти в інформатизованому 

суспільстві 

 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, їх дедалі звичне 

домінування у традиційних видах діяльності сучасної людини обумовлює 

кардинально нові умови життєдіяльності індивідуума, соціуму. 

Відображаючи реальну дійсність доступні, розвинені інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ) створюють оптимальні умови для 

задоволення інформаційних потреб громадян, збільшуючи роль інформації в 

житті кожної людини і визначають нову стадію розвитку сучасного 

суспільства як інформатизованого.  

Інформатизоване суспільство – якісно нова форма соціуму, специфіка 

якого полягає в інтеграції ІКТ у різні сфери життєдіяльності людини, у 

забезпеченні можливості вільно використовувати надбання науково-

технічного прогресу в реальному часі не залежно від позиціонування. 

 Інформатизоване суспільство вимагає від сучасної людини набуття 

здатності та вмінь самостійно здобувати і нестандартно використовувати 

знання, опановувати інформаційні технології їх пошуку, осмислення, 

поглиблення та застосування [104]. Вплив новітніх технологій на всі сфери 

людського життя поступово трансформує суспільство, виводячи здобутий 

освітній рівень і наявні знання у головні чинники соціальної диференціації 

та добробуту особистості. Привілейований прошарок соціуму починають 

утворювати ті, хто володіє інформацією в якості ресурсу управління, і 

стратегічним пріоритетом подальшого прогресу держави стає підвищення 

інтелектуального потенціалу населення [163]. Вирішення цього завдання 
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зумовлює підвищення вимог до освіти, якій належить виробити нові 

орієнтири в освітній підготовці і освітньому супроводі людини протягом 

усього життя. 

Поняття освіти – досить складне й багатоаспектне. З погляду 

філософії, освіта є трансформацією “духу епохи” у структуру свідомості, 

світогляд, духовний світ, культуру і загальне єство особистості. 

Трансформований засобами освіти “дух епохи” стає її (особистості) 

стрижневою підвалиною, визначає співрозмірність (або неспіврозмірність) 

людини з її добою. Через освіту (культуру, виховання) цей дух визначає 

суспільно вагомі параметри особистості [394]. 

В найзагальнішому визначенні освіта (з грецьк. – “раіdеіа”; з англ. – 

“education”; з нім. – “bildung”; з рос. – “образование”) – є суспільний процес 

(діяльність, інституція) розвитку і саморозвитку особистості, пов’язаний з 

оволодінням соціально значущим досвідом, втіленим у знаннях, вміннях, 

навичках творчої діяльності, чуттєво-ціннісних формах духовно-

практичного освоєння світу [394]. 

Освіта в буквальному сенсі означає формування образів, закінчених 

уявлень про досліджувані предмети. Освіта – це суспільно організований і 

нормований процес (і його результат) постійної передачі попередніми 

поколіннями соціально значущого досвіду наступним поколінням, який в 

онтогенетичному плані становлення особистості є її генетичною програмою 

[272]; це суспільно чи самостійно організований процес та результат 

соціалізації, індивідуального становлення особистості; це засіб створення 

людиною власного образу, неповторної індивідуальності, духовності та 

творчого начала; це засіб збереження національної ідентифікації [385]. 

В. Сластьонін під освітою розуміє єдиний процес фізичного і 

духовного становлення особистості, процес соціалізації, свідомо 

орієнтований на деякі ідеальні образи, на історично зафіксовані в суспільній 

свідомості соціальні еталони (наприклад, доброчесний християнин, 

енергійний підприємець, гармонійно розвинена особистість). У такому 
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розумінні освіта виступає як невід’ємна сторона життя всіх товариств і всіх 

без винятку індивідів. Тому освіта є насамперед соціальне явище, що являє 

собою цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах людини, 

суспільства і держави [359]. 

Проблеми освіти без перебільшення належать до найскладніших і 

найсуперечливих в педагогічній науці. Як зазначив В. Кремень, освіта – це 

дзеркало соціально-економічного та культурно-історичного стану країни 

[215]. Мова йде про освіту як загальну парадигму організації і змісту всього 

того знання – наукового і позанаукового (метазнання), – яке через освіту ми 

передаємо учням, про світоглядні цінності, які виховуються, зрощуються в 

процесі навчально-виховної діяльності, визначеність духовного світу 

особистості, який формується в школі й який визначає її особистісну 

позицію, роль і способи поведінки в суспільстві [394].  

Проблема змісту освіти, його структура, функції, рівні, джерела і 

принципи формування знаходить відображення у наукових працях 

Ю. Бабанського [68; 69], Ф. Ващука [89], Б. Гершунського [117], В. Кременя 

[215: 216], В. Кинельова [195], І. Лернера [231], О. Романовського [348], 

О. Савченко [353], О. Спіріна [369; 370] та інших. Науковці стверджують, 

що стратегічною функцією навчання є передавання молоді змісту соціальної 

культури для її збереження (відтворення) і розвитку. Культура, в її 

найширшому розумінні, визначається єдиним джерелом змісту освіти. На 

підставі зазначеного, зміст освіти трактується як педагогічно адаптований 

соціальний досвід, що являє собою сукупність засобів і способів діяльності, 

створених у процесі суспільно-історичної практики для відтворення 

розвитку суспільства [323].  

Освіта є процес і результат розвитку особистості в ході її навчання і 

виховання. На основі аналізу соціального досвіду І. Лернер і М. Скаткін 

виокремлюють чотири елементи (компоненти) змісту освіти [235; 323; 409]: 

1. Система знань про природу, суспільство, мислення, техніку, 

способи діяльності, засвоєння яких забезпечує формування у свідомості 
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особистості природничонаукової картини світу, озброює правильним 

методологічним підходом до пізнавальної й практичної діяльності. 

2. Система умінь і навичок, тобто набутий досвід здійснення вже 

відомих суспільству способів діяльності як інтелектуального, так і 

практичного характеру, а також умінь і навичок, специфічних для того чи 

іншого навчального предмету. 

3. Досвід творчої діяльності, покликаний забезпечити готовність 

до пошуку вирішення нових проблем, до творчого перетворення дійсності: 

самостійного перенесення раніше засвоєних знань і вмінь у нову ситуацію; 

виокремлення нової проблеми в знайомій ситуації або новій функції 

об’єкту; вирізнення альтернативних варіантів розв’язання проблем; 

комбінування раніше відомих способів у новий. 

4. Досвід і норми емоційно-вольового ставлення до світу, що разом 

зі знаннями і вміннями є умовою формування переконань й ідеалів, системи 

цінностей, духовної сфери особистості. 

З огляду на названі компоненти змісту освіти, узагальнено можна 

зазначити що [208; 209]: 

по-перше, зміст освіти визначається як втілення соціального досвіду і 

джерело розвитку особистості;  

по-друге, зміст освіти орієнтований на запити суспільства;  

по-третє, засвоєння змісту освіти спрямоване на формування в 

особистості умінь ефективно адаптуватися до навколишнього природного і 

соціального середовища. 

Будь-яка людина починає свої кроки в освітньому просторі майже з 

народження, але цілеспрямоване засвоєння учнями соціального досвіду 

накопиченого людством, їх самореалізація в досягненні власних цілей 

зазвичай розпочинається в межах шкільної освіти. Слід зауважити, що зміст 

освіти систематично підлягає оновленню через зміни, які безперервно 

відбуваються у суспільстві й впливають на освітній простір. В останнє 

десятиріччя впливовим фактором такого оновлення є розвиток й широке 
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розповсюдження ІКТ в усіх сферах соціального життя. Результати 

окреслених процесів знаходять своє безпосереднє відбиття у формах і 

способах набуття знань школярами, в їх ставленні до процесу навчання, в 

уміннях, які їм потрібні для реалізації особистих начальних й соціальних 

цілей. Це орієнтує увагу педагогічної спільноти на визначення ключових 

напрямків розвитку освіти в сучасному інформатизованому суспільстві.  

Освіта в сучасних наукових дослідженнях трактується як складний 

соціокультурний феномен, міра залучення особистості до культури, засіб 

створення людиною власного образу, неповторної індивідуальності. Освіта 

відіграє провідну роль у формуванні інтелектуально розвиненої особистості, 

толерантної, відкритої до демократичного спілкування й розвитку в 

національному та міжнародному вимірі. Тенденціями сучасного етапу 

розвитку освіти визнано такі [209]: 

 урахування інтересів і потреб окремого учня та суспільства в цілому; 

 максимальний розвиток здібностей школяра, незалежно від соціально-

економічного та суспільного статусу її сім’ї, статі, національності, 

віросповідання; 

 виховання громадянина, формування системи цінностей та ставлень, 

які відповідають багатонаціональному суспільству; 

 особистісно-зорієнтований підхід в організації освітнього процесу з 

метою розвитку індивідуальних здібностей школярів; 

 адаптація молоді до умов соціального життя; 

 відкритість освіти, доступність знань та інформації для широких 

верств населення. 

Різним аспектам розвитку освіти в Україні присвячені численні 

дослідження. До основних публікацій можна віднести Указ президента 

України (№ 344/2013 від 25 червня 2013 року) «Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», у якому, зокрема, 

наголошується, що модернізація і розвиток освіти в Україні повинні набути 

випереджального безперервного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, 
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що відбуваються в країні та світі, адже якісна освіта є необхідною умовою 

забезпечення сталого розвитку суспільства. У зв’язку з цим необхідно 

забезпечити підвищення ефективності навчально-виховного процесу на 

основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних 

інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій. Підкреслюється, що 

розвиток системи освіти повинен формуватися адекватно сучасним 

інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам переходу до 

інформатизованого суспільства, й серед ключових напрямів розвитку освіти 

в Україні виокремлено такі [388]: 

 реформування системи освіти, в основу якої покладатиметься принцип 

пріоритетності людини; 

 оновлення нормативної бази системи освіти згідно з вимогами часу; 

 модернізація структури, змісту та організації освіти; 

 створення та забезпечення можливостей для реалізації різноманітних 

освітніх моделей, створення навчальних закладів різних типів і форм 

власності; 

 побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і 

соціалізації дітей та молоді; 

 забезпечення доступності та безперервності освіти протягом усього 

життя; 

 формування безпечного освітнього середовища; 

 розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення 

якості освіти на інноваційній основі; 

 інформатизація освіти, вдосконалення інформаційно-ресурсного 

забезпечення освіти і науки; 

 створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти тощо. 

Розвиток системи освіти, як зазначає А. Пилипчук, значною мірою 

визначає розвиток країни й сьогодні освіта повинна швидко й адекватно 

реагувати на потреби суспільства, позбавляючись шляхом проведення 

кардинальних реформ притаманного теперішній освіті консерватизму. 
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Одним із важливих чинників реформування освіти є її інформатизація. 

Побудова ефективних систем інформатизації освіти з урахуванням світового 

досвіду, особливостей і реалій стану вітчизняної освіти – одна із актуальних 

і важливих наукових і практичних проблем [315]. 

Цінний практичний досвід з інформатизації освіти як невід’ємної 

складової інформатизації суспільства набуто в зарубіжних країнах, зокрема, 

в Сполучених Штатах Америки, Японії, Канаді, країнах Західної Європи й 

передбачається, що Сполучені Штати завершать перехід до інформаційного 

суспільства до 2020 р., Японія та основні країни Західної Європи — до 2030-

2040 років [116].  

Звернемо увагу на те, що процес впровадження комп’ютера у 

практику навчання в зарубіжних країнах пройшов певні експериментальні 

етапи від поступового використання комп’ютера з метою досягнення 

загальної комп’ютерної грамотності учителів і учнів, що було започатковано 

в США ще наприкінці 50-х років минулого століття (в період популяризації 

теорії програмованого навчання Б. Скіннера і Н. Краудера), до 

сьогоднішньої реалізації у Штатах серії проектів, де інформаційно-

комунікаційні технології надають учням доступ до необмежених джерел 

інформації, дозволяючи їм встановлювати контакти з іншими учнями і 

вчителями за межами освітнього закладу, міста, вільно користуватись 

електронними базами зберігання інформації, підвищувати самоосвітній 

рівень (зокрема, користуючись віртуальними лабораторіями, симуляторами 

процесів пізнання) тощо.  

Сьогодні, з поширенням ІКТ в соціальній й освітній сферах, 

розвиненістю персональних ІТ-пристроїв, підвищенням рівня доступу 

освітніх закладів до мережі Інтернет трансформація традиційної освітньої 

моделі є динамічним процесом. Наприклад, у зарубіжних країнах, які є 

лідерами у процесі інформатизації освіти, зокрема, в США, Франції, 

Фінляндії, Великобританії стійкої позиції сьогодні набувають віртуальні 

школи, які наприкінці ХХ століття стрімко поширилися у Сполучених 
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Штатах, а на початку ХХІ століття набули популярності в країнах Європи. 

Зокрема, в 2015 році онлайн-навчання у США проходили вже понад 260 000 

школярів [75; 200; 227; 468]. Водночас, дедалі звична наявність інновацій у 

суспільних практиках та вільне володіння сучасною молоддю новітніми 

технологіями сприяє популяризації у зарубіжних країнах ІТ-спеціальностей. 

Так, наприклад, у США і Канаді сьогодні набули популярності літні 

комп’ютерні дитячі табори. Зокрема, за програмою «iD Programming 

Academy» [444] молодь має змогу опанувати навички розробки різних 

додатків (iPhone & iPad, Google Android); елементи програмування на «Java» 

(з метою підготовки до «AP Exam Java Programming»); опанувати навички 

роботи на «C++»; ознайомитися з робототехнікою і багато іншого. Крім 

того, зауважимо, що на сьогодні актуальним у Сполучених Штатах вже є 

питання перебудови процесу здобуття освіти майбутнім ІТ-співробітникам, 

які планують працювати в сфері кібербезпеки, «Big Data», когнітивістики, 

штучного інтелекту. Так, глава IBM Ginni Rometty [445] зазначила, що 

майбутнім ІТ-спеціалістам не обов’язково здобувати вищу освіту й 

запропонувала підтримати спеціальні інноваційні шестирічні програми 

навчання інформаційних технологій.  

Із поширенням віртуальних шкіл не зменшується й популярність 

дистанційного навчання. Ініціативи дистанційної освіти підтримуються 

відомими корпораціями і благодійними організаціями Google, Microsoft, 

Фондом Білла і Мелінди Гейтс тощо. Наприклад, «MOOC» (з англ. Massive 

open online courses) – інтерактивний безкоштовний онлайн-курс (одна з 

форм дистанційної освіти), який впроваджується в традиційний освітній 

процес і підтримує практично всі базові навчальні дисципліни. «MOOC» 

дозволяє віртуально знаходитись на лекції, вільно користуватись різними 

інструментами, зокрема, для анотації відео, здавати онлайн-тести з 

миттєвим реагуванням на відповідь, підтримувати зв’язок із іншими 

учасниками MOOC-курсів, викладачами по всьому світу. Зауважимо, що у 

процесі створення та реалізації «МООС» беруть участь найвідоміші 
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університети: Гарвард, Массачусетський технологічний інститут, Берклі, 

Колумбійський університет, Лондонський університет, Единбурзький 

університет, Оксфорд, Кембридж і багато інших.  

З розвитком глобальної мережі Інтернет вільний доступ до інформації 

в наукових центрах світу, бібліотеках створив реальні умови для самоосвіти 

сучасної людини. Поширення набули різні форми ділового Інтернет-

спілкування, зокрема, електронні конференції, які дозволяють освітянам з 

різних країн дискутувати в реальному часі. Проте, останнім часом широкого 

використання набув один із найпоширеніших методів дистанційного 

навчання – вебінар – інтерактивне мережеве навчальне заняття, що 

проводиться викладачем дистанційно з використанням різноманітних 

програмних засобів та мережевих ресурсів, що забезпечують високу 

інформаційну насиченість й активність усіх учасників вебінару в режимі 

реального часу [90]. Призначення вебінарів можна звести до таких основних 

цілей як навчання – проведення семінарів, курсів підвищення кваліфікації та 

інших навчальних заходів; конференції – наукові, громадські та ділові 

тематичні заходи; наради – проведення зборів і нарад на відстані [419]. 

Мережевий характер навчання, що дозволяє вести заняття дистанційно – це 

головний плюс вебінару, порівняно з традиційним семінаром, що вимагає 

фізичної присутності всіх його учасників в одній аудиторії. Разом з тим, 

таке заняття максимально наближене до безпосередньої взаємодії, оскільки 

дозволяє викладачеві вести з учасниками вебінару діалог в режимі 

реального часу [90].  

У країнах Європейського Союзу більш розповсюдженими є віртуальні 

освітні середовищ, які охоплюють різні рівні, цільові групи та структури 

освітньої системи країни. У більшості випадків такі віртуальні освітні 

середовища орієнтовані на: самостійне опанування школярами новими 

знаннями; удосконалення навичок роботи з інформаційними технологіями; 

організацію спільної роботи над проектами; обмін освітнім досвідом між 
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учасниками навчального процесу; спільну розробку та удосконалення 

методик викладання, сценаріїв уроків учителями тощо. 

З історії розвитку віртуальних освітніх середовищ зазначимо, що 

робота над їх впровадженням в європейську шкільну освіту була розпочата 

ще у 1997 році (Австрія, Великобританія, Словенія, Іспанія тощо). Так, 

Центром з інновацій і досліджень в освіті (Centre for Educational Research 

and Innovation, «CERI»), який входить до Організації з економічної співпраці 

та розвитку (Organisation for Economic Co-operation and Development, 

«OECD») досліджувались можливості створення і впровадження в шкільну 

практику інноваційних віртуальних освітніх середовищ, які, на думку 

фахівців, повинні бути, з одного боку, особистісно-орієнтованими (надання 

можливості отримувати школярам знання з різних сфер, за необхідністю 

змінювати напрямок професійного розвитку тощо), з іншого боку – навчати 

працювати у команді, отримати навички, які б відповідали викликам ХХI-го 

століття. Серед найбільш поширених віртуальних освітніх середовищ в 

Європейських школах є: «SMILE» (Social Media in Learning and Education – 

Соціальні медіа в навчанні та освіті – віртуальна навчальна лабораторія); 

«Acer-European Schoolnet Tablet Pilot» (Пілотний проект з використання 

планшетів у навчальному процесі); «iTILT» (Interactive Technologies in 

Language Teaching – Інтерактивні технології у навчанні мовам) тощо [248]. 

Проекти тривають і по цей час. 

Поширення і впровадження ІКТ у шкільну освіту в окремих країнах 

Європи сприяло стратегічній трансформації освітнього процесу, зокрема, 

відмові від класичної навчальної системи. Так, у Фінляндії сьогодні 

традиційні дисципліни замінюються міждисциплінарним предметом, який 

дозволяє школярам комплексно поглянути на явища навколишнього світу, 

що робить шкільну освіту більш ефективною, індивідуалізованою і 

відповідну вимогам цифрового суспільства. З цією метою заняття, 

наприклад, з навчання письма прописними літерами і каліграфії для 

школярів з осені 2016 року доповнені заняттями по набору тексту на 
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клавіатурі, а тести на грамотність будуть проводитися тільки в режимі 

онлайн. Очікується, що до 2020 року нова система буде впроваджена 

повсюдно [425]. Крім того, з метою популяризації ІТ-спеціальностей, з 

2016 року Міністерством освіти Фінляндії передбачено введення основ 

програмування вже у початковій школі.  

Аналогічні пілотні проекти з введення основ програмування у 

початковій школі також було започатковано й в інших зарубіжних країнах, 

наприклад, у Великобританії (2014 рік) Міністр освіти Майкл Гоув зазначив, 

що вже з п’ятирічного віку дитина повинна ознайомитися з основами 

програмування з тим, щоб до 12 років учень був готовим вивчати 

щонайменше дві мови програмування [469]. У Франції (2014 рік) Міністр 

освіти Benoît Hamon підкреслив, що сучасна школа не може ігнорувати 

важливість цифрових технологій й учні молодшого шкільного віку повинні 

володіти основами комп’ютерної грамотності та придбати навички 

створення простих додатків [452]. Крім того, у Франції впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях, 

починаючи з дошкільних закладів (l’Ecole Maternelle), вільний доступ дітей  

до інформаційних освітніх ресурсів закріплено законодавством і 

реалізується у ряді національних проектів: «Ноутбук для кожного студента», 

«Створення електронного контенту» і т. ін.  

У рамках нової стратегії інформатизації освіти у Великобританії 

Об’єднаний комітет з інформаційних систем (Joint Information Systems 

Committee, «JISC») з метою поширення онлайн-навчання серед освітян 

підтримує розробку електронних дидактичних ресурсів з різних предметів, 

які відповідають навчальним планам та програмам, затвердженим 

Департаментом освіти Великобританії. Електронні ресурси сфокусовані, як 

правило, на гуманітарних предметах таких як мистецтво, англійська мова й 

література, географія, історія й пропонують учням і вчителям різні 

інформативні матеріали, зокрема, архівну інформацію, навчальні ігри тощо. 
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Сьогодні такі електронні ресурси широко впроваджені в початковій та 

середній школах Англії, Північній Ірландії, Шотландії і Уельсі [184]. 

В Естонії очікується, що до 2020 року освітній процес повністю стане 

цифровим, включаючи підручники естонською мовою і складання іспитів. 

Завдяки успішній інформатизації системи освіти та побудові ефективного 

електронного освітнього середовища в загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладах Швеція очолює рейтинги індексу мережної готовності 

(Networked Readiness Index, «NRI»), і наступним кроком планується 

переведення державних іспитів у цифровий формат [425]. У Грузії декілька 

років поспіль проходила президентська програма з масштабного 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту. В межах 

програми, зокрема, першокласникам (приблизно 45 тис. осіб щорічно) на 

початку навчального року видаються персональні комп’ютери (технічна 

підтримка – компанія Intel). Цікаву програму інформатизації освіти було 

реалізовано в Татарстані. Програма включала кілька етапів й, зокрема, на 

першому етапі було передбачено масове оснащення вчителів ноутбуками й 

підвищення їх ІКТ-компетенцій [339; 374]. 

Розповсюдження в суспільних і освітніх практиках персональних ІТ-

пристроїв (ноутбуки, іPhone, планшетний іPad тощо) сьогодні дозволяє 

виокремити нову форму передавання інформації, обміну досвідом і 

знаннями – електронний освітній контент [464; 467]. Найбільше 

користувачів електронного освітнього контенту налічується в США та 

Канаді. Серед Європейських країн лідерами є Великобританія, Германія, 

Італія, Франція. Зокрема, у Великобританії вільний доступ до електронного 

освітнього контенту сьогодні дає змогу вчителям, учням миттєво 

обмінюватися інформацією, організовувати плідну співпрацю у зручний час, 

надає можливості отримати освіту молоді, яка за певних причини не може 

навчатися стаціонарно тощо.  

Фахівці ЮНЕСКО вважають, що для відповідності кваліфікації 

працівників до рівня інформаційного суспільства, необхідне впровадження в 
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освітній процес електронного навчання (використання електронного 

освітнього контенту), що орієнтує молодь на новий стиль освіти та сприяє 

розвитку їх умінь та навичок для подальшого навчання протягом усього 

життя [357]. 

Ініціатива з розвитку відкритого електронного освітнього контенту з 

метою підвищення ефективності використання освітянами інформаційних 

джерел сьогодні активно підтримується в Австралії, Індонезії, Колумбії. При 

цьому держави вирішують проблему не тільки зниження вартості доступу 

до традиційних ресурсів, але і дефіциту освітніх ресурсів у деяких регіонах 

(мова йде навіть і про вчителів). Аналогічну ініціативу з розвитку 

відкритого контенту в Сполучених Шатах включено в Технологічний план 

національної освіти. Крім того, значну увагу в зарубіжних країнах, зокрема, 

у США, Австралії, Скандинавії, Південній Кореї приділено функціонуванню 

електронних підручників і електронних бібліотек (у тому числі з метою 

зниження вартості виробництва й зберігання паперових матеріалів) [425]. 

У Сполучених Штатах Америки також є ряд компаній, які проявляють 

ініціативу у підтримці освітніх програм з використання інформаційно-

комунікаційних технологій. Так, наприклад, корпорація Intel® приділяє 

значну увагу розвитку сучасної освіти: підтримує студентські дослідження, 

організує комп’ютерні клуби для школярів, є ініціатором «ISEF» 

(International Science and Engineering Fair) тощо. Серед найбільш поширених 

ініціатив від Intel® можна виокремити програму «Teach to the Future», 

орієнтовану на глибше оволодіння сучасними учителями інформаційно-

комунікаційними технологіями та сприяння впевненому їх використанню як 

у повсякденній роботі з учнями на традиційних уроках, так і при підготовці 

цікавих, пізнавальних навчальних матеріалів до уроку, розширення способів 

подання навчального матеріалу тощо. 

Сьогодні програма «Teach to the Future» є найбільшою у світі 

благодійною програмою для педагогів і реалізується в 40 країнах світу, у 

тому числі в таких країнах Європи, як Франція, Німеччина, Австрія, Ізраїль, 
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Італія, Польща. Ініціатива, оголошена в 2000 році лише в ряді штатів США, 

на початок 2007 року охопила понад 4 млн. вчителів з 37-мі країн світу, й 

планується, що до 2017 року ця цифра зросте до 15 млн.  

Розвиток освіти в інформатизованому суспільстві є актуальною 

проблемою й в країнах Сходу. Наприклад, в Японії застосування ІКТ 

сьогодні здійснюється на всіх навчальних етапах починаючі від учителів, які 

при прийомі на роботу мають скласти іспит з використання ІКТ до 

молодших учнів, які до 10-річного віку мають набути умінь і навичок 

впевненого користувача комп’ютера. При цьому, слід звернути увагу, що до 

7-го класу дисципліна інформатика у школах Японії не викладається, проте 

на базових навчальних дисциплінах дітей навчають, наприклад, придбати 

залізничний квиток або дізнатись розклад потягів онлайн, написати і 

надіслати електронного листа тощо [339]. 

Сьогодні в більшості розвинених країн питання, чи слід 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології в шкільній освіті 

вже не обговорюється. Для успішного засвоєння учнями шкільної програми 

розроблено потужну дидактичну базу розвивальних та навчальних 

електронних ресурсів [183; 293]. У багатьох розвинутих країнах вже з 

першого класу вводиться метод проектів, що навчає учнів працювати з 

інформацією, знаходити необхідні інформаційні ресурси, доцільно 

використовувати ІКТ з метою досягнення результату тощо [172]. Як 

наслідок, сьогодні інформатика стала однією з лідерів серед навчальних 

дисциплін у зарубіжних школах і в Україні також (за обсягом годин вона 

поступається лише математиці та українській мові) [190]. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології впевнено інтегровані 

практично в усі базові шкільні дисципліни й стали дієвим 

поліфункціональним засобом практичної, творчої діяльності сучасного 

школяра та професійної діяльності сучасного вчителя. Крім того, сьогодні 

створюються умови для формування єдиного глобального інформаційного 

простору, що вможливлює передавання накопиченого обсягу знань, 
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оптимізує опрацювання великих масивів інформації, створює навчальне 

середовище, максимально наближене до реалій [222]. 

Сьогодні в Україні, як і в багатьох інших провідних країнах світу, 

інформатизація освіти є пріоритетним питанням. За останні двадцять років в 

нашій країні зроблено значні кроки у напрямку ефективного впровадження 

й використання ІКТ в освітній сфері. Стартовою сходинкою зазначеного 

процесу можна визначити національну програму інформатизації, яка була 

затверджена у 1998 році Законом України «Про Національну програму 

інформатизації» (04.02.1998 р. N 74/98-ВР). Головною метою програми 

було, зокрема, створення необхідних умов для забезпечення громадян та 

суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом 

широкого використання інформаційних технологій [164]. 

Перетворення інформації у суспільно значущий і доступний ресурс 

обумовлює подальший розвиток широкомасштабної інформаційної 

взаємодії різних соціальних установ, що стає умовою й фактором 

об’єднання системи інформатизації навчальних закладів на базі 

загальнодержавних систем електронних комунікацій та засобів мережі 

Інтернет; створення засобів дистанційного навчання студентів та 

післядипломної освіти; розвинення комп’ютерної мережі вищих навчальних 

закладів. У 2004 році Кабінетом Міністрів України затверджено постанову 

«Про Державну програму інформатизації та комп'ютеризації вищих 

навчальних закладів I-II рівня акредитації на 2005-2008 роки» 

(08.09.2004 р. N 1182). Результатом здійснення Програми стало збільшення 

кількості навчальних закладів, підключених до мережі Інтернет; створення 

інформаційного ресурсу в системі вищої освіти; запровадження нових 

підходів до організації навчально-виховного процесу шляхом використання 

сучасних засобів інформатизації та забезпечення доступу до вітчизняного і 

світового інформаційного ресурсу; створення загальнодержавної системи 

інформатизації вищих навчальних закладів з централізованим 
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інформаційним ресурсом; запровадження дистанційного навчання в системі 

вищих навчальних закладів; поліпшення якості підготовки фахівців [324]. 

Наступним значним внеском у розв’язання проблеми інформатизації 

освіти стає Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в 

освіті і науці» на 2006–2010 роки (затверджена Постановою Кабінету 

Міністрів України 07.12.2005 р. № 1153). Ціллю Програми було створення 

спеціальних умов розвитку освіти і науки шляхом впровадження ІКТ на 

різних етапах навчального процесу; забезпечення реалізації прав людини на 

вільний пошук, одержання й поширення інформації тощо [325].  

У 2007 році Верховна Рада України постановила затвердити Закон 

«Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007-2015 роки» (09.01.2007 р. № 537 V). Програма містить основні 

положення про ефективне впровадження ІКТ у сферу освіти, зокрема, про 

«забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності населення, 

насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на 

використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої 

особистості…» [165].  

На сьогодні, інформатизація є дієвим фактором розвитку нашої 

держави й, як наслідок, розвитку освіти, що висвітлено в Указі президента 

України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна  ̶ 2020» 

(12.01.2015 р. №5/2015). Метою Стратегії є впровадження в Україні 

європейських стандартів життя; створення привабливої та 

конкурентоспроможної національної системи вищої освіти України, 

інтегрованої у Європейський простір вищої освіти та Європейський 

дослідницький простір. Стратегія передбачає, зокрема, здійснення 

комп’ютеризації навчального процесу, забезпечення телекомунікаційними 

засобами доступу до мережі Інтернет, базовими та спеціалізованими 

програмними продуктами тощо [390]. Крім того, сьогодні в Україні активно 

підтримуються освітні ініціативи відомих світових компаній. Наприклад, 

корпорація Microsoft допомагає створювати динамічні умови навчання у 
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класній кімнаті та за її межами, надаючи освітянам такі можливості [461]: 

навчання в реальному часі незалежно від позиціонування; організація 

сумісної роботи із забезпеченням учасників проекту актуальними даними за 

допомогою спеціальної цифрової основи для викладання й вивчення; зручне 

створення й легке поширення інтерактивних класних матеріалів 

(інтерактивні веб-уроки, завдання, резюме проектів) тощо. 

Певний внесок в розвиток інформатизації освіти України належить 

компанії Іntel® [446], яка з 2003 року успішно впровадила, зокрема, 

програму Іntel® «Навчання для майбутнього» − найбільша спільна 

ініціатива Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних 

технологій та змісту освіти МОН України, ЦІППО АПН України, ОІППО, 

ОУОН ОДА та корпорації Intel щодо перепідготовки педагогічних кадрів з 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній 

діяльності, підготовки школярів до використання новітніх технологій та 

опанування уміннями XXI сторіччя.  

Навчальна програма Intel® «Шлях до успіху» створена разом з 

освітніми урядовими організаціями різних країн, адаптована й впроваджена 

в Україні надає можливості учням середньої, старшої школи і молоді 16-

25 років опанувати комп’ютерну грамотність. Національний проект 

«Відкритий світ» – ініціатива з комп’ютеризації українських шкіл та 

об’єднання їх у рамках єдиної навчальної мережі з метою формування 

україномовного інформпростору в галузі освіти, підвищення комп’ютерної 

грамотності населення. Програма Intel «Еко-Україна» всеукраїнський 

конкурс наукової творчості школярів, національний етап міжнародного 

конкурсу Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), метою 

якого є формування та популяризація наукового і творчого світогляду серед 

молодого покоління, а також випробовування українського інноваційного 

потенціалу на міжнародній арені тощо.  

До інформатизації освіти в Україні підключились і такі відомі 

компанії як, Samsung Electronics, Panasonic, LEGO. Наприклад, у 2006 році 
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стартував конкурс «Назустріч знанням» (від Samsung) з метою поглиблення 

знань учнів середніх шкіл в області ІКТ, підвищення їх комп’ютерної 

грамотності й вдосконалення процесу навчання. Школи-переможці 

отримали нові комп’ютерні класи та мультимедійні лабораторії Samsung. У 

рамках Всеукраїнського конкурсу методичних розробок «Panaboard 

Майстрів» з використання інтерактивних дошок Panasonic проводились 

майстер-класи від учасників (учителів), орієнтовані на демонстрацію 

створення електронного уроку в форматі програмного забезпечення 

«ElitePanaboardBook» («peb»). Інноваційні освітні рішення запропоновувала 

компанія LEGO® Education. Так, наприклад, базовий навчальний набір 

робототехніки «EV3» дозволяє учням з легкістю опанувати нестандартні 

інженерні прийоми у конструюванні роботів, алгоритми для вирішення 

різноманітних робототехнічних задач та їх реалізації на мові програмування 

тощо. Міністерством освіти України з 2007 року підтримано ініціативу 

створення «Міжнародної української школи» (http://ukrintschool.org.ua/) для 

дітей громадян України, які проживають за кордоном. Освітній процес у 

школі здійснюється переважно у формі дистанційного навчання з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Таким чином, сьогодні інформатизація освіти є невід’ємною 

складовою інформатизованого суспільства, відображаючи загальні тенденції 

глобалізації світових процесів розвитку, виступає як визначальний 

інформаційний і комунікаційний базис розвитку освіти, гармонійного 

розвитку особистості й впливовий фактор соціально-економічних систем 

суспільства [79]. 

В Україні процес інформатизації освіти пов’язано з іменами таких 

науковців, педагогів-практиків, як В. Биков [79; 81], Н. Бібік [286], О. Білоус 

[400], Л. Білоусова [78], М. Жалдак [159], В. Коткова [368], В. Кремень [215; 

216], Н. Морзе [400], А. Пилипчук [314], О. Співаковський [368], О. Спірін 

[370], О. Шульга [424] та ін. Базові положення інформатизації освіти 

розробляли Б. Гершунський [117], Р. Гуревич [131], А. Єршов [157], 
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В. Роберт [345] та ін. Різним аспектам інформатизації освіти, як складової 

інформатизації суспільства присвячені численні дослідження В. Бикова [80], 

Б. Гершунського [117], Є. Маркової [250] та ін. Серед сучасних досліджень 

науковий інтерес становлять праці Н. Веселої [91], М. Кадемії [131], 

В. Кременя [217], І. Малицької [248; 400], І. Шахіної [415] та інших, 

присвячені впровадженню інноваційних форм навчання.  

Ключові проблеми інформатизації освіти й питання доцільного 

використання ІКТ у загальноосвітніх навчальних закладах розкрито в 

працях Н. Апатової [67], Л. Білоусової [78], В. Коткової [368], Н. Морзе 

[400], Н. Олефіренко [293], Л. Петухової [368], О. Співаковського [368], 

О. Суховірського [376] та інших. Науковці пропонують авторські варіативні 

підходи до впровадження новітніх технологій на різних освітніх етапах; 

досліджують специфіку використання ІКТ в конкретній предметній сфері, у 

різних вікових діапазонах; висвітлюють теоретичні і практичні положення 

підготовки фахівців до використання ІКТ у професійній діяльності тощо. 

Крім того, науковці виконують важливу роботу з дослідження, розроблення 

й упровадження сучасного науково-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу. Так, підручники і навчальні посібники нового покоління 

побудовані саме з урахуванням особливостей і вимог інформаційного 

суспільства й сьогодні вже розроблено значну кількість електронних 

підручників з математики, фізики, біології, хімії, української й іноземних 

мов, частина з яких доступна на мобільних додатках [216]. Разом з тим, 

процес інформатизації освіти на різних навчальних етапах має свою 

специфіку, що передбачає з’ясування сутності поняття «інформатизація 

освіти». 

У педагогічному термінологічному електронному словнику [307] 

поняття «інформатизація освіти» визначається як процес забезпечення 

сфери освіти методологією і практикою розробки та оптимального 

використання сучасних інформаційних технологій, орієнтованих на 

реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання, виховання.  
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У словнику психолого-педагогічних понять і термінів [362] 

«інформатизація освіти» визначається як процес вивчення принципів роботи 

та різноманітних сфер застосування комп’ютерів, використання 

інформаційних технологій навчання, забезпечення вільного доступу до 

глобальних інформаційних ресурсів, сучасна організація управління 

системою освіти.  

У новій електронній педагогіки [284] поняття «інформатизація освіти» 

визначається як область науково-практичної діяльності людини, 

спрямованої на застосування технологій та засобів збору, зберігання, 

обробки і розповсюдження інформації, що забезпечує систематизацію 

наявних і формування нових знань в сфері освіти для досягнення психолого-

педагогічних цілей навчання і виховання.  

Водночас, висвітленню поняття «інформатизація освіти» приділено 

належну увагу науковцями, педагогами-практиками. Так, В. Биков поняття 

«інформатизація освіти» трактує як упорядковану сукупність 

взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, 

навчально-методичних, науково-технічних, виробничих і управлінських 

процесів, спрямованих на задоволення інформаційних, обчислювальних і 

телекомунікаційних потреб, що пов’язані з можливостями методів і засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій учасників навчально-виховного 

процесу, а також тих, хто цим процесом управляє та його забезпечує [79]. 

В. Кремень висвітлює поняття «інформатизація освіти» як 

педагогічний процес пов’язаний з оновленням цілей і змісту навчання, 

розробленням навчально-методичного забезпечення нового покоління, 

якісною професійною підготовкою педагогічних кадрів, концептуальними 

змінами в оцінюванні навчальних досягнень учнів, оновленням методів 

навчальної діяльності [216].  

А. Пилипчук визначає поняття «інформатизація освіти» як процес 

створення і використання інформаційних технологій для підвищення 

ефективності видів діяльності, що здійснюються в системі освіти [315]. 
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О. Співаковський вважає, що це процес, який пов’язано із створенням 

випереджувального науково-методичного доробку, перепідготовкою 

сучасних і підготовкою нових поколінь педагогів, розвитком необхідної 

матеріально-технічної бази, становленням культури педагогічної праці 

[368]. У свою чергу, С. Григорьев і В. Гриншкун наголошують, що 

інформатизація освіти – це процес спрямований на застосування методів і 

засобів збору, зберігання, обробки і розповсюдження інформації для 

систематизації наявних і формування нових знань у рамках досягнення 

психолого-педагогічних цілей навчання і виховання [128]. 

І. Роберт розглядає поняття «інформатизація освіти» як область 

педагогічної науки, яка орієнтована на забезпечення сфери освіти 

методологією, технологією та практикою створення і оптимального 

використання науково-педагогічних, навчально-методичних, програмно-

технологічних розробок, орієнтованих на реалізацію дидактичних 

можливостей ІКТ, що застосовуються в комфортних та здоров’я-

зберігаючих умовах [345].  

І. Пупирєва визначає поняття «інформатизація освіти» як процес 

забезпечення сфери освіти методологією і практикою розробки й 

оптимального використання сучасних засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей 

навчання, вихованнявказує на те, що це процес  [340].  

О. Шульга наголошує, що це процес створення і використання 

інформаційних технологій для підвищення ефективності видів діяльності, 

що здійснюються в системі освіти [424]. Цікавою є думка М. Деревянченко, 

яка трактує поняття «інформатизація освіти» як складний процес, 

пов’язаний з впровадженням в різного роду інформаційних засобів, а також 

електронної продукції і нових педагогічних технологій, що базуються на 

використанні ІКТ [135]. 
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Узагальнюючі наведені науковцями тлумачення поняття 

«інформатизація освіти» можна стверджувати, що сьогодні інформатизація 

освіти є базисом: 

 створення єдиного загальнодоступного інформаційно-освітнього 

простору;  

 забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії школяра, студента, 

викладача;  

 професійного росту педагога (демонстрація результатів роботи, обмін 

навчально-методичними матеріалами з колегами, участь у проектах та 

ініціативах як вітчизняних так і міжнародних тощо);  

 підготовки майбутніх фахівців до використання ІКТ в професійній 

діяльності, здатних вчасно орієнтуватися в інноваціях.  

З метою ефективної інформатизації освітнього простору на 

державному рівні прийнято низку заходів, які висвітлено в Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [388]: 

 формування та впровадження інформаційного освітнього середовища 

в системі загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, 

вищої та післядипломної освіти, застосування в навчально-виховному 

процесі поряд із традиційними засобами й ІКТ-засоби; 

 створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу, 

спрямованої на здійснення її основних функцій (забезпечення 

навчання, соціалізація тощо); 

 повне забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, 

професійно-технічних, вищих навчальних закладів навчальними 

комп'ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням; 

 створення Е-підручників та енциклопедій навчального призначення; 

 розвиток мережі електронних бібліотек на всіх рівнях освіти; 

 створення системи дистанційного навчання, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та дітей, які перебувають на 

довготривалому лікуванні; 
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 забезпечення навчально-виховного процесу засобами ІКТ, а також 

доступу навчальних закладів до світових інформаційних ресурсів. 

Отже, сьогодні інформатизація освіти – є відповіддю системи освіти 

на процеси трансформації суспільства, пов’язана не тільки із забезпеченням 

навчальних закладів засобами обчислювальної техніки й підключенням до 

мережі Інтернет. Інформатизацію освіти слід розглядати як цілеспрямований 

процес зміни змісту, методів і організаційних форм навчання, оскільки вже 

зараз відчувається перехід від навчання в умовах обмеженого доступу до 

навчальної інформації до освіти з необмеженим доступом усіх учасників 

навчально-виховного процесу до навчальних матеріалів, засобів навчальної 

діяльності [216].  

На думку ряду авторів (О. Бриксіна, Б. Гершунський та ін.), процес 

інформатизації освіти складається з трьох взаємозалежних процесів [368]: 

 медіатизація – процес удосконалення засобів збору, зберігання й 

поширення інформації; 

 комп’ютеризація – процес удосконалення засобів пошуку й обробки 

інформації; 

 інтелектуалізація – процес розвитку здатності сприйняття й 

породження інформації, тобто підвищення інтелектуального 

потенціалу суспільства, включаючи використання засобів штучного 

інтелекту. 

Процес інформатизації освіти складний за структурою передбачає 

модернізацію таких важливих компонентів освіти, як цілі, зміст і завдання. 

Так, цілями розвитку загальної освітньої системи є [128; 181; 371]: 

 відкритість освіти – створення сприятливих умов для вільного доступу 

до інформації з метою задоволення освітніх потреб у знаннях, уміннях 

й, як наслідок, розвиток особистості на всіх рівнях системи освіти; 

 доступна організація процесу самостійного здобуття особистістю 

знань або підвищення досягнутого освітнього рівня й, як наслідок, 

підвищення ефективності й якості освіти; 
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 інтенсифікація, підвищення ефективності взаємодії учасників 

педагогічного процесу; 

 створення системи освіти, яка відповідає вимогам інформатизованого 

суспільства – підготовка молоді до подальшої успішної адаптації до 

мінливих умов навколишнього світу, тобто освіта повинна бути не 

тільки достатньою для реалізації можливостей новітніх технологій у 

всіх сферах життєдіяльності в інформатизованому суспільстві, але і, 

що особливо важливо, мати випереджальний характер; 

 зміна моделі управління освітою, використання автоматизованих 

банків даних. 

Зміна цілей освіт передбачає виконання нових завдань інформатизації 

освіти, які пов’язані із сучасними завданнями розвитку освіти, зокрема 

переходом загальноосвітньої школи на 12-річний термін навчання, 

уведенням профільного навчання у старшій школі, поглибленням інтеграції 

й розширенням масштабів впровадження ІКТ у загальноосвітні, професійно-

технічні і вищі навчальні заклади, створенням фонду прикладних 

програмних засобів навчального призначення, орієнтованих на підтримку й 

супровід базових шкільних дисциплін [81]. Виконання поставлених перед 

освітою завдань доводить, що у змісті сучасної освіти мають бути закладені 

механізми адаптації, життєтворчості, рефлексії, збереження 

індивідуальності дитини й якщо метою і результатом освітнього процесу є 

особистість, пристосована до життя в умовах сучасного суспільства, то 

змістом цього процесу є становлення особистості як суб’єкта діяльності та 

соціальних відносин, її інтелектуальний, духовний (ціннісно-орієнтаційний) 

та фізичний розвиток [209]. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволяє виокремити такі 

основні напрями розвитку змісту сучасної шкільної освіти [209; 391]:  

 оновлення фундаментальної складової неперервної освіти, 

забезпечення її універсальності;  
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 посилення практичної спрямованості, формування в учнів умінь ХХІ-

століття, що забезпечуватимуть, зокрема, функціональну, цифрову 

грамотність учнів, сприятимуть формуванню винахідливості 

мислення, орієнтуватимуть на творчу діяльність, на бажання 

самостійно поповнювати власні знання, набувати практичний досвід 

використання знань впродовж усього життя;  

 виявлення ціннісних аспектів наукових понять, життєвих уявлень, 

правил, норм, які опановує учень, і відображення їх у змісті освіти;  

 розробка складу та структури змісту освіти як складного 

соціокультурного утворення. 

Значну роль у розвитку процесу інформатизації освіти відіграє 

організація освітнього процесу, альтернативного традиційному. 

Принциповими умовами такої організації є [231]: індивідуалізація навчання 

відповідно навчальним здібностям школяра; надання учневі можливості 

творчої самореалізації; педагогічна підтримка школяра на різних освітніх 

етапах; організація простору для рефлексії (особистісне самовизначення). 

Сучасні пріоритети та цінності освіти зумовлюють перегляд усталених 

підходів до розробки змісту освіти в педагогічній практиці – поряд з 

націленістю на формування знань, умінь і навичок визначається 

необхідність формування ціннісних орієнтацій, творчих здібностей, 

самосвідомості учнів [209]: 

 засвоєння змісту освіти здійснюється не накопиченням учнями 

готових знань, а самостійним оволодіння ними через опанування 

учнем прийомів, способів одержання цих знань; 

 орієнтація змісту освіти на оволодіння учнями метазнаннями – 

методами наукового пізнання (аналіз, синтез, абстрагування та ін.); 

 визначення позиції школяра в межах освітнього простору не як 

споглядальника зовнішнього світу, а як активно-діяльнісного суб'єкта 

пізнання; 
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 визначення необхідності вивчення будь-якого об'єкту пізнання не 

ізольовано, а в системі, шляхом інтеграції знань, що забезпечує 

розкриття його цілісності, дозволяє виявляти зв'язки з іншими 

об'єктами, зводити їх у єдину картину і на цій основі одержувати 

знання про цілісний світ; 

 засвоєння наукових і культурних понять через розвиток певних 

життєвих уявлень дитини, створення сприятливих умов для розвитку 

мотиваційної сфери, потреб та інтересів учнів. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна зазначити, що 

ефективність процесу інформатизації освіти залежить від багатьох факторів, 

зокрема, розробки нових методів та організаційних форм навчання, 

створення навчально-методичних комплексів, наповнення баз і банків даних 

науково-педагогічної інформації для здійснення інформаційної взаємодії 

між працівниками системи освіти;  наповнення та використання 

розподіленого інформаційного ресурсу мережі Інтернет в освітніх цілях 

тощо [304]. Але, передусім, ефективність процесу інформатизації освіти, як і 

перспективи сталого розвитку інформатизованого соціуму, безпосередньо 

залежать від здатності суспільства забезпечити формування «людини 

третього тисячоліття» − гармонійно розвинутої, наділеної цілісним розумом 

і творчою уявою, досконалим естетичним сприйняттям і високою 

духовністю; обізнаної в новітніх технологіях, здатної об’єктивно оцінити їх 

місце у сучасній дійсності і, головне, відповідно до цієї оцінки вибудувати 

власну успішну життєву траєкторію. Цілком закономірно, що погляди 

науковців-дослідників все частіше зосереджуються на дитячому, 

початковому шкільному періоді розвитку особистості, в якому закладаються 

основні життєві стратегії розвитку людини та формуються якості, що є 

вирішальними не лише для її майбутнього, а й для подальшої долі 

суспільства в цілому [163].  

Аналіз реалій роботи початкової школи свідчить, що на цей час 

створені об’єктивні умови для використання потужного дидактичного 
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потенціалу сучасних ІКТ у практиці освітнього процесу загальноосвітньої 

школи, для розробки на їх основі інноваційних методик навчання, 

спрямованих на ефективне вирішення нагальних завдань розвитку й 

особистісного становлення учня на всіх етапах його навчання. Попри 

наявність зазначених умов, складність процесу інформатизації освіти 

зумовлює необхідність проведення ретельного аналізу особливостей 

трансформації початкової школи в умовах її інформатизації.  

 

1.2. Трансформація початкової школи в умовах її інформатизації 

 

Сьогодні світова інформатизація є системоутворюючою основою 

розвитку сучасного суспільства нового типу – інформатизованого. 

Використання високих технологій, швидкість опанування ними стає дедалі 

звичним для людей різних за віком, освітою, професією, й сучасне молоде 

покоління вже природно сприймає ІКТ як невід’ємну складову життєвого 

простору, побуту, соціального устрою. Динаміка зростання споживання 

суспільством технічних засобів різного цільового призначення 

віддзеркалюється, в першу чергу, на освітній системі як на базисі 

формування соціальних, психологічних, культурологічних аспектів 

суспільства. Цей технологічний бум зумовлює нові вимоги до освіти, якій 

належить виробити нові орієнтири в освітній підготовці і освітньому 

супроводі людини протягом усього життя. Унікальною складовою цього 

процесу є інформатизація початкової ланки освіти як гаранта становлення 

таких стартових позицій сучасного підростаючого покоління, які б сприяли 

подальшій успішності індивідуума в освітньому й соціальному 

інформатизованому просторі. 

Важливість розвитку, впровадження і використання ІКТ у практиці 

початкового навчання сьогодні підтверджується різними нормативними й 

установчими документами. Проте, слід зазначити, що початкова школа у 

системі загальної освіти залучилась до процесу інформатизації навчального 
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процесу останньою, що зумовлено низкою причин. По перше, 

впровадження ІКТ у початкову школу гальмувалося тривалою дискусією 

науковців, медичних працівників щодо доцільності використання 

комп’ютера учнями молодого шкільного віку, оскільки деякі дослідження 

[108; 109; 326; 327] виявили негативний вплив роботи з комп’ютером на 

дітей (розвиток гіподинамії, порушення зору, втрата концентрації уваги, 

навантаження на руки тощо).  

Багато дослідників [177; 191; 336] звертають увагу й на психологічний 

аспект застосування комп’ютера учнями молодшого шкільного віку – 

виникнення Інтернет-залежності дитини, її захоплення Інтернет-

спілкуванням, комп’ютерними й онлайн-іграми й, як наслідок, істотно 

посилюється цікавість віртуальною реальністю. Такі діти згодом починають 

проявляти байдужість до інших видів діяльності (наприклад, ігри з 

реальними об’єктами, розваги на дворі та інше), в них спостерігається 

збідніння емоційної сфери, звуження кола інтересів, що негативно 

віддзеркалюється на загальному розвитку дитини. Певні фактори ризику 

пов’язані з неможливістю молодшого школяра контролювати («відсіювати») 

потік зайвої (шкідливої для учнів цієї вікової категорії) інформації з мережі.  

Наприкінці минулого сторіччя психологи наголошували на тому, що 

перевага інформаційних технологій у навчальних програмах зводить 

нанівець процес навчання, тому що учні молодшого віку воліють звертати 

увагу на ігрові елементи замість смислових, відволікаючись від рішення 

дидактичних задач [318]. Поглиблене психологічне дослідження впливу 

комп’ютерних ігор на розвиток дитини було проведено Японськими 

вченими (Університет Тохоку), які виявили їх негативний вплив на дитячу 

психіку, адже під час комп’ютерних ігор стимулювалися лише ті частини 

мозку дитини, які відповідають за зір та м’язову моторику. Частина мозку, 

яка допомагає дитині контролювати свої негативні емоції при комп’ютерній 

грі взагалі не стимулюється, що призводить до розвитку 

найрізноманітніших форм соціальної дезадаптації й асоціальної поведінки: 
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емоційна нестійкість, підвищена збудливість, тривога, напруженість, 

конфліктність й агресивність дітей, зниження здатності до навчання [106; 

202]. 

Сьогодні такі недоліки компенсуються вдосконаленням комп’ютерної 

техніки, розвиненістю програмних засобів, зокрема: 

 Використання спеціалізованих програмних засобів, за допомогою яких 

можна фільтрувати зміст Web-сторінок (за необмеженою кількістю 

умов).  

 Можливість обмежувати доступ учнів молодшого шкільного віку до 

дорослого контенту в мережі Інтернет. 

 Використання Web-додатків (зокрема, «Time Boss PRO», 

«NkTimeTracker» від «Nicekit Software»; «ContentWasher»), які 

дозволяють накладати часові обмеження роботи дитини за 

комп’ютером або з конкретною програмою. Відповідно 

налаштуванням комп’ютер автоматично припиняє роботу й блокує 

включення до вказаного у параметрах проміжку часу. Крім того, 

розвиненість сучасних програмних продуктів дозволяє, наприклад, 

батькам віддалено (і непомітно для дитини) задавати режим роботи 

комп’ютера в реальному часі, оперативно додавати або зменшувати 

час роботи дитини за комп’ютером.    

 Розробка програмних засобів відповідно психолого-педагогічним 

вимогам сприйняття дитиною молодшого шкільного віку інформації 

(спираючись на наукові дослідження, зокрема, фахівців Асоціації 

«Комп’ютер і дитинство» щодо використання розвиваючих та 

навчальних комп’ютерних ігор) дозволяють органічно поєднати 

навчальну та ігрову складову. Особливістю застосування програмного 

забезпечення навчального призначення є неявний характер подання 

завдань, що забезпечує непомітне і цілком природне для молодшого 

школяра переростання гри у навчальну діяльність, зміну ігрових 

інтересів на пізнавальні – адже досягнення ігрових цілей (виграшу, 
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призу, рекорду та інше) передбачає досягнення й певних 

навчальних цілей [61]. 

 Досягненнями в галузі новітніх дисплейних технологій, що дозволяє 

безпечно використовувати ІКТ у навчанні дітей молодшого шкільного 

віку. Принципово нова архітектура організації пікселя забезпечує 

чіткість багатоколірного зображення з високою роздільною здатністю, 

можливість регулювання яскравості й контрастності візуальної 

інформації з урахуванням особливостей її сприйняття дитиною, 

забезпечуючи рівномірність відображення кольору при варіюванні 

розміру пікселя (збільшення / зменшення зображення), високу якість 

динаміки відеозображень, виключення мерехтіння, стійкість сучасних 

екранів до електромагнітних полів. 

Довготривалі тенденції розвитку ІКТ, їх наскрізне поширення в 

соціумі, зростання сучасних дітей в інформатизованому оточенні не 

виключає додержання вимог безпечної організації діяльності учнів 

молодшого віку з ІКТ. Дослідження педагогів, психологів, медиків 

(М. Антропової, Н. Апатової, Г. Лаврентєвої, Н. Польки та інших) з проблем 

використання ІКТ у початковій школі дозволило визначити такі вимоги [9; 

36; 61; 92; 175; 228; 229; 326; 327]: 

 вимоги до влаштування й обладнання освітнього середовища в 

комп’ютерному класі;  

 вимоги до організації роботи учнів молодшого шкільного віку з ІКТ; 

 ергономічні вимоги до програмних засобів, орієнтованих на учнів 

молодшого шкільного віку;  

 вимоги до змісту навчального матеріалу в електронному ресурсі. 

Перша вимога пов’язана з дотриманням санітарно-гігієнічних норм 

та правил у комп’ютерних класах, до яких належать: температура 

приміщення, вологість, освітленість тощо. Основним нормативними 

документами з цього питання є Державні санітарні правила та норми 

«Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних 
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закладах (ДсанПіН 5.5.2.009-98)», затверджені Постановою Головного 

санітарного лікаря України від 30.12.1998 року №9[20][61; 410]. 

Вимоги до організації роботи молодших учнів з ІКТ висвітлено у 

Державних санітарних правилах і нормах «Середі загальноосвітні 

навчально-виховні учбові заклади (школи, ліцеї, гімназії). Устаткування, 

утримання середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та 

організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.008-98)» 

затверджені постановою Головного санітарного лікаря України від 

30.12.1998 року №8[19] та у Державних санітарних правилах та нормах 

«Режим праці учнів на персональних комп’ютерах (ДСанПіН 5.5.2.009-98)» 

затверджені Постановою Головного санітарного лікаря України від 

30.12.1998 року №9[20] [410]. Зокрема, учитель повинен контролювати 

правильну робочу позу учням при роботі з комп’ютером і тривалість такої 

роботи; відповідність меблевого обладнання віковим особливостям дитини; 

зручність додаткових робочих пристроїв (наприклад, спеціальні підставки 

для книг) і периферійних пристроїв (наприклад, клавіатура повинна бути 

зручною для виконання роботи двома руками, конструктивно відокремлена 

від монітору для забезпечення можливості її оптимального розташування та 

прийняття зручної робочої пози) тощо [401].  

Зауважимо, що сьогодні для дітей молодшого шкільного віку 

пропонуються різні периферійні пристрої, які відповідають їх віковим 

особливостям. Наприклад, розроблено ергономічну клавіатуру із 

вилученням зайвих кнопок і поділом кнопок на блоки. Кожен такий блок 

має своє колірне рішення, що дозволяє учневі більш органічно 

зосереджувати увагу при роботі з клавіатурою, виключаючи напруження 

зору при необхідності знайти ту або іншу клавішу. На особливу увагу 

заслуговує ергономічна клавіатура, кнопки якої  поділяються на два блоки, 

які розташовані під кутом один до одного. Є моделі з фіксованим 

розташуванням цих блоків і з можливістю змінювати кут аж до поділу 

клавіатури на дві окремі частини. Зручне розташування кнопок знижує 
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стомлюваність від роботи, особливо при необхідності набору текстових 

фрагментів.    

Важливо звернути увагу на додаткові елементи дизайну монітора, які 

можуть несвідомо дратувати дитину. Зокрема, рамка екрану монітора 

повинна бути чорною або відповідати кольоровому рішенню комп’ютерного 

класу; індикатор живлення на моніторі не може бути яскравим; бажано 

виключити сучасні новації – унікальні входи / виходи, тюнера, пульти 

дистанційного управління тощо. Крім того, до використання 

рекомендуються монітори з діагоналлю 24 дюйми і вище з таких причин: 

збільшення діапазону візуалізованої інформації й зменшення роботи зі 

скролінгом; зручна організація роботи з графічно-зображеними статичними 

об’єктами (карти, схеми, креслення, мозаїка тощо); комфортна робота з 

динамічним конвентом, переглядом навчальних відеороликів у форматі 

Full HD й, як наслідок, зменшення зорового навантаження; одночасне 

зручне розташування декількох вікон (наприклад, при розв’язанні 

школярами навчальної проблеми в межах певної комп’ютерної програми й 

необхідності читання довідкової інформації або спрямовуючих додаткових 

вказівок). 

Особливе місце в комплексі здоров’язберігаючих заходів при 

організації роботи молодших учнів з ІКТ займає ретельний підбір таких 

програмних засобів, які є орієнтованими на учнів початкової школи і 

відповідають ергономічним вимогам. 

Ергономічні вимоги до програмних засобів стосуються розташування 

та оформлення матеріалу, використання візуальних та звукових ефектів. У 

зв’язку з цим, при підборі програмного засобу для молодших школярів 

важливо враховувати гігієнічні стандарти, які визначають розмір і 

начертання шрифту; відстань між рядками, буквами; кількість шрифтових 

елементів в рядку; яскравість фону і колір букв. Зокрема, при роботі учнів з 

текстовою інформацією на екрані монітора перевага має бути віддана 

позитивному контрасту: темні знаки на світлому фоні. Інформація на екрані 
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повинна бути візуально структурована й органічно поєднуватися з аудіо 

інформацією; найважливіша інформація має бути розташована в середині 

екрана; відстані між рядками тексту повинні бути більші, ніж висота 

символів; довжина рядка тексту має бути короткою [9; 61].  

Численні дослідження з проблеми ергономічно-комфортного 

оформлення програмних засобів дозволили визначити найбільш зручні для 

учнів молодшого віку сполучення кольорів. Зокрема, оформлення 

інтерфейсу програмного засобу м’якими відтінками коричневого кольору 

(пісочний, світло-коричневий, світло-оранжевий тощо) створюють в учнів 

спокійний настрій, привертають і утримують увагу дитини [61]; для кольору 

основного тексту краще підходить універсальний чорний, хоча можливі й 

варіанти (темно-коричневий, темно-синій); в межах одного тематичного 

розділу колір і текстура фону повинні залишатися постійними для всіх 

сторінок [302]; головні герої програми, різні об’єкти з насиченим кольором 

повинні займати якомога менше місця на екрані монітора та їхнє 

використання має бути короткочасним, що дозволить привернути увагу 

школярів, підвищити активність в конкретній момент, не призводячи до 

втоми [61].  

Отже, при організації роботи учнів молодшого шкільного віку з 

програмними засобами слід додержуватись ергономічних вимог, які 

включають [61; 293; 410]: 

 максимальну простоту використання інтерфейсу (близьке до віку 

школяра оформлення комп’ютерної програми; наявність, ефективність 

й зручність керуючих елементів; зручність і доступність довідкових 

послуг); 

 оптимальність візуального середовища (розміри об’єктів, відстань між 

об’єктами, їх кількість та швидкість руху); 

 виділення кольором (розміром) головного об’єкта (героя) програми; 

 розміщення в полі головного об’єкта програми не більше 4-5 

другорядних об’єктів; 



 51 

 якість текстової інформації, графічних, анімаційних, динамічних 

елементів програми та їх відповідність віковим особливостям 

молодших школярів; 

 гармонійність колірно-графічних і звукових рішень; 

 наявність коригувальної реакції на дії школяра при роботі (звуковий 

сигнал, відповідні жести головного герою програми, інтерактивне 

повідомлення).  

Вимоги до змісту навчального матеріалу в електронному ресурсі 

стосуються педагогічно правильного компонування навчальної інформації. 

Зокрема, інформація повинна бути чіткою, логічно зв’язаною, зрозумілою й 

короткою; створювати в учнів відчуття комфорту при роботі; не нав’язувати 

темп пред’явлення інформації.  

Аналіз програмних засобів навчального призначення показав, що 

складною задачею для вчителя є відбір таких програмних засобів, які 

відповідають змісту конкретного уроку і дозволяють сформувати необхідні 

вміння або навички за обмежений санітарно-гігієнічними нормами термін. 

Проте, розвиненість сучасних програмних засобів, орієнтованих на 

молодших школярів, потужні дидактичні можливості навчальних 

електронних ресурсів дозволяють значно прискорити виконання тривалих 

операцій, уникнути складних обчислень, автоматизувати перевірку й 

оформлення результатів діяльності та зосередити увагу школяра щодо 

вирішення зазначеної навчальної проблеми [61; 292].  

Таким чином, додержання перелічених вимог до використання ІКТ у 

практиці навчання молодших школярів дозволяє організовувати цілком 

безпечну роботу учнів з комп’ютерною технікою в межах навчального 

процесу. 

Другою причиною певної затримки щодо застосування ІКТ у 

практиці початкової освіти була відсутність комп’ютерно-орієнтованих 

методичних систем навчання базових дисциплін початкової школи, що 

передбачало розробку нового змісту навчання, нових засобів, 
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організаційних форм і методів навчання тощо. Разом з тим, у рамках 

виконання проектів прийнятих Законом України «Про Концепцію 

Національної програми інформатизації» (04.02.1998 року, № 75/98-ВР), 

Законом України «Про Національну програму інформатизації» 

(13.09.2001 року, № 74/98–ВР), Постановою Кабінету Міністрів України 

«Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 

роки» (07.12.2005 року, № 1153), Законом України «Про Основні засади 

розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» 

(09.01.2007 року, № 537-V) було реалізовано належне комп’ютерне 

оснащення навчально-виховних заходів і статистичні дані на 2014-2015 роки 

показали, що рівень комп’ютеризації шкіл становить 93% (16401 шкіл з 

17604), підключення до мережі Інтернет становить 81% (14331 шкіл) [281].  

Широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

початкову ланку освіти сприяло створенню на цій основі значної кількості 

прикладних програмних засобів навчального призначення, орієнтованих на 

формування інформаційної культури молодших школярів. Розроблено 

потужну базу україномовних електронних навчально-методичних 

комплексів, як засобу ІКТ-підтримки шкільних дисциплін, які відповідають 

сучасним, оновленим стандартам початкової освіти. Такі електронні 

комплекси містять, зокрема: 

 навчальні програмні засоби та тестові оболонки (електронні 

репетитори, мультимедіа-тренажери, енциклопедії, атласи, оцінно-

контролюючі програми тощо); 

 предметно-орієнтовані середовища (предметно-ігрові середовища, 

моделюючі програми, картографічні ресурси тощо); 

 інтегровані навчальні засоби (електронні видання, мультимедіа-

презентації, лабораторні практикуми тощо). 

Зауважимо, що використання комп’ютерно-орієнтованих методичних 

систем навчання базових дисциплін початкової є достатньо складним для 

вчителя – оскільки потребує певних організаційних дій, вибору часу на 
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уроці, вбудовування комп’ютерно-орієнтованих завдань у канву уроку, 

готовності до непередбачуваних ситуацій тощо. Проте, такі труднощі на 

уроці можуть бути компенсовані за рахунок [12; 48]: 

 використання сучасних комп’ютерних тренажерів, які пропонують 

школяреві за стислий час розв’язати велику кількість однотипних 

завдань, забезпечують реальну можливість організації різнорівневого 

(індивідуального) підходу в межах уроку, здійснюють миттєву 

перевірку правильності виконаних завдань, при необхідності 

здійснюють корекцію набутих умінь; 

 надання можливості організувати діяльність кожного школяра за 

власною траєкторією, залежно від його умінь, знань, потреби у 

поглибленні знань; 

 забезпечення швидкого доступу школяра до необхідного матеріалу – в 

одному місці може бути модель, з якою експериментує учень, 

додаткові приклади, текстові пояснення тощо.  

Сучасні програмні засоби, ІКТ-підтримка базових дисциплін 

початкової школи розробляються із урахуванням особливостей розвитку 

учнів молодшого віку й мають таку специфіку, зокрема [8; 61; 101; 377]: 

 інформаційна насиченість електронних ресурсів (одночасне 

гармонійне інтегрування різних видів інформації – високоякісної 

графічної, звукової, фото і відео інформації);  

 органічне поєднання навчальної та ігрової складових у програмному 

засобі;  

 наявність зручних засобів навігації;  

 інтерактивність прикладних програмних засобів;  

 систему вбудованої допомоги;  

 розвиток інтерфейсу «віртуальної реальності» – дозволяє працювати із 

новим поколінням сучасного контенту, наприклад, перегляд 3D-відео, 

панорамні сферичні фотографії в 3600;  

 фіксація особистих досягнень школяра у процесі роботи тощо.  
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На сьогодні активно поширюються у початковій навчальній практиці 

освітні онлайн-платформи (наприклад, «Learning.ua», «EdEra», 

«Гипермаркет Знаний»), які містять різні практичні матеріали: інтерактивні 

завдання, цікаві задачі, вправи на самоперевірку, які в привабливій, іноді 

ігровій формі подають навчальний матеріал і засоби його освоєння. 

Програми та інтерактивні завдання розроблені згідно оновленим стандартам 

Міністерства освіти і науки України, а також відповідають міжнародним 

освітнім стандартам Common Core, зокрема, з математики. Крім того, такі 

онлайн-платформи включають шкільні онлайн-підручники, посібники, 

дидактичні матеріали. Крім того, сьогодні доступна значна кількість 

інструментальних педагогічних засобів, онлайн-освітніх інтерактивних 

хмарних сервісів, які дають змогу вчителеві підбирати навчальний матеріал, 

самостійно готувати практичні завдання, зручно й ефективно 

візуалізовувати статичну й динамічну інформацію, що відповідає змісту 

конкретної теми будь-якої базової дисципліни початкової школи [21].     

Такий комплекс реалізованих заходів сприяє ефективному 

використанню потужного дидактичного потенціалу інформаційно-

комунікаційних технологій у початковій школі. Концептуальні засади 

подальшої трансформації початкової школи в умовах її інформатизації 

розроблені Міністерством освіти і науки України у Концепції Нової 

української школи, новому Державному стандарті початкової освіти. Під час 

підготовки засад бралися до уваги «Концепція розвитку освіти України на 

період 2015-2025 років», підготовлена Стратегічною дорадчою групою 

«Освіта» в рамках спільного проекту Міжнародного фонду «Відродження» 

та БФ «Інститут розвитку освіти», а також «Концепція середньої 

загальноосвітньої школи України» Національної академії педагогічних наук 

України, «Візія нової української школи», підготовлена спільнотою 

відповідального вчительства EdCamp Ukraine. Основу Концепції Нової 

української школи складає наскрізне застосування ІКТ в освітньому процесі 

[285; 286].  
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Наступним фактором, який гальмував запровадження ІКТ в 

початкову освіту була неготовність вчителів до використання ІКТ у 

предметно-професійній діяльності.  

На перешкоді стало те, що при впроваджені комп’ютера у навчальну 

практику працюючи вчителі не мали досвіду його використання у процесі 

навчання предметних дисциплін, були не обізнані специфікою безпечної 

роботи дитини з комп’ютером, з предметно-орієнтованими програмними 

засобами. 

Часто вчителі не вміли застосувати комп’ютер на рівні грамотного 

користувача й не мали мотивації набути потрібних ІКТ-навичок. Відсутності 

такої мотивації частково сприяло те, що впровадження комп’ютера у 

практику навчання змінює роль учителя, адже у побудові уроку з 

використанням ІКТ визначальною є діяльність учнів, а головною функцією 

педагога стає завчасне моделювання схеми діяльності учнів з комп’ютером 

відповідно до змісту і мети уроку, реалізація комунікативних умов, коли 

учитель своїми висловлюваннями і діями створює «проблемні ситуації», що 

стимулюють учнів до аналізу, усвідомлення змісту навчального матеріалу, 

активізують їх пізнавальну діяльність. Крім того, в ІКТ-орієнтованому 

навчанні учитель має надавати консультаційну допомогу школярам при 

роботі з програмним засобом, підтримувати комп'ютерно-орієнтоване 

співробітництво між учнями, забезпечувати психологічну підтримку учнів 

(обговорення проблем, які можуть виникати у дитини при роботі з 

комп’ютером; підвищення впевненість в учнів за рахунок підтвердження їх 

ІКТ-грамотності тощо) [125].  

Зазначимо, що до проведення уроків інформатики в початковій школі 

часто залучались учителі середньої або старшої школи, які краще володіли 

ІКТ, але не мали належної психолого-педагогічної підготовки до роботи з 

учнями молодшого віку. Тому важливого значення набули завдання 

формування та розвитку ІКТ-компетентності наукових, науково-
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педагогічних працівників; використання кращого досвіду підготовки 

педагогічних кадрів вищої кваліфікації з ІКТ в освіті [370]. 

Сьогодні проблема підготовки вчителів початкових класів до 

використання ІКТ у професійній діяльності вирішена на достатньому рівні, 

адже з часу експериментального впровадження комп’ютера у початкову 

ланку освіти для вчителів початкової школи курси підвищення кваліфікації 

реалізуються на державному рівні, часто за ініціативою таких відомих 

компаній як Intel, Microsoft, Google. Учителі мають можливість проходити 

зарубіжне стажування, під час якого вони ознайомлюються з новими 

концепціями, методами, інструментами щодо використання ІКТ у практиці 

початкового навчання. Зокрема, агентство з розвитку міжнародного 

співробітництва МЗС Держави Ізраїль (MASHAV) щорічно організовує 

міжнародні навчальні курси за різними темами, серед яких на особливу 

увагу заслуговують курси: «Education for Technology and the use of ICT in 

Education», «Education for Science and Math – STEM Framework» [460].  

Важливо наголосити, що сучасна практика підготовки майбутніх 

учителів початкової школи у закладах вищої педагогічної освіти передбачає 

ІКТ-складову, яка реалізується у навчальних курсах: «Сучасні інформаційні 

технології», «Методика інформатики», «Комп’ютерне моделювання», 

«Інструментальні педагогічні засоби», «Педагогічні інформаційні технології 

та технології початкової школи», «Мови програмування» основна мета яких 

полягає в оволодінні студентами навичками застосування ІКТ у майбутній 

професійній діяльності, самостійно готувати дидактичні електронні ресурси, 

доцільно використовувати мультимедійні навчальні матеріали, створювати 

електронне педагогічне середовище початкової школи тощо. Крім того, в 

мережі Інтернет поширені інформаційно-освітні середовища, освітні 

онлайн-платформи, які дозволяють і майбутнім фахівцям, і працюючим 

учителям здійснювати мережну взаємодію з метою обміну практичним 

досвідом та формування загальнодоступної електронної програмно-

методичної бази інформатизації початкової школи. 
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Нова школа потребує нового вчителя. Ф. Ващук наголошує, що 

вимогою часу стає підготовка фахівців нової якості – здатних творчо 

мислити, швидко орієнтуватися в сучасному насиченому інформаційному 

просторі, приймати нестандартні рішення, вчитися і розвиватися протягом 

усього життя [89]. Підготовка майбутнього фахівця має бути 

випереджальною, враховувати тенденції розвитку ІКТ та їх звичну наявність 

в житті сучасної молоді. З цією метою Міністерством освіти і науки України 

ініційовано новий базовий закон «Про освіту» де відзначається, що процес і 

зміст підготовки майбутнього вчителя зазнає суттєвих змін і вже сьогодні 

варто говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та 

джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в 

індивідуальній освітній траєкторії дитини. На допомогу вчителеві 

заплановано створити освітній портал з методичними та дидактичними 

матеріалами, українськими е-енциклопедіями, мультимедійними 

підручниками, інтерактивними онлайн-ресурсами тощо [285].  

Значні теоретичні напрацювання й успішний практичний досвід 

використання ІКТ у навчанні молодших школярів має зарубіжна школа. 

Особливий інтерес у галузі інформатизації початкової освіти представляє 

досвід таких країн як США, Великобританія, Франція, Фінляндія, Польща. 

Зокрема, можна згадати одне з перших і найбільш відомих по всьому світові 

досліджень американського вченого С. Пейперта з розвитку інтелектуальної 

сфери дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (на основі 

теоретичних концепцій Ж. Піаже). Під керівництвом С. Пейперта, 

починаючи з 1968 р., проводилися численні дослідження з використання 

комп’ютера молодшими школярами ґрунтуючись на ідеях про те, що 

значущі зміни у зразках інтелектуального розвитку дитини можливі лише 

через зміну культури і найбільш вірогідним носієм такої зміни культури в 

найближчому майбутньому є поширення комп'ютерної техніки. Одним з 

результатів цих досліджень стало створення спеціальної дитячої мови 

програмування «Лого» – інтегроване середовище опрацювання текстової, 
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графічної інформації, творче середовище створення мультиплікаційних 

фільмів, музики тощо, яке й досі застосовується у сучасній світовій 

педагогічній практиці [88]. Зазначимо, що у 1987 році Інститутом нових 

технологій освіти було створено російську версію програми «LogoWriter» 

(нова, розвинена версія «Лого»), яка була визнана найкращої освітньої 

програмою десятиліття, перекладена на десятки мов світу і досі успішно 

використовується у навчальній практиці молодших школярів. 

Нагадаємо, що у Техасі було проведено одне з перших досліджень 

щодо впливу комп’ютера на розвиток мислення дітей молодшого шкільного 

віку, яке показало, що використання комп’ютера значно покращило 

мовленнєву компетентність учнів. Національна асоціація освіти дітей 

молодшого віку (National Association for the Education of Young Children, 

1996) визнала, що комп’ютерні технології підвищують мотивацію дітей 

молодшого віку до навчання, їхні інтелектуальні здібності та соціальний 

розвиток [172]. На думку американських вчених, використання комп’ютера 

у навчанні може не лише змінити образ і стиль мислення дитини, а й 

створити передумови для формування нового підходу до освіти в цілому. Як 

наслідок, сьогодні в США успішно реалізується серія програм для навчання, 

наприклад, англійської мови, математики з використанням ІКТ, 

орієнтованих на закріплення умінь і навичок школярів, які сформовані під 

час традиційних урочних занять [415]. 

Аналізуючи актуальні проблеми використання ІКТ учніми молодшого 

шкільного віку вчені з Школи управління охорони здоров'я їм. Мейлмана 

при Колумбійському університеті (США) з’ясували, що діти (віком від 6 до 

11 років), які багато грають у відеоігри, перевершують за рівнем інтелекту 

однолітків, демонструють розвинені соціальні навички, вищу «загальну 

шкільну компетентність», під якою дослідники мають на увазі успішність і 

поведінку в школі ніж діти, які не мають подібного дозвілля [111].  

У 2013 році у США центром «The Joan Ganz Cooney» було розпочато 

дослідження «Games for a digital Age» [449] з впровадження в освітню 
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практику комп’ютерних ігор, які було класифіковано за типами навчальних 

ігор [381]: «навчаємось і відпрацьовуємо», ігри-пазли, засоби 

інтерактивного навчання, рольові ігри, ігри-стратегії, ігри-пісочниці, 

екшн/пригоди, ігри-стимулятори. Найбільш поширений тип навчальних ігор 

є ігри-пісочниці – навчальне комп’ютерне середовища, орієнтоване на 

розвиток в учнів умінь ХХІ століття – умінь розв’язувати проблемні 

питання, проявляти креативність, спільно працювати, експериментувати з 

механікою гри тощо. Серед найбільш відомих ігор-пісочниць – «Scratch» – 

інтерпретована динамічна візуальна мова програмування, яка дозволяє 

молодшим школярам легко створювати інтерактивні історії, анімації, ігри, 

музику (Lifelong Kindergarten Group компанія MIT Media Lab). «Scratch» – 

умовно наступна сходинка після Лого – нове освітнє середовище в межах 

якого учні отримують можливість оперувати різними інтерактивними 

об’єктами, видозмінювати їх, встановлювати форми взаємодії між 

об'єктами, варіювати параметрами взаємодії тощо з метою дослідження 

наслідків практичних дій з об’єктами пізнання. Крім того, цікавим 

моментом для користувачів «Scratch» є онлайн-спільнота Scratch, де школярі 

мають можливість ділитися власними проектами, вивчати роботи друзів, 

однодумців, можуть вносити пропозиції до готових проектів, спільно 

змінювати їх тощо [94; 381]. 

Інформаційно-комунікаційні технології складають частину 

обов’язкової загальної навчальної програми на рівні початкової освіти у 

більшості європейських країн.  

Значний досвід використання ІКТ у початковій освіті набуто у 

Польщі. Так, польська програма з інформатики складається з декількох 

етапів. На першому етапі (з нульового по третій класи) молодші школярі в 

ігровій формі ознайомлюються з правилами безпеки при роботі з 

комп’ютером; набувають вмінь працювати з електронним каталогом, 

словниками та енциклопедіями; опановують навичками роботи з 

графічними і математичними пакетами в ігровій формі; набувають вміння 
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користуватися електронною поштою тощо. На другому етапі (з четвертого 

по шостий класи) учні вчаться опрацьовувати тексти і малюнки, для чого 

програмою передбачено роботу у текстовому і графічному редакторах; 

створювати презентації з використанням елементів графіки; створювати 

анімації за допомогою програмних засобів Edytorze та Logomocji тощо [479]. 

У Греції й Франції починаючи з 2002 року ІКТ впроваджені в 

практику початого навчання як засіб викладання базових навчальних 

дисциплін. Така ж ситуація й у Великобританії, де ІКТ інтегруються через 

так звані кроспрограмні комбінації в усі базові дисципліни початкової 

школи [184]. Крім того, у Великобританії Об’єднаним комітетом з 

інформаційних систем (Joint іnformation Systems Committee, «JISC») 

розроблено значну кількість онлайн-ресурсів з різних предметів. Найбільш 

вдалим прикладом такої практики є Електронна крейда («eChalk»), ресурси 

якої розраховані на початкову школу, для їх безпосереднього використання 

в ході проведення уроку в класі. Навчальний матеріал у таких ресурсах 

викладений інноваційними методами, в ігровій інтерактивній формі [184; 

456]. 

Численні експериментальні заходи з впровадження комп’ютера у 

початкову освіту дозволили науковцям, учителям-дослідникам Західної 

Європи дістати висновку про те, що вагомою складовою успішності 

здобуття молодшими школярами знань за допомогою ІКТ є саме ігровий 

компонент комп’ютерних навчальних завдань. Зокрема, французькі фахівці 

з проблеми доцільного використання комп’ютера у навчально-виховному 

процесі керуються принципом «навчання через розвагу» і вважають, що 

саме за допомогою комп’ютерних ігор дитина може навчитися логічно 

мислити, розвинути словниковий запас, розширити кругозір, проявити такі 

не властиві для молодшого школяра якості як, наприклад, терпіння і 

наполегливість при вирішанні пізнавальних комп’ютерних завдань [306]. 

С. Івановою [172] проведено аналіз різних моделей пропедевтики 

інформаційної культури в європейських країнах і встановлено, що саме 
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ігрове комп’ютерне середовище, з’єднуючись з конкретною навчальною 

задачею, дозволяє дитині успішно засвоювати навчальний матеріал 

використовуючи набуті знання у найбільш улюбленій практичній діяльності 

молодших школярів – ігровій [312]. Так, в цілому ряді шкіл країн Європи – в 

Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії було успішно реалізовано проект 

«Playful computer writing» – «Навчання письму за допомогою комп’ютерних 

ігор» (розробник Arne Trageton). Результати експерименту показали, що вже 

в другому класі діти складали маленькі тестові фрагменти, невеличкі 

оповідання, грали у «видавництво» та «редакцію газети» тощо. 

Експериментальні класи показали значно кращі результати у складанні 

казок, значно вищий рівень сформованості навичок письма [183].   

У початкової школі Фінляндії використання ІКТ вже є досить звичним 

моментом, адже будь-яка базова дисципліна передбачає роботу школяра за 

комп’ютером або на айпадах. Наприклад, вивчаючі тварин фінської 

місцевості школярі готують презентацію користаючись інформацією з книги 

й з Інтернету. Роль учителя – направляти процес створення презентацій, за 

потреби консультуючи тих, в кого виникають труднощі, запитання 

(наприклад, як зробити фото тварини з книги і вставити в слайд; як 

перефразувати текст, склавши одне речення тощо). Як правило, у школі 

один комплект планшетів на 2 класи. За них відповідає конкретний педагог, 

який навчає дітей використовувати айпад у навчальній діяльності, 

підключати клавіатуру до айпаду, швидко набирати текст на клавіатурі, а 

також працювати на комп’ютері тощо [328].  

Проблема використання ІКТ в початковій освіті відображена також у 

численних документах та доповідях ЮНЕСКО. Починаючи з 1994 року 

актуальність проблеми загострилась у зв’язку із широким розповсюдженням 

інформаційних технологій в широких верствах населення і у 1997 році 

Інститут UNESCO з інформаційних технологій в освіті (IITE) спільно з 

Міжнародною федерацією з опрацювання інформації (IFIP) та Інститутом 

нових технологій у освіті (INT) розробили рекомендації з вивчення 
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інформатики в початковій школі, адже за висловом авторів рекомендацій 

UNESCO, «Інформаційно-комунікаційні технології – це інструмент для того, 

щоб ввести майбутнє в школу сьогодні» [182]. Ґрунтовним положенням 

зазначених рекомендацій є те, що використання ІКТ в освіті є важливим для 

того, щоб: 

 забезпечити ситуацію успіху в навчанні для кожної дитини, 

зменшуючи різницю у можливостях отримати якісну освіту між 

різними соціальними групами населення; 

 підтримати модель ефективного розвитку особистості; 

 розповсюджувана інформація і культура певної країни не превалювала 

над іншими, для зниження монополії мас-медіа; 

 забезпечити адекватну участь усіх країн і індивідуумів у розвитку 

інформаційного простору. 

Серед центральних положень рекомендацій ЮНЕСКО «Інформатика в 

початковій освіті» (1999-2000 роки) підкреслюється, що специфіка 

використання ІКТ у початковій освіті полягає у ставленні в молодшого 

школяра «нової грамотності» відповідно вимогам сучасного 

інформатизованого суспільства та темпів його розвитку. «Нова грамотність» 

виключає традиційний підхід до запам’ятовування фактів і правил та 

репродуктивного навчання й спрямована на формування в учнів умінь 

самостійно опрацьовувати навчальну інформацію з метою встановлення 

фактів, розуміння сутності проблеми, умінь управляти власною діяльністю 

тощо [182].  

Протягом багатьох років ЮНЕСКО очолює і направляє діяльність у 

сфері початкової освіти. У березні 2011 року стартував проект «ІКТ в 

початковій освіті», з метою підтримки підвищення ефективності початкової 

освіти за допомогою засобів ІКТ. Визначаючі місце ІКТ у початковій освіті 

група експертів ЮНЕСКО наголошують, що початкова освіта є найбільш 

важливим етапом формування індивідуальності та розвитку 

метапізнавальних компетентностей дитини молодшого шкільного віку. Саме 



 63 

тому, вивчення тенденцій використання ІКТ в початковій освіті є виключно 

важливою задачею, рішення якої багато в чому здатне вплинути на творче 

самовираження учнів молодшого віку, інтелектуальний розвиток дітей 

засобами робототехніки та програмування, підтримку індивідуального 

навчання і спеціальних освітніх потреб дитини [448]. 

Процес інформатизації початкової ланки освіти в Україні має свою 

історію розвитку від експериментальних заходів щодо використання 

комп’ютера у навчанні учнів молодшого шкільного віку до сьогоденного 

наскрізного застування ІКТ в рамках усіх освітніх галузей. 

У рамках експерименту, навчання роботі школярів з комп’ютером 

було започатковано майже одночасно з введенням інформатики в середній 

школі. Серед новаторів у процесі інформатизації початкової освіти, можна 

згадати Є. Медведєву, доцента Харківської державної академії культури. У 

1997 році Є. Медведєва запропонувала ввести навчальну програму «Основи 

інформаційної грамотності школяра» для учнів 1-3 класів, орієнтовану на 

опанування школярами комплексу знань, умінь і навичок з використання 

інформаційних ресурсів в межах предметів, що викладаються, а також під 

час позакласної роботи [398]. 

Згодом, учителя-новатори у сфері інформатизації початкової освіти 

висловили думку про необхідність виділення інформатики в окремий 

шкільний предмет. Зокрема, М. Левшин, один із розробників концепції 

змісту математичної освіти молодших школярів, акцентує увагу на 

необхідності виділення інформатики в окремий шкільний предмет й у 

2000 році стає автором першої в Україні програми з інформатики для 

початкової школи та відповідного дидактико-методичного комплексу. Крім 

того, автор пропонує методику підготовки вчителів початкової школи до 

використання розробленої ним програми у реальній шкільній практиці, адже 

на думку М. Левшина, проведення занять з інформатики має здійснюватися 

не вчителем інформатики старших класів, а вчителем саме початкової 

школи [183].    
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Варіант навчальної програми М. Левшина визначає основні завдання 

початкової інформатики на основі трикомпонентної моделі інформаційної 

культури особистості: по-перше, усвідомлення учнями поняття 

«інформатики», як компонента інформаційної культури; по-друге,  

формування загально-пізнавальних вмінь та навичок школярів; по-третє, 

формування уміння використовувати інформаційні технології (комп’ютерна 

грамотність) [233]. Під час навчання учнів за програмою М. Левшина 

здійснювалась  [183]: 

 пропедевтика базових понять інформатики (інформація, модель, 

кодування, алгоритм, основні пристрої комп’ютера тощо); 

 вироблення елементарних навичок роботи школярів з комп’ютером 

(вмикати і вимикати комп’ютер, викликати програму тощо); 

 розвинення алгоритмічного (формування вміння моделювати, 

орієнтуватися у різновидах знакових моделей) та творчого мислення 

школярів; 

 сприяння формуванню навчальних умінь та навичок з основних 

навчальних дисциплін початкової школи.  

Такий універсальний підхід щодо впровадження дисципліни 

«інформатика» у початкову школу є змістовим орієнтиром для реалізації 

завдань формування інформаційної культури як для учня початкових класів, 

так для майбутніх їх вчителів. 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 [234]. 

Суттєвим у зрушенні процесу інформатизації початкової освіти у 

2001 році стає Наказ МОН «Про Типові навчальні плани початкової школи з 

українською мовою та мовами навчання національних меншин» 

(28.02.2001 р., № 96), в якому вперше в Україні, у варіативній частині 

навчального плану зазначено, що за умови належного технічного 
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забезпечення пропедевтичний курс з інформатики може викладатися на 

окремих уроках за рахунок годин варіативної складової плану або  

інтегруватися з навчальним предметом «Математика». Й, як наслідок, в 

період з 2001 по 2002 роки в України розпочинається масштабна 

експериментальна робота з впровадження комп’ютера у навчальну практику 

початкової школи. Зокрема, для учнів першого класу було запропоновано 

використання підручника «Комп’ютерна азбука» (Е. Бєлкіна, О. Козленко), 

який відкривав для дитини світ сучасних інформаційних технологій, як 

своєрідну частину навколишнього світу – світу людей та їх стосунків, живої 

природи. Під час навчання школярі мали можливість ознайомитися із 

основними складовими комп’ютера та способами його використання в 

навчанні, побуті, на виробництві [263]. 

В 2-4 класах було запроваджено програмний комплекс «Сходинки до 

інформатики». У ході експериментальної роботи авторами (Г. Ломаковська, 

Ф. Рівкінд, Й. Ривкінд та ін.) було створено значну матеріальну базу, 

розроблено програмне забезпечення, методичні рекомендації й, у 2005 році, 

програмний комплекс було рекомендовано до використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах Міністерством освіти і науки України. 

Затверджений курс «Сходинки до інформатики» був пропедевтичним і 

передбачав кілька напрямків навчальної та розвиваючої діяльності учнів 

[183; 260]: 

 пізнавальний напрямок – учні засвоюють відомості про призначення 

комп’ютера, про його складові частини, принцип роботи тощо; 

 прикладний – учні здобувають навички роботи з периферійними 

пристроями, пошуку та запуску потрібних програм, підготовки та 

редагування текстів, створення малюнків та інше; 

 алгоритмічний напрямок – учні ознайомлюються з поняттям 

алгоритму, розрізняють їх основні види, вчаться складати і записувати 

прості алгоритми для виконавців; 
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 розвивальний – учні розвивають свої творчі здібності та логічне 

мислення, за рахунок виконання різноманітних творчих завдань; 

 підтримка, корекція і пропедевтика знань, умінь і навичок з інших 

предметів.  

Основна лінія курсу «Сходинки до інформатики» – інтеграція – 

вводиться не тільки шляхом розгляду завдань учнями з певного предмету, а 

головним чином, через наповнення предметним змістом завдань по 

складанню алгоритмів, розвиваючих завдань при роботі з навчальним 

програмним забезпеченням тощо [380].   

Міністерством освіти і науки України також було рекомендовано до 

використання програму О. Коршунової «Крок до інформатики. Шукачі 

скарбів» та відповідний навчально-методичний комплекс для учнів 2-

4 класів (МОН №1/11-6244 від 08.12.2008 р.). Розроблений комплект 

складається з: 

 навчально-методичного посібника, в якому надано календарно-

тематичне планування курсу, приблизний розподіл навчального часу, 

критерії оцінювання рівня начальних досягнень учнів, методичні 

рекомендації для вчителя з розробками уроків;  

 зошитів-конспектів, які включають завдання різного типу з розвитку 

логічного та алгоритмічного мислення; завдання, що сприяють 

оволодінню практичними навичками роботи з комп’ютером; викладки 

з контрольними роботами. 

Основна мета навчання за цією авторською програмою полягає у 

формуванні інтелектуально розвиненої особистості, яка володіє вміннями й 

навичками доводити і спростовувати, методами аналізу й синтезу, 

абстрагування й узагальнення; яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язування 

проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію [382].   

О. Антоновою у 2011 році було створено пропедевтичний курс 

«Комп’ютерленд. Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи», орієнтований 
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на вивчення інформатики молодшими школярами й розрахований на 

підтримку знань, умінь i навичок з основних шкільних предметів (Протокол 

засідання Навчально-методичної комісії МОНУ №1 від 13.01.2011). Метою 

курсу є [66]: 

 ознайомити учнів з початковими уявленнями про інформацію та 

інформаційні процеси, які сприятимуть засвоєнню основних понять у 

базовому курсі інформатики; 

 сформувати навички і вміння використовувати комп’ютерну техніку 

як інструмент для опрацювання інформації;  

 розвивати пізнавальний інтерес, інтелектуальні й творчі здібності 

учнів через розв’язання нестандартних задач, для яких треба 

знаходити аналогію, відповіді на цікаві питання, виявляти 

закономірності, складати алгоритми для виконавців тощо. 

Поява значної кількості пропедевтичних курсів, вільний доступ до 

програмних продуктів та електронних дидактичних ресурсів, орієнтованих 

на вивчення основ інформатики у початковій школі, сприяло масовості 

залучення комп’ютера до початкової освітньої ланки та виникненню різних 

методико-практичних експериментальних підходів організації навчання 

молодших школярів з комп’ютером. Водночас, слід зауважити, що 

незважаючи на доступність й збільшення методичних матеріалів, 

орієнтованих на підтримку уроків інформатики у початковій школі, 

програмних засобів навчального призначення та ін., вибір навчальної 

стратегії й організація навчання основам інформатики здійснювалась, як 

правило, учителем інформатики старших класів. Така ситуація в українській 

початковій школі кардинально змінюється із постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної 

освіти» на 2013/2014 навчальні роки (20.04.11р., № 462). У постанові 

вказується на важливість й значимість впровадження ІКТ вже на початкових 

ланках освіти й, внаслідок чого, починаючи з 1 вересня 2013 року до 

інваріантної складової Базового навчального плану початкової школи 
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включено вивчення предмету «Сходинки до інформатики» (авторів 

Г. Ломаковська, Г. Проценко, Й. Ривкінд та ін.). 

Курс «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів є підготовчим 

курсом, що передує більш широкому і глибокому вивченню базового курсу 

інформатики в середній школі, являє собою скорочений систематичний 

виклад основних питань науки інформатики та інформаційних технологій в 

елементарній формі, та носить світоглядний характер. Зміст програми 

спрямовано на реалізацію мети та завдань освітньої галузі «Технології», 

визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, і враховує 

рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті» [380].  

Сьогодні дисципліна «інформатика» в українській початковій школі є 

однією з ланок неперервної інформаційної освіти сучасної молоді. Проте, 

кардинальне переосмислення цілей, змісту, засобів, методів і форм 

підготовки молодших школярів у рамках Концепції Нової української 

школи і нового Державного стандарту зумовлює нові цілі використання ІКТ 

у початковій освіті.  

На підставі вищевикладеного можна представити процес  

упровадження комп’ютера у практику вітчизняної початкової освіти як 

послідовність таких етапів (див. рисунок 1.1): 

1.  Експериментальний етап (90-і роки минулого століття) – 

уведення в окремих школах пропедевтичного курсу інформатики, що 

викладався як додатковий (за ініціативою школи) або на окремих уроках за 

рахунок годин варіативної складової навчального плану (в межах орієнтації 

на розвивальне навчання).   

2.  Етап інтеграції навчання інформатики з навчанням базових 

дисциплін початкової школи (2000-2013 роки) – перспективним було 

оволодіння учнями комп’ютером як засобом пізнання, що відкрило низку 

можливостей для органічного поєднання навчальної та ігрової діяльності 

молодших учнів у процесі вивчення базових предметів, розширення сфери 

пізнавальної й дослідницької діяльності учнів з моделями об’єктів пізнання.    
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3.  Етап становлення дисципліни «Інформатика» як 

самостійного навчального предмету (з 1 вересня 2013 року). Було 

запроваджено курс «Сходинки до інформатики» (авторів Н. Морзе, 

Г. Ломаковська, Г. Проценко, О. Коршунова, Й. Ривкінд, Ф. Рівкінд), який 

являв собою систематичний виклад основних питань науки інформатики та 

інформаційних технологій в елементарній формі. 

4.  Четвертий етап інформатизації початкової освіти 

пов’язаний з  наскрізним застосування ІКТ у начальному процесі в рамках 

усіх освітніх галузей (з 2016 року). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Етапи інформатизації вітчизняної початкової освіти 

 

Основною метою використання ІКТ на першому етапі було 

формування в учнів основ комп’ютерної грамотності, сприяння 

становленню їх інформаційної культури. Цим питання приділено значну 

увагу науковцями, учителями-практиками, такими як Т. Бокучава, 

Ю. Горвиц, З. Зарецька, М. Левшин, Ю. Первін, С. Тур та інші. Складність 
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поняття «інформаційна культура» на той час відзначив А. Єршов: 

«З’явилася непроста задача сформувати в учнів уявлення про інформаційну 

культуру, яке повинно бути достатньо ємним, широким і конкретним, щоб, 

маючи свій фундаментальний зміст, воно в той же час підводило учнів до 

вибору адекватного рівня оволодіння інформатикою в післяшкільний 

період» [157]. 

У початковій школі формування в учнів інформаційної культури було 

зорієнтовано на закладання основ раціональної й ефективної роботи з 

комп’ютером як провідним інструментом діяльності у новому 

інформаційному суспільстві. Під час практичних занять за комп’ютером 

учні опановували навички набору тексту за допомогою клавіатурних 

тренажерів, навички оперування мишею [386]. Проте, часто діти вивчали 

«світ комп’ютерів» по картинках у книжці, навчальні вправи виконувались у 

робочих зошитах. Також слід звернути увагу, що при підготовці методичних 

посібників на той час передбачалося, що учні вперше будуть опановувати 

первинні навички роботи за комп’ютером. Так, зокрема, Ю. Первин пише: 

«другокласник, який уперше починає систематичне спілкування з 

комп’ютером, більше витрачає часу на пошук необхідних позицій на 

клавіатурі, довше думає над функціями основних управляючих клавіш 

тощо» [167; 168; 169].    

  Необхідно зазначити, що на першому етапі посилена увага 

приділялася формуванню понять об алгоритмічних структурах, навичок 

роботи з різними виконавцями («Лого», С. Пейперта) з метою пропедевтики 

навчання школярів мов програмування. Проте, подальший розвиток цих 

ідей показав, що такий напрям не дає належних практичних результатів 

використання комп’ютера учнями молодшого шкільного віку, особливо при 

розв’язуванні проблем життєвого характеру. 

Зростаюча актуальність доопрацювання пропедевтичного курсу 

інформатики у початковій школі, що пов’язана як зі стрімким поширенням і 

розвиненістю ІКТ у різних сферах життєдіяльності, так і з масштабною 
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розробкою програмних засобів, орієнтованих на молодших школярів, з 

вільним доступом до предметних освітніх електронних ресурсів, призвела 

до усвідомлення необхідності переходу від вивчення комп’ютера як об’єкта 

до його інтеграції в базові дисципліни початкової школи. Дискусії щодо 

місця навчання інформатики в школі поступово схилили їх учасників до 

розуміння того, що інформаційні технології мають інтегруватися в усі без 

винятку предмети і стати дієвим багатофункціональним засобом навчальної 

діяльності учня та професійної діяльності вчителя, а також – узагальненим 

каталізатором підвищення ефективності всього навчально-виховного 

процесу в початковій школі [376]. 

На другому етапі інформатизації початкової освіти використання 

комп’ютера у процесі вивчення базових дисциплін відкрило цілий ряд 

можливостей для різнобічного, нетрадиційного, наочного осмислення 

учнями предметного матеріалу, на що вказували такі науковці, як 

Л. Демчук, Т. Запорожченко, Н. Ковальова, Л. Кравченко, О. Локшина, 

Н. Олефіренко, Н. Рудницька, С. Стрілець, М. Синиця, О. Суховірський, 

С. Тушак, С. Шумигай та інші. Застосування комп’ютера на уроках надало 

можливості активізувати пізнавальні інтереси учнів під час вивчення та 

закріплення нового матеріалу, підвищити мотивацію навчальної діяльності, 

організувати продуктивну самостійну роботу школярів [146; 212]. Водночас, 

упровадження ІКТ на другому етапі інформатизації початкової освіти 

вплинуло на поширення дидактичних електронних засобів, а також 

електронних ресурсів широкого призначення (мапи, 3D зображення, моделі 

тощо), які можуть бути залучені до освітнього процесу [293]. Перехід до 

другого етапу інформатизації початкової ланки освіти дозволив реалізувати 

такі педагогічні завдання як:  

 інтенсифікація всіх рівнів освітнього процесу, підвищення його 

ефективності та якості; 

 запровадження особистісно-орієнтованої моделі навчання; 

 розширення спектру практичних задач з базових дисциплін; 
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 підвищення наочності викладу навчального матеріалу; 

 привнесення ігрової компоненти в загальну структуру навчання 

базових дисциплін; 

 розширення додаткової інформаційної бази шкільних предметів; 

 автоматизація контролю навчальних досягнень; 

 формування інформаційної культури учня.  

Перехід до наступного етапу інформатизації початкової ланки освіти – 

етапу становлення дисципліни «Інформатика» як самостійного предмету 

початкової школи, є логічним продовженням пошуку глибинного сенсу 

трансформації початкової школи. 

На третьому етапі інформатизації початкової освіти – етапі 

становлення дисципліни «Інформатика» як самостійного навчального 

предмету було запроваджено курс «Сходинки до інформатики». У цей 

період проблемою доцільного використання ІКТ у практиці початкового 

навчання опікувались науковці-практики О. Барна, Л. Білоусова, 

І. Большакова, В. Вембер, М. Золочевська, О. Коршунова, Г. Ломаковська, 

Н. Морзе, Н. Олефіренко, Г. Проценко, Л. Рикова, О. Рудчик, О. Черниш та 

інші. На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду 

інформатизації освіти згодом виникла нагальна потреба у розробці 

концепції подальшого розвитку й спрямування загальноосвітнього курсу 

інформатики, що продиктовано рядом причин: 

1) інтенсивність процесу становлення інформатизованого суспільства 

зумовлює нові вимоги до цілей та змісту освіти; 

2) розвиток інформаційно-комунікативного середовища суспільства 

призводить до того, що новітні технології стають дієвою складовою 

інформаційно-комунікаційних зв’язків без обмежень; з’явилась нова 

форма комунікації; 

3) поширення нової форми комунікації сприяє зростанню значущості 

формування у нового покоління емоційного інтелекту; 
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4) зростання рівня інформаційної насиченості сприяє зростанню 

значущості формування у підростаючого покоління візуального 

інтелекту; 

5) інформаційно-технологічний розвиток об’єктивно впливає на умови 

розвитку і становлення молодого покоління у сучасному світі, що 

зумовлює необхідність формування у дітей цифрового інтелекту; 

6) стрімке зростання, насиченість інформаційного простору зумовлює 

необхідність формування у підростаючого покоління уміння критично 

сприймати контент; 

7) інформаційно-технологічний розвиток об’єктивно зумовлює 

трансформацію традиційних видів діяльності (наприклад, перехід 

професійно-комунікативних стосунків у віртуальний простір); 

8) зниження вікового бар’єру використання дітьми ІКТ – упровадження та 

поширення ІКТ у дошкільній освіті. 

   На четвертому етапі інформатизації початкової освіти 

запровадження ІКТ переходить від одноразових проектів у системний 

процес, який охоплює всі види діяльності школяра і спрямований на набуття 

учнями універсальних умінь доцільно використовувати сучасні 

високотехнологічні інструменти як у процесі навчально-пізнавальної 

діяльності, так і стосовно реальних об’єктів. Питання наскрізного 

застосування ІКТ в освітньому процесі початкової школи розкриваються у 

працях Т. Бондаренко, В. Білоус, І. Зарецької, М. Корнієнко, 

Н. Саражинської, І. Сосніної, С. Якуби та інших. Перехід до четвертого 

етапу інформатизації початкової освіти зумовлений кардинальним 

переосмисленням цілей, змісту, засобів, методів і форм підготовки 

молодших школярів, що знайшло широке відображення у новому 

Державному стандарті початкової освіти.  

Новий Державний стандарт початкової освіти розроблено на 

теоретичному і світоглядному фундаменті класичної та сучасної педагогіки 

України і світу, а також на основі аналізу впровадження провідних 
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українських та світових інноваційних практик в освіті. Новий Стандарт 

початкової освіти передбачає організацію освітнього процесу із 

застосуванням діяльнісного підходу на інтегровано-предметній основі та з 

переважанням ігрових методів у першому циклі (1–2 класи) та на 

інтегровано-предметній основі у другому циклі (3–4 класи). Предметна 

інтеграція дозволяє забезпечити збалансованість у сприйманні молодшими 

учнями інформації різних освітніх галузей, формування в учнів цілісної 

картини світу, здатності сприймати предмети і явища різнобічно, системно 

та визначати  практичне застосування вивченого [139; 422]. Така 

трансформація початкової школи орієнтує увагу на з’ясування особливостей 

використання ІКТ у навчальному процесі в ракурсі впровадження нового 

Державного стандарту початкової освіти. 

 

1.3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальному процесі початкової школи в ракурсі впровадження нового 

Державного стандарту початкової освіти  

 

У ракурсі впровадження нового Державного стандарту початкової 

освіти наскрізне застосування ІКТ в освітньому процесі визнано ключовим 

інструментом забезпечення успіху Нової української школи [265]. У 

Концепції Нової української школи, новому Державному стандарті 

початкової освіти сформульовано цільові орієнтири щодо використання ІКТ, 

а саме: учні мають набути вмінь використовувати онлайнові ресурси; 

взаємодіяти з іншими у режимі онлайн; встановлювати елементарні 

контакти у соціальних мережах, публікувати пости, онлайнові вітання; 

використовувати різні джерела цифрових даних, наприклад, онлайнові 

енциклопедії, довідники, карти тощо. Водночас передбачено розширення 

бази ІТ-пристроїв, застосовуваних у навчанні молодших учнів (стаціонарні 

й портативні комп’ютери, персональні ІТ-пристрої), використання онлайн-

середовища Інтернету, додатків для персональних ІТ-пристроїв для 
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організації практичних робіт учнів. Таким чином, новий Державний 

стандарт початкової освіти націлює на формування в учнів якісно нових 

ІКТ-умінь – універсальних, орієнтованих на саморозвиток і 

самовдосконалення особистості, на забезпечення її успішності в 

подальшому навчанні й життєдіяльності в інформатизованому суспільстві. 

У зв’язку з цим, в межах інформатичної освітньої галузі рекомендовано 

формування в учнів здатності до вирішення проблем з використанням 

цифрових пристроїв, ІКТ інтегровано з природничою освітньою галуззю, 

технологічною, соціальною і здоров’язбережною, громадянською й 

історичною галузями, а також частково інтегровано з мовно-літературною, 

математичною й мистецькою освітніми галузями [139; 140].  

Інформатична освітня галузь орієнтована на досягнення таких 

навчально-розвивальних цілей [140]: учень знаходить, подає, перетворює, 

аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію для 

розв’язання життєвих проблем; створює інформаційні продукти та програми 

для ефективного розв’язання задач / проблем, творчого самовираження, 

індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них; 

усвідомлено і вміло використовує ІКТ для доступу до інформації, 

спілкування та співпраці як творець та (або) споживач, а також самостійно 

опановує нові; усвідомлює наслідки використання ІКТ для себе, суспільства, 

довкілля та сталого розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та 

правових норм інформаційної взаємодії. 

Інформатична освітня галузь стосується не лише вивчення 

інформатики, але й роботи з різними видами інформації, етичної поведінки з 

нею та безпеки, онлайн-комунікації й співпраці. Зокрема, дитина має 

самостійно регулювати час роботи на лише з ІКТ, а й з персональними ІТ-

пристроями; розрізняти приватну та публічну інформацію; порівнювати 

сильні та слабкі паролі. Учень молодшого шкільного віку має зазначати 

авторство власних робіт (прізвище, ім’я, дата), цитувати та вказувати 

джерела інформації, прогнозувати наслідки плагіату в щоденному житті та 
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онлайн. Учень має обирати відповідні носії інформації; створювати 

документи для поширення інформації; здійснювати редагування документів; 

здійснювати автоматичну перевірку орфографії та граматики; створювати 

прості мультимедійні продукти; налаштовувати елементи комп’ютерної 

програми для створення, наприклад, зображень; обирати ефективні способи 

представлення даних. Сучасні діти молодшого шкільного віку повинні вміти 

використовувати онлайнові ресурси (електронну пошту, форуми тощо) для 

спільної діяльності; збирати інформацію за допомогою цифрових пристроїв; 

досліджувати різні джерела цифрових даних, наприклад, онлайнові 

енциклопедії, карти тощо. Крім того, учень має володіти уміннями усувати 

прості несправності, які можуть виникнути при роботі з ІКТ 

(перезавантажити комп’ютер, перевірити наявність мережі тощо) [139; 140]. 

Отже, основною новацією нового стандарту початкової освіти визнано 

наскрізне застосування ІКТ в освітньому процесі. Запровадження ІКТ в 

освітній галузі переходить від одноразових проектів у системний процес, 

який охоплює всі види діяльності школяра, таким чином формуючи в учня 

важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності [286]. Так, 

наприклад, мовно-літературна освітня галузь реалізується у навчальних 

предметах «Українська мова, мова національних меншин», «Іноземна мова» 

та інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Починаючи з 2 класу діти 

навчаються [136; 422]:  

 опрацьовувати варіативно представлену інформацію, зокрема, 

графічну, текстову, аудіо(відео)-інформацію, медіатексти; 

 висловлювати думки, почуття та ставлення взаємодіючи з іншими не 

лише усно і письмово, а й в режимі онлайн (користуючись як рідною 

мовою, так й іноземною); 

 ефективно використовувати іноземну мову для доступу до різних 

інформаційних джерел (як в офлайн форматі, так і онлайн). 

Через систему практико-орієнтованих завдань школярі навчаються 

аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію варіативно 
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представлену, вчаться виділяти головне, знаходити другорядне, виробляють 

уміння знаходити основу (змістовний наголос) інформації, встановлювати 

причиново-наслідкові зв’язки, представляти опрацьовану інформацію у 

вигляді малюнка, схеми тощо користуючись як традиційними 

інструментами (пензель, папір тощо) так і сучасними засобами 

представлення інформації – ІКТ (наприклад, створюючи прості 

мультимедійні дописи тощо). Система роботи над реалізацією таких завдань 

передбачає формування в учнів молодшого шкільного віку ІКТ-умінь 

працювати з інформацією різного характеру й включається до усіх 

навчальних предметів і курсів початкової школи. Зокрема, використовуючи 

комп’ютер, підключений до Інтернету, учні отримують доступ до багатих 

джерел мовно-літературного знання. Так, наприклад, на сайті «Львівська 

обласна бібліотека для дітей» (http://lodb.org.ua/) розміщено вибрані 

Інтернет-ресурси для навчання, самоосвіти, дозвілля молодших учнів (сайти 

дитячих письменників, лінгвістичний портал тощо), велику добірку 

різноманітних книг (казки народів світу, художні твори тощо) частина з 

яких візуалізована або озвучена й доступна у вигляді відео / аудіо-файлів. 

Для учнів, які цікавляться українським віршуванням, вчитель може 

запропоновувати скористатися сайтом «Рими України» (http://rymy.in.ua/). В 

межах сайту діти мають змогу дослідити віршування засобами 

комп’ютерної лінгвістики, зокрема, автоматизоване укладення словника 

вживаних в українській поетиці точних та неточних рим і багато іншого.   

Звернемо увагу, що у ракурсі впровадження нового Державного 

стандарту початкової освіти у мовно-літературній освітній галузі робиться 

наголос на обов’язковому формуванні й розвитку в учнів молодшого віку 

медіаграмотності. Така робота передбачає формування культури взаємодії з 

медіа, здатності інтерпретувати, аналізувати й оцінювати медіатексти, 

медіаповідомлення, а саме формування в учнів умінь [136; 458; 465]: 

 визначати мету простих медіаповідомлень (рекламне повідомлення 

тощо), виявляє очевидні ідеї; 
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 визначати цільову аудиторію простих медіатекстів, пояснювати на 

кого орієнтовані медіатексти, медіаповідомлення (мультфільм, 

реклама, комп’ютерні ігри тощо); 

 виявляти приховану інформацію в медіатексті, досліджувати вплив на 

власне сприйняття окремих елементів медіатексту; 

 розрізнювати факти і судження в медіатексті, виділяти цікаву для себе 

інформацію; 

 висловлювати власні погляди на події, явища, предмети, цінності, 

представлені в медіа тексті; 

 створювати прості медіапродукти тощо.  

У межах іншомовній освітній галузі у новому Стандарті початкової 

освіти передбачено організацію соціальної онлайн-взаємодії школярів, а 

саме, формування умінь [138]:  

 встановлювати елементарні контакти у соціальних 

мережах, публікувати онлайнові вітання, використовуючи елементарні 

шаблонні вирази; 

 писати онлайнові повідомлення про улюблені заняття та вподобання; 

 створювати прості пости, використовувати форми медіатекстів; 

 заповнювати прості форми онлайн, надаючи основну інформацію про 

себе (наприклад, ім’я, електронну адресу або номер телефону); 

 обирати продукт (наприклад, меню), який супроводжується 

малюнком / фото, під час онлайнового замовлення. 

Загальні цілі математичної освітньої галузі відображають 

інноваційну концепцію нового Державного стандарту початкової школи й 

передбачають, зокрема, використання ІКТ на уроках математики з метою 

розв’язання учнями проблемних або нестандартних завдань, роботу 

школярів з різними джерелами інформації [141]. Навчання математики 

відіграє особливу роль у загально-інтелектуальному розвитку учнів 

молодшого віку. Цінності набуває формування у дітей усвідомленого 

сприйняття ролі математики в повсякденному житті. З цією метою 
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рекомендовано передбачити практико-орієнтовані завдання на 

інтерпретацію інформації (почутої, побаченої, прочитаної) різними 

способами (схема, таблиця, діаграма, презентація тощо). Звернемо увагу, що 

в математичній освітній галузі передбачено організацію роботи школярів з 

даними, зокрема, збір даних, що відображають конкретну життєву ситуацію; 

збір статистичної інформації, для створення простих математичних 

моделей; зчитування і порівняння варіативних даних (з таблиць, схем тощо); 

варіативне представлення даних (таблиці, діаграми, піктограми тощо). 

Особлива роль відводиться роботі школярів з графічними органайзерами 

[142] під час роботи з якими учні узагальнюють й систематизують дані 

(схема, таблиця, креслення тощо). Для організації такої роботи 

пропонується широкий спектр комп’ютерних інструментальних засобів, які 

дозволяють створювати когнітивні графічні образи, з такими унікальними 

властивостями: наочність, когнитивність, інформаційна відкритість, 

полівимірність [127]. 

Доцільність використання ІКТ на уроках математики обумовлена 

можливістю [12; 310]: розширити форми і способи набуття учнями 

математичних знань завдяки організації практичної діяльності з об’єктами 

вивчення в різних ситуаціях, за різними умовами відповідно індивідуальним 

навчальним здібностям; оволодіти уміннями, які потрібні сучасним 

школярам для реалізації особистих начальних й соціальних цілей, 

опановуючи різні способи опрацьовувати навчальну інформацію засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій; створити позитивно-емоційну 

атмосферу навчальної діяльності, за рахунок використання програмних 

засобів розроблених з урахуванням вікових особливостей учнів молодшого 

шкільного віку (дружній інтерфейс; близька до віку школяра подача 

інформації у цікавій, жвавій, ігровій формі; наявність різних форм 

заохочення; надання своєчасної допомоги тощо). 

Формування ціннісних орієнтацій учнів початкової школи щодо 

цілісності й різноманітності природи, ефективної, безпечної й 
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природоохоронної поведінки у довкіллі, формування наукового мислення 

успішно реалізується в межах природничої освітньої галузі [143]. 

Підґрунтям вивчення змісту природничої галузі є дослідницька діяльність 

учнів, орієнтована на набуття досвіду спостереження за природою, пізнання 

природи у її різноманітті, усвідомлення цілісності  природи і взаємозв’язку 

її об’єктів, явищ тощо. 

Серед методів дослідження, з якими школярі ознайомлюються вже у  

1-му класі, особливу значущість має дослід. Він є більш складною формою 

вивчення природи, оскільки передбачає: визначення у штучних умовах 

особливостей об’єктів; створення спеціально підготовлених умов для їх 

проведення; формування вміння зіставляти явища і процеси, за якими 

спостерігають під час досліду, з тим, що відбувається у природних умовах, 

робити висновки і узагальнення. Досліджувану інформацію учень має, 

зокрема [143]: 

 порівнювати, користуючись інформаційними ресурсами;  

 перевіряти на достовірність;  

 фіксувати здобуту інформацію за допомогою цифрових пристроїв; 

 застосовувати предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, діаграми 

тощо для пояснення явищ і об’єктів природи; 

 готувати Е-презентації, представляти їх.    

Інноваційність освітньої галузі «Технологічна» полягає у посиленні 

творчого компоненту завдань предметно-перетворювальної діяльності, 

основне спрямування якої передбачає формування в учнів здатності до 

зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій, до використання 

традиційних і новітніх технологій для власної самореалізації, культурного й 

національного самовияву [137; 422]. Через систему практико-орієнтованих 

завдань школярі досліджують комп’ютерні моделі реально існуючих 

об’єктів / предметів (дім, літак, судно та інше); навчаються конструювати 

або створювати комп’ютерні образи, графічні композиції (користуючись 

геометричними шаблонами, багатоколірною комп’ютерною палітрою, 
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бібліотекою електронних зображень тощо); експериментують, створюючи 

нові моделі / об’єкти з бази існуючих елементів (складні механізми, казкові 

тварини, футуристичні ландшафти тощо), реалізуючі таким чином власні 

творчі задуми. Так, наприклад, для організації роботи учнів з 

комп’ютерними моделями об’єктів пізнання вчитель може скористатися 

програмним продуктом «TinkerCAD». Використання 3D-моделювання в 

практиці навчання молодших учнів допомагає дітям відчути об’ємність 

реального і віртуального просторів, оцінити різноманітність і форму 

геометричних тел і зрозуміти, як вони взаємодіють у різних контекстах. 

 Використання ІКТ в межах соціальної й здоров’язбережувальної 

освітньої галузі [422] суттєво розширюють можливості педагога у разі 

необхідності, наприклад, аналізу наслідків і ризиків діяльності людини для 

здоров’я, безпеки та добробуту (демонстрація відповідних відеофрагментів); 

прогнозу наслідків своїх рішень для себе та інших (знаходження онлайн 

додаткової інформації, яка спростовує або підтверджує певні сумніви); 

поясненні важливості, наприклад, збирання й утилізація сміття або харчових 

відходів, збереження водних ресурсів (унаочнення наслідків неощадного 

використання природних ресурсів для планети) і т. ін. Водночас, учень має 

володіти уміннями, зокрема, безпечно поводитися в мережі Інтернет; 

аналізувати вплив ІКТ на почуття, поведінку, настрій як власний, так й 

інших людей.  

Користуючись послугами інформаційних мереж вчитель з легкістю 

може відібрати необхідні інформаційно-аналітичні веб-ресурси, які містять 

чимало корисної інформації із соціальної й здоров’язбережувальної сфери. 

Наприклад, «Портал превентивної освіти» (http://autta.org.ua/ua/) пропонує 

значну кількість онлайн-видань з розвитку соціальних навичок учнів 

початкової школи, з основ здоров’я. Крім того, на сайті розміщено 

допоміжні відеоматеріали, оновлені за новим Державним стандартом, 

зокрема, для учнів 1 класу за темами «Моя родина», «Настрій і почуття» 

тощо; для учнів 2  класу – «Права дитини», «Наука спілкування» тощо; для 



 82 

учнів 3 класу – «Як стати толерантним» тощо; для учнів 4  класу – «Як 

знайти друга», «Самооцінка і поведінка людини» і багато іншого.          

Використання ІКТ у громадянській та історичній освітній галузі 

дозволяє успішно формувати в учнів уміння, зокрема [144]:  

 встановлювати зв’язки між подіями, артефактами та діяльністю людей 

у часі; 

 знаходити та опрацьовувати джерела потрібної йому/їй соціальної 

(історичної) інформації; 

 синтезувати інформацію з різних джерел тощо.  

Для організації такої роботи учнів учитель може скористатися 

широким спектром освітніх електронних ресурсів, які можна підібрати 

відповідно до теми і мети, розмістити на шкільному сервері та організувати 

роботу дітей з інформацією відповідно їх навчальним можливостям [61].   

Мистецька освітня галузь має на меті розвиток емоційно-почуттєвої 

сфери школярів, формування системи цінностей (духовних, культурних, 

національних, естетичних) у процесі пізнання та художньо-творчого 

самовираження в особистому та суспільному житті; плекання пошани до 

національної і світової мистецької спадщини. Зміст мистецької освітньої 

галузі може реалізовуватися як через інтегрований курс «Мистецтво», так і 

через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і 

музичне мистецтво [145]. 

Необхідною умовою реалізації завдань освітньої галузі «Мистецька» є 

дотримання інтегративного підходу через узгодження програмового змісту 

предметів мистецької освітньої галузі із змістом інших освітніх галузей, 

наприклад, сприймання навчального відеофрагменту на заняттях з вивчення 

іноземної мови [422] або під час створення Е-орнаменту (як частини 

декоративно-прикладного мистецтва України) на уроках інформатики 

інтегровано з вивченням теми «Симетрія» (математика), а також різних 

технік створення орнаменту (образотворче мистецтво). Зокрема, відзначимо, 

що особливість створення Е-орнаменту полягає у наданні учневі можливості 



 83 

вільно експериментувати з його елементами: змінювати колір або розмір 

елементів орнаменту, міняти елементи місцями, доповнювати або видаляти 

частини орнаменту тощо. Повторювані деталі орнаменту легко копіюються, 

переміщуються, змінюють кут нахилу. Крім того, створені деталі орнаменту, 

як і сам орнамент, можуть бути збережені у кольорі або монохромно, 

використані у подальшій роботі школярів [14].    

Отже, новий етап розвитку України, рух до інформаційного 

суспільства докорінно впливає на всі соціальні сфери й природно 

віддзеркалюється в модернізації освітнього простору. Освіта, в умовах 

зростання ролі новітніх ІКТ, стає визначальним фактором і основним 

засобом у підготовки молоді, яка здатна швидко адаптуватись до реалій 

протягом життя. Новий вектор використання ІКТ у початковій освіті 

вимагає адекватних змін у підготовці майбутнього вчителя до використання 

ІКТ у професійній діяльності. Вищевикладене дає підстави для висновку 

про необхідність з’ясування специфіки використання ІКТ у професійній 

діяльності вчителя початкової школи на сучасному етапі її модернізації та 

внесення вирішальних змін у процес підготовки майбутніх учителів 

початкової школи в закладах вищої педагогічної освіти до такої діяльності. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, їх дедалі звичне 

домінування у традиційних видах діяльності сучасної людини обумовлює 

кардинально нові умови життєдіяльності індивідуума, соціуму. 

Відображаючи реальну дійсність доступні, розвинені ІКТ створюють 

оптимальні умови для задоволення інформаційних потреб громадян, 

збільшуючи роль інформації в житті кожної людини і визначають нову 

стадію розвитку сучасного суспільства як інформатизованого [28].  

Невід’ємною складовою глобального процесу розвитку й становлення 

інформатизованого суспільства є інформатизації освіти. Разом з тим, 

поширення інформаційно-комунікаційних технологій змінює звичні методи 

представлення інформації, її опрацювання, усвідомлення ініціюючі появу 

нових потреб сучасного підростаючого покоління до процесу отримання 

знань, особливо під час освітнього процесу. Результати окреслених процесів 

знаходять своє безпосереднє відбиття у формах і способах набуття знань 

школярами, в їх ставленні до процесу навчання, в уміннях, які їм потрібні 

для реалізації особистих навчальних й соціальних цілей, що задовольнять у 

майбутньому потреби інформатизованого суспільства. Унікальною 

складовою цього процесу є інформатизація початкової ланки освіти як 

гаранта становлення таких стартових позицій сучасного підростаючого 

покоління, які б сприяли подальшій успішності індивідуума в освітньому й 

соціальному просторі [43].  

Важливість розвитку, впровадження й використання інформаційно-

комунікаційних технологій у практиці початкового навчання сьогодні 

підтверджується різними нормативними й установчими документами, 

незважаючи на те, що початкова школа залучилась до цього процесу 

останньою. Серед основних причин такої затримки переважали 

застереження психологів щодо негативного впливу роботи з комп’ютером 

на учнів молодшого шкільного віку; відсутність комп’ютерно-орієнтованих 
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методичних систем навчання базових дисциплін початкової школи; 

неготовність вчителів початкової школи до використання ІКТ у предметно-

професійній діяльності. Разом з тим, широкому упровадженню ІКТ в 

освітній процес початкової школи сприяло вироблення науковцями засад 

безпечної організації діяльності учнів молодшого віку з комп’ютером; 

уведення курсів інформатичного спрямування у практику підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи в закладах вищої педагогічної 

освіти; створення бази україномовних електронних навчально-методичних 

комплексів; удосконалення комп’ютерної техніки.  

Аналіз процесу інформатизації вітчизняної початкової освіти дав 

змогу виокремити такі його етапи: експериментальний етап, етап інтеграції 

ІКТ у процес навчання базових дисциплін початкової школи, етап 

становлення дисципліни «Інформатика» як самостійного навчального 

предмету початкової школи, етап наскрізного застосування ІКТ у 

начальному процесі в рамках усіх освітніх галузей. Перехід до кожного 

наступного етапу був зумовлений низкою об’єктивних факторів і 

супроводжувався розширенням сфери і напрямів застосування ІКТ як у 

навчально-пізнавальній діяльності учнів, так і в професійній діяльності 

вчителя початкової школи, що віддзеркалювалося у проблематиці 

психолого-педагогічних досліджень і змінах у змісті професійної підготовки 

майбутнього вчителя. Так, на першому етапі в окремих школах було 

здійснено уведення пропедевтичного курсу інформатики, що викладався як 

додатковий (за ініціативою школи) або на окремих уроках за рахунок годин 

варіативної складової навчального плану (в межах орієнтації на розвивальне 

навчання). Основною метою використання ІКТ на першому етапі було 

формування в учнів основ комп’ютерної грамотності, сприяння 

становленню їх інформаційної культури. На другому етапі інформатизації 

початкової освіти перспективним було оволодіння учнями комп’ютером як 

засобом пізнання, що відкрило низку можливостей для органічного 

поєднання навчальної та ігрової діяльності учнів у процесі вивчення базових 
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предметів, розширення сфери пізнавальної й дослідницької діяльності учнів 

з моделями об’єктів пізнання. На третьому етапі інформатизації початкової 

освіти – етапі становлення дисципліни «Інформатика» як самостійного 

навчального предмету початкової школи було запроваджено курс 

«Сходинки до інформатики», який являв собою систематичний виклад 

основних питань науки інформатики та інформаційних технологій в 

елементарній формі. Четвертий етап інформатизації початкової освіти 

пов’язаний з наскрізним застосування ІКТ у начальному процесі в рамках 

усіх освітніх галузей [285]. Запровадження ІКТ переходить від одноразових 

проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності школяра і 

спрямований на набуття учнями універсальних умінь доцільно 

використовувати сучасні високотехнологічні інструменти як у процесі 

навчально-пізнавальної діяльності, так і стосовно реальних об’єктів.  

Перехід до четвертого етапу інформатизації початкової освіти 

зумовлений кардинальним переосмисленням цілей, змісту, засобів, методів і 

форм підготовки молодших школярів. Новий Державний стандарт 

початкової освіти націлює на формування в учнів якісно нових ІКТ-умінь – 

універсальних, орієнтованих на саморозвиток і самовдосконалення 

особистості, на забезпечення її успішності в подальшому навчанні й 

життєдіяльності в інформатизованому суспільстві. Новий вектор 

використання ІКТ у початковій освіті вимагає адекватних змін у підготовці 

майбутнього вчителя до використання ІКТ у професійній діяльності. 

Вищевикладене дає підстави для висновку про необхідність з’ясування 

специфіки використання ІКТ у професійній діяльності вчителя початкової 

школи на сучасному етапі її модернізації та внесення вирішальних змін у 

процес підготовки майбутніх учителів початкової школи в закладах вищої 

педагогічної освіти до такої діяльності. 

Основні результати першого розділу дослідження опубліковані в 

роботах автора [7; 9; 11; 12; 28; 31; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 45; 50; 61]. 
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РОЗДІЛ 2 

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ 

  

2.1. Формування метапредметних ІКТ-умінь учнів як 

інноваційний напрям застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій у початковій школі 

 

У стратегії розвитку країн Європейського Союзу «Європа 2020» 

одними з пріоритетних освітніх напрямів визнано набуття підростаючим 

поколінням умінь XXI-го століття, до яких відносять, зокрема, цифрову 

грамотність (уміння на досить високому рівні володіти ІКТ, сучасними 

персональними ІТ-пристроями), винахідливість мислення (зокрема, уміння 

аналізувати, зіставляти, інтерпретувати інформацію), що стає очевидною і 

необхідною умовою для подальшого успішного життя в сучасному 

інформатизованому суспільстві [443]. На необхідність формування у 

підростаючого покоління нових умінь вказує й професор Мельбурнського 

університету П. Гріффін (керівник міжнародного наукового проекту з оцінки 

навичок і компетенцій XXI століття). Так, професор підкреслив, що в 

індустріальну епоху ключовими навичками, які визначали грамотність 

людини були читання, письмо і арифметика, процес навчання був 

спрямований на накопичення знань. У сучасному світі цього вже не 

достатньо. У XXI столітті акценти зміщуються й актуальним стає 

формування в учнів умінь критично мислити, здатності до взаємодії й 

комунікації, творчого підходу до справи. Важливим стає не стільки 

накопичення й запам’ятовування інформації, скільки володіння уміннями 

мислити, самостійно здобувати інформацію та критично її оцінювати, 

знаходити нестандартні рішення задач і проблем [280]. Дослідницькою 
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групою «Institute for the Future» [447] було вивчено різни фактори, які 

спричиняють соціальні зміни та формують ландшафт близького майбутнього 

й визнано такі найбільш рушійні, як збільшення тривалості життя; розквіт 

розумних технологій; поширення новітніх технологій та соціальних мереж; 

глобальна взаємопов’язаність. Враховуючи вищезазначені фактори було 

змодельовано комплекс навичок сучасної людини, які відповідають на 

ключові світові виклики, серед яких, зокрема [433]: особистісні навички 

(уміння адаптуватися та ефективно взаємодіяти в умовах зростаючих вимог 

непостійних та невизначених середовищ); навички синтезу (уміння до 

опрацювання значних об’ємів інформації, її критичного оцінювання; уміння 

представляти результати тощо); соціальні навички (уміння встановлювати 

міжособистісні зв’язки, заохочувати бажану взаємодію, налагоджувати 

комунікації відповідно до локальної специфіки, як на рівні лінгвістичного 

порозуміння, так і на рівні зчитування й адаптації до культурного контексту; 

уміння проявляти себе як учасник віртуальної команди); аналітичні навички 

(уміння находити рішення та відповіді за межами стандартних варіантів; 

уміння фільтрувати інформацію за важливістю тощо).   

Інструментом формування у підростаючого покоління важливих для 

нашого сторіччя технологічних компетентностей, за Концепцією Нової 

української школи, визнано наскрізне застосування ІКТ в освітньому процесі. 

Державний стандарт початкової освіти конкретизує поставлене завдання, 

визначаючи універсальні ІКТ-уміння, якими мають оволодіти учні у процесі 

навчання предметів різних освітніх галузей і які ми характеризуємо як 

метапредметні ІКТ-уміння. Нові цільові орієнтири зумовлюють необхідність 

упровадження інноваційних освітніх практик, які враховують потреби й 

запити сучасних школярів, особливості їх психологічної й когнітивної сфер. 

Саме тому в рамках реалізації Концепції Нової української школи 

передбачено підтримку STEAM-освіти (від англ. Science – природничі науки; 

Technology – технології; Engineering – інженерія, проектування, дизайн;  All – 

усі дисципліни; Mathematics – математика).  
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У більш ніж 10 країнах Європи розроблені національні стратегії та 

ініціативи у сфері розвитку і поширення STEАM-освіти (Німеччина, 

Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Великобританія, Ірландія, Іспанія та 

інші). У США в рамках Стратегічного плану з розвитку STEАM-освіти до 

2020 року планується збільшити до 50% частку учнів залучених до STEАM; 

підготувати 100 000 нових ефективних STEAM-вчителів [343]. 

У нашій країні розроблено проект нормативно-правового 

забезпечення, зокрема, Наказ МОН (від 17.05.2017 № 708) «Про проведення 

дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: 

"Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського 

науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)" на 

2017-2021 роки»; наказ МОН (від 24.04.2017 № 628) «Про внесення змін до 

складу робочої групи з питань впровадження STEM-освіти в Україні»; 

розроблено План заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 

2016-2018 роки та ін. У вільному доступі в мережі Інтернет пропонуються 

методичні рекомендації для вчителів щодо впровадження STEM-освіти у 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 

2018/2019 навчальний рік.  

Теоретичний дискурс проблеми STEM-освіти розкрито в працях 

зарубіжних (Georgette Yakman [481], Jonathan W. Gerlach [475]) та 

вітчизняних вчених (Н. Балик [71], С. Галата [124], Н. Морзе [451], 

О. Патрикєєва [56], М. Ростока [56], І. Савченко [56], І. Сліпухіна [365], 

О. Стрижак [365], В. Чорноморець [56], Н. Шмигер [71] та інші). Науковці 

досліджують проблеми і перспективи STEM-освіти; висвітлюють теоретико-

методологічні засади розвитку STEАM-освіти; аналізують науково-

педагогічний досвід упровадження ідей STEАM-освіти; досліджують STEM-

напрями (робототехніка, Інтернет речей); розкривають особливості 

використання ігрових технологій в STEAM; висвітлюють проблеми 

підготовки STEM-вчителів тощо. Успішні практики впровадження 

елементів STEM-освіти у базову школу й включення до STEM-дисциплін 
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художніх предметів (STEAM) сприяли підвищенню зацікавленості 

науковців, практикуючих учителів, педагогів щодо реалізації ідеї STEАM-

навчання в аспекті розвитку здібностей учнів молодшого віку [14; 420; 470; 

474; 480].  

Концепція STEM-освіти є інноваційною для України, однак вона вже 

визначена на державному рівні, реалізується в STEM-лабораторіях, 

віртуальних STEM-центрах. З метою підтримки і розвитку STEM-освіти в 

Україні Мала академія наук України пропонує дистанційну й очну фахову 

методичну і технологічну допомогу в організації STEM-навчання учнівської 

молоді [100]. Поширення набувають STEАM-канали в мережі Інтернет, які 

пропонують, наприклад, дітям молодшого шкільного віку короткочасні, 

доступні для сприйняття проекти, візуалізують експерименти, дослід тощо 

[430]. Популярності набувають літні STEM-табори, які мають можливість 

відвідувати діти з 8-річного віку. Інтерактивний формат таборів 

побудований на квестах, завданнях головоломках, орієнтованих на освоєння 

молодшими школярами основ інженерії, моделювання, програмування, 

дизайну тощо. Під час перебування у таких таборах діти ознайомлюються з 

робототехнікою в  RoboLab, відвідують майстер-класи по LEGO-архітектурі 

тощо [331;  334]. 

З метою впровадження STrEAM-освіти з 2012 року в Україні 

функціонує «Міжнародна зелена школа» (http://openpolicy.org.ua/igs/about/). 

Основна ідея школи – захопити дитину наукою, традиційним мистецтвом; 

сформувати експериментаторські навички та вміння спостерігати, 

фіксувати, аналізувати та презентувати результати своєї наукової діяльності; 

навчити працювати в колективі через створення команди однодумців; 

виховати особистість, в якій гармонійно поєднуються потяг до знань, 

мистецтва з готовністю до взаємопідтримки і взаємодопомоги.  Школа 

впроваджує дослідно-орієнтоване навчання з поглибленим вивченням 

математики, біології й інших предметів (в тому числі міждисциплінарні). 

Учасники також навчаються живопису і тіньовому театру, беруть участь у 
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майстер-класах соломоплетіння, писанкарства, гончарства а інших етно-

майстернях. Обов’язковими в програмі є руханки та вивчення народних 

танців, які сприяють формуванню командної роботи тощо. 

Міністерство освіти і науки України у рамках реформування системи 

шкільної освіти розвиває напрямок співпраці з LEGO для використання 

їхніх методик вивчення математики та інших природничих дисциплін через 

робототехніку. Наголошується, що робототехніка – напрям, що потребує 

об’єднання знань з математики, фізики, інформатики, і в його межах діти 

мають можливість засвоювати знання через діяльність, творчість, що 

стимулює інтерес і розвиває любов до предметів навчаючись за STEM-

програмами. Зокрема, методики навчання LEGO (First LEGO League і First 

LEGO League Junior) інтегровані у програми нової початкової школи, які 

пілотувалися у 2017-2018 навчальному році.  Так, для 1-2-го класу 

розроблено проект з математики і робототехніки, розрахований на одну 

годину на тиждень. Для 3-4 класу розроблено проект «Наука і технології». 

Актуальним є питання впровадження в школах «Робототехніки» як 

факультативного курсу [270]. Сьогодні STEM-заняття організуються в 

Київському палаці дітей та юнацтва. В палаці діє технічна платформа (з 

гуртками радіотехніки, авто-, авіа- та ракетомоделювання, 3D, 

робототехніки тощо), біологічна (екології, енергоспоживання), мистецька та 

журналістська [301]. У Харкові вихованці технічної студії «Винахідник» 

(http://vynahidnyk.org/) регулярно беруть участь у світових STEAM-

змаганнях з робототехніки українського (ROBOTICA, FIRST LEGO 

League та FIRST LEGO League Junior) та міжнародного масштабу (World 

Robot Olympiad). У Тернопільському національному педагогічному 

університеті за ініціативи кафедри інформатики та методики її викладання 

активно ведуться роботи з реалізації проекту «Друге життя замків 

Тернопільщини», який здійснюється на базі STEM-центру 

університету. Студенти фізико-математичного факультету залучені до 



 92 

комп’ютерної 3D реконструкції замків, які знаходяться на території 

Тернопільської області і багато іншого [170].  

Реалізація концепції STEM-освіти гармоніює з гаслом Нової 

української школи — створення сучасного освітнього середовища і 

привнесення в школі сучасних технологій [189; 436]. Це дає змогу успішно 

здійснити [441; 442]:  

 модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального 

матеріалу предметів природничо-математичного циклу;  

 оновлення методики навчання дітей з використанням сучасних ІКТ; 

 технологізацію процесу навчання та формування якісно нових умінь 

нового покоління;  

 якіснішу підготовку молоді до успішної самореалізації у сучасному 

інформатизованому світі. 

Ці ідеї знайшли відображення у новому Державному стандарті 

початкової освіти. Зокрема, наголошується, що дитина в ранньому віці 

сприймає світ цілісно, а не по-предметно. Тому навчання в початковій школі 

буде інтегрованим – предмети будуть об’єднуватись довкола цікавих для 

дитини тем чи проблем [139]. Це сприятиме розвитку інтересу молодших 

учнів до навчання і пошуку знань; формуванню позитивної мотивації до 

самостійних досліджень; формуванню готовності розв’язувати комплексні 

практично-значущі проблеми; розвитку зацікавленості складними 

завданнями, які можуть бути джерелом нового досвіду, нового знання; 

формуванню уміння оцінювати «вагу» проблеми, обирати найоптимальніші 

шляхи її вирішення; формуванню потреби і здатності до навчання упродовж 

усього життя [333].  

Серед вагомих переваг STEАM-освіти можна виокремити [15]: 

 створення єдиного інформаційно-освітнього простору, в рамках якого 

діти мають можливість акумулювати ідеї й обмінюватися думками, 

знайти або згенерувати точки дотику своїх темпераментів, 

менталітетів, умінь;  
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 організація поетапного навчання, розгорнутого в часі; 

 акцентування на інтеграції начальних дисциплін.  

Основним форматом стає групова проектна діяльність школярів, що 

базується на індивідуальності дитини та її інтересах і дає змогу кожному 

учню спробувати себе у різних галузях, розкрити власний потенціал. 

Напрямок STEАM сприяє тому, що освітній процес стає більш гнучким, 

оскільки враховуються індивідуальні освітні потреби кожної дитини, 

створюються сприятливі умови для її навчання – Science is fun [15; 82].  

Таким чином, основна ідея STEАM-освіти полягає в тому, що освітній 

процес будується на міждисциплінарному підході, на залученні учнів до 

різноаспектного дослідження явищ і процесів навколишнього світу, до 

вирішення реальних проблемно-орієнтованих завдань й передбачає опору на 

самостійну діяльність учнів із застосуванням ІКТ. У процесі STEАM-освіти 

в учнів формується комплекс ІКТ-умінь, на який націлює Концепція Нової 

української школи і які є основою формування здібностей особистості до 

безперервного навчання, пізнання, співпраці, освоєння й перетворення 

навколишнього світу. Державний стандарт початкової освіти конкретизує 

поставлене завдання, визначаючи універсальні ІКТ-уміння (вміння 

здійснювати цільовий пошук інформації в Інтернеті, її оцінювання, аналіз, 

перетворення, подання, вміння обмінюватися інформацією, співпрацювати, 

використовуючи мережні комунікації), якими мають оволодіти учні у 

процесі навчання предметів різних освітніх галузей і які ми характеризуємо 

як метапредметні ІКТ-уміння. 

Складність та багатогранність поняття “метапредметні ІКТ-уміння” 

зумовлює необхідність додаткового висвітлення його сутності, а також 

завдань нового Державного стандарту початкової освіти щодо формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів молодшого шкільного віку. 
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2.2. Суть, види метапредметних ІКТ-умінь учнів, завдання нового 

Державного стандарту початкової освіти щодо їх формування 

 

Поняття «уміння» посідає важливе місце у багатьох роботах 

науковців-практиків. В педагогічній літературі висвітлено різні поняття 

«умінь», їх класифікаційні схеми, які залежать від логіці предметного змісту 

навчального матеріалу, вікових особливостей школярів. Проаналізуємо 

визначення поняття «уміння», наведені в найбільш значних психолого-

педагогічних дослідженнях, присвячених проблемі цілеспрямованого 

формування в учнів умінь під час освітнього процесу: 

 здатність людини виконувати певну дію за визначеними правилами, 

при цьому дієвість особистості ще ні є автоматизованою [112]; 

 здатність якісно виконувати певні дії й успішно справлятися з 

діяльністю, що включає ці дії [282]; 

 здатність осмислено виконувати певну діяльність, що вимагає 

теоретичних знань і практичних навиків [290]; 

 можливість ефективно виконувати дію (діяльність) відповідно до 

цілей й умов, в яких приходиться діяти [307]; 

 здатність людини, заснована на знаннях, виконувати ту або іншу 

діяльність [279]; 

 опанований суб’єктом спосіб виконання дії, що забезпечується 

сукупністю придбаних знань і навиків [98]; 

 свідоме оволодіння діяльністю на основі сформованих знань і умінь 

[1]; 

 свідоме володіння яким-небудь прийомом діяльності [69]; 

 здатність цілеспрямовано і творчо користуватися своїми знаннями у 

процесі практичної діяльності [316]; 

 здібність до цілеспрямованої й результативної діяльності [76]. 

Отже, висвітлено різні визначення поняття «уміння», але сутність 

даного поняття полягає в тому, що вміння – це здатність особистості 



 95 

виконувати певні дії різного цільового призначення у варіативних ситуаціях, 

на базі опанованих раніше знань, набутого досвіду.  

Слід звернути увагу, що формування в особистості тих чи інших умінь 

підпорядковується певному віковому діапазону. Зокрема, у шкільному віці 

(від 6 до 17 років) молодь опановує основи багатьох наук, і традиційно 

провідними вміннями виступають навчальні та загально-навчальні вміння. 

Під навчальними вміннями розуміють здібність школяра виконувати 

конкретно-предметні елементарні навчальні дії під час розв’язування 

типових навчальних завдань. Загально-навчальні уміння – це вміння, якім 

відповідають дії, що формуються в процесі вивчення предметів шкільного 

циклу та які стають операціями для виконання інших дій при опануванні 

знаннями з різних шкільних предметів [316; 397]. Отже, якщо мова йде про 

виконання школярем елементарних, простих навчальних дій, то первинний 

рівень опанування такої дії є навчальні вміння, які в міру вдосконалення 

переходять у навик. У разі необхідності виконувати складні навчальні дії, 

здійснювати операції перетворення, здобувати самостійно нові знання на 

базі раніше опанованих навчальних дій мова вже йде про загально-навчальні 

вміння.  

Слід зауважити, що сьогодні наведена класифікація вмінь, на 

формування яких традиційно орієнтована школа, потерпає певних змін 

через низку факторів: широке розповсюдження й вільне використання ІКТ у 

різних сферах життєдіяльності людини; збільшення потоку інформації, 

вільний доступ до неї у будь-який час, у будь-якому місці й, як наслідок, 

необхідність сучасної людини своєчасно опрацьовувати її, аналізувати, 

виокремлювати достовірні факти; зростання нового покоління в 

інформатизованому світі, природне сприймання ІКТ як невід’ємної 

складової життєвого середовища; вільне, упевнене використання дітьми 

різних новітніх пристроїв, зокрема, персональних ІТ-пристроїв, набагато 

раніше, ніж їм може запропонувати школа; важливість психолого-
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педагогічної й технологічної підготовки сучасного підростаючого покоління 

своєчасно адаптуватися до інноваційних умов існування. 

Висвітлені фактори сьогодні знаходять своє безпосереднє відбиття у 

формах і способах набуття знань дітьми, в їх ставленні до процесу навчання, 

в ІКТ-уміннях, які їм потрібні для реалізації особистих навчальних й 

соціальних цілей, для подальшої успішної адаптації до інноваційних умов 

існування. Така готовність до змін, здатність людини до адаптації в 

інформатизованому світі характеризується ступенем сформованості саме 

метапредметних ІКТ-умінь [185].  

Складність поняття метапредметні ІКТ-уміння зумовлює дослідження 

його сутності.  

Проблема формування метапредметних умінь учнів знаходить своє 

відображення у дослідженнях Ю. Громико, Т. Малкової, І. Почерней, 

І. Тхуго, О. Чупрової, А. Хуторського, О. Шилової та інших. Науковці 

підкреслюють, що сьогодні метапредметні уміння є необхідними для 

вивчення предметів шкільного курсу та відіграють значну роль у 

повсякденному житті, адже є основою оволодіння школярами у 

майбутньому метадіяльністю як універсальним способом життєдіяльності 

кожної людини [129; 255; 408]. Саме метапредметний підхід надає змоги 

сформувати цілісний світогляд у школярів, побачити всю складність 

сучасного світу через досліджуваний предмет, а також відкриє перспективи 

не тільки пізнавального, а й особистісного розвитку [186]. Основний 

принцип метапредметного підходу полягає у навчанні загальним прийомам, 

схемами, технікам і зразкам розумової діяльності, які знаходяться «над 

предметами», але відтворюються під час роботи з будь-яким предметним 

матеріалом [329]. 

Суть метапредметного змісту освіти А. Хуторський вбачає не як 

освоєння навчальної діяльності, а саме як генерація, продукування 

освітнього результату, що має цінність не тільки для учня, а й для 

навколишнього його соціуму, світу, людства. У цьому відмінність, 
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наприклад, від розвиваючого навчання, мета якого особистий розвиток 

дитини [408]. 

Провідним компонентом метапредметного підходу визначено 

метапредметні уміння, які є основою загального механізму взаємодії учня із 

суспільним досвідом людства – загально-навчальні, міждисциплінарні 

(надпредметні) пізнавальні уміння, які мають універсальний характер і є 

невід’ємною умовою успішного формування інших видів умінь. Саме 

сформованість метапредметних умінь визначає подальше успішне 

функціонування людини в суспільстві – здатність швидко адаптуватися до 

мінливих умов середовища та ефективно здійснювати самоосвіту впродовж 

життя [329; 341; 408]. Існують різні тлумачення поняття «метапредметні 

уміння», наведемо найбільш поширені: 

 загальнонавчальні, міждисциплінарні (надпредметні) пізнавальні 

вміння і навички [329]; 

 уміння практично застосовувати конкретне знання або в нестандартній 

ситуацій або при вирішенні комплексного завдання, що вимагає знань 

з інших предметних областей [186]; 

 уміння вирішувати завдання на стику наук, сприймати цілісність 

наукових знань без конкретизації будь-яких навчальних предметів 

[186]; 

 уміння вирішувати нові, нестандартні проблеми; відповідати 

підвищеним вимогам, що пред’являються до комунікаційної взаємодії 

й співпраці, толерантності; цілісне, образне сприйняття, здатність 

особистості самостійно переробляти інформацію й використовувати 

набуті знання у дійсності (у будь-якій ситуації) [129]; 

 сукупність особистісних якостей [408]: когнітивні (пізнавальні) якості 

– вміння відчувати навколишній світ, задавати питання, відшукувати 

причини явищ, позначати своє розуміння питання; креативні (творчі) 

якості – фантазія, гнучкість розуму, прогностичність, критичність, 

наявність своєї думки тощо; методологічні якості – здатність 
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усвідомлення цілей освітньої діяльності та вміння їх пояснити, вміння 

поставити мету і організувати її досягнення, рефлексивне мислення 

тощо; комунікативні якості – уміння взаємодіяти з іншими людьми; 

вміння знаходити, перетворювати і передавати інформацію; 

використовувати сучасні ІКТ тощо; світоглядні якості, що 

визначають емоційно ціннісні установки учня, його здатність до 

самопізнання, вміння визначати своє місце і роль в навколишньому 

світі тощо. 

Дослідники (Ю. Громико, А. Король, С. Поліщук, І. Почерней, 

Д. Семьонов, А. Хуторський, Ю. Щукіна та інші) значимість 

метапредметних умінь вбачають у можливості вийти за межі предметної 

діяльності. Поняття «метапредметні уміння» ширше за поняття «навчальні 

уміння» або «навчально-пізнавальні вміння», адже в процесі формування 

метапредметних умінь пріоритетним стає не опанування суто навчальною 

діяльністю, а саме генерація освітнього результату, яка має цінність не лише 

для учня, а й для соціуму, світу, людства і включає не тільки навчально-

практичну складову, а й мотиваційну, соціальну. Отже, метапредметні 

уміння виходять за рамки конкретної предметної галузі, вони 

застосовуються і розвиваються у процесі всього навчання та є необхідними 

для вирішення як освітніх так і найрізноманітніших життєвих ситуацій. 

На сьогодні є значна кількість напрацювань науковців у дослідженні 

формування метапредметних умінь учнів молодшого шкільного віку. Так, 

О. Шилова підкреслює, що сучасна людина може успішно й повноцінно 

реалізувати себе в суспільстві, якщо володіє вміннями самостійно 

«виходити» за межі «стандартного набору» знань й навиків та приймати 

самостійні рішення, тобто володіє метапредметними уміннями. Ставлення в 

учнів таких метапредметних умінь набуває значимості саме в початковій 

школі, адже в цей період закладаються підвалини подальшої успішності в 

навчанні [416]. О. Лебедев вважає, що орієнтація на формування у сучасних 

учнів початкової школи метапредметних умінь є провідним компонентом 
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організації освітньої діяльності й надає можливості школяреві у 

майбутньому успішно діяти в ситуаціях невизначеності, при рішенні 

актуальних для кожної особистості проблем [232]. 

Сьогодні процес початкової освітньої підготовки школяра й способи 

педагогічної роботи вчителя трансформуються. Впливовим фактором такого 

реформування є розвиток й широке розповсюдження ІКТ як в освітній 

сфері, так і в усіх сферах соціального життя. У Концепції розвитку 

педагогічної освіти наголошується, що з огляду на тенденції трансформації 

сучасного суспільства в змісті шкільної освіти все більша увага повинна 

надаватися розвитку загальних (універсальних, ключових) компетентностей 

учнів і створенню умов для того, щоб вони набули вмінь у подальшому 

безперервно вчитися впродовж життя. Узагальнюючи наведені визначення 

поняття «метапредметні уміння» та з урахуванням нових орієнтирів 

початкової освіти на шляху реформування сучасної української школи, в 

рамках нашої роботи зосереджуємо увагу на формуванні в учнів 

метапредметних ІКТ-уміннях, які визначають здатність учня здійснювати 

цільовий пошук інформації в Інтернеті, її оцінювання, аналіз, перетворення, 

подання, здатність співпрацювати в команді, використовуючи мережні 

комунікації, є складовими зазначених у Концепції розвитку педагогічної 

освіти загальних компетентностей й основою спроможності особистості 

навчатися впродовж життя. 

Під поняттям «метапредметними ІКТ-уміння» розуміємо комбінацію 

універсальних умінь (умінь, набутих особистістю під час навчання й поза 

межами освіти), які визначають стратегію успішної поведінки індивідуума в 

освітньому й соціальному просторі, у досягненні результативності дій згідно 

до поставлених цілей. Від того, наскільки міцно будуть розвинені такі 

уміння в учнів молодшого шкільного віку, залежить успішність подальшого 

навчання дитини, її здатність засвоювати програму в наступних класах 

традиційно та в інноваційних проектах. 
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Метою формування в учнів метапредметних ІКТ-умінь є 

цілеспрямоване  перетворення свідомості школяра, який не обмежується під 

час навчання інформаційною базою одного предмета, а працює із знаннями 

з різних дисциплін (полідисциплінарний підхід до навчання), з різних сфер 

практик (соціальної, комп’ютерної тощо), використовуючи такі знання для 

досягнення результату й усвідомлення єдності об’єктів пізнання різного 

походження. 

Орієнтація на формування в учнів молодшого шкільного віку 

метапредметних ІКТ-умінь обумовлена реаліями сучасності, коли широке 

розповсюдження інновацій, швидке оновлення знань висувають до сучасної 

молоді вимоги підвищеної адаптації й розвиток метапредметних ІКТ-умінь 

особистості як основи формування здібностей до безперервного вчення, 

пізнання, співпраці, освоєння і перетворення навколишнього світу, є 

гарантом її подальшої успішної життєдіяльності в динамічно-мінливих 

соціальних умовах. 

В умовах, коли інформація стає основним ресурсом зміна культури, 

цінностей, мислення людини неминуча. Чим далі, тим більше людство 

відходить від традиційних парадигм мислення і виробляє нові традиції, 

звички, форми спілкування тощо [217]. Нове єдине інформаційне 

середовище, нові інструменти, технології, нова форма комунікації 

передбачають перехід на новий, більш високий рівень інформаційної 

культури відповідно до сучасних вимог інформатизованого суспільства. Й 

формування метапредметних ІКТ-умінь підростаючого покоління – вимога 

часу, що продиктовано рядом причин. Схарактеризуємо їх [55; 63].  

1. Інтенсивність процесу становлення інформатизованого 

суспільства зумовлює нові вимоги до цілей і змісту освіти. 

Наш час характеризується зростанням забезпеченості персональними 

засобами ІКТ всіх верств населення, зокрема й дітей шкільного віку. 

Зростаючи в умовах інформаційної насиченості сучасні діти вже у 

дошкільному віці навчились природно сприймати й опрацьовувати значний 
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об’єм нової інформації й відрізняються високим рівнем пам’яті, розвиненим 

логічним мисленням, високим рівнем розвитку образного мислення. Як 

наслідок, такі діти часто проявляють талановитість, високий інтелект вже на 

початку шкільного життя. Надзвичайно швидкі темпи психологічної 

еволюції сучасних дітей доводять проведені численні порівняльні 

дослідження. Вчені вказують на те, що підростаюче покоління – «цифрове 

покоління» – це діти нової формації, які виходять за межі традиційної 

вікової психології і стандартні методи навчання, виховання втрачають свою 

дієвість. Це потенційно геніальні діти, швидкість розумових процесів у яких 

в десятки разів швидше, ніж у дітей, які народились в 2000-х роках і раніше 

[174; 356].  

Відмінною особливістю «цифрового покоління» є орієнтація на себе – 

самопізнання, самовизначення, самореалізація у світі. Діти, які 

розвиваються в сучасному інформатизованому оточенні, мають власну 

точку зору на процес освіти майже з початку шкільного життя, орієнтовані 

на особистий добробут, особистий життєвий успіх, на розкриття власної 

індивідуальності. Це не означає що сучасне підростаюче покоління дітей 

більш освічене, але вони стають все більш потенційно схильними до 

хорошої освіти, самоорієнтовані на високий рівень досягнень. У цих дітей 

немає чіткого розмежування між навчанням і відпочинком. Навчання для 

них – це гармонія між пізнанням нового, самовдосконаленням, грою та 

розвагою. Цим дітям недостатньо дати лише знання. Необхідно навчити 

користуватися ними. Проте, аналіз реалій початкової шкільної освіти 

свідчить, що сьогодні, як і 10-30 років потому, пересічний український 

учень отримує в школі стандартну базу знань й не опановує вмінь 

застосовувати знання для вирішення нестандартних ситуацій, які виходять 

за межі навчальних [5; 285; 303; 432].  

Необхідність вибору нового стилю навчання підкреслюється 

психологами, які наполягають на тому, що специфіка навчання «цифрового 

покоління», з одного боку, зумовлена викликами сучасності й зростанням 
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дітей в інформатизованому оточенні, а з іншого – повинна нівелювати 

специфічні риси його представників, які проявляються у розвитку кліпового 

мислення, зниженні рівня дитячої цікавості, недостатній сформованості 

вмінь активно діяти у нетрадиційних ситуаціях, умінь взаємодіяти з 

однолітками (наприклад, психологічні дослідження показали, що 25% учнів 

молодшого віку проявляють безпорадність у відносинах із однолітками, 

нездатність вирішувати найпростіші конфлікти) й представниками старших 

поколінь (цифрової розрив) тощо [356]. 

У цьому контексті сьогодні особливої актуальності набуває 

переорієнтація цілей та змісту шкільної освіти від простої передачі учителем 

знань школярам до розвитку в учнів умінь [5; 216; 217; 285; 303]: 

 опрацьовувати інформацію яка, відображаючи розвиток сучасної 

науки і техніки, має тенденцію швидко «старіти», втрачати цінність й 

замінюватись новою інформацією; 

 критично мислити, ставити перед собою цілі та досягати їх; 

 розв’язувати нестандартні проблеми, побачити в проблемі якомога 

більше можливих сторін і зв’язків; 

 оригінально відходити від шаблонності під час виконання дій; 

 навчатись не тільки на своєму досвіді, але й на досвіді інших, ділитись 

досвідом, знаннями; 

 презентувати власні винаходи;  

 навчатися впродовж життя, успішно самоідентифіковуватися й 

самореалізовуватися в сучасному світі. 

2. Розвиток інформаційно-комунікативного середовища 

суспільства призводить до того, що новітні технології стають дієвою 

складовою інформаційно-комунікаційних зв’язків без обмежень; 

з’явилась нова форма комунікації. 

Сучасне покоління дітей розвивається одночасно в двох «паралельних 

світах» – реальному й віртуальному. Для сьогоднішніх дітей й підлітків 

протиставлення віртуального й реального не є актуальним, тому що для них 
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це все злито воєдино, і один світ є природним продовженням іншого [147;  

356]. «Не відчуваючи» тілесно віртуального середовища, сучасні діти 

успішно реалізують в його межах соціальні взаємовідносини – комунікацію. 

Нова форма комунікації – віртуальна – сьогодні істотно трансформує у 

змістовному відношенні феномен спілкування сучасних дітей: зникають 

просторові, мовні й формальні обмеження для спілкування; виключаються 

такі детермінанти взаємного сприйняття як тілесність. Водночас, віртуальне 

спілкування є інформативно насиченим, інтерактивним, візуалізованим 

(підтримується як аудіо-вербальний так і візуально-вербальний канал 

зв’язку). Така форма комунікації забезпечує можливість часової (за 

усвідомленим вибором) свободи від фізичної присутності, що є особливо 

значущим у ситуації, зокрема, позиціонування співбесідників, відкриваючи 

свободу самовиявлення, самоідентифікації й комунікативної самореалізації 

особистості [264; 319; 320]. 

Природне бажання людини будь-якого віку обмінюватися ідеями, 

думками, дізнаватися про нові винаходи, отримувати допомогу тощо 

сприяло появі різних віртуальних спільнот, які складають основу 

формування індивідуальної ідентичності «цифрового покоління» дітей. Такі 

спільноти об’єднують учасників освітнього процесу за цілями, потребами та 

інтересами в так званій безмежній, позачасовій зоні. Наприклад, у межах 

навчальних віртуальних спільнот школярі й викладачі з різним життєвим і 

навчальним досвідом, місцем розташування, мовою, релігією, 

приналежністю до різних культур реалізують процес комунікації за 

принципом демократичності думок й висловлювань [247; 276]. Під час такої 

комунікації з успішністю здійснюється надання якісних освітніх послуг, 

яких вимагають користувачі спільноти; обговорення проблем; обмін 

навчальними матеріалами; створення нових знань учасниками спільноти; 

залучення експертів до обговорення проблем; зростання особистості у 

діяльності й співпраці; використання членами спільноти наукових 

результатів у предметній діяльності тощо [241]. 
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Віртуальне спілкування для «цифрового покоління» є нормою, яка 

вимагає від дитини володіння уміннями [147; 217]: 

 встановлювати й підтримувати доцільні взаємовідносини; 

 сприймати й розуміти іншу точку зору;  

 успішно працювати в групі; 

 дотримуватись культури спілкування, позитивно «розв’язувати» 

нестандартні ситуації, які виникають під час спілкуванні. 

Сформованість зазначених умінь дозволяє організувати безпечну 

роботу учня у віртуальному просторі, адже віртуальне комунікативне 

середовище по-іншому розміщує все в часі. Наприклад, можливий повтор, 

точна копія ситуації того, що в реальності є недосяжним. Створена 

віртуальна реальність багато в чому є своєрідною матеріалізацією бажання, 

матеріалізацією мрії [393]. Й важливо щоб учень розумів це з початку 

шкільного життя.  

3. Поширення нової форми комунікації сприяє зростанню 

значущості формування у нового покоління емоційного інтелекту.  

У сучасному світі приділяють увагу такому показнику людини, як її 

інтелектуальний коефіцієнт, так званий IQ (від англ. IQ — Іntelligence 

Quotient — кількісна оцінка рівня інтелекту людини), який відбиває 

здатності лівої півкулі мозку людини й відповідає за логіку і раціональне 

мислення втрачає свої позиції [426].  

Численні зарубіжні дослідження доводять, що високий рівень IQ 

(знання, уміння, навички), без сумніву, допомагає домогтися певних успіхів 

– закінчити школу, університет, влаштуватися на престижну роботу. 

Домінантна ліва півкуля (аудіали) означає, що дитина здатна до 

формального навчання, настирлива, відповідальна. Вона віддає перевагу 

індивідуальному навчанню, здатна сидіти за письмовим столом тривалий 

час, добре виконує шкільні завдання [204; 421]. Проте, для успішної 

подальшої реалізації у професійній діяльності, зростання по кар’єрних 

сходах потрібні інші якості. Науковці вказують, що IQ визначає лише чверть 
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нашого життєвого успіху, решта залежить від здорового глузду, вміння 

спілкуватися з людьми й приймати правильні рішення. Саме такі якості 

вимірюються показником (ЕQ) [99; 421; 426]. Цей показник вважається 

емоційним еквівалентом пізнавального інтелекту IQ й вимірює 

правопівсферне інтуїтивне мислення, емоційність (від англ. ЕQ — Emotional 

Quotient — показник здатності людини до спілкування, вміння 

усвідомлювати свої емоції та розуміти почуття інших людей) [426]. 

Звернемо увагу, що домінантна права півкуля (візуали, кінестетики) означає, 

що дитина любить неяскраве світло й тепло, не може довго сидіти без руху. 

Вона надає перевагу груповому навчанню, любить рухатися, торкатися 

предметів і брати їх. Основною сферою спеціалізації правої півкулі є 

інтуїція. Зазвичай її не вважають домінантною. Вона відповідає за 

виконання таких функцій: обробка невербальної інформації в символах та 

образах; паралельна обробка інформації (права півкуля може одночасно 

опрацьовувати багато різнопланової інформації, здатна бачити проблему в 

цілому, не застосовуючи аналіз); просторова орієнтація; музикальність; 

розуміння метафор і результатів роботи чужої уяви; відповідає за художні 

здібності; почуття та емоції; контролює рухи лівої половини тіла [204].  

Емоційний інтелект – це інтегративна особистісна властивість, яка 

характеризує вміння особистості спілкуватися з людьми, розуміти власні 

емоції та емоції інших. Молодший шкільний вік є сенситивним з точки зору 

розвитку емоційного інтелекту. Емоції безпосереднім образом впливають на 

процес сприйняття, адже вони фільтрують й модифікують сенсорну 

інформацію, що надходить у свідомість від рецепторів [418]. Разом з тим, 

можливості усвідомлення молодшим школярем своїх почуттів і розуміння 

чужих почуттів обмежені. Зокрема, дослідження емоційної сфери дітей 

молодшого віку Н. Лейтеса і П. Якобсона показали, що семирічна дитина 

часто не вміє правильно сприймати деякі вираження, наприклад, гнів, страх. 

Недосконалість у сприйнятті й розумінні почуттів спричиняє суто зовнішнє 

наслідування дорослих у вираженні почуттів. Так, у більшості випадків 
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доброзичливий або недоброзичливий стиль спілкування з людьми 

передається й дитині [300]. Саме тому успішна позиція дитини у навчальній 

діяльності й відповідно у спілкуванні з учителем, однолітками вимагає 

сформованості низки таких умінь [99; 158; 300; 426]: 

 доброзичливо й приємно спілкуватися; 

 бути товариським, комунікабельним (навики відношень);  

 контролювати, управляти своїми емоціям, нести відповідальність за 

власні емоції, розпізнавати емоції (за мімікою, жестами тощо); 

 уникати конфліктних ситуацій; 

 використовувати інтуїцію; 

 бачити світ очима оточуючих незалежно від власної точки зору 

(емпатія). 

4. Зростання рівня інформаційної насиченості сприяє 

зростанню значущості формування у підростаючого покоління 

візуального інтелекту. 

В умовах інформаційної насиченості успіх сучасних дітей залежить 

від їх візуально-просторових здібностей. У цьому сенсі значення набуває 

формування у підростаючого покоління візуального інтелекту, й саме 

молодший шкільний вік є унікальним етапом процесу його розвитку, адже 

за проведеними психолого-педагогічним дослідженнями встановлено, що у 

старших класах розвинути візуальний інтелект практично неможливо [102].  

Головна особливість цього типу інтелекту полягає у нерозвиненості 

слухового каналу сприйняття інформації та компенсаторній розвиненості 

візуального сприйняття. До основних операцій візуального інтелекту 

(візуальне мислення) відносять, зокрема [162]: 

 активне уявлення, формування ментальних образів; 

 здатність візуалізувати ідею, поняття, процес, емоції тощо 

(фотографія, креслення, схема, малюнки, відео, колаж тощо); 

 орієнтацію в просторі, а також розпізнання відношень об’єктів у 

просторі (наприклад, коли під час гри у шахи гравець планує свій 
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наступний хід і подумки уявляє наслідки обраної позиції шахової 

фігури, уявляє наступні ходи як свої, так і суперника). 

Орієнтацію на формування візуального інтелекту у сучасного 

підростаючого покоління обумовлено тим, що у молодших класах, 

традиційно, увага приділена розвитку аудіально-логічному інтелекту 

(зокрема, учень працює з типовими завданнями, які мають єдину правильну 

відповідь; укладає інформацію в стандартні алгоритми рішень тощо), у той 

час як в міру дорослішання й переходу в старші класи досліджуваний світ 

ускладнюється, аудіально-логічного мислення «не вистачає», адже цей тип 

мислення працює лише там, де є однозначність, конкретика, є чітка 

структура і набір знань. Саме розвинене візуальне мислення дозволяє 

виявляти закономірності у візуальних об’єктах, відчувати зв’язок між їх 

окремими елементами, наділяти їх особистісним сенсом; працювати в 

ситуації невизначеності; знаходити відповіді на нестандартні завдання тощо 

[268].  

5. Інформаційно-технологічний розвиток об’єктивно впливає 

на умови розвитку і становлення молодого покоління у сучасному світі, 

що зумовлює необхідність формування у дітей цифрового інтелекту. 

Для самореалізації у сучасному інформатизованому світі 

сформованість цифрового інтелекту DQ (від англ. Digital Intelligence 

Quotient – цифровий інтелект) дозволяє дитині успішно задовольняти як 

власні, так і соціальні потреби; безпечно, свідомо й ефективно 

використовувати цифрові технології й медіа. Це передбачає сформованість в 

учнів умінь, зокрема [432]: 

 розрізняти справжню й помилкову інформацію, корисний й шкідливий 

контент, надійні й сумнівні контакти в Інтернеті;  

 обережно поводитися з персональними даними;  

 захищати інформацію, створюючи надійні паролі;  

 самостійно організовувати час, проведений за онлайн-іграми, 

соціальними медіа тощо;  
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 виявляти кібербулінг і справлятися з ним;  

 розуміти суть цифрового сліду і його наслідків у реальному світі. 

6. Стрімке зростання, насиченість інформаційного простору 

зумовлює необхідність формування у підростаючого покоління уміння 

критично сприймати контент. 

Інформація є найціннішим глобальним ресурсом. Проте сьогодні 

стрімке зростання інформаційного простору випереджає здатність суспільства 

й держави створювати інструменти для виявлення недобросовісних публікацій, 

дезінформації, фейків [311; 427]. За таких умов особливо затребуваними 

стають уміння людини перевіряти інформацію на достовірність, на що 

вказується у проекті «Вивчай та розрізняй (Learn to Discern)». Проект 

«Вивчай та розрізняй (Learn to Discern)», у співпраці з Міністерством освіти 

і науки України – це перша ініціатива із інфо-медійної грамотності для 

середніх шкіл, яка має на меті сформувати в учнів необхідні для сучасної 

особистості вміння – медіаграмотність, вміння критично сприймати 

інформацію (вдумливо опрацьовувати інформацію, обов’язково піддаючи її 

під сумнів і перевіряючи на достовірність) аби не піддаватися впливу 

дезінформації та пропаганди [256; 298; 311]:  

 оцінювати своєчасність інформації, її повноту, важливість; 

 вивчати, аналізувати факти, які лежать в основі інформації;  

 перевіряти логіку подання фактів, відсутність або наявність великих 

розривів між окремими фактами однієї події; 

 перевіряти сумнівні відомості (адже фактичні помилки можуть 

виникнути, наприклад, в результаті неточного цитування або при 

перекладі з іншої мови); 

 звертати увагу на першоджерело, наявність посилання на нього. 

7. Інформаційно-технологічний розвиток об’єктивно зумовив 

трансформацію традиційних видів діяльності (наприклад, перехід 

професійно-комунікативних стосунків у віртуальний простір).  
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Життя постійно змінюється, рухається вперед, і сьогодні суспільство 

поступово переходить від товарної економіки до інтелектуально-творчої. 

Змінюються традиційні види діяльності й, як наслідок, змінюється система 

освіти, яка має відповідати вимогам сучасності та потребам особистості, 

швидко реагувати на динамічні зміни соціального устрою. Орієнтуючись на 

сучасний ринок праці фахівці освітньої сфери кардинально переглядають 

навчальні програми, які мають безпосереднє відношення до підготовки 

підростаючого покоління до нових ролей у суспільстві, оволодіння ними 

такими технологіями, знаннями, уміннями, що задовольнять у майбутньому 

потреби інформаційного суспільства [266; 378]. 

За підрахунками футуролога Томаса Фрейя (Thomas Frey, Інституту 

ДаВінчі) до 2030 року більшість традиційних професій зникне й сьогодні 

варто зосередитися на інноваціях, які створюють абсолютно нові сфери 

діяльності та можливості, які вони відкривають перед «новим поколінням 

дітей» [453]. Аналізуючи глобальні тренди можна спрогнозувати, що 

найближчі роки особливо будуть затребувані ІТ-спеціалісти, інженери, 

спеціалісти високих технологічних виробництв спільно з природничими 

науками, що передбачає високий рівень обізнаності підростаючого 

покоління у різних соціально-освітніх сферах, володіння не лише 

теоретичним знаннями, а й такими практичними уміннями, які дозволяють 

працювати із складними технологічними об’єктами віртуальної й реальної 

дійсності. Пріоритетним напрямком у вирішенні проблеми збільшення 

інтересу дітей до спеціальностей майбутнього сьогодні є поширення STEM-

освіти.  

Так, згідно дослідженню, проведеному вченими з університету 

Джорджтауна у 2014 році, прогнозована оцінка необхідної кількості 

працівників, пов'язаних з STEM-освітою, до 2018 року складе 8,65 млн осіб. 

Зокрема, виробничий сектор зіткнеться з небезпечним великим дефіцитом 

співробітників, що володіють необхідними уміннями, – майже 600 тисяч 

чоловік [91]. У зв’язку з цим, наприклад, у національному масштабі США 
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STEM-освіту впроваджено у шкільну програму вже з перших класів [430]. 

Австралія, Китай, Англія, Корея та інші працюють над розробкою 

навчальної програми К-12 STEM, яка спроектована як набір інтегративних 

міждисциплінарних підходів у кожній з STEM-дисциплін. У Франції, 

Японії, Південній Африці загальноосвітні навчальні заклади та позашкільні 

професійні організації займаються розробкою неформальних програм 

STEM-освіти (наприклад, літні табори, позашкільні заходи, конкурси та 

інше), які привертають увагу школярів до STEM-професій й дають 

можливість для навчання за різними напрямками STEM-освіти [91]. Проте, 

слід відмітити, що кожна нова технологія потребує володіння конкретним 

набором умінь, й сьогодні підкреслюється важливість розвитку 

інтелектуальної сфери школярів, формування у них таких умінь, які 

дозволять [266; 378; 453]: 

 адекватно реагувати на зовнішні динамічні обставини, швидко 

адаптуватися до змін у навколишньому середовищі; 

 активно діяти у ситуаціях нестандартних; 

 переробляти значний обсяг інформації, управляти нею; 

 навчатись упродовж життя. 

8. Підтримка глобальної концепції цивілізованого світу 

«LifeLong Learning» — «Навчання протягом усього життя». 

Сучасні дослідження з підготовки молодого покоління до успішної 

соціалізації у світі, який науковці визначають як світ VUCA  

(VUCA — абревіатура з англ. слів volatility (нестабільність), uncertainty 

(невизначеність), complexity (складність) і ambiguity (неоднозначність)) 

показують, що будь-яка професія, вид діяльності мають тенденцію швидко 

змінюватись й безперервна освіта стає нормою, а здатність нового покоління 

дітей до постійного навчання й набуття нових умінь розглядається в якості 

найважливішого компонента особистої успішності, ефективності. І сьогодні 

концепція «LifeLong Learning» набула поширення у всьому цивілізованому 

світі як глобальна стратегія [291; 414]. 
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Суспільна значущість цієї концепції полягає в забезпеченні кожної 

людини здатністю до постійного розвитку, самовдосконалення, всебічної 

реалізації впродовж усього життя, що, у свою чергу, сприяє забезпеченню 

процвітання всього суспільства. Концепція «LifeLong Learning» відповідає 

викликам сучасного інформатизованого суспільства [2; 120; 349; 414]: 

 зростання інформації у світі (90% інформації у світі з’явилися за 

останні 2 роки й лише 0,4% з якої аналізується користувачами);  

 до 2020 року цифровий всесвіт досягне об’єму в 45 зетабайт, що 

перевищує попередній прогноз на 5 зетабайт (див. рисунок 2.1); 

 обсяг інформації буде подвоюватися кожні два роки (від загального 

обсягу в 11% у 2005 році до понад 40% у 2020 році); 

 швидке збільшення Інтернет-аудиторії завдяки поширенню 3G і 4G 

технології, які надають користувачам мобільних пристроїв можливість 

отримати бездротовий і високошвидкісний доступ в Інтернет 

(див. рисунок 2.2); 

 зростання кількості користувачів Інтернет по всьому світові 

(див. рисунок 2.3);  

 майбутні фахівці повинні не лише володіти уміннями кваліфіковано 

обробляти динамічно зростаючий об’єм інформації, а й бути 

«відкритими» до перенавчання, опанування новими знаннями, 

уміннями та навичками з тим, щоб зберегти власну функціональність 

на ринку праці, бути затребуваним в соціумі;  

 збільшення терміну продуктивного життя людини (очікується, що 

середня тривалість життя дітей, народжених з 2007 році буде більше 

100 років; збільшено пенсійний вік людини); 

 75% населення планети має гаджети та різні мобільні пристрої;  

 ще 10 років тому не існувало як мінімум 10 професій, які сьогодні 

входять до числа найбільш затребуваних і високооплачуваних 

(спеціаліст по BIG DATA, APP-розробник тощо). 
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Рис. 2.1. Зростання об’єму світових даних 

до кінця 2020 року [120] 

Рис. 2.2. Прогнози щодо збільшення 

кількості користувачів 3G і 4G [120] 

 

 

 

Рис. 2.3. Кількість користувачів Інтернет [120] 

  

Науковці виокремлюють різні стадії безперервного навчання 

відповідно віковим особливостям. Стартовим етапом визнано вік від 6 до 24 

років. Початкова школа займає ґрунтовну позицію, адже в учнів саме цієї 

вікової категорії закладаються основи інтелектуального, соціального та 

емоційного розвитку і пріоритетним питанням сучасної освіти в контексті 

Концепції «LifeLong Learning» стає формування таких умінь молодших 

школярів, які б сприяли їм у майбутньому успішно: 
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 розв’язувати проблеми, приймати рішення; 

 навчатися самостійно та в команді, включатись у різні види 

діяльності;   

 самоосвітчуватись; 

 реалізовувати особистий потенціал; 

 відповідати соціальним вимогам високотехнологічного суспільства.  

9. Зниження вікового бар’єру використання дітьми ІКТ – 

упровадження та поширення ІКТ у дошкільній освіті.    

Соціалізація покоління дітей, які сьогодні розпочинають шкільне 

навчання, й далі проходить в умовах «зростання у цифровому світі». Ці діти 

істотно відрізняються від дітей і підлітків, які ходили в школу 5-10 років 

тому, адже користування інтерактивними іграшками, різноманітними 

гаджетами (iPhone, iPad тощо), комп’ютеризація соціальних послуг (оплата 

товарів і послуг через термінал, онлайн тощо) стало звичним, щоденним 

явищем. Як наслідок, віковий бар’єр цілеспрямованого використання ІКТ 

сьогодні знизився від традиційних 7-10 років, до 3-5 років [471]. 

Ці зміни природно віддзеркалились на вимогах до дошкільного 

навчання дітей. Так, у Базовому компоненті дошкільної освіти (нова 

редакція) у варіативній складовій надані рекомендації до введення в 

практичний обіг освітньої лінії «Комп’ютерна грамотність», що передбачає 

формування інформатичної компетенції дитини дошкільного віку. 

Підкреслюється, що впровадження ІКТ у дошкільну освіту сприятиме 

належному розвитку, вихованню та навчанню дитини шести-семи років 

життя, створенню умов для самореалізації особистості дитини, формуючи в 

неї вміння пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і 

практично застосовувати набуті знання [110].  

Слід звернути увагу, що таке зниження вікового бар’єру використання 

ІКТ дітьми молодшого шкільного віку в суспільних практиках разом із 

впровадженням ІКТ у дошкільну освіту сьогодні призводить до істотного 

розриву між традиційною навчальною програмою й технологічними 
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уміннями, якими вже володіє «цифрове покоління». Наприклад, зводяться 

нанівець уроки, орієнтовані на опанування учнями молодшого шкільного 

віку умінням оперувати мишею, адже такими вміннями діти володіють 

змалку.  

Отже, сьогодні до школи приходять зовсім «нові» діти, для яких 

спілкування в навчальних тематичних групах, соціальних мережах є 

звичним з раннього віку; це діти, які переконані, що глобальне важливіше за 

деталі та формальності, тож цікаві замисли та міркування не можна 

обмежувати часом; це діти, які на новому витку історії стануть 

дослідниками, будуть пропонувати нові ідеї й робити відкриття [258]. Це 

пояснює ідеологію змін в освіті, що закладені в новому базовому Законі 

«Про освіту», зокрема спрямування на формування ключових 

компетентностей, таких як: уміння впевнено, а водночас критично 

застосовувати ІКТ, уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у 

життя, уміння неперервної освіти впродовж життя тощо.    

Аналіз метапредметних ІКТ-умінь учнів, причин, що зумовлюють 

важливість їх формування у підростаючого покоління дав змогу виокремити 

такі їх види: інформаційно-аналітичні; інструментальні; поведінкові вміння 

в цифровому світі; комунікативні: 

 Інформаційно-аналітичні вміння. 

 Інструментальні вміння (володіння прийомами і засобами роботи 

з інформацією).  

 Поведінкові вміння в цифровому світі. 

 Комунікативні вміння.  

До інформаційно-аналітичних умінь відносимо уміння школярів: 

 зчитувати інформацію, представлену в різних видах 

(текстовому, графічному, числовому тощо); 

 зчитувати іншомовну інформацію; 

 оцінювати змістову цінність інформації; 

 піддавати аналізу достовірність інформації та її джерело; 
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До інструментальних умінь (володіння прийомами і засобами роботи 

з інформацією) відносимо уміння школярів: 

 використовувати ефективні прийоми пошуку інформації; 

 опрацьовувати різнотипну інформацію; 

 групувати інформацію за певною ознакою, впорядковувати її за 

зростанням або спаданням виділеної ознаки, структуровано 

зберігати й накопичувати;  

 подавати інформацію в різних видах (текстовому, графічному 

тощо). 

До поведінкових умінь у цифровому світі відносимо уміння 

школярів: 

 дотримуватись правил безпеки в мережі; 

 коректно використовувати інформацію; 

 створювати власний образ у мережі та власну репутацію, 

розуміючи суть і значущість цифрового сліду; 

 безпечно використовувати персональні ІТ-пристрої.  

Комунікативні вміння включають уміння школярів: 

 доречно використовувати різні способи Е-спілкування; 

 використовувати програмні інструменти для підтримки діалогу в 

мультимовному просторі; 

 дотримуватися етики Е-спілкування (міжособистісного, у групі); 

 сприймати почуття й думки інших учасників спілкування, 

будувати позитивний діалог. 

Важливо наголосити, що:  

по-перше, кожна з наведених у переліку груп ІКТ-умінь потребує 

деталізації і конкретизації щодо їх прояву в рамках предметної діяльності;  

по-друге, на кожному освітньому етапі рівень сформованості 

метапредметних ІКТ-умінь має певну специфіку;  
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по-третє, метапредметні ІКТ-уміння не є сталими, незмінюваними в 

часі: на їх конкретизацію впливає розвиток новітніх технологій, що 

зумовлює неперервність процесу набуття цих умінь.  

Характеризуючи специфіку прояву і рівень сформованості 

метапредметних ІКТ-умінь учнів зазначимо, що саме на молодший 

шкільний вік припадає інтенсивний розвиток і перебудова розумової 

діяльності, перехід від наочно-образного до словесно-логічного мислення, 

зміна образних і понятійних, конкретних і абстрактних компонентів. Під 

впливом систематичного навчання формується понятійне або теоретичне 

мислення, дитина розвивається інтелектуально, вдосконалюється, 

полегшується процес засвоєння знань, умінь, навичок [61; 387]. 

Чільне місце у проблемі розвитку мислення учнів молодшого 

шкільного віку посідає робота з інформацією, адже навчання у школі 

передбачає ускладнення інформаційного контексту, активне включення 

дитини до певного інформаційного середовища, де будь-який програмовий 

матеріал є певною інформацією: вербальною чи невербальною (графічною, 

текстовою, асоціативною тощо) [366]. Занадто великі обсяги відомостей є 

причиною поверховості сприйняття інформації дитиною, що призводить до 

кліпового мислення – короткими  уривками зберігається й накопичується 

інформація без встановлення між нею логічних зв’язків, що властивого саме 

новому поколінню. Головний недолік звички до кліпового мислення полягає 

в тому, що при цьому у дітей слабко розвиваються навички аналізу [355]. 

Водночас, головною умовою успішної роботи з інформацією є уміння 

школярів грамотно виконувати аналітичну діяльність, яка спрямована на 

оцінювання інформації, прийняття рішень, в результаті чого розрізнені дані 

учень представляє у вигляді певного завершеного інформаційного продукту 

[277]. 

Аналізуючи завдання початкової освіти в ракурсі розбудови Нової 

української школи слід звернути увагу, що акцентування на інформаційно-

аналітичних уміннях проходить скрізь усі освітні галузі. Так, у мовно-
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літературній освітній галузі школярі працюють із значним обсягом 

інформаційного матеріалу (тексти, повідомлення тощо) у якому 

використовується емоційно насичена лексика. У такій роботі значущості 

набуває формування в учнів уміння тлумачити поняття (слова), що складає 

основу аналітичної діяльності. Уміння точно і стисло пояснити поняття, 

розкрити сенс слова, поняття замість вивчення визначення напам’ять – 

найважливіше інтелектуальне вміння [366; 387].  

Інформаційно-аналітична діяльність школярів в межах мовознавчого 

циклу організується на всіх освітніх етапах, що відображено у новому 

Стандарті початкової школи. Так, учні вчаться, зокрема, добирати потрібну 

інформацію з графічного тексту (рисунки, таблиці, схеми) [2 МОВ 2.2-6]; 

обирати ефективну форму представлення інформації графічно (рисунки, 

схеми, таблиці) [2 МОВ 2.6-2] або у вигляді простих медіапродуктів 

(наприклад, фото, листівка, комікс, колаж) [2 МОВ 3.1-4] тощо; оцінювати 

змістовну цінність  інформації на основі заголовка, опорних слів, 

ілюстрацій, невербальних даних (таблиці, схеми, рисунки тощо) [4 МОВ 2.2-

1]; пояснювати роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для відповідного 

розуміння змісту тексту [4 МОВ 2.5-4] тощо [136].  

У межах математичної освітньої галузі формування інформаційно-

аналітичних умінь має свою специфіку, адже математична задача, як 

різновид текстової інформації, може бути представлена у вигляді стислого 

повідомлення, схеми, графіка, що вносить певні корективи в узагальнений 

алгоритм відпрацювання навичок роботи з інформацією. Крім того, на 

уроках математики використовують наукові поняття, у той час, як у дітей 

молодшого шкільного віку переважають, у більшій мірі, життєві поняття, 

набуті у процесі життєвого досвіду [366; 387].  

У формуванні інформаційно-аналітичних умінь математика відіграє 

провідну роль, адже саме на уроках математики школярі вчаться 

пояснювати різні наукові поняття, зокрема, «чисельник дробу», «знаменник 

дробу», в тому числі й на прикладі конкретних життєвих ситуацій; 
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перетворювати інформацію (почуту, побачену, прочитану) різними 

способами (схема, таблиця, креслення, схематичний рисунок); перевіряти 

істинність або хибність тверджень; збирати доступну статистичну 

інформацію, придатну для створення простої математичної моделі; 

створювати математичну модель на основі зібраних даних тощо [141]. Так, 

наприклад, у 1 класі школярі вчаться зчитувати інформацію, представлену 

ілюстративно (скільки м’ячиків зображено на малюнку тощо) або графічно 

(за допомогою прямокутних смужок і відрізків зобразити умову задачі 

тощо). Другокласники також вчаться зчитувати інформацію, представлено в 

різних формах, зокрема, співвідносити знаково-символічні моделі (числові 

вирази, рівності, нерівності) з їх зображеннями на схемі та вчаться обирати 

ефективну форму представлення інформації у вигляді, наприклад, 

схематичного малюнка. У 3 класі школяр вчаться зчитувати інформацію 

візуалізовану діаграмою, розпізнавати схожу інформацію, представлену 

вербально або графічно та інше. У 4 класі завдання значно ускладнюються, 

адже учні вчаться інтерпретувати текст завдань у вигляді схематичного 

малюнка, працюють із таблицями, схемами, знаково-символічними 

моделями, діаграмами та інше.   

Відмінною особливістю організації роботи школярів з інформацією в 

межах природничої освітньої галузі є робота учнів з науково-пізнавальною 

інформацією, яка містить наукові поняття, відомості, факти. Так, у межах 

природничої освітньої галузі школярі набувають досвід проведення 

спостережень за природою з метою дослідження об’єкту (предмету) 

пізнання. Активне застосування візуальної інформації (наприклад, відео 

фрагменти реальних подій, явищ, природних процесів тощо) у практиці 

навчання молодших школярів сприяє розвитку в учнів інформаційно-

аналітичних умінь, адже наочність в молодшому шкільному віці є засобом 

здобування учнем чуттєвих даних, необхідних для утворення уявлень і 

понять про пізнавальні об’єкти, засобом розвитку здатності сприймати 

предмети та явища об’єктивної дійсності, спостерігати їх [61]. 



 119 

Уміння школярів зчитувати інформацію, представлену візуально 

полегшує розуміння й засвоєння учнями закономірностей, збагачує й 

розширює безпосередньо чуттєвий досвід школярів. Наочність є показником 

розуміння для даного учня того психічного образу, який він створює у 

процесі сприймання й запам’ятовування, інтеграції мислення і уяви [8; 61]. 

Під час такої роботи школярі вчаться, зокрема, добирати інформацію 

представлену в різних видах, наприклад, візуально [2 ПРО 4.2-2] та 

перевіряти достовірність цієї інформації [4 ПРО 4.2-2]; обирати ефективну 

форму фіксації здобутої інформації: словами, зображеннями, символами, за 

допомогою цифрових аудіо, відео, фото пристроїв [2 ПРО 2.2-1]; 

застосовувати предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тексти для 

пояснення явищ і об’єктів природи [4 ПРО 2.2-1] тощо [143].  

Інформаційно-аналітична діяльність школярів у межах технологічної 

освітньої галузі зорієнтована на аналіз зображень схем технологічної 

послідовності (використання технологічних карт, графічних зображень, 

малюнків) [2 ТЕО 1.2-1]; читання графічних зображень схем [4 ТЕО 1.2-1] 

тощо. На уроках соціальної й здоров’язбережної освітньої галузі молодші 

школярі вчаться оцінювати змістовну цінність інформації, наприклад, 

вирізняючи інформацію на пакуваннях та етикетках (складники, дата 

виготовлення, термін придатності тощо) [4 СЗО 4.2-3]; визначаючи 

достовірні джерела інформації про харчування [4 СЗО 4.2-4] тощо. На 

уроках громадської та історичної освітньо галузі учні, зокрема, укладають 

маршрути користуючись схематичним планом, малюнками, фото, відео 

інформацією [4 ГІО 2.1-2]; добирають з різних джерел (перевіряючи 

достовірність інформації й оцінюючи її змістовну цінність) і 

представляють загальні відомості про Україну та інші держави [4 ГІО 4.1-1] 

тощо [137; 139; 144].   

Інформаційно-аналітична діяльність школярів у межах інформатичної 

освітньої галузі є провідною, адже на всіх етапах навчання інформатики 

учень працює з інформацією, представленою в різних видах, зокрема, 
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групує повідомлення за типами даних, що в них містяться (графічні, 

текстові, відео, звукові) [2 ІФО 1.2-2]; читає та пояснює запропоновані 

прості схеми і / або інформаційні знаки й табло в місцях перебування [2 ІФО 

1.2-5]; ідентифікує об’єкти на основі схем за допомогою запитань з 

відповідями «Так / Ні» (наприклад, класифікація тварин: має шерсть, має 

крила, має зуби – кажан) [4 ІФО 2.1-2] тощо. Учні вчаться перевіряти 

достовірність інформації, зокрема, визначати походження інформації [2 ІФО 

1.4-1]; розпізнавати в тексті хибні чи правдиві висловлювання [2 ІФО 1.4-3], 

[4 ІФО 1.4-1] тощо. Учні оцінюють змістовну цінність інформації та його 

джерело, зокрема, намагаються дізнатися більше про нові ідеї і поняття, у 

разі сумніву шукають інформацію з різних джерел, запитують і знаходять 

відповіді щодо правдивості інформації [4 ІФО 1.4-4]; враховують можливу 

недостовірність інформації, зокрема з цифрових джерел [4 ІФО 1.4-3] тощо 

[140].    

Друга група виділених нами ІКТ-умінь – інструментальні вміння – 

також є однією з базових складових у процесі інтелектуального й творчого 

розвитку дитини молодшого шкільного віку.  

Звернемо увагу, що сучасні діти постійно знаходяться в 

інформаційному оточенні. Так, з перших днів вступу до школи діти 

навчаються працювати із значним обсягом різнопланової інформації 

(текстовою, числовою, графічною, звуковою, ілюстративною) в межах усіх 

освітніх галузей. В учнів активно формуються читацькі уміння, як основа 

роботи з інформацією. Діти навчаються опрацьовувати значну джерельну 

базу (літературні джерела, медіа тощо). Молодші школярі здобувають 

перший досвід дослідницької діяльності, спрямованої на одержання нової 

інформації, її опрацювання. Крім того, життя сучасних дітей поза межами 

шкільного закладу відрізняється від попередніх поколінь також великою 

інформаційною наповненістю, адже інформація надходить до дітей 

безперервно: по радіо в автомобілі батьків, по телебаченню (за 

статистичними даними кожна українська родина має вдома щонайменше  
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2 телевізора), через Інтернет, вільний доступ до якого забезпечують новітні 

пристрої, які є майже в кожного члена родини. 

Саме тому, сьогодні формування інструментальних умінь учнів 

набуває особливого значення, адже надає вчителю можливості організувати 

спеціальну інформаційну підготовку дитини з раннього віку, під час якої 

інформаційні фрагменти об’єднуються єдиним контекстом, що в рамках 

грамотно побудованого пізнавального процесу дозволяє учням відчути 

інформаційну цілісність. 

Покажемо, як визначені нами вміння проходять через освітні галузі 

початкової школи за новим Державним стандартом.   

Аналіз сутності інструментальних умінь дозволяє засвідчити, що ці 

уміння наскрізні. Так, в межах мовно-літературної освітньої галузі школярі 

вчаться використовувати ефективні прийоми пошуку інформації добираючи 

її з різних джерел: словники, довідники, Е-ресурси (Е-енциклопедії, Е-

хрестоматії та інше) тощо [2 МОВ 2.2-6], [4 МОВ 2.1-3] і прогнозувати як 

відібрану інформацію можна використати корисно [4 МОВ 1.3-2]; 

систематизувати та узагальнювати необхідну інформацію [4 МОВ 1.3-3] та 

упорядковувати при накопиченні й збереженні; використовувати різні 

форми подання інформації (малюнки, схеми, таблиці) для супроводу своїх 

поглядів під час їх презентації [4 МОВ 1.7-3]; опрацьовувати різнотипну 

інформацію, зокрема, тлумачити медіаповідомлення у простих медіатекстах, 

виявляючи очевидні ідеї [4 МОВ 2.4-11] або досліджувати інформативний 

медіатекст [4 МОВ 2.4-16] розрізнюючи факти і судження в медіатексті, 

виділяючи цікаву для себе інформацію [4 МОВ 2.5-10] тощо [136].   

Потужним дидактичним потенціалом у формуванні інструментальних 

умінь відрізняється математична освітня галузь. Це пов’язано з тим, що 

сприйняття й розуміння дитиною математичного тексту обумовлено 

специфікою математичної мови (застосування спеціальних символів, знаків, 

графіків, діаграм тощо) і подальше опрацювання математичного тексту 

передбачає володіння учнем умінням переводити інформацію з 
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математичної мови на звичайну й навпаки (кодування і декодування 

інформації). Так, на уроках математики учні вчаться, зокрема, 

використовувати ефективні прийоми пошуку інформації збираючи дані, що 

відображають конкретну життєву ситуацію [2 МАО 1.1-1];  представляти 

дані в різних видах за допомогою простих таблиць, піктограм, схем [2 МАО 

2.2-3], наприклад, під час складання маршруту для подорожі, 

використовуючи відповідну математичну мову (знаки, які пов’язані з 

напрямом і поворотом) [4 МАО 4.1-1] тощо [141].   

В межах природничої освітньої галузі уміння використовувати 

ефективні прийоми пошуку інформації, її опрацювання, результативне 

подання відповідає загальним цілям галузі, зокрема, набуття учнем досвіду 

дослідження за природою, її пізнання, усвідомлення цілісності природи і 

взаємозв’язку її об’єктів і явищ. Так, наприклад, учні вчаться 

використовувати інформацію з різних джерел [2 ПРО 2.1-1]; самостійно 

добирати та поширювати опрацьовану інформацію природознавчого 

змісту [4 ПРО 2.1-1]; подавати інформацію в різних видах під час підготовки 

повідомлень або презентацій [4 ПРО 2.2-2] тощо [143].    

Вміння використовувати ефективні прийоми пошуку інформації, 

опрацьовувати її, упорядковувати при накопиченні й збереженні (за датою, 

подією, темою, алфавітом тощо), подавати інформацію в різних видах 

(текстовому, графічному тощо) також є наскрізними для соціальної і 

здоров’язбережної освітньої галузі під час необхідності знайти додаткову 

інформацію за темою дослідження; для громадянської та історичної 

освітньої галузі під час необхідності знайти та опрацювати різні джерела 

соціальної (історичної) інформації, синтезувати інформацію з різних 

джерел, наприклад, школярі добирають джерела для створення родинного 

дерева,  знаходять потрібну інформацію та зберігають її з метою 

подальшого опрацювання, подання [4 ГІО 3.1-1]; для мистецької освітньої 

галузі під час, зокрема, пізнання художньо-творчої діяльності та мистецтва 

світу тощо [139; 144; 145]. 
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Володіння прийомами і засобами роботи з інформацією є базовою 

основою роботи школярів на уроках інформатики. Мета інформатичної 

освітньої галузі полягає у формуванні в учнів здатності до вирішення 

проблем із використанням цифрових пристроїв, інформаційно-

комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого 

самовираження, власного та суспільного добробуту; безпечна та етична 

діяльність в інформаційному суспільстві. Через те, до загальних цілей 

інформатичної галузі віднесено, зокрема, розвиток в учнів умінь знаходити, 

подавати, перетворювати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати 

дані, критично оцінювати інформацію для розв’язання життєвих проблем; 

усвідомлено й вміло використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології та цифрові пристрої для доступу до інформації; коректно 

використовувати інформацію, дотримуючись прав інтелектуальної власності 

тощо. Наприклад, учні вчаться використовувати ефективні прийоми пошуку 

інформації  [4 ІФО 1.2-1]; обирати спосіб збереження інформації та 

відповідний носій даних [4 ІФО 1.2-3]; заносити дані у попередньо створену 

та готову до використання базу (щоденник погоди, читацький щоденник чи 

блог тощо) [4 ІФО 1.2-4]; створювати документи для збереження даних, 

комунікації та поширення результатів діяльності індивідуальної або 

групової роботи за допомогою цифрових пристроїв та програм [4 ІФО 2.4-

1]; шанує права творців інформаційних продуктів [4 ІФО 4.3-1] тощо [140]. 

Так, зокрема, під час роботи молодших школярів щодо складання маршруту 

для подорожі на уроках математики цікавим доповненням є прокладання 

маршруту за допомогою «Карт Google» на уроках інформатики. 

Користуючись послугами Google учні опановують навички прокладання 

найбільш ефективного маршруту (відповідно часу, який затрачено на 

маршрут, фінансової складової тощо), використання навігації в додатку 

Карти Google, голосового пошуку та багато іншого.   

Формування поведінкових умінь у цифровому світі набуває 

особливого значення для сучасного підростаючого покоління, адже в 
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цифровому світі, як і в реальному, діти спілкуючись створюють власний 

образ та власну репутацію. Впевнене користування можливостями мережі 

передбачає: 

 дотримання дітьми погоджених правил поведінки онлайн;  

 розуміння відмінності між публічним онлайн-простором і особистим; 

 уміння аналізувати змістовну сутність інформації (текстової, 

аудіо/відео, графічної), яка орієнтована на публічне поширення, а яка є 

суто особистою; 

 уміння критично оцінювати інформацію перед публікуванням, 

орієнтація на конструктивну (позитивну) “присутність” в мережі (для 

чого я поширюю ту або іншу інформацію, наскільки цінна поширена 

мною інформація тощо); 

 розуміння того, що будь-яка онлайн-дія (поширення інформації, 

використання інформації з мережі, коментування тощо) може мати 

публічний фідбек; 

 розуміння того, що мережевий імідж – це ще й репутації сім’ї, школи; 

необачна онлайн поведінка відбивається на близьких людях. 

Особлива увага з розвитку поведінкових умінь в цифровому світі 

приділяється в межах соціальної та здоров’язбережної освітньої галузі [2 

СЗО 1.1-5], [4 СЗО 1.1-4] і в межах інформатичної освітньої галузі. Так, 

наприклад, учні вчаться дотримуватися погоджених правил поведінки 

онлайн вдома й в школі [4 ІФО 4.1-3]; розрізняти приватну та публічну 

інформацію, зокрема ту, якою можна ділитися онлайн [4 ІФО 4.1-6]; 

безпечно використовувати цифрові пристрої, уникати проблем, що 

випливають з необачного використання цифрових пристроїв та мереж (вихід 

з облікового запису, приватність особистої інформації тощо) [4 ІФО 4.1-1]; 

коректно використовувати інформацію, зокрема, зберігати приватність 

особистої інформації [2 ІФО 4.1-5]; порівнювати сильні й слабкі паролі [4 

ІФО 4.1-7] тощо [139; 140]. 
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До поведінкових умінь в цифровому світі також відносимо уміння 

безпечно використовувати персональні ІТ-пристрої, що пов’язано із 

широкою їх розповсюдженістю серед дітей різних вікових груп, зокрема, і 

дітей молодшого шкільного віку. Відповіддю на таке масштабне поширення 

персональних ІТ-пристроїв стала популярна на сьогодні концепція BYOD 

(з англ. Bring Your Own Device – принеси свій власний пристрій), як один з 

інноваційних підходів до організації освітнього простору.  

Головна мета концепції BYOD – вільний доступ до інформаційних 

ресурсів. Проте, робота з персональними ІТ-пристроями потребує не 

меншої, а можливо навіть й більш посиленої уваги до формування в учнів 

умінь безпечно їх використовувати [407], адже дитина знаходиться в режимі 

реального доступу не лише для батьків, друзів, вчителя, а й для всіх інших. 

Впевнене користування можливостями персональних ІТ-пристроїв 

передбачає, зокрема: 

 дотримання дітьми погоджених правил користування персональними 

ІТ-пристроями (використовувати складні паролі й систематично їх 

змінювати; не переходити за підозрілими посиланнями в 

повідомленнях; розуміти наслідки використання публічного і не 

захищеного паролем Wi-Fi при передачі особистих даних тощо); 

 захист (кодування) особистих даних на персональному ІТ-пристрої, 

розуміння неприпустимості повідомлення особистих даних іншим 

особам; 

 розуміння наслідків завантаження додатків на власний ІТ-пристрій 

(надання доступу до власних файлів, платний контент тощо); 

 розуміння необхідності обмеженого використання персональних  

ІТ-пристроїв (система оплати дзвінків, SMS/МMS-повідомлень, 

послуг Інтернет тощо); 

 миттєве повідомлення дорослим про підозрілі випадки (систематичне 

отримання листів від незнайомого адресата, виклик з незнайомого 

номера) і т. ін.  
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Молодший шкільний вік надзвичайно сприятливий для оволодіння 

комунікативними уміннями, адже комунікація для дитини є джерелом 

самопізнання та пізнання світу, засобом засвоєння норм і правил соціальної 

взаємодії. Оволодіння молодшими учнями комунікативними уміннями 

необхідна умова формування соціально-активної особистості, здатної до 

самореалізації як під час навчання, так і поза межами шкільного закладу. 

Разом з тим, діти молодшого шкільного віку не завжди можуть адекватно 

виразити свої думки, почуття, що є перешкодою для встановлення 

повноцінного контакту з однолітками, дорослими. Сьогодні взагалі істотно 

трансформується у змістовному відношенні феномен спілкування сучасних 

дітей, адже з’явилась і поширюється нова форма комунікації – віртуальна. І 

для сучасного покоління віртуальна форма комунікації вже є звичним, 

природним продовженням вербальної комунікації. Саме тому розвиток 

комунікативних умінь молодших учнів одне з нагальних завдань навчально-

виховного процесу школи [147; 151; 236; 473]. 

Крім того, з огляду на глобальну взаємопов’язаність людей у 

сучасному світі актуальними визнані такі уміння як транскультурність – 

здатність адаптуватися і взаємодіяти в розмаїтих середовищах, 

налагоджувати комунікацію відповідно до локальної специфіки, як на рівні 

лінгвістичного порозуміння, так і на рівні зчитування й адаптації до 

соціального, культурного контексту; кіберзалученість – вміння працювати 

продуктивно, стимулювати зворотній зв’язок, проявити себе  як учасник 

віртуальної команди; соціабельність – здатність встановлювати прямі та 

глибокі міжособистісні зв’язки, відчитувати реакції та заохочувати бажану 

взаємодію [433].   

Отже, реалії сьогодення окреслюють необхідність переосмислення 

процесу формування комунікативних умінь молодших школярів з огляду на 

загальні зміни ціннісних орієнтирів в початковій освіті, в соціальній 

практиці. Так, наприклад, у мовно-літературній освітній галузі нового 

Державного стандарту початкової освіти підкреслюється важливість 
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організації не лише традиційної взаємодії учасників навчального процесу 

(наприклад, з увагою сприймати усні репліки й доречно реагувати на усну 

інформацію в діалозі [2 МОВ 1.1-1] або складати тексти для письмового 

спілкування з дотриманням форм звертання, подяки [4 МОВ 3.1-2] тощо), а 

й створювати повідомлення для Інтернет-спілкування [4 МОВ 3.2-1]; 

використовувати відповідні емотикони для вираження особистих емоцій [4 

МОВ 3.2-2]; створювати документи для спілкування та поширення 

результатів діяльності, індивідуальної або групової роботи за допомогою 

цифрових пристроїв та програм [4 МОВ 3.2-3] тощо [136].   

У формуванні іншомовних комунікативних умінь для безпосереднього 

та опосередкованого міжкультурного спілкування взаємодія з іншими усно, 

письмово та в режимі онлайн, використовуючи іноземну мову, включено до 

загальних цілей іншомовної освіти [138]. Так, учні молодшого шкільного 

віку вчаться використовувати програмні інструменти для підтримки діалогу 

в мультимовному просторі під час, наприклад, встановлення елементарних 

контактів у соціальних мережах (коло користувачів/друзів не обмежується 

виключно територією країни, де живе школяр) або публікують прості 

онлайнові вітання [2 ІНО 3.5-1]. Учні вчаться дотримуватися етики 

електронного спілкування під час написання онлайнових повідомлень 

[2 ІНО 3.5-2], [4 ІНО 3.5-1] або обирати спосіб спілкування, адекватний 

ситуації, наприклад, під час онлайн замовлення [2 ІНО 3.5-3] тощо.  

Особливого значення формування комунікативних умінь набуває в 

межах інформатичної освітньої галузі, адже саме на уроках інформатики 

учні опановують безліччю типів і форм, способів, методів і прийомів 

реалізації Е-комунікації, які успішно використовують у подальшій роботі на 

інших дисциплінах і поза межами шкільного закладу. Крім того, на уроках 

інформатики школярі мають дізнатися, зокрема, як правильно давати гідний 

фідбек високої якості (схвалення, конструктивна критика, варіанти 

подальших дій) [192]; навчитися перевірити, чи правильно «Я» розумію 

ситуацію (висловлювання стосовно себе), яку позицію «Я» займаю в тій або 
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іншій груповій мережевій комунікації, чи можу «Я» змінити власне 

позиціонування (у разі негативного досвіду); підтримуючи Е-комунікацію 

привчитися розуміти та відчувати почуття інших людей й скеровувати 

власну поведінку відповідно до цього (емпатія, емоційний інтелект) 

поширюючи дані, які стосуються інших тощо.  

Таким чином, орієнтацію на формування в учнів молодшого 

шкільного віку метапредметних ІКТ-умінь (інформаційно-аналітичних, 

інструментальних, поведінкових умінь в цифровому світі, комунікативних 

умінь) обумовлено реаліями сучасності, коли впровадження інновацій, 

швидке оновлення знань висувають до сучасної людини вимоги підвищеної 

адаптації й розвиток метапредметних ІКТ-умінь особистості, як основи 

формування здібностей до безперервного вчення, пізнання, співпраці, 

освоєння і перетворення навколишнього світу є гарантом її подальшого 

успішного існування в динамічно-мінливих соціальних умовах. 

 

2.3. Особливості формування метапредметних ІКТ-умінь учнів в 

освітньому процесі початкової школи 

 

Цілеспрямоване формування метапредметних ІКТ-умінь учнів 

молодшого шкільного віку безпосередньо пов’язано із змістом освітньої 

діяльності школяра, процесом її виконання й подальшим використанням 

набутих результатів як у навчальній, так і в соціальній практиці. Саме тому 

в процесі формування зазначених умінь набуває значення створення таких 

умов, коли:  

 організація пізнавальної діяльність дитини відповідає її віковим та 

індивідуальним потребам;  

 предмет і процес діяльність викликає в учня особистий інтерес;  

 учень усвідомлює себе як унікальна особистість, яка має простір для 

прояву творчості й самостійності;  
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 організація освітнього середовища сприяє вільному дослідженню й 

розвитку, під час роботи дитина має право діяти методом спроб і 

помилок;  

 практична діяльність уможливлює вихід поза межі локального 

(традиційного) навчального процесу, результат роботи є значущими 

не лише в межах навчального процесу, а й поза ним через.  

Використання ІКТ як інструменту формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів молодшого шкільного віку дозволяє організувати процес 

навчання в режимі особливого мотиваційного підходу, зокрема, 

привнесення ігрової компоненти. Слід зауважити, що ігровий характер 

освітньої діяльності школярів включає в себе фактор пізнавального інтересу, 

але поряд з цим становить й ефективний мотиваційний механізм 

мисленнєвої активності учнів. Виконання будь-яких завдань за допомогою 

ІКТ учнями молодшого шкільного віку сприймається як ігрова діяльність 

через такі причини [12; 61]:  

 Широке розповсюдження новітніх технологій, орієнтованих на дітей 

молодшого шкільного віку, наприклад, іграшки, які можна 

запрограмувати (STEM-набор Learning resources – Робот «BOTLEY»; 

«Dot і Dash» робот сумісний з LEGO; «Ozobot» кишеньковий робот, 

управління яким здійснюється за допомогою простого програмування 

на планшеті; «First Bot» – робот, який допомагає сформувати  

початкові уявлення про послідовність, цикл, алгоритм, придбати 

початкові навички програмування; «Mio The Robot» дає змоги 

опанувати навички програмування роботів, зокрема, рух по заданій 

траєкторії за допомогою команд «вперед», «ліворуч» тощо; «Board & 

Microelectronics» дає змоги ознайомити молодших учнів з будовою 

комп’ютера, зокрема, платами, опанувати навички програмування 

периферійних пристроїв; «MakeyMakey» – інструмент, який дозволяє 

перетворити  об’єкти на сенсорні панелі та об'єднайте їх з Інтернетом) 

і багато іншого.  
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 Прикладні програмні засоби, додатки для планшетів, смартфонів  

розроблені для дітей молодшого шкільного віку, є привабливими, 

яскравими, пропонують завдання у незвичній ігровій формі, які 

супроводжуються динамічними зображеннями з тривимірною 

графікою, анімацією, що асоціюється з грою (наприклад, навчальна 

гра «Мишеняткова Абетка» надає змоги молодшим учням навчитися 

складати слова з літер українського алфавіту; додаток для смартфону 

«Alice’s adventures» дозволяє оживити улюблених персонажів казки 

«Аліса в країні див» безпосередньо на сторінка книги, завдяки 

технології доповненої реальності; «Blockly Games» (https://blockly-

games.appspot.com/) містить навчальні ігри, які дають змоги учням 

придбати навички програмування в цікавій, ігрові формі).   

 Програмні засоби, електронні ресурси, додатки, орієнтовані на учнів 

молодшого шкільного віку, розробляються на основі добре знайомих 

учням мультфільмів і казок, що природно зацікавлює дитину, створює 

психологічний комфорт і спонукає до роботи (наприклад, ігровий 

портал «Фіксік-клуб» (www.fixiclub.ru) містить десятки ігор з різних 

дисциплін, в які дитина грає навчаючись разом з головними героями 

мультфільму тощо).  

Використання ІКТ як інструменту формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів надає можливості створити сприятливі умови для розвитку 

особистості, для нестандартного підходу до мотивації сучасних дітей 

завдяки [12; 61; 399]: 

 позитивно-емоційному ставленню дітей молодшого шкільного віку до 

новітніх технологій;  

 розширенню можливості візуалізації навчальної інформації;  

 застосуванню варіативних способів подання навчальної інформації; 

 використанню інтерактивних програмних засобів для організації 

практичної діяльності;  



 131 

 наданню можливості використовувати варіативні за складністю 

завдання; 

 створенню єдиного інформаційно-освітнього середовища «школа-

дім»;  

 наданню своєчасної допомоги.  

Висвітлимо окреслені нами фактори, враховуючи психофізіологічні 

особливості дітей молодшого шкільного віку, специфіку оновленої 

програми для учнів 1-4 класів, розвиненість й розповсюдженість сучасних 

новітніх технологій. Зокрема, позитивно-емоційному ставленню 

підростаючого покоління до новітніх технологій сприяє поширеність ІКТ, їх 

наявність практично в кожній родині, доступність до Інтернету. Підвищення 

інтересу дітей до освітньої діяльності з використанням ІКТ як складової 

мотивації виникає за умови, якщо процес пізнання має для дитини 

особистісний сенс. Новітні технології є потужним фактором розвитку 

інтересу, адже для школяра будь-якого віку це не просто забавка, а й 

можливість соціалізуватися в середовищі, виконувати завдання у зручний 

час, за необхідності бути на зв’язку з учителем або однокласниками та 

багато іншого. Крім того, дедалі технології набувають нових, більш якісних 

потужних дидактичних можливостей.    

Використання ІКТ забезпечує вчителя потужним дидактичним 

інструментом підвищення інтересу молодших школярів до змісту 

навчального матеріалу, за рахунок розширення можливостей візуалізації 

інформації, адже основним видом мислення у молодшому шкільному віці є 

наочно-образне, при якому розв’язання будь-якого завдання відбувається в 

результаті внутрішніх дій з образами сприйняття або уявлення [8; 10; 292]. 

Використання різних засобів наочності в практиці навчання учнів 

молодшого шкільного віку полегшує розуміння й засвоєння дітьми 

закономірностей, збагачує й розширює безпосередньо їх чуттєвий досвід. 

Наочність є показником розуміння для учня того психічного образу, який 
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він створює у процесі сприймання, запам’ятовування, мислення і уяви [61; 

93].  

Сьогодні набуто унікальний світовий досвід візуалізації інформації за 

допомогою цифрових технологій. За короткий час візуалізація даних 

пройшла шлях від створення простих статичних кольорових зображень, 2D-

графіки до використання складних технологій, таких як 3D, віртуальна 

реальність (Virtual Reality) та доповнена реальність (Augmented Reality), які 

поєднують реальність й цифрові дані й дозволяють відображати різний тип 

контенту (наприклад, зображення, відео, 3D-об’єкти поверх маркерів, 

розміщених у фізичному середовищі та багато іншого). Такий спектр 

візуалізації даних надає широкі можливості для різних аспектів навчання [8; 

10; 49; 61]: 

 використання зображень різної складності; 

 реконструкція реальних подій – представлення інформації, 

візуалізація якої у природних умовах викликає певні труднощі 

(відтворення складних реальних експериментів, подій у реальному 

часі); 

 фіксація обраної частини візуальної інформації з метою її подальшої 

деталізації (ця властивість особливо цінна при дослідженні витворів 

мистецтва, унікальних історичних документів); 

 вплив на мотивацію молодших школярів, утримання уваги за рахунок 

сюжетної лінії відео фрагментів (яскравого представлення об’єктів 

вивчення, наявності відомих мультиплікаційних героїв тощо); 

 емоційна забарвленість навчальних завдань, орієнтованих на учнів 

молодшого шкільного віку (наприклад, AR-технологія);  

 можливість вчасно зупинити подачу інформації, за необхідністю 

повторити тощо. 

Ураховуючи особливості сприйняття людиною інформації, важливо 

відмітити, що використання ІКТ значно посилює мотиваційний компонент,  

адже новітні технології дозволяють не лише розширити можливості 
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візуалізації інформації, а й застосувати варіативні способи подання 

навчальної інформації, зокрема: 

 надання текстового або мовного супроводу під час візуалізації, який 

дозволяє акцентувати увагу на певному моменті;  

 комплексне подання інформації для більш легкого візуального 

сприйняття даних (числа, таблиці, текст тощо), яка згрупована за 

змістом відповідно типу інтелекту молодшого школяра (наприклад, 

Dashboard – документ або Е-панель з лаконічно представленою 

інформацією,  статистичними даними, звітами тощо); 

 активізація навчання шляхом використання різних форм заохочення 

(здійснення музичного супроводу, надання головним героєм програми 

коментарів, що відповідає статичному або динамічному візуальному 

ряду та є необхідним для кращого сприймання тощо). 

Важливим елементом формування мотиваційної основи навчання є 

залучення школярів в активну діяльність. У цьому ракурсі на особливу 

увагу заслуговують інтерактивні можливості ІКТ для організації практичної 

діяльності учня. 

У світлі сучасних освітніх інновацій використання інтерактивних 

можливостей ІКТ дає змоги створити діяльнісне освітнє середовище, яке 

задовольняє різним типам інтелекту дитини, наприклад, таким як 

просторовий інтелект, якій відповідає за здатність дитини мислити в трьох 

вимірах (дитина усвідомлює місце, подумки може уявити, що її чикатиме);  

тілесно-кінестетичний інтелект, який відповідає за здатність маніпулювати 

фізичними об’єктами; міжособистісний інтелект – здатність розуміти й 

ефективно взаємодіяти з іншими учасниками навчального процесу; логіко-

математичний інтелект, який допомагає вирішувати складні математичні та 

логічні задачі тощо [133]. Так, наприклад, користуючись інтерактивним 

килимом «WizeFloor» (https://www.wizefloor.com/) учитель отримує 

багатофункціональний дидактичний інструмент, який перетворює увесь 

простір класу на діяльнісне навчальне середовище дитини.  
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Практична діяльність школярів прискорюється та стає цікавішою під 

час використання інтерактивної панелі «EdPro» (інтерактивна дошка нового 

покоління, що поєднує в собі функціонал проектора, інтерактивної дошки, 

комп’ютера, планшета та телевізора) або інтерактивної Smart-дошки [178], 

адже дитина засвоює інформацію не тільки через аудіальний та візуальний 

канали сприйняття, але й через кінестетичний, інтуїтивно обираючи 

найбільш зручний для себе спосіб сприйняття інформації.  

Використання ІКТ дозволяє організувати практичну діяльність учнів 

молодшого шкільного віку в межах сприятливого інтелектуально-творчого 

середовища, адже під час практичної роботи учневі надається своєчасна й 

оперативна індивідуалізована допомога, що дозволяє не тільки уникнути 

прогалин у знаннях, але й набути школярам впевненості та віри у своїх 

силах. У свою чергу, миттєвий відгук програмного засобу на дії школяра 

(надання у разі необхідності допомоги) дозволяє використовувати у 

практичній роботі варіативні за складністю завдання, що дає змогу 

поступово підвищувати їх складність, тим самим мотивуючи школярів 

переходити на наступний рівень складності, виявляти вправність у 

віднаходженні рішень та відповідей за межами стандартних ситуацій [12; 

61].  

Запровадження ІКТ як поліфункціонального мотиваційного 

інструменту до навчального процесу представляє інтерес у зв’язку з 

широкою областю його практичного використання. Водночас, повсюдна 

доступність ІКТ сприяє тому, що сучасні діти активно користуються 

новітніми технологіями й поза школою, що дозволяє вчителю успішно 

створити єдине інформаційно-освітнє середовище «школа-дім». 

Використовуючи власні технічні пристрої учні в зручний для них час мають 

можливість оперативно здійснити пошук інформації, спільно з друзями 

працювати над проектами, створювати спільні онлайнові документи, 

опрацьовувати результати проведених досліджень як за допомогою 
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онлайнових ресурсів, так і з використанням мобільних додатків 

персональних ІТ-пристроїв і багато іншого.     

Незважаючи на те, що сучасні діти добре володіють основними 

способами використання ІКТ, обізнані у роботі з новітніми персональним 

ІТ-пристроями в учнів молодшого шкільного віку не сформовані важливі 

для нашого часу інформаційні уміння, зокрема, уміння здійснювати пошук і 

виявляти потрібну інформацію, накопичувати її, опрацьовувати інформацію 

(сортувати, упорядковувати тощо), комунікувати за змістом сприйнятого,  

користуватися власною Е-бібліотекою у подальшій роботі тощо. 

Інформаційна діяльність дітей обмежена, адже працюючи, як правило, в 

межах онлайнових середовищ опрацювання інформації здійснюється 

програмним засобом автоматично. Разом з тим, такі інформаційні уміння 

сьогодні набувають значення, адже процес соціалізації підростаючого 

покоління проходить під впливом мас-медіа, діти дорослішають в умовах 

інформаційної насиченості. Стрімкий процес збільшення обсягу інформації, 

її динамічне оновлення, доступність, з одного боку, логічно відбивається на 

створенні комунікативно-освітнього середовища принципово нового типу. З 

іншого боку – призвело до ґрунтовних змін сприйняття дитиною оточуючої 

інформації, зокрема, до розвитку кліпового мислення, й традиційні методи 

роботи з інформацією втрачають свою дієвість.  

Ця проблема знайшла відображення у Концепції Нової української 

школи. Так, однією з ключових компетентностей НУШ визнано впевнене, а 

водночас критичне застосування ІКТ для роботи з інформацією в школі, 

публічному просторі та приватному спілкуванні – інформаційно-цифрова 

компетентність.  

У ракурсі формування у підростаючого покоління інформаційно-

цифрової компетентності досліджувані нами метапредметні ІКТ-уміння є 

наскрізними, адже основним способом формування метапредметних ІКТ-

умінь молодших школярів є саме практична діяльність з інформацією. 

Набутий практичний досвід, у подальшому, є основою для самостійного, 
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відповідального прийняття зважених рішень у будь-якій ситуації. Проте, 

слід зазначити, що практична діяльність з інформацією змінюється з віком, 

адже змінюються різні психофізіологічні функції дитини в міру її 

дорослішання, змінюється пізнавальна сфера молодшого школяра. У зв’язку 

з цим, формування метапредметних ІКТ-умінь учнів початкової школи 

вимагає поетапного підходу. 

Період навчання дитини у 1 класі є особливо важливим. Адаптація 

учня першого року навчання до школи, до вимог нового середовища 

відбувається не одразу, адже життя дитини істотно змінюється, усе 

підпорядковується новим умовам діяльності. Навчити першокласників 

працювати з інформацією має не тільки педагогічне, а й соціальне значення, 

оскільки інформація будь-якого змісту служить для дитини першого року 

навчання засобом пізнання навколишнього світу, забезпечує готовність до 

подальшого плідного навчання. Підготовку учня 1 класу до роботи з 

інформацією в школі, публічному просторі та приватному спілкуванні 

здійснюємо на пропедевтичному етапі.  

Під час навчання у 2-3 класах суттєво збагачується, ускладнюється 

зміст навчання, збільшується обсяг завдань, які виконує школяр, 

збільшується обсяг різних видів самостійної роботи, розширюється його 

практичний досвід. Саме тому цей період ми розглядаємо як практичний 

етап.  

Навчання дитини у 4 класі, з одного боку, є завершальним періодом 

навчання в молодших класах, з іншого боку — підготовчим періодом до 

продовження навчання в основній школі, з виокремленням різних 

навчальних дисциплін, з формуванням якісно нової мотивації навчальної 

роботи, з орієнтацією на оволодіння різними способами отримання 

інформації. Тому ми розглядаємо цей період як перспективний етап.  
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Конкретизуємо завдання з формування метапредметних ІКТ-умінь 

учнів, які реалізуються на кожному з виділених нами етапів (див. 

таблицю 2.1).  

На пропедевтичному етапі учителю важливо зосередити увагу на 

формуванні таких умінь учнів, які є базовими, наскрізними в будь-якій 

освітній галузі, зокрема, уміння здійснювати пошук інформації, зчитувати 

інформацію представлену у візуальному форматі. Формування у дитини-

першокласника досвіду пошукової діяльності знаходиться в центрі уваги, 

адже такий досвід відіграє значну роль у розвитку пізнавального інтересу. 

Під час пошукової роботи молодші школярі навчаються моніторити значну 

кількість інформації з різних дисциплін, яка представляє факти, відомості, 

події та інше в різних видах, знаходити саме ту інформацію, яка потрібна.  

Початкове опанування зазначеними уміннями на пропедевтичному 

етапі доцільно організувати за допомогою як некомп’ютерних засобів, 

зокрема, довідники, енциклопедії, так і електронних, зокрема, 

Е-енциклопедій «Дитяча енциклопедія Україна», «Енциклопедія 

Всезнайки», «Дитяча енциклопедія Кирила і Мефодія» тощо. Наприклад, 

«Дитяча енциклопедія Кирила і Мефодія» містить цікаві для пізнання 

молодшими учнями поняття про світ і людину, існуючи цивілізації, 

історичні епохи, явища природи тощо, відображені у більш ніж 5000 

ілюстрацій, 25 мультимедіа-панорам і т. ін. Для формування інформаційно-

аналітичних умінь першокласників зчитувати інформацію представлену у 

візуальному форматі вчитель може скористатися спеціалізованими 

програмними засобами, зокрема, «Геометрія для самих маленьких», 

«Природознавство для самих маленьких», «Астрономія для самих 

маленьких», «Географія для самих маленьких», «Фізика для самих 

маленьких» (від “Берг Саунд”); «Дитяча колекція Видатні митці світу», 

«Земля та Всесвіт», «Історія України», «Рослини нашої планети» (“Наш 

Формат”) тощо [8]. Корисним є досвід зчитування статичної візуальної 

інформації, яка представлена у вигляді фотографії, рисунка.  
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Звернемо увагу, що на пропедевтичному етапі першокласники 

опановують досвід пошуку інформації в мережі з використанням дитячих 

пошукових систем, таких як, наприклад, українська пошукова система 

«Шукалка», дитяча пошукова система «Kiddle», яка є аналогом 

традиційного варіанту Google. У такій спосіб першокласники формують 

уміння знаходити й відбирати потрібний матеріал, а також фіксувати 

інформативні дані. Водночас, пошук інформації в мережі потребує 

дотримання умінь безпечно поводитися в цифровому світі. На формування 

вмінь першокласників безпечної поведінки в мережі спрямована спеціальна 

освітня програма «On-ляндія», в рамках якої учні ознайомлюються з 

правилами безпеки в мережі, а також з етикою спілкування 

(міжособистісного, у групі). 

Для учнів першого класу практичні дії з інформацією відіграють 

значну роль для розвитку пізнавальних процесів. Це пов’язано з тим, що при 

пошуку інформації в учнів виникає необхідність зосереджувати увагу на 

сутності понять, фактів, процесів тощо, адже подальша робота передбачає 

виокремлення необхідних частин інформації із загальної кількості 

знайденої. У такий роботі значущості набуває пропедевтика більш складних 

умінь, зокрема, структурувати, групувати, упорядковувати інформацію при 

накопиченні й збереженні (за датою, подією, темою, алфавітом тощо); 

подавати інформацію в різних видах (текстовому, графічному, числовому 

тощо). Початкове опанування зазначеними уміннями на пропедевтичному 

етапі доцільно організувати за допомогою некомп’ютерних засобів, 

спеціальних інструментів, зокрема, LapВook (далі лепбук) – інтерактивна 

папка або міні-книжка в якій систематизовані знання з певної теми.  

Перевага запровадження технології лепбукінгу полягає в тому, що за 

такий спосіб діти навчаються практично користуватися здобутими знаними, 

творчо підходити до процесу закріплення знань. Так, виготовлення лепубку 

передбачає включення у роботу уяви дитини, адже при попередньому 

визначенні ефективних способів подання інформації учень також подумки 
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уявляє й яким має бути зовнішній вигляд лепбуку, обмірковує дизайн його 

елементів.  

Змістовне наповнення лепбуку має відображати сутність 

досліджуваної проблеми, розкривати істотні ознаки досліджуваного 

поняття, явища. Саме тому під час виготовлення лепбуку відбувається 

поняттєве узагальнення, яке призводить до утворення окремих понять, зміст 

поняття узагальнюється у визначенні. Таким чином, дитина навчається 

подавати інформацію систематизовано. Виготовлення лепбуку дозволяє 

привнести ігрову компоненту в загальну структуру уроку, адже передбачає 

наповнення лепбуку не лише інформативними матеріалами, а й обов’язкове 

включення цікавих малюнків, графічних елементів представлення 

інформації тощо.  

Створення лепбуку передбачає використання й інших технік 

візуалізації інформації, зокрема, ScrapBooking (далі скрепбук), кластер. Так, 

технологія скрепбук – особливий вид творчої діяльності учня, орієнтований 

на плекання сімейних цінностей та передбачає архівування сімейної історії 

дитиною у вигляді декоративно оформлених сімейних фото, малюнків тощо. 

У такій спосіб зберігання візуальної інформації дитина вчиться не лише її 

структурувати, а й емоційно передавати власні почуття щодо сімейної події, 

пригоди. Крім того, упровадження техніки скрепбук є корисним для вчителя 

початкової школи, шкільного психолога й батьків, адже саме завдяки 

скрепбуку дитина молодшого шкільного віку може несвідомо виразити (у 

малюнку, колірній гамі, допису) власне ставлення, почуття до членів 

родини, сімейних подій, свят тощо. Звернемо увагу, що робота дітей з 

лепбуком, скрепбуком також розширює спектр технологічних умінь 

першокласників працювати з декоративним інструментами (наприклад, 

ножиці, фігурний дирокол тощо), декоративними матеріалами (фетр, бісер 

тощо), з різними видами художнього паперу (гофрований папір тощо) 

створюючи власноруч унікальні пам’ятні речі, розширюючи уявлення дітей 

до різноманітності прояву себе як творця.  
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Сфокусувати увагу школярів на ключовій ідеї, структуровано подати 

матеріал, ефективно представити (візуалізувати) цілісність проблеми 

шляхом встановлення міжпредметних зв’язків дозволяє використання 

прийому «кластер» (з англ. cluster – пучок, скупчення, сузір’я). Такий 

графічний метод організації інформації сприяє систематизації та 

узагальненню навчального матеріалу й надає змоги зробити наочним процес 

мислення. Зосереджуючи увагу на сутності понять, фактів, процесів тощо 

учень вчиться виокремлювати ключову (центральну) ідею поняття, процесу 

тощо; позначити смислові одиниці (визначальні якості, складові 

характеристики тощо) досліджуваного; упорядковувати, систематизувати 

інформацію при її візуалізації. Під час роботи над кластером розвиваються 

такі уміння школярів як, зокрема, уміння концентрувати увагу на 

досліджуваному, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, переходити 

від частого до спільного, розуміючи проблему в цілому, структурувати, 

групувати, упорядковувати інформацію при її поданні тощо. 

Метапредметні ІКТ-уміння сформовані у дітей на пропедевтичному 

етапі отримують подальший розвиток, стають більш досконалими на 

практичному етапі їх формування, який припадає на навчання у 2-3 

класах. 

На практичному етапі формування метапредметних ІКТ-умінь учні 

продовжують навчатися зчитувати інформацію, представлену в різних видах 

(текстовому, графічному, числовому тощо). Проте, ускладнення змісту 

шкільних дисциплін обумовлює й варіативність представлення інформації. 

На цьому етапі учні ознайомлюються з різними способами візуалізації 

інформації у предметній діяльності, зокрема [180; 372; 429; 450]: 

1) Просте візуальне представлення кількісної інформації в схематичній 

формі, наприклад, кругові, лінійні діаграми, гістограми, спектрограми, 

таблиці, різні види точкових графіків, дашбоди (2-3 класи). 
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2) Графічне представлення структурної інформації за допомогою Е-

пірамід, наприклад, екологічна піраміда (2-3 класи); Е-дерев, 

наприклад, родинне дерево (2-3 класи).  

3) Візуальне представлення даних у формі, яка посилює сприйняття й 

аналіз інформації, зокрема, Е-карти, які відображають, наприклад, 

материки або частини світу, оздоблені загальними відомостями про 

країну (мова, часовий пояс, валюта тощо), містять вбудовані варіанти 

маршрутів туристичної подорожі, додатковий розмовник у малюнках, 

який допоможе зрозуміти культурні особливості місцевих жителів та 

багато іншого (3 клас). 

Для успішного тлумачення такої інформації учні повинні вміти 

отримувати якісну і кількісну інформацію, розуміти сутність представленої 

інформації, вилучати смислове значення, вміти порівнювати дані 

представлені в різних видах («текст-малюнок» або «таблиця-графік» тощо), 

робити висновки і прогнози на основі аналізу зчитуваної інформації. 

Пізнавальна цінність проведення молодшими школярами аналізу, 

наприклад, графіків або дашбордів пояснюється їх здатністю відображати 

реальну дійсність у простому, ясному й наочному вигляді [251]. Водночас, 

комплексне використання різних графічних способів візуалізації інформації 

(графіки, дашборди тощо) показує школяреві шляхи еквівалентного 

представлення варіативної інформації.  

Цікавим досвідом зчитувати інформацію, представлену в різних видах 

є робота учнів з ребусами. Незважаючи на те, що завдання-ребуси містять 

прості для розуміння школярами зображення, їх тлумачення вимагає 

здійснити цілий ряд розумових дій: визначити головне/другорядне в 

інформації, пояснити значення слова (текстового фрагменту) [261], 

встановити причинно-наслідкові зв’язки, встановити алгоритм дій, надати 

характеристику об’єкту, пояснити призначення об’єкта (процесу), зробити 

висновки тощо. Перевага використання комп’ютерних ребусів полягає в 

тому, що самостійність у такій роботі досягається за рахунок миттєвої 
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реакції програмного засобу на дії школяра, адже при наявності в учнів 

певних утруднень програмою надаються додаткові коментарі 

спрямовуючого характеру. Правильне вирішення завдань супроводжується 

різними формами заохочення – відповідним музичним супроводом, 

схвальними жестами головних героїв програми. Оперативно та своєчасно 

надана індивідуалізована допомога й різні форми заохочення стимулюють 

до вирішення завдань більш високої складності, викликають в учня 

позитивне ставлення до самостійної навчально-пізнавальної діяльності [13]. 

На практичному етапі формування метапредметних ІКТ-умінь учнів  

ускладнюється зміст практичних завдань, орієнтованих на представлення 

інформації в різних видах. Учні ознайомлюються з різними прийомами 

візуалізації даних, відпрацьовуючи навички подавати інформацію 

систематизовано. Наприклад, продовжується робот дітей з виготовлення 

лепбуків в межах предметних галузей з використанням різні технік залежно 

від навчальної цілі, зокрема (див. додаток П):  

Layer Вook – miniкнига, яка оформлюється шарами й може стати у 

нагоді при необхідності візуалізувати перелік пов’язаних речей, подій 

(наприклад, вивчення іншомовних назв кольорів веселки або днів тижня 

тощо);  

Tabbed Вook – miniкнига, яка візуалізує прогресування від малого до 

великого або порядок (наприклад, при вивченні геометричних фігур та їх 

назв англійською мовою першокласники створюють Tabbed Вook, де 

показано скільки сторін має фігура тощо);  

Flip Flap Book – miniкнига-клапан, створення якої дозволяє збільшити 

формат книги, доповнити сюжетну лінію (може містити зображення тварин і 

відповідні зображенням наукові назви тварин різними мовами; назви країн – 

столиці; країна – відома архітектурна споруда) і т. ін. 

Під час створення лепбуку учні можуть використати як одну техніку, 

так і сполучити різні техніки (див. рисунок 2.4) [459]; підготувати змістовне 

наповнення (деталі, моделі) книжки самостійно, користаючись 
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традиційними інструментами (пензель, картон тощо) або скористатися 

електронними шаблонами «LapBook Tamplates», «Pattern Station» [462; 476; 

478] тощо (див. рисунок 2.5). Крім того, у нагоді можуть стати матеріали, 

розміщені на методичних порталах, наприклад, «Всеосвіта» 

(https://vseosvita.ua/) тощо (див. рисунок 2.6-2.7).  

 

  
Рис. 2.4. LapВook (Flip Flap Book)  Рис. 2.5. Шаблони LapВook  

 

 

  
Рис. 2.6. Приклад лепбуку «Василь 

Сухомлинський» («Всеосвіта») 

Рис. 2.7. Приклад лепбуку «Василь 

Сухомлинський» («Всеосвіта») 

 

 

Зазначимо, що у процесі роботи з лепбуком учні опановують елементи 

дизайну, грамотно використовуючи знання дизайн-оформлення в 

практичній діяльності (наявність певної кількості графічних елементів у 

книжці, текстових даних, відповідність розміру зображення, наприклад, 

величині літер тексту, колірна гама, шрифти та інше), адже лепбук повинен 
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мати не лише інформативно-логічно подану інформацію, а й бути 

оригінальним і ефективним й цим привертати увагу, запам’ятовуватися.  

Розширюючи спектр інструментів, які дозволяють працювати учнями 

початкової школи з різноспрямованою інформацією, у нагоді може стати 

програма MS Publisher, яку характеризують як домашню типографію. Під 

час роботи учні мають можливість створювати різні публікації для друку, 

такі як буклети, листівки тощо. Наприклад, створюючи Е-буклет діти 

закріплюють уміння структурувати інформацію, представляти її різними 

способами (малюнок, схема тощо). Використання MS Publisher дозволяє 

учителю відчути переваги ІКТ, адже робота учнів в редакторі дає змоги 

розширити коло їх практичних умінь. Виготовлення Е-буклету дозволяє 

учневі легко виконувати практичні дії з його елементами змінюючи окремі 

параметри такі як колір, розмір, змістовне наповнення тощо. Така робота 

спирається виключно на самостійну, експериментальну діяльність школяра 

й значно розширює можливості для організації творчої діяльності 

особистості, адже вільне маніпулювання елементами (додавання бажаних 

складових до буклету, їх вилучення, змінення, варіювання змістовним 

наповненням тощо) дозволяє сміливо втілювати у життя власні рішення, 

задуми. Слід звернути увагу, що для створення зразка друкованого  

Е-видання учні також ознайомлюються з видами публікацій; різними 

засобами, які використовують для створення публікацій. Під час такої 

роботи учні опановують елементи дизайну, грамотно використовуючи 

знання дизайн-оформлення в практичній діяльності (наявність певної 

кількості графічних елементів у виданні, текстових даних, відповідність 

розміру зображення, наприклад, величині літер тексту, колірна гама, 

шрифти та інше). Крім того, процес створення Е-видання передбачає прояву 

таких умінь, як формування концепції та структури публікації відповідно до 

її призначення; вибір відповідно шаблону, який визначає структуру 

публікації тощо.  
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Оволодіння уміннями компонувати інформацію різних видів дає 

поштовх творчої діяльності учнів. Одним з варіантів організації такої роботи 

є залучення дітей до створення онлайн-фотокниги або онлайн-календаря. 

Робота передбачає вибір формату й дизайну власної фотокниги 

(декоративних елементів фону, рамки, підписів тощо); добір і розміщення 

ілюстраційних і текстових елементів на сторінках онлайн-видання тощо. 

Крім того, у такій роботі учні навчаються редагувати зображення (картинки, 

фото тощо) онлайн, наприклад, користуючись онлайн-редактором 

«Freeonlinephotoeditor» (https://www.freeonlinephotoeditor.com/). 

Виконуючи завдання на графічне представлення інформації учні 

молодшого шкільного віку не лише вчаться обирати відповідно навчальній 

меті тип відображення даних, наприклад, гістограма, лінійна діаграма, DOT-

діаграма, дашборд [429] тощо, а й грамотно використовувати елементи 

форматування (розмір, колір шрифту / чисел, заливка елементів діаграми, 

додавання спеціальних ефектів до елементів діаграми тощо), дотримуватися 

культури оформлення (стисло, за сенсом відображати підписи даних, 

легенду тощо), володіти специфічними знаннями з дизайн-оформлення, 

зокрема, розташування сегментів діаграма, відділення їх кольором, 

використання фільтра даних тощо.  

Важливо підкреслити, що набуті школярами уміння зчитувати й 

подавати інформацію в різних видах (текстовому, графічному, числовому 

тощо) знаходять своє широке використання в конкретних освітніх галузях. 

Так, наприклад, в межах математичної освітньої галузі учень перетворює 

інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схему, таблицю, схематичний 

рисунок [2 МАО 2.2-1]; виконує завдання, що випливає з тексту, 

використовуючи конкретні об’єкти, малюнки, таблиці [2 МАО 2.3-3]. В 

межах природничої освітньої галузі фіксує здобуту інформацію / дані 

словами, зображеннями, символами [2 ПРО 2.2-1]. У межах інформатичної 

освітньої галузі читає та пояснює запропоновані прості схеми і / або 
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інформаційні знаки [2 ІФО 1.2-5]; відповідає на запитання за даними 

таблиці, схеми [2 ІФО 1.2-6] тощо [140; 141; 143].  

Наголосимо, що в контексті інтеграції вітчизняної освіти в 

європейський освітній простір спілкування іноземними мовами визначене 

однією з ключових компетентностей Нової української школи. Так, серед 

загальних цілей визначених у Стандарту початкової освіти підкреслюється, 

що діти молодшого шкільного віку повинні, зокрема, розуміти прочитані 

іншомовні тексти різних видів для здобуття інформації, ефективно 

використовувати іноземну мову для доступу до різних інформаційних 

джерел тощо [138]. Саме тому, практичний період формування 

метапредметних ІКТ-умінь школярів значно ускладнюється, адже робота із 

зчитування інформації, яка представлена в різних видах збагачується 

інформацією білінгвального характеру. У нагоді може стати, наприклад, 

іншомовний дитячий Web-сайт «Safe Search Kids» 

(https://www.safesearchkids.com/).  

На практичному етапі продовжується формування умінь молодших 

учнів здійснювати продуктивний пошук інформації. Використання 

пошукової системи Google дає змогу майже миттєво відібрати десятки тисяч 

джерел з ресурсів мережі Інтернет, проте, для того щоб результати пошуку 

були релевантними, школярам слід оволодіти вміннями «правильно» 

ставити запити до пошукової системи, зокрема, простий пошук даних (запит 

за ключовим словом) або розширений пошуку (запит за групою слів, які 

зв'язані логічними операторами І, АБО, НЕ тощо). Крім того, для 

продуктивного пошуку інформації в мережі учні опановують специфічні 

навички користування «гарячими» клавішами, які у подальшій роботі 

значно спрощують деякі операції, зокрема, миттєве відкриття випадково 

закритої вкладки – «Ctrl + Shift + T»; миттєве зберігання адреси сторінки – 

«Alt + D»; скриншот певної частини екрану – «Alt + Print Screen» тощо. 

Водночас, пошук інформації в мережі Інтернет потребує дотримання 

умінь безпечно поводитися в цифровому світі в умовах наявності й 
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зростання ризиків і загроз в мережі. На формування вмінь учнів безпечної 

поведінки в мережі спрямована спеціальна освітня програма «On-ляндія», в 

рамках якої учні дізнаються, яких правил слід дотримуватися при 

завантаженні на комп’ютер будь-яких файлів або встановленні програмного 

забезпечення з невідомих web-сайтів; як ефективно використовувати 

ресурси мережі й захистити себе від небажаного контенту тощо [299].  

Зауважимо, що у 2017 році в Україні створено «Центр кращого 

Інтернету» (https://betterinternetcentre.org/?page_id=2) з метою просування 

культури й безпеки користування мережею Інтернет. Шляхи безпечної 

роботі в мережі учні опановують також завдяки сервісу «YouTube» й 

розміщеними на відеохостингу освітніми відеоматеріалами, наприклад, 

«Family Safety Centre» (https://www.youtube.com). Такі матеріали спрямовані 

на формування поведінкових умінь у цифровому світі, умінь безпечно 

використовувати персональні ІТ-пристрої, адже, наприклад, завантаження 

додатків на персональні ІТ-пристрої передбачає надання користувачем 

дозволу на визначення його місцеположення або доступ до його фото / 

мультимедіа файлів тощо. Важливо ознайомити учнів з таким поняттям, як 

«платний контент» з тим, щоб у подальшому уникнути небажаних витрат. 

Діти молодшого шкільного віку мають усвідомити наслідки необачної згоди 

з пропозиціями розробників мобільних додатків.  

Звернемо увагу на те, що персональні ІТ-пристрої стали невід’ємною 

частиною життя сучасних дітей молодшого шкільного віку. Проте,  

багатофункціональність потужних високотехнологічних ІТ-пристрів 

залишається значною мірою не затребуваною. Саме тому на практичному 

етапі формування метапредметних ІКТ-умінь учнів розпочинається 

оволодіння дітьми вміннями використовувати власні ІТ-пристрої для роботи 

з інформацією, зокрема [15]: миттєва фіксація даних за допомогою 

створення послідовних скріншотів дисплея або послідовностей кадрів; 

створення фото, їх опрацювання за допомогою функцій фільтрації, 

наявності зручних інструментів для додавання тексту і багато іншого; 
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сканування, створення QR-коду; робота з Е-ресурсами в реальному часі, у 

зручний для дитини момент; використання багатофункціональних 

навчальних додатків; спільна робота над Е-документами; Science for fun – 

інструментально-ресурсна підтримка освітньої діяльності учня поза межами 

шкільного закладу тощо. 

У цей період доцільно розпочати ознайомлення молодших школярів з 

дотриманням етики Е-спілкування (міжособистісного, у групі), формування 

умінь будувати позитивний діалог, сприймати погляди і почуття інших. 

Упевнене використання, закріплення метапредметних ІКТ-умінь 

молодших школярів, формування ІКТ-орієнтованих навичок здійснюється 

на третьому, перспективному етапі у 4 класі. 

Характеристика навчальних досягнень учнів 4 класу ґрунтовна. 

Зокрема, дитина вже впевнено висловлює й аргументує своє ставлення до 

отриманої інформації; у повному обсязі, поглиблено розуміє фактичний 

зміст інформації; орієнтується в структурі й змісті різних типів видань; 

виявляє системність знань і способів математичної діяльності, використовує 

набутий досвід у змінених навчальних умовах і життєвих ситуаціях; 

демонструє нестандартний підхід до розв'язування навчальних і практично 

зорієнтованих задач тощо [297].  

На перспективному етапі продовжується формування умінь молодших 

школярів здійснювати продуктивний пошук інформації. Четверокласники 

ознайомлюються з різновидами довідкової літератури (наприклад, 

класифікація по структурі – алфавітні, систематичні або хронологічні, по 

об’єму – великі або малі тощо), вчаться користуватися ними; формують 

уміння знаходити й відбирати потрібний матеріал, а також фіксувати 

інформативні дані. Спостерігається сформованість умінь учнів правильно 

формулювати свої запити, у зв’язку з чим значно розширюється спектр 

пошукових систем з яким працюють школярі в межах предметних освітніх 

галузей. Крім того, учні опановують ефективні формати пошукового запиту 

(пошуковий фільтр «Google Аdvanced Search» тощо). Користуючись таким 
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фільтром учень має змогу окреслити межі у пошуку інформації, наприклад, 

за певною країною або за часом подій тощо. Використання спеціальних 

знаків, наприклад, «+» / «-», дозволить штучно додати або видалити будь-

яке слово в запиті; укладення фрази або слова у «" "» дозволить шукати веб-

сторінки, де є така фраза (форма слова); з метою знайти будь-які з кількох 

слів необхідно перерахувати всі можливі варіанти через вертикальний слеш 

« | », і Google буде шукати документи з будь-яким із цих слів (наприклад, 

хліб | масло | бутерброд) тощо. Важливо, щоб використання ІКТ було 

спрямовано на формування таких важливих ІКТ-умінь у процесі предметної 

навчальної діяльності.  

Практичні уміння дітей збагачуються вмінням створювати 

бібліографічний запис сайтів, що передбачає таку покрокову роботу: вибір 

пошукової системи для знаходження інформації в мережі; вибір способу 

пошуку (простий, розширений, спеціальний); формулювання запиту 

відповідно до обраного способу пошуку; вибір необхідних web-сторінок з 

результатів пошуку; збереження web-сторінок або використання закладок 

для подальшої обробки інформації; складання бібліографічного запису 

обраних сайтів. У такій роботі інформаційно-аналітичні уміння молодших 

школярів зчитувати інформацію, оцінювати її, доповнюються 

інструментальними вміннями використовувати ефективні прийоми пошуку 

інформації, структуровано зберігати її, накопичувати. Крім того, важливим 

надбанням учнів стає уміння впорядковувати дані. Так, наприклад, учні 

дізнаються, що при складанні бібліографічного запису інформація 

систематизується за різними ознаками: предметне спрямування, вид 

електронного ресурсу тощо. 

У розвитку інформаційно-аналітичних, інструментальних умінь учнів 

четвертого класу на особливу увагу заслуговує технологія створення 

буктрейлера (від англ. book — книга, англ. trailer — тягач, причіп) – 

короткого відеофрагменту за мотивами улюбленої казки, вірша, повісті 

тощо [86]. Створення буктрейлера надає змоги учневі в яскравій, образній 
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формі передати змістовну лінію прочитаної книги, відобразити власні 

почуття, емоції, які герої, сюжет книги викликали в нього. Важливим у 

створенні буктрейлера є володіння культурою представлення інформації, 

яка стосується ретельного продумування його зовнішнього вигляду: колірна 

гама, розміри основних і другорядних об’єктів на екрані, їх розташування, 

наявність текстової інформації тощо. Слід зауважити, що важливим етапом 

роботи школярів над буктрейлером є його презентація й володіння учнями 

комунікативними уміннями дотримуватися етики спілкування під час 

презентації, будувати позитивний діалог при обговоренні буктрейлерів 

однокласників, сприймати погляди інших.  

Розширення видів роботи учнів з інформацією зумовлює необхідність 

оволодіння ними вміннями оцінювати змістовну цінність інформації, 

перевіряти її достовірність. Учні навчаються критично аналізувати 

інформацію, звертати увагу на її джерело, співставляти інформацію 

отриману з різних джерел, відхиляти інформацію, яка не заслуговує на 

довіру [311]. Так, наприклад, учні дізнаються, що не заслуговують на довіру 

сайти товарів і послуг, на яких значно занижена вартість товару (послуги) 

або треба сплатити предоплату товару (послуги). Слід звертати увагу на 

«підробки» популярних сайтів, адже найбільш поширені сайти-підробки 

соціальних мереж, платіжних систем, онлайн-гаманців. У такій роботі 

важливо довести до автоматизму вміння школярів перевіряти на 

достовірність, зокрема, адресу сайту перед уведенням логіну і паролю; 

розпізнавати фейкові сторінки в мережі, зокрема, за датою завантаження 

інформації (як правило всі фото, пости тощо завантажуються в один день 

або з різницею у кілька годин), за контингентом друзів (як правило усі 

фейкові друзі з різних міст, не має прив’язки до навчального закладу або 

спільнот); розпізнавати фейкові графічні зображення (наприклад, фото), 

користуючись, зокрема, пошуковою системою Google (пошук по картинках), 

аналізуючи фото відповідно геолокації тощо.   
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У процесі просування школяра в навчанні збільшується кількість 

використовуваних ним програмних засобів, електронних ресурсів, додатків, 

які в подальшому навчанні стають надійними інструментами його успішної 

діяльності. Так, звернемо увагу, що пошукова робота школярів не 

обмежується  виключно роботою в мережі за стаціонарним комп’ютером. 

На перспективному етапі діти опановують навички голосового пошуку 

інформації на персональних ІТ-пристроях за допомогою мобільного додатка 

«Ok Google». Наведена програма оздоблена не лише функціями голосового 

пошуку, я й надає можливості, наприклад, отримати швидкі відповіді 

(дізнатися час, перекласти слова чи фразу, здійснити математичні 

підрахунки тощо); прокласти маршрут та багато іншого. На перспективному 

етапі учні також мають вдосконалити набуті ІКТ-уміння використовувати 

власні ІТ-пристрої для роботи з інформацією, зокрема, співпрацювати з 

учасниками групи, проекту в реальному часі, незалежно від позиціонування.  

В силу того, що соціалізація сучасних учнів початкової школи дедалі 

проходить в цифровому світі під впливом мас-медіа, ІКТ, комп’ютерних 

мереж на перспективному етапі важливо розширити представлення дітей 

щодо типів візуалізації інформації й можливостей її опрацювання, зокрема 

[429; 450]: 

1) Візуальне представлення даних у формі, яка посилює сприйняття й 

аналіз інформації, наприклад, Е-карти, що дозволяє миттєво отримати 

схематичні дані локації бажаного об’єкту, схему будь-якого 

маршруту, інформацію стосовно перебування необхідно транспорту 

на маршруті й час його прибуття у необхідну точку тощо.  

2) Графічне представлення структурної інформації за допомогою карт-

даних, наприклад, карта метро.  

3) Комбінована візуалізація, яка дозволяє об’єднати кілька складних 

графіків в одну схему, зокрема, як в карті з прогнозом погоди або 

карті вітрів. Так, наприклад, користуючись «Earth Wind Map» [118] 

учні навчаються зчитувати інформацію яка представлена на Е-карті у 
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вигляді даних швидкості вітру, напрямку вітру в градусах. Учень 

може вільно оперувати Е-картою віртуально переміщуючись по всій 

планеті з метою аналізу даних, наближатись до конкретних міст 

отримуючи деталізоване зображення переміщення повітряних мас в 

певному регіоні тощо.  

На цьому етапі в учнів 4 класу вже сформована достатня база 

предметних знань й для їх більш ємного представлення у нагоді може стати 

створення, наприклад, дашбордів – Е-панель з лаконічно представленою 

інформацією, статистичними даними та ін., або Е-інтелект-карт (Mind maps) 

– ефективний спосіб запам’ятовування інформації, її структурування, а 

також можливість уявити та наочно представити власний задум. Таке 

урізноманітнення засобів візуалізації знань полегшує розуміння й засвоєння 

учнями закономірностей, спрощує роботу з інформацією (під час 

запам’ятовування, структурування тощо). Створення учнями Е-панелей або 

Е-інтелект-карт є показником розуміння того образу, який він створює у 

процесі сприймання, запам’ятовування, мислення і уяви. Комплексне 

використання різних графічних способів візуалізації інформації (графіки, 

дашборди, Е-інтелект-карти тощо) показує школяреві шляхи еквівалентного 

представлення варіативної інформації.  

Важливо відмітити, що у такій роботі учні залучаються до виконання 

вправ з інструментами масового використання, зокрема, «Онлайн діаграми» 

(https://www.onlinecharts.com.ua/); «SmartArt» (MS) тощо. Під час роботи 

учні опановують навички побудови різних типів діаграм (див. рисунок 2.8) 

визначаючи орієнтацію діаграми, стиль, вчаться додавати дані (див. рисунок 

2.9) створюють блок-схеми (див. рисунок 2.10-2.11) і т. ін.  
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Рис. 2.8. Онлайн-редактор діаграм Рис. 2.9. Додавання даних до діаграми 

 

  
Рис. 2.10. Редактор «SmartArt» Рис. 2.11. Редактор «Draw.io» 

 

На цьому етапі дорослішання учнів посилюється вплив мас-медіа на 

світогляд дитини, на її поведінкові вміння у цифровому світі. Особливої 

значимості набувають міжособистісні відносини у публічному Е-просторі. З 

метою формування комунікативних умінь учнів доречним є їх ознайомлення 

з дитячими Інтернет-браузерами, зокрема, «Гогуль» (http://www.gogul.tv/), з 

використанням яких школярі отримують можливість відвідувати дитячі 

форуми, такі як «Вoomparty», «Borda» або вести власний блог на сайті 

«Marya» тощо (див. рисунок 2.12-2.13).  

  

Рис. 2.12. Дитячий браузер «Гогуль» Рис. 2.13. Дитячий форум «Borda» 
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Залучення школярів до створення таких власних медіапродуктів, як 

наприклад, блог, ведення тематичної сторінки в мережі є найефективнішим 

способом  формування поведінкових умінь – створювати власний образ у 

мережі та власну репутацію, розуміючи суть й значущість цифрового сліду. 

Також у цей період продовжується формування умінь учнів безпечної 

поведінки в мережі. Зокрема, учні ознайомлюються з принципами 

конфіденційності, вчаться обирати надійний пароль, безпечний режим для 

роботи і т. ін. У нагоді може стати дитячий онлайн-майданчик «Magic 

Desktop», в межах якого учні мають змогу скористатися безпечним email, 

дитячим браузером і багато іншого.  

Проведений аналіз специфіки використання ІКТ у професійній 

діяльності вчителя початкової школи на сучасному етапі її модернізації є 

основою для подальшого обґрунтування та розробки моделі підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ як інструменту 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів.  
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Таблиця 2.1 

 Перший етап (1 клас) Другий етап (2-3 клас) Третій етап (4 клас) 

Пропедевтичний етап Практичний етап Перспективний етап 
Ін

ф
о

р
м

а
ц

ій
н

о
-

а
н

а
л

іт
и

ч
н

і 

в
м

ін
н

я
 

 зчитувати інформацію, 

представлену у візуальному 

форматі (статична і динамічна 

візуалізація);  

 зчитувати інформацію, представлену в 

різних видах (текстовому, графічному 

тощо); 

 зчитувати іншомовну інформацію; 

 оцінювати змістову цінність 

інформації; 

 зчитувати інформацію, представлену в різних видах 

(текстовому, графічному тощо); 

 зчитувати іншомовну інформацію; 

 оцінювати змістову цінність інформації; 

 піддавати аналізу достовірність інформації та її джерело; 

Ін
с
т
р

у
м

ен
т
а

л
ь

н
і 

в
м

ін
н

я
 

 

 здійснювати пошук 

інформації з використанням 

пошукових систем (Kiddle, 

Шукалка), Е-енциклопедій; 

 групувати інформацію за 

певною ознакою, подавати її в 

різних видах (текстовому, 

графічному тощо),  

використовуючи 

спеціалізовані некомп’ютерні 

засоби (лепбук та інші); 

 здійснювати пошук інформації з 

використанням пошукової системи 

Google; 

 групувати інформацію за певною 

ознакою,  структуровано зберігати й 

накопичувати інформацію, застосовуючи 

як некомп’ютерні, так і  ІКТ-засоби; 

  опрацьовувати й подавати різнотипну 

інформацію,  використовуючи 

спеціалізовані некомп’ютерні засоби 

(лепбук та інші) та ІКТ-засоби 

(MS PowerPoint,  MS Publisher та інші); 

 використовувати ефективні формати пошукового запиту 

(пошуковий фільтр Google Аdvanced Search тощо); 

 групувати інформацію за певною ознакою, впорядковувати її за 

зростанням або спаданням виділеної ознаки, структуровано 

зберігати й накопичувати;  

 опрацьовувати різнотипну інформацію (зчитану з мережі, 

отриману з цифрових пристроїв); 

 подавати інформацію в різних видах (текстовому, графічному 

тощо), застосовуючи ІКТ-засоби (MS PowerPoint,  MS Publisher, 

3pulse та інші); 

П
о

в
е
д

ін
к

о
в

і 

у
м

ін
н

я
 в

 

ц
и

ф
р

о
в

о
м

у
 с

в
іт

і  бути поінформованим щодо  

правил безпеки в мережі; 

 дотримуватись правил безпеки в 

мережі; 

 безпечно використовувати персональні 

ІТ-пристрої; 

 дотримуватись правил безпеки в мережі; 

 безпечно використовувати персональні ІТ-пристрої; 

 створювати власний образ у мережі та власну репутацію, 

розуміючи суть і значущість цифрового сліду (Borda, Гогуль та 

інші); 

 коректно використовувати інформацію; 

К
о

м
у

н
ік

а
т
и

в
н

і 
в

м
ін

н
я

 

 дотримуватися етики 

спілкування (міжособистісного, 

у групі). 

 дотримуватися етики Е-спілкування 

(міжособистісного, у групі); 

 будувати позитивний діалог, сприймати 

погляди і почуття інших. 

 дотримуватися етики Е-спілкування (міжособистісного, у 

групі); 

 будувати позитивний діалог, сприймати погляди і почуття 

інших; 

 доречно використовувати різні способи спілкування 

(текстові / звукові повідомлення, емотикони тощо) у публічному 

й приватному просторі; 

 використовувати програмні інструменти для підтримки діалогу 

в мультимовному просторі. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

За Концепцією Нової української школи наскрізне застосування ІКТ 

в освітньому процесі має стати інструментом формування в учня важливих 

для нашого сторіччя технологічних компетентностей. Державний стандарт 

початкової освіти конкретизує поставлене завдання, визначаючи 

універсальні ІКТ-уміння, якими мають оволодіти учні у процесі навчання 

предметів різних освітніх галузей і які ми характеризуємо як метапредметні 

ІКТ-уміння. Нові цільові орієнтири зумовлюють необхідність 

упровадження інноваційних освітніх практик, які враховують потреби й 

запити сучасних школярів, особливості їх психологічної й когнітивної 

сфер. Саме тому в рамках реалізації Концепції Нової української школи 

передбачено підтримку STEAM-освіти, основна ідея якої полягає в тому, 

що освітній процес будується на міждисциплінарному підході, на залученні 

учнів до різноаспектного дослідження явищ і процесів навколишнього 

світу, до вирішення реальних проблемно-орієнтованих завдань й 

передбачає опору на самостійну діяльність учнів із застосуванням ІКТ. 

Реалізація концепції STEM-освіти гармоніює з гаслом Нової української 

школи — створення сучасного освітнього середовища і привнесення в 

школі сучасних технологій. У процесі STEАM-освіти в учнів формується 

комплекс метапредметних ІКТ-умінь, на який націлює Концепція Нової 

української школи й які є основою формування здібностей особистості до 

безперервного навчання, пізнання, співпраці, освоєння й перетворення 

навколишнього світу. 

Формування метапредметних ІКТ-умінь дітей молодшого шкільного 

віку – вимога часу, що продиктовано рядом причин: 

 зростанням рівня інформаційної насиченості;  

 швидким оновленням знання у світі;  

 сприйняттям сучасною дитиною віртуального світу природним 

продовженням реального;   
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 поширенням нової форми комунікації – віртуальної;  

 зростанням значущості формування у підростаючого покоління 

емоційного, цифрового, візуального інтелекту;  

 важливістю формування у підростаючого покоління уміння критично 

сприймати цифровий контент;  

 трансформацію традиційних видів діяльності.  

У цьому контексті виокремелно такі види метапредметних ІКТ-умінь 

учнів: інформаційно-аналітичні; інструментальні; поведінкові вміння в 

цифровому світі; комунікативні. 

До інформаційно-аналітичних умінь відносимо уміння школярів 

зчитувати інформацію, представлену в різних видах; зчитувати іншомовну 

інформацію; оцінювати змістову цінність інформації; піддавати аналізу 

достовірність інформації та її джерело.  

До інструментальних умінь відносимо уміння школярів 

використовувати ефективні прийоми пошуку інформації; опрацьовувати 

різнотипну інформацію; групувати інформацію за певною ознакою, 

впорядковувати її за зростанням або спаданням виділеної ознаки, 

структуровано зберігати й накопичувати; подавати інформацію в різних 

видах.  

До поведінкових умінь у цифровому світі відносимо уміння школярів 

дотримуватись правил безпеки в мережі; коректно використовувати 

інформацію; створювати власний образ у мережі та власну репутацію, 

розуміючи суть і значущість цифрового сліду; безпечно використовувати 

персональні ІТ-пристрої.  

Комунікативні вміння включають уміння школярів доречно 

використовувати різні способи Е-спілкування; використовувати програмні 

інструменти для підтримки діалогу в мультимовному просторі; 

дотримуватися етики електронного спілкування; сприймати почуття й 

думки інших учасників спілкування, будувати позитивний діалог. 
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Формування метапредметних ІКТ-умінь учнів початкової школи 

вимагає поетапного підходу. Нами виокремлено:  

пропедевтичний етап, який охоплює період навчання дитини в  

1 класі;  

практичний етап – період навчання в 2-3 класах;  

перспективний етап – період навчання у 4 класі.  

Початкове опанування зазначеними уміннями на пропедевтичному 

етапі передбачає застосування спеціалізованих некомп’ютерних засобів 

організації інформації.  

На практичному етапі ускладнення змісту шкільних дисциплін 

зумовлює доцільність використання ІКТ для варіативного подання 

інформації, її структурування із відображенням взаємозв’язків, оволодіння 

вміннями використовувати власні ІТ-пристрої для роботи з інформацією.  

На перспективному етапі учні мають вдосконалити набуті ІКТ-

уміння роботи з інформацією, співпрацювати з учасниками групи в 

реальному часі, незалежно від позиціонування, використовувати сучасні 

засоби міжособистісного спілкування з дотриманням правил безпеки і 

етичних вимог, коректно ідентифікувати себе в мережі.  

На всіх етапах формування метапредметних ІКТ-умінь учнями 

здійснюється пошук інформації в мережі з поступовим розширенням 

використовуваних засобів; школярі опановують різні засоби візуалізації 

даних з використанням все більш складних і ефективних онлайн 

редакторів. На практичному й перспективному етапах учні застосовують 

ІКТ у проектній діяльності, у процесі виконання завдань творчого 

спрямування, залучаються до роботи над спільними онлайновими 

документами тощо. Формування метапредметних ІКТ-умінь відбувається у 

безпосередньому зв’язку із змістом освітньої діяльності школяра, процесом 

її виконання й подальшим використанням набутих результатів як у 

навчальній, так і в соціальній практиці. 
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Використання ІКТ як інструменту формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів початкової школи дозволяє організувати процес навчання в 

режимі особливого мотиваційного підходу, зокрема, привнесення ігрової 

компоненти; надає можливості створити сприятливі умови для розвитку 

особистості, для нестандартного підходу до мотивації сучасних дітей 

молодшого шкільного віку. 

Таким чином, переорієнтація освітньої парадигми відбивається на 

цілях і змісті освіти від «ізольованої від життя» передачі знань до 

формування в учнів умінь користуватися отриманими знаннями у 

різноманітті ситуацій навчального й соціального характеру. У цьому 

ракурсі гостро постає питання готовності вчителя творчо й результативно 

використовувати сучасні ІКТ для формування в учнів якісно нових умінь – 

універсальних, орієнтованих на саморозвиток і самовдосконалення 

особистості шляхом свідомого й активного опанування новим соціальним 

або освітнім – метапредметних ІКТ-умінь. 

Основні результати другого розділу дослідження опубліковані в 

роботах автора [7; 8; 12; 13; 14; 15; 19; 27; 28; 31; 32; 35; 37; 40; 41; 44; 46; 

48; 49; 50; 51; 55; 58; 61; 63]. 
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РОЗДІЛ 3  

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

3.1. Структура і компоненти готовності вчителя початкової школи 

до використання інформаційно-комунікаційних технологій 

 

Професійна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних 

закладах посідає важливе місце у багатьох розділах психології та педагогіки. 

Готовність до діяльності, як один з важливих складників підготовки 

фахівців, розглядається з різних позицій. Проаналізуємо визначення поняття 

«готовність», наведені в найбільш значних психолого-педагогічних 

дослідженнях, присвячених проблемі організації педагогічного процесу в 

навчальних закладах, ставленню й розвитку професійних та особистісних 

якостей педагога.  

Проблема готовності стала об’єктом спеціальних досліджень 

науковців О. Акмаєвої [4], А. Алексюка [64], М. Дяченко [150], О. Комар 

[188], З. Курлянд [308], К. Макогон [245], Р. Моцик [271], В. Сластьоніна 

[359], Л. Кондрашової [205], А. Линенко [187], С. Литвиненко [242], 

О. Пєхоти [317], Л. Разборової [342], З. Хитрої [403] та ін. У сучасних 

психолого-педагогічних джерелах існують різні підходи до тлумачення 

поняття «готовність»: активно-дієвий стан особистості, установка на певну 

поведінку, мобілізованість сил для виконання завдання [294]; дієвий стан 

особистості, що виявляється у здатності до продуктивної реалізації знань, 

умінь та навичок і дозволяє швидко орієнтуватись, продуктивно 

реалізовувати рішення, яке було прийнято, створювати творчу обстановку 

[342]; стан, що характеризується мобілізацією ресурсів суб’єкта праці на 

виконання конкретної діяльності [295]; психофізіологічний стан особистості, 
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спрямований на виконання певних дій [223]; усвідомлена згода особистості 

зробити що-небудь, бажання сприяти чому-небудь [296]; цілісна інтегрована 

якість особистості, що характеризує її емоційно-когнітивну та вольову 

вибіркову прогнозуючу мобілізаційність у момент включення в діяльність 

певної спрямованості [367]; певний рівень розвитку особистості [207]; 

єдність стійких і ситуативних установок на активні і відповідні дії (під час 

навчання і з початком роботи) [346]. 

Аналізуючи погляди вчених на зазначене поняття, ми переконуємось у 

його багатогранності й відзначаємо той факт, що поняття «готовність» і 

такий процес як «діяльність» є взаємозумовленими. Готовність до 

діяльності, як фактор успішної підготовки майбутніх фахівців, 

висвітлюється як: «інтегрована якість особистості» (К. Платонов), певний 

«психічний стан» (М. Дьяченко, Є. Ільїн, М. Левітов), «складне психічне 

утворення» (О. Мороз) або «особистісне утворення» (С. Васильєва, 

А. Ведєнов, М. Дьяченко, Л. Кандибович, Л. Кондрашова), як «комплекс 

здібностей» (Б. Ананьєв, С. Рубінштейн) тощо. Разом з тим, розкриття 

сутності поняття «готовність» дозволяє підкреслити певний змістовний 

наголос на діяльності, яку здійснює людини у стані готовності. Відмінності у 

розумінні науковцями сутності готовності людини до діяльності можна 

пояснити специфікою структури діяльності. 

Предметне поле нашого дослідження обумовлює необхідність 

розгляду поняття «готовність до педагогічної діяльності». Так, К. Дурай-

Новакова визначає готовність до педагогічної діяльності як «складне 

структурне утворення, центральним ядром якого є позитивні установки, 

мотиви й освоєні цінності вчительської професії. У цю готовність входять 

також професійно важливі риси характеру, педагогічні здібності, сукупність 

професійно-педагогічних знань, навичок, умінь, певний досвід їхнього 

застосування на практиці. Професійна готовність знаходиться в єдності зі 

спрямованістю на професійну діяльність і стійкими установками на працю» 

[153; 338]. 
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Готовність до педагогічної діяльності А. Войченко трактує як 

властивість і стан особистості, рівень професійної підготовки випускника 

педагогічного закладу [107]. У свою чергу, Т. Синьковська, готовність до 

педагогічної діяльності визначає як сукупність властивостей і якостей 

особистості вчителя, що адекватно відображає структуру його педагогічної 

діяльності, як вирішальну умову швидкої адаптації випускника вузу до 

специфічних умов педагогічної праці, як передумову для подальшого 

професійного вдосконалення [337]. Готовність майбутніх учителів до 

педагогічної діяльності А. Линенко розглядає як інтегроване особистісне 

утворення, що характеризується обраною прогнозованою активністю 

особистості під час підготовки і введення в діяльність. Готовність майбутніх 

учителів до педагогічної діяльності дає можливість упевнено почуватись на 

місці учителя, швидше адаптуватися до шкільних умов, успішно вирішувати 

складні завдання навчально-виховної роботи, вивчати особистісні якості та 

властивості учнів, визначати оптимальні засоби педагогічного впливу, 

глибоко аналізувати результати своєї діяльності, справлятися з емоційними, 

оптимально будувати стосунки зі школярами [115; 187]. 

Професійна готовність майбутніх учителів до педагогічної діяльності 

має важливе значення, оскільки зумовлює стійку здатність діяти у 

педагогічній ситуації відповідно до моральних та професійних принципів, 

самостійно розв’язувати навчально-виховні задачі, творчо втілювати 

професійні знання та вміння. На особливу увагу заслуговує вчитель 

початкових класів, оскільки саме на період навчання у початковій школі 

припадає інтенсивний розвиток певних психічних процесів дитини, зокрема, 

таких як сприймання, мислення, увага, уява [210]. Крім того, саме у 

початковій школі формуються передумови подальшої успішної навчальної 

діяльності школяра – формується світогляд, база теоретичних знань й 

практичних умінь; розвиваються творчі мисленнєві здібності та психічні 

якості особистості – самоаналіз, самоконтроль, наполегливість тощо.   
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На думку науковців (М. Богдан, О. Івлєва, Л. Коваль, Л. Хомич, 

І. Шапошнікова та ін.), поняття «готовність учителя початкових класів до 

професійної діяльності» є дуже ємним, адже включає психологічну, 

педагогічну, предметну підготовку, а також передбачає сформованість 

особистісних якостей педагога [173; 210; 313; 406; 411]. Готовність до 

педагогічної діяльності вчителя початкової школи – це цілісне стійке 

утворення, яке є фундаментальною умовою успішного виконання функцій, 

організації ефективного навчального процесу молодших школярів і 

результатом професійно-педагогічної підготовки вчителя [383]. М. Богдан 

наголошує, що при підготовці майбутніх вчителів початкової школи у 

закладах вищої педагогічної освіти необхідно приділяти увагу не лише 

формуванню фахових компетенцій, а й розвиткові всіх компонентів 

психологічної готовності до професійної діяльності [313].  

Л. Костюченко, узагальнюючи підходи вчених до готовності як до 

результату професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя, 

стверджує, що готовність майбутнього вчителя початкових класів – це 

інтегрована якість особистості з позитивною мотивацією, із стійкими 

моральними цінностями та міцними знаннями й уміннями, що дає 

можливість творчо підходити до вирішення професійних завдань та 

критично оцінювати власні дії [210]. 

Отже, питання готовності майбутніх учителів до педагогічної 

діяльності є багатогранним і досліджується у різних аспектах такими 

науковцями як О. Абдулліна, В. Беспалько, І. Бех, І. Зязюн, С. Мартиненко, 

О. Пєхота, М. Рибокова, Ю. Татур та ін. У ракурсі нашого дослідження 

зосереджуємо увагу на проблемі підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ. Зокрема, Є. Марковою розглянуто проблему 

підготовки майбутніх учителів до впровадження ІКТ у педагогічну 

діяльність [249]; питанням формування готовності майбутніх вчителів 

початкових класів до використання комп’ютера в майбутній професійній 

діяльності присвячені наукові роботи Н. Бібік, Л. Білоусової, Н. Олефіренко, 
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О. Савченко, О. Суховірського, О. Шиман та ін. Набуто значні практичні 

напрацювання (Ю. Горвиц, Д. Зарецький, З. Зарецька, С. Кузнєцов, 

Г. Ломаковська, Г. Нєкрасова, Ю. Первін, Г. Проценко, Й. Ривкінд, 

Ф. Рівкінд, Т. Спориніна, М. Цвєткова та ін.), які дозволяють організувати 

дієве проведення практики студентів педагогічних вишів у початковій школі, 

забезпечити відповідну підготовку до використання ІКТ майбутніми 

учителями. 

У нашому дослідженні зроблено припущення, що під готовністю 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності розуміємо інтегроване особистісне утворення, що включає 

сукупність психолого-педагогічних, інформатичних і методичних знань і 

вмінь, а також особистісних якостей, необхідних для ефективного 

використання ІКТ в освітньому процесі.   

Теоретичний аналіз проблеми готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до професійної діяльності свідчить, що готовність до 

педагогічної діяльності, як і готовність до будь-яких видів діяльності, 

визначається за її компонентами. Зокрема, Л. Кондрашова готовність до 

педагогічної діяльності висвітлює як певну форму складного особистісного 

утворення, що обумовлює бажання займатися педагогічною роботою, а 

також є важливим показником становлення випускника педагогічного вузу. 

Готовність виступає в єдності двох компонентів – морального та 

психологічного [205]. 

М. Дяченко і Л. Кандибович, досліджуючи психологічну 

характеристику готовності майбутніх фахівців до педагогічної діяльності, 

виокремлюють такі компоненти [149]:  

1) мотиваційний – позитивне ставлення до професії, інтерес до неї та інші 

достатньо стійкі професійні мотиви; 

2) орієнтаційний – знання і уявлення про особливості та умови 

професійної діяльності, її вимоги до особистості; 
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3) операційний – володіння способами та прийомами професійної 

діяльності, необхідними знаннями, навичками, уміннями, процесами 

аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення та ін.;  

4) вольовий – самоконтроль, уміння управляти діями, з яких складається 

виконання трудових обов'язків;  

5) оціночний – самооцінка власної професійної підготовленості і 

відповідності процесу рішення професійних задач оптимальним 

трудовим прикладам);  

6) мобілізаційно-налаштувальний – оцінка труднощів, майбутніх дій, 

самомобілізація сил. 

 Е. Саф’янц і Л. Чернікова пропонують дещо іншу структуру 

готовності, яка складається з таких компонентів [122]:  

1) мотиваційного – сукупності мотивів, адекватних до цілей та завдань 

педагогічної діяльності;  

2) когнітивного – пов’язаного з пізнавальною сферою людини. Він являє 

собою сукупність знань, необхідних для продуктивної педагогічної 

діяльності;  

3) особистісного – сукупності особистісних якостей, важливих для 

виконання професійної діяльності. 

Л. Сохань, І. Єрмакова, Г. Несен, досліджуючи готовність майбутніх 

учителів до педагогічної діяльності, визначають такі компоненти готовності 

[160]: 

1) мотиваційний – відповідальність за виконання завдань, почуття 

обов’язку; 

2) орієнтаційний – знання й уявлення про особливості та умови 

діяльності, її вимоги до особистості); 

4) операційний – володіння способами та прийомами діяльності, 

необхідними ключовими компетентностями; 

5) вольовий – самоконтроль, самомобілізація, вміння управляти діями; 
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6) оціночний – самооцінка своєї підготовленості і відповідність процесу 

розв’язання завдань оптимальним зразкам. 

С. Гаркуша серед основних компонентів готовності до педагогічної 

діяльності визначає [115]: 

1) мотиваційно-цільовий компонент, який передбачає професійні 

настанови, позитивне ставлення до професії, інтерес до неї, стійкі 

наміри присвятити себе педагогічній діяльності тощо; 

2) змістово-операційний, до якого належать система професійних знань, 

умінь і навичок, педагогічне мислення, професійне спрямування уваги, 

сприймання, пам'яті, дії й операції, необхідні для успішного 

здійснення професійно-педагогічної діяльності,   

проте, автор підкреслює, що ці компоненти можуть мати й інше трактування 

або відокремлюватися (І. Вужина, О. Пєхота), або мають інше 

найменування, зокрема, змістовий й діяльнісний (С. Литвиненко), змістовий 

і процесуально-діяльнісний (І. Гавриш) тощо. 

Реалізація масштабних загальнонаціональних проектів інформатизації 

освіти створює умови для використання світових освітніх ресурсів і 

нових web-інструментів навчання безпосередньо у практиці шкільного 

навчального процесу. Так, науковці Л. Білоусова і С. Криштоф висвітлюють 

компоненти підготовки майбутнього вчителя до застосування Інтернет-

технологій у навчальному процесі [78]: 

1) мотиваційно-ціннісний (характеризує ціннісні орієнтації майбутнього 

вчителя та його мотивацію щодо застосування Інтернет-підтримки у 

навчальному процесі);  

2) когнітивно-операційний (охоплює знання основ будови Інтернет, його 

освітніх ресурсів і сервісів навчального призначення, а також три 

групи вмінь, потрібних для використання ресурсів Інтернет: 

інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні, інформаційно-

технологічні); 
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3) методично-організаційний (включає уміння використовувати ресурси і 

сервіси Інтернет для підготовки власного викладу навчального 

матеріалу, засобів його засвоєння, організації різних видів і форм 

роботи учнів на уроці із застосуванням веб-інструментів, а також для 

вивчення і запровадження досвіду колег у власну педагогічну 

практику);  

4) рефлексивно-оцінювальний (поєднує уміння критично оцінювати 

педагогічний потенціал конкретних ресурсів і сервісів Інтернет, 

здатність визначати шляхи вдосконалення свої підготовки з Інтернет-

технологій тощо). 

О. Дущенко розглядає структуру готовності майбутніх учителів до 

застосування Інтернет-технологій у професійній діяльності як сукупність 

таких компонентів, як [154]: 

1) мотиваційний компонент (потреби, мотиви, інтереси, усвідомлення 

студентами необхідності оволодіння певним обсягом знань, умінь, 

навичок для ефективного застосування Інтернет-технологій у 

професійній діяльності);  

2) змістовий компонент (знання про основи будови комп’ютерних мереж, 

а особливо мережі Інтернет тощо);  

3) операційний компонент (уміння, навички застосування Інтернет-

технологій у професійній діяльності);  

4) емоційно-вольовий компонент (цілеспрямованість, ініціативність, 

сформованість почуття відповідальності за результат своєї діяльності 

тощо);  

5) інтеграційний компонент (здатність вчителя до створення 

індивідуальної методичної системи навчання інформатики, 

використовуючи Інтернет-технології тощо);  

6) контрольно-оцінний компонент (самоконтроль, рефлексія, самооцінка, 

уміння співвідносити особистісно-професійні можливості тощо). 
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Р. Моцик, досліджуючи проблему готовності майбутніх учителів 

початкових класів до використання комп’ютера як засобу навчальної 

діяльності, виокремлює такі компоненти [271]: 

1) психологічний (особистісно-мотиваційний, необхідні особистісні 

властивості та прагнення);  

2) теоретичний (знання певних способів і форм здійснення професійної 

діяльності, наявність здатності до професійно-спрямованої 

прогностичної діяльності тощо);  

3) практичний (сукупність умінь реалізовувати набуті знання, навички 

виконання певних видів професійної діяльності тощо).   

Однак, сьогодні на етапі трансформації початкової школи в процесі її 

інформатизації вимагає уточнення зміст ІКТ-підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи. Це зумовлює необхідність виокремлення й 

конкретизації компонентів готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ у професійній діяльності у ракурсі 

впровадження нового Державного стандарту початкової освіти і реалізації 

Концепції Нової української школи. 

Спираючись на проведений нами аналіз сучасних підходів до 

використання ІКТ у початковій школі, специфіку професійної діяльності 

учителя початкової школи на сучасному етапі її модернізації, у структурі 

готовності вчителя початкової школи до використання ІКТ виокремлюємо 

компоненти: 

 мотиваційно-ціннісний компонент (розуміння цінності професійної 

діяльності в означеному напрямку);  

 когнітивний компонент (комплекс психологічних, педагогічних, 

методичних, ІКТ-знань); 

 операційно-діяльнісний компонент (комплекс практичних умінь і 

навичок, необхідних для успішного використання ІКТ у професійній 

діяльності);  
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 рефлексивно-оцінний компонент (самооцінка власної професійної 

діяльності). 

Розглянемо зміст кожного із компонентів відповідно до предмета 

нашого дослідження. 

Спираючись на дослідження O. Акмаєвої [4], Л. Білоусової [78], 

В. Бондара [84], Л. Виготського [113], І. Гавриш [114], С. Гаркуши [115], 

М. Дяченко [149], Л. Кандибовича [149], С. Криштоф [78], З. Курлянд [308] 

та інших науковців, у формуванні готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ як інструменту формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів виокремлюємо мотиваційно-ціннісний 

компонент як базовий для всіх інших компонентів.  

Поняття мотивації є комплексним і включає в себе установки, мотиви, 

потреби, ціннісні орієнтації, ставлення й інтереси [84; 308]. Мотивація (з 

лат. Movere) – спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та 

психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її 

організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно 

задовольняти свої потреби [97]. Мотивація обумовлює поведінку, вчинки та 

діяльність, і здійснює вплив на професійне самовизначення, на задоволеність 

людиною своєю працею.  

Зауважимо, що використання ІКТ у професійній діяльності є складним, 

динамічним процесом. Це вимагає від учителя сформованих відповідних 

ціннісних орієнтацій, які визначають пріоритетність професійного вибору 

людини та спрямованість на здійснення відповідної діяльності. Система 

цінностей визначає поведінку й діяльність майбутнього вчителя, формує 

готовність керуватися ними в професійно-педагогічній діяльності [218].  

Мотиваційно-ціннісний компонент визначає особистісну 

спрямованість майбутнього вчителя початкової школи, налаштованість на 

використання ІКТ у професійній діяльності, усвідомлення значущості 

формування якісно нових умінь учнів молодшого шкільного віку – 

метапредметних ІКТ-умінь і поєднує: 
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 мотиви, інтереси, потреби вчителя у використанні ІКТ в освітньому 

процесі початкової школи; 

 ціннісні орієнтації вчителя – визнання цінності метапредметних ІКТ-

умінь для людини ХХІ-століття, налаштованість на оволодіння 

методами формування метапредметних ІКТ-умінь в учнів, 

налаштованість на опанування новітнього педагогічного ІКТ-

інструментарію вчителя початкової школи;  

 особистісні якості вчителя – готовність до подолання труднощів у 

використанні ІКТ у педагогічній діяльності. 

У структурі готовності вчителя до використання ІКТ як інструменту 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів виокремлюємо когнітивний 

компонент, ґрунтуючись на дослідженнях О. Акмаєвої, Л. Білоусової, 

С. Гаркуши, Л. Гавриленко, М. Дяченко, Л. Кандибовича, С. Криштоф, 

К. Макагон, Г. Погромської та інших науковців. Зміст когнітивного 

компоненту утворює комплекс спеціальних психологічних, педагогічних, 

інформатичних, методичних знань, якими повинен володіти вчитель 

початкової школи для успішного використання ІКТ як інструменту 

формування метапредметних ІКТ-умінь школярів і який включає: 

 психолого-педагогічні знання – знання психофізіологічних 

особливостей учнів молодшого шкільного віку, зумовлених 

зростанням у цифрову епоху; знання про види метапредметних ІКТ-

умінь молодших учнів, етапи їх формування; поінформованість 

стосовно етапів інформатизації початкової освіти і ключових напрямів 

використання ІКТ;  

 організаційно-методичні знання – обізнаність з інноваційними ІКТ-

орієнтованими методиками навчання; знання методів, форм організації 

освітньої діяльності учнів і засобів, використовуваних для формування 

метапредметних ІКТ-умінь молодших учнів;  
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 інформаційно-технологічні знання – знання новітнього педагогічного 

ІКТ-інструментарію вчителя початкової школи; специфіки відбору 

ІКТ-засобів для використання в освітньому процесі початкової школи.   

Операційно-діяльнісний компонент визначаємо, спираючись на 

роботи З. Абасова, О. Акмаєвої, С. Гаркуши, М. Дяченко, Л. Кандибовича, 

К. Макагон, О. Шапран, В. Ягупова та інших. Цей компонент характеризує 

сформованість практичних умінь, необхідних для застосування 

продуктивних методик формування метапредметних ІКТ-умінь учнів 

молодшого шкільного віку й який включає: 

 психолого-педагогічні уміння – уміння ефективно використовувати 

ІКТ в освітньому процесі початкової школи, зокрема, як інструмент 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів; враховувати 

психофізіологічні особливості сучасних молодших школярів, наявний 

рівень їх готовності до використання ІТ-пристроїв; 

 організаційно-методичні уміння – уміння застосовувати різні методи і 

форми організації освітньої діяльності учнів з використанням ІКТ, 

обирати методи і засоби формування метапредметних ІКТ-умінь учнів 

у відповідності до їх вікового розвитку, досягнутого рівня навчально-

пізнавальних можливостей і етапу формування; реалізовувати 

інноваційні ІКТ-орієнтовані методики навчання;  

 інформаційно-технологічні уміння – уміння опановувати новітні ІКТ-

засоби, корисні для використання в освітньому процесі початкової 

школи і, зокрема, для формування метапредметних ІКТ-умінь учнів; 

враховувати вимоги щодо використання ІКТ-засобів в освітньому 

процесі початкової школи.   

Рефлексивно-оцінний компонент визначаємо спираючись на роботи 

З. Абасова, Л. Гавриленко І. Гавриш, О. Козлової, Л. Кравець, К. Макагон та 

інші.  Цей компонент готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ характеризує його здатність до критичного оцінювання 
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рівня власної підготовки до такої діяльності, визначення шляхів та способів 

удосконалення зазначеної підготовки й включає: 

 уміння оцінювати ступінь власної готовності до використання ІКТ в 

освітньому процесі початкової школи у відповідності до вимог 

сучасності; 

 уміння визначати напрями вдосконалення зазначеної готовності, 

зокрема, з використанням ресурсів мережі Інтернет; 

 уміння аналізувати світовий досвід використання ІКТ у початковій 

школі, відбирати продуктивні напрацювання та впроваджувати їх у 

власну педагогічну діяльність. 

Висвітлені нами компоненти є взаємопов’язаними й інтегруються в 

загальну систему підготовки майбутнього вчителя початкової школи. 

Проведене уточнення компонентів готовності майбутніх учителів початкової 

школи до використання ІКТ як інструменту формування метапредметних 

ІКТ-умінь школярів є основою для подальшого обґрунтування та розробки 

практично затребуваної моделі підготовки майбутнього учителя початкової 

школи до використання ІКТ у професійній діяльності.  

  

3.2. Концептуальні засади підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій 

 

У психолого-педагогічних дослідженнях зазначається, що процес 

підготовки майбутніх вчителів у закладах вищої педагогічної освіти має 

здійснюватися з урахуванням основоположних принципів дидактики.  

Поняття «принцип» (від лат. Рrincipium — першооснова) у науці 

визначається як загальні положення, яким повинні задовольняти наукові 

припущення, гіпотези або теорії [95]; у дидактиці принципи навчання – 

вихідні положення, які визначають зміст, організаційні форми і методи 

навчального процесу відповідно до загальних цілей і закономірностей [322]. 
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Історії педагогічної науки відомі різні трактування поняття «принцип» і 

обґрунтування системи дидактичних принципів (Я.-А. Коменський, 

Ф. Дістервег та інші). Принципи навчання виконують регулятивну функцію з 

погляду моделювання дидактичних теорій і способу регуляції практики 

навчання. На них ґрунтуються підходи до навчання усіх дисциплін, 

визначаючи певною мірою їх зміст, засоби й прийоми навчальної роботи 

[274; 275]. 

У сучасній дидактиці існує усталена система принципів, яку 

становлять як класичні, усталені, так і нові принципи, що з’явилися в процесі 

розвитку педагогічної науки і практики. Сьогодні традиційно визнаними є 

такі принципи навчання як принцип науковості; систематичності й 

послідовності навчання; принцип доступності навчання; зв’язку навчання з 

життям; принцип свідомості й активності учнів у навчанні; наочності; 

міцності засвоєння знань, умінь і навичок [72; 253; 274; 275]. Проте, щодо 

підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності загалом, то 

загальновизнаного переліку її принципів наразі не існує. Різні автори 

визначають різну їхню кількість, а в деяких випадках навіть вкладають 

суттєво різний зміст в одні й ті самі принципи [321].  

Аналіз наукових досліджень з проблеми професійної підготовки 

майбутніх учителів (В. Андрущенко, І. Бех, Ю. Лимарєва, Н. Мачинська, 

Н. Пономарьова, В. Радул, О. Спірін, Л. Хомич, В. Шовкун, В. Ягупов та ін.) 

дозволяє зазначити, що загальні педагогічні принципи визначають форми, 

засоби, методи і технології навчання у вищій школі й специфіка загально-

дидактичних принципів у закладах вищої освіти зумовлена такими 

положеннями [148]: 

 принципи навчання підпорядковані вимогам сучасної освіти — 

підготувати інтелектуальну еліту держави, висококваліфікованих, 

професійно мобільних фахівців, конкурентоспроможних на ринку 

праці; 
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 професійно спрямоване навчання, виховання і розвиток студентів 

відбуваються з опорою на знання, уміння й навички, сформовані у 

шкільний період навчання; 

 педагогічний університет є водночас навчальним і науково-дослідним 

закладом, тому методи навчання та викладання поєднані з методами 

наукового педагогічного дослідження; основні тенденції розвитку 

науки знаходять відображення у змісті, формах і методах навчання; 

 у вищій школі акцент зроблено на формуванні креативної особистості 

фахівця, спроможного до самонавчання і самовдосконалення протягом 

усього життя (процес безперервної освіти); 

 особистісно-орієнтований процес формування професійних 

компетенцій студентів відбувається засобами традиційних та 

інноваційних навчальних технологій. 

Отже, дидактичні принципи навчання [246]:  

з одного боку – відображають у собі загальну мету і завдання в області 

освіти і виховання, які висуваються суспільством як соціальне замовлення 

перед системою освіти, а,  

з іншого боку – в принципах відображені закономірності процесу 

навчання, що безпосередньо витікають з теорії пізнання. 

Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ як інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь 

учнів будується, перш за все, з урахуванням провідних принципів навчання, 

серед яких виокремимо найсуттєвіші з точки зору формування готовності 

вчителя початкової школи до використання ІКТ. До загально-дидактичних 

принципів навчання відносимо принципи: 

 науковості, 

 системності,  

 наступності, систематичності й послідовності, 

 зв’язок теорії з практикою, 

 зв’язок навчання з актуальними проблемами, 
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 ініціативності.   

До специфічних відносимо принципи: 

 інноваційності,  

 орієнтації на освітні медіа-ресурси, 

 опори на педагогічний і дослідницький інструментарій  

персональних ІТ-пристроїв. 

Розкриємо сутність зазначених принципів у підготовці майбутнього 

вчителя початкової школи використання ІКТ. 

Принцип науковості у дидактиці вищої школи має особливу роль, 

тому що передбачає розкриття причиново-наслідкових зв’язків явищ, 

процесів, подій, опору на науково перевірені знання, які відповідають 

сучасному рівню розвитку науки [273]. Дотримання принципу науковості у 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ 

вимагає, щоб зміст освітньої програми знайомив студентів з об’єктивними 

науковими фактами, поняттями, законами, теоріями всіх основних розділів 

відповідної навчальному предмету галузі науки; наближався до розкриття 

сучасних досягнень, зокрема, у галузі ІКТ й перспектив розвитку в 

майбутньому [330]. 

Науковість у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності забезпечується відображенням у 

змісті освітньої підготовки науково обґрунтованих положень, які 

відповідають поточному стану теоретичних досліджень щодо історії, етапів, 

перспективних напрямів використання ІКТ у початковій школі, урахування 

розроблених психологами і фізіологами особливостей застосування новітніх 

ІКТ-засобів у навчанні молодших школярів, специфіки новітнього 

високотехнологічного інструментарію вчителя початкової школи. Зважаючи 

на зазначене, можна виділити основні завдання реалізації принципу 

науковості у підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ як інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь 

учнів:  
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 ознайомлення студентів з актуальними підходами державної політики 

в галузі інформатизації освіти, оновлення змісту форм і методів 

навчання, що має стати підґрунтям і системою орієнтирів у подальшій 

практичній діяльності майбутніх фахівців; 

 ґрунтовна професійна-теоретична підготовка в рамках дисциплін 

циклу професійно-орієнтованої підготовки (зокрема, педагогічні 

інформаційні технології та технології початкової школи), а також під 

час практичної підготовки студентів факультету початкового 

навчання; 

 навчання методам наукового пізнання (вивчення психолого-

педагогічної літератури, проведення спостереження, експерименту, 

моделювання, аналізу практичного досвіду тощо) та стимулювання 

мотивації студента до самостійної систематичної навчальної 

діяльності; 

 ознайомлення з інноваційними високотехнолоігчними пристроями, 

головними ідеями, напрямами та принципами їх застосування у 

професійній діяльності;   

 модернізація змісту навчальних модулів відповідно до ключових 

напрямів розвитку освіти в інформатизованому суспільстві, до 

основних засад реформи шкільної освіти, розвитку ІКТ та їх широкого 

впровадження в освітній простір, популяризації інноваційних методик 

навчання. Як наслідок, комплексне оновлення традиційної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. 

Із принципом науковості тісно пов’язаний принцип системності 

навчання. Цей принцип можна розглядати, певною мірою, як похідний від 

принципу науковості, оскільки кожна наука, маючи свою систему, 

передбачає певну систему й послідовність викладу в дидактичному процесі. 

Принцип системності стосується структури наукових дисциплін, які 

забезпечують успішне засвоєння знань та отримання навичок їх застосування 

для подальшого самостійного отримання нових знань та їх використання у 
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професійній діяльності. Цей принцип стосується як змістового, так і 

процесуального компонентів навчального процесу, тобто визначає його 

логіку й послідовність [1; 428].  

У рамках класичної методології принцип системності – це 

спрямування професійної підготовки майбутнього вчителя до педагогічної 

діяльності як складної системи, що містить певні впорядковані елементи, які 

взаємопов’язані між собою таким чином, що виключення чи введення нового 

елемента закономірно відображається на інших [132]. Згідно з цим 

принципом, зміст освіти майбутніх фахівців має розглядатися як дещо ціле, 

як система у взаємодії всіх її компонентів. Принцип системності передбачає 

виявлення у різних знаннях, які опановує студент, спільних парадигм, 

концепцій, теорій. За таких умов зміст освіти сприяє формуванню у 

студентів цілісної картини світу, є підґрунтям синергії гуманітарних та 

спеціалістичних знань у системі їх професійно-педагогічної підготовки [73]. 

Системність у підготовці забезпечується опорою на комплексне 

застосування дисциплін психолого-педагогічного, методичного й 

інформатичного спрямування, кожна з яких вкладає певний внесок у 

готовність майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності. У рамках такої підготовки у студента формується 

цілісний погляд на використання ІКТ у професійній діяльності на сучасному 

етапі модернізації початкової освіти. Оволодіння майбутніми вчителями 

початкової школи практичними вміннями та навичками використання ІКТ 

забезпечується через набуття ними власного досвіду практичної діяльності із 

застосуванням ІКТ, що сприяє усвідомленню студентами актуальності та 

значущості наскрізного використання ІКТ в рамках усіх освітніх галузей. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел (Б. Ананьев, В. Безрукова, 

М. Махмутов, І. Подласий, М. Скаткін, В. Сластьонін, М. Фіцули та інші) 

свідчить про невпинний інтерес науковців до використання принципів 

систематичності, послідовності й наступності у навчанні. Спираючись на 

твердження про те, що принцип систематичності й послідовності вимагає 
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дотримання наступності у вивченні навчальних дисциплін, забезпечення 

логічних зв’язків між засвоєнням способів дій і знань, між формами і 

методами навчання та формами і методами контролю (самоконтролю) за 

навчально-пізнавальною діяльністю студенів, передбачає безперервний 

перехід від нижчого до вищого ступеня викладання та учіння [273], у 

нашому дослідженні вважаємо доцільним розглядати об’єднаний принцип 

наступності, систематичності й послідовності. 

Наступність у підготовці майбутнього вчителя початкової школи 

посідає особливе місце. Аналіз наукових джерел свідчить, що існує багато 

підходів до визначення принципу наступності. В академічному словнику 

наступність визначається як перехід чого-небудь від попереднього до 

наступного [3]. У педагогічному словнику поняття «наступність» висвітлено 

як зв’язок між етапами процесу розвитку у природі, суспільстві, пізнанні, 

при якому на кожному наступному етапі зберігаються, відтворюються на 

новій основі елементи і характеристики попередніх етапів [203]. У 

Національній доктрині розвитку освіти наголошується, що наступність 

змісту на різних ступенях освіти є гарантом безперервності освіти [389].  

У сучасних умовах розвитку системи освіти більшість науковців 

розуміють наступність навчання як принцип, що допомагає усунути наявні 

суперечності між суміжними ланками освіти [121]. Наступність у навчанні 

передбачає системність у розміщенні навчального матеріалу, зв’язок і 

узгодженість ступенів і етапів навчально-виховного процесу. Досягнення 

наступності у вищої школі, в першу чергу, забезпечується методично і 

психологічно обґрунтованою побудовою освітньої програми [123]. 

Для забезпечення наступності у навчанні майбутніх педагогів 

необхідним є такий процес підготовки, щоб студенти усвідомлювали 

взаємозалежність «старих» та «нових» знань, їх можливий розвиток у 

науковому просторі, у соціальній практиці тощо [423]. 

Принцип наступності реалізується шляхом побудови навчального 

матеріалу, коли кожен його наступний елемент взаємопов’язується з 
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попереднім, спирається на нього й готує до засвоєння нового; установленням 

зв’язку, послідовності, системності та правильного співвідношення у 

розміщенні частин навчального матеріалу на різних етапах його вивчення; 

зв’язком та узгодженістю у використанні методів, прийомів, форм і засобів 

навчання [130; 221; 351]. 

Таким чином, підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності є багатоаспектною й включає 

теоретичну й практичну підготовку, виконання самостійних, курсових робіт 

тощо. У процесі теоретичної підготовки студенти ознайомлюються із 

специфікою використання ІКТ у професійній діяльності вчителя початкової 

школи на сучасному етапі її модернізації; ознайомлюються з інноваційним 

напрямом застосування ІКТ у початковій школі, з потужним дидактичним 

потенціалом ІКТ-інструментарію сучасного вчителя початкової школи, 

специфікою відбору ІКТ-засобів для використання в освітньому процесі 

початкової школи, інноваційними освітніми практиками тощо. Під час 

виконання самостійних, курсових робіт студенти проводять дослідження з 

проблем використання ІКТ в освітньому процесі початкової школи в ракурсі 

впровадження нового Державного стандарту початкової освіти. Практична 

підготовка передбачає проходження студентом практики в школі й реалізації 

мети й завдань Концепції Нової української школи, нового Державного 

стандарту початкової освіти, згідно з якими використання ІКТ набуває 

системного характеру, охоплюючи всі види діяльності школяра. Для 

досягнення успіху в процесі такої підготовки враховується внутрішній 

зв’язок між окремими аспектами цієї підготовки та їх розгортанням за 

роками навчання, що й обумовлено принципом наступності.  

На збереження наступності у навчанні зорієнтовані принципи 

систематичності й послідовності (за П. Підкасистим, Н. Сорокіним), що 

передбачають опанування студентом навчального матеріалу освітніх галузей 

системно, в певній послідовності. Це зумовлює чітке структурування змісту 

навчання, його форм, методів професійної підготовки, раціональний 
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розподіл освітнього змісту на окремі смислові фрагменти і поетапне 

залучення студентів до їх засвоєння. 

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання 

ІКТ у професійній діяльності є достатньо складним процесом, спрямованим 

на формування мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-

діяльнісного, рефлексивно-оцінного компонентів готовності студента до 

такої діяльності. Неперервний розвиток складових готовності у їх 

взаємозв’язку та взаємозалежності потребує реалізації принципів 

наступності, систематичності й послідовності, згідно з яким підготовка 

вчителя початкової школи здійснюється як система загальнонаукових 

структурно-функціональних зв’язків з урахуванням наступності між етапами 

(роками) навчання та відповідними програмами в контексті багаторівневої 

його профільної підготовки.  

Акцент на практичну складову підготовки студента, взаємозв’язок 

теоретичного знання з практикою, який вважається визначальним у 

діяльності майбутнього учителя, зумовлює принцип зв’язку теорії з 

практикою. Теорія та практика навчання розглядаються згідно з цим 

принципом як єдине та нерозривне в системі отримання знань, умінь та 

навичок. Підготовка фахівця орієнтується на його майбутню професійну 

діяльність, тому в процесі навчання слід зважати на такі задачі [1]:  

 виявлення та аналіз факторів, що визначають зв’язок теорії і практики 

у відповідній діяльності фахівця;  

 встановлення відповідності та закономірного поєднання цих факторів 

із теоретичним і практичним навчанням; 

 внесення до теорії та практики навчання відповідних висновків та 

узагальнень; 

 встановлення зв’язку розвитку науки, техніки і практичного досвіду з 

навчальним процесом та практичною підготовкою студентів. 

Принцип зв’язку теорії з практикою – це осмислення значущості 

теоретико-професійного навчання та практико-орієнтованого досвіду 
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майбутнього фахівця у змісті професійно-педагогічної освіти, використання 

емпіричних знань, набутих у період проходження педагогічної практики, у 

науково-дослідницькій роботі, усвідомлення випереджувального характеру 

теоретичного пізнання стосовно практики [85]. 

Зауважимо, що новий Стандарт початкової освіти передбачає, що 

вчителі працюватимуть за новітніми підходами [265]. У Концепції розвитку 

педагогічної освіти наголошується, що майбутнє характеризується 

зростанням невизначеності, тому у змісті формальної вищої освіти все 

більша увага має надаватися взаємозв’язку теоретичного знання з 

практикою, який вважається визначальним у діяльності майбутнього 

учителя.  

Принцип зв’язку навчання з актуальними проблемами націлює 

підготовку майбутнього вчителя початкової школи на реалізацію завдань, 

поставлених у Концепції Нової української школи, новому Державному 

стандарті початкової освіти. Так, з огляду на тенденції трансформації 

сучасного суспільства в змісті шкільної освіти все більша увага повинна 

надаватися розвитку загальних (універсальних, ключових) компетентностей 

учнів і створенню умов для того, щоб вони набули вмінь у подальшому 

безперервно вчитися впродовж життя [332; 352]. Розглянуті нами 

метапредметні ІКТ-уміння учнів характеризуються умінням здійснювати 

цільовий пошук інформації в Інтернеті, її оцінювання, аналіз, перетворення, 

подання, вміння обмінюватися інформацією, співпрацювати, 

використовуючи мережні комунікації, є складовими зазначених загальних 

компетентностей і є основою для навчання впродовж життя. У зв’язку з цим, 

з одного боку, система підготовки майбутнього учителя початкової школи 

має відповідати на запити суспільства, з іншого – адекватно 

віддзеркалюватися в змісті, формах і методах підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності на 

сучасному етапі її модернізації. 
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Опору на ініціативність студента в опануванні світового досвіду 

використання ІКТ у початковій школі, новітнього ІКТ-інструментарію 

вчителя початкової школи, новітніх ІКТ-орієнтованих концепцій навчання 

передбачає принцип ініціативності.  

У нашому дослідженні ми виокремлюємо принцип ініціативності 

виходячи з того, що у сучасних умовах реформування початкової освіти 

ініціативність вчителя є потужним фактором успішності цих реформ. 

Принцип ініціативності означає готовність, позитивна налаштованість 

майбутнього вчителя до вивчення передового досвіду різних провідних країн 

щодо використання ІКТ у початковій школі, до апробації нових ідей та 

виробленню власних, до прояви ініціативи самостійно знаходити й 

випробувати новітній ІКТ-інструментарій, новітні ІКТ-орієнтовані концепції 

навчання, визначати шляхи впровадження ІКТ-орієнтованих концепцій 

навчання в освітню практику. 

Ініціативність – здійснювана за власним спонуканням суб’єкта форма 

активності, що включає сміливість у висловленні своєї думки, рішучість у 

виробленні конкретних пропозицій і готовність їх здійснити, вміння 

співставляти свої можливості з масштабом вирішуваних проблем, бачити 

шляхи вирішення завдань, що стоять перед суспільством, колективом [402]. 

Підкреслимо, що без ініціативності вчителя не може бути реальних 

перетворень в освітньому процесі, натомість відсутність ініціативності стає 

гальмом на шляху прогресу.  

Реалізація принципу ініціативності у процесі підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до використання ІКТ передбачає застосування 

таких форм і методів як проблемний, пошуковий, дослідницький; 

збільшення частки самостійної роботи; залучення студентів до розробки, 

зокрема, STEM-проектів та їх подальшу реалізацію під час проходження 

практики в школі; висвітлення власних напрацювань в мережі.     

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання 

ІКТ як інструмента формування метапредметних ІКТ-умінь учнів має певні 



 183 

особливості, й тому поряд із загально-дидактичними принципами навчання 

мають бути дотримані специфічні принципи, до яких ми віднесли: принцип 

інноваційності, принцип орієнтації на освітні медіресурси й принцип опори 

на педагогічний і дослідницький інструментарій персональних ІТ-пристроїв.  

Важливість принципу інноваційності зумовлена швидким розвитком 

ІКТ, зростанням об’єму корисних знань й водночас все більшою їх 

відкритістю для всіх людей, незалежно від їх віку й статусу.  

Поняття «інновація» (від англ. Innovation — нововведення) в 

електронній енциклопедії трактується як ідея, новітній продукт в галузі 

техніки, технології, організації праці, а також у інших сферах наукової та 

соціальної діяльності [96]. Стосовно педагогічного процесу інновація 

означає введення нового у цілі, зміст, методи і форми навчання, виховання, 

організацію спільної діяльності викладача й студентів. Інновація є суттєвим 

діяльним елементом розвитку освіти взагалі, реалізації конкретних завдань у 

навчально–виховному процесі. Інновації відображаються в тенденціях 

накопичення і відозміни ініціатив і нововведень в освітньому просторі; 

спричинюють певні зміни у сфері освіти. Як наслідок, прищеплення 

інноваційності як способу мислення визнано однією з обов’язкових умов 

розвитку системи педагогічної освіти [152; 265]. 

Необхідність в інноваційній спрямованості у підготовці майбутнього 

вчителя на сучасному етапі розвитку освіти і суспільства в цілому 

спричинена низкою обставин [152]: 

по–перше, соціально-економічними перетвореннями й науково-

технічним процесом, що зумовлюють необхідність докорінного оновлення 

системи вищої освіти, методології й технології організації навчально–

виховного процесу. Інноваційна спрямованість діяльності викладачів та 

студентів передбачає створення, освоєння й використання педагогічних 

нововведень, виступає засобом оновлення освітньої політики; 

по–друге, розвитком ІКТ і потужними процесами інформатизації всіх 

ланок освіти, що зумовлює необхідність удосконалення та актуалізації 
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підготовки майбутніх учителів, коригування змісту освіти, ведення нових 

навчальних дисциплін за вибором, постійного пошуку нових організаційних 

форм, технологій навчання; 

по–третє, зміна ставлення вчителів до самого факту освоєння й 

застосування педагогічних нововведень. Якщо інноваційна діяльність у  

нещодавньому минулому ініціювалася рекомендаціями управлінських 

установ, то нині новий Державний стандарт початкової освіти наголошує на 

«…свободі вчителя за новим Стандартом» щодо розробки вчителем 

навчальної програми та здійснення календарного планування (зокрема, 

вчитель визначає послідовність й тривалість ігор, занять, уроків тощо, а 

також співвідношення часток освітніх галузей, які реалізуються через 

інтегровані курси; вчитель на свій розсуд може визначати тривалість уроку і 

форму його проведення тощо) [139]. У зв’язку з цим, з одного боку, у 

підготовці майбутнього вчителя початкової школи важливим стає саме 

інноваційна діяльність, з іншого – впровадження інновацій стає професійним 

завданням майбутнього фахівця.    

Отже, важливість принципу інноваційності зумовлена швидким 

розвитком ІКТ, зростанням об’єму корисних знань й водночас все більшою 

їх доступністю. У підготовці майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ цей принцип реалізується через ознайомлення з: 

перспективним тенденціями розвитку ІКТ, інноваційними ІКТ-засобами, 

використовуваними в практиці підготовки майбутнього вчителя (технологія 

доповненої реальності «Augmented Reality»); методиками, експериментальна 

апробація яких відбувається в початковій школі (методика «iCompute», яка 

передбачає опанування учнями молодшого шкільного віку засобів створення 

анімації,  інтерактивних електронних книжок, а також оволодіння основами 

робототехніки, створення веб-сторінок тощо). 

Крім того, філософія сучасної освіти та нова парадигма освіти 

(зокрема, державні стандарти, моделі бажаного і потрібного результату) 

потребують якісно нової професійної підготовки вчителя. У зв’язку з цим, 
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принцип інноваційності у підготовці студентів реалізується також і через 

ознайомлення з новою роллю вчителя: тьютор, коуч, фасилітатор, 

супервайзер, ментор. Так, зокрема, учитель-тьютор (від англ. Tutor – 

наставник), тобто учитель, що веде індивідуальні або групові заняття, а 

також – репетитор, наставник, у тому числі, й особистий наставник в онлайн-

навчанні. Головна відмінність тьютора від традиційного вчителя полягає в 

тому, що він прагне глибше пізнати дитину, розкрити її природні здібності й 

нахили, допомагає дитині цінувати в собі творчу особистість, вибудовує її 

індивідуальну траєкторію навчання. Учитель-коуч (від англ. Сoach – той, хто 

надихає, мотивує й підтримує відповідальність за досягнення бажаних 

результатів на необхідному рівні до моменту їх здійснення). Основна  

особливість  і  відмінність коучингу   –  сприяння  тому,  щоб  дитина  сама  

навчалася,  а  не навчати  її. Коуч допомагає знайти відповіді на власні 

запитання підопічних, доповнює виховну функцію освіти, допомагаючи 

дітям приймати свої рішення. Учитель-фасилітатор (від англ. Facilitate – 

полегшувати, сприяти), тобто вчитель, який забезпечує успішну групову 

комунікацію, допомагає групі зрозуміти спільну мету й підтримує позитивну 

групову динаміку для досягнення цієї мети в процесі дискусії, не захищаючи 

при цьому жодну з позицій або сторін. Учитель-супервайзер (від англ. 

Supervisor – спостерігати, контролювати), тобто вчитель, який не відповідає 

безпосередньо ні за процес виконання навчальних завдань, ні за результат, а 

лише створює систему умов для їх якісного виконання учнями. Учитель-

ментор, тобто, у широкому сенсі, досвідчений професіонал, консультант, 

помічник. Його завдання – допомагати учневі своїми знаннями й досвідом у 

разі виникнення утруднень, але лише за запитом [239; 244; 332]. 

Домінантною стає підготовка майбутнього вчителя здатного організувати 

освітній процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на розвиток 

особистості дитини молодшого шкільного віку, її підготовку до розв’язання 

завдань життєтворчості [206; 333]. 
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З принципом інноваційності тісно пов’язаний принцип орієнтації на 

освітні медіаресурси, що дає змогу ефективно поєднати формальну освіту з 

онлайн-навчанням, сприяє виробленню здатності у майбутнього вчителя 

навичок самоосвіти впродовж життя. Принцип орієнтації на освітні 

медіаресурси у підготовці майбутнього вчителя до використання ІКТ 

впливає, з одного боку, з розбудови в Україні ефективної системи 

медіаосвіти, з іншого – з наявності потужних освітніх ресурсів, 

представлених у мережі Інтернет, використання яких дає змогу 

вдосконалити підготовку майбутнього фахівця на сучасному етапі. 

Реалізація принципу орієнтації на освітні медіаресурси у підготовці 

майбутнього вчителя передбачає використання потужних освітніх ресурсів, 

представлених у мережі Інтернет і спрямованих на підтримку професійної 

діяльності сучасного вчителя початкової школи («EdEra», «Віртуальний 

STEM-центр Малої академії наук України», «Supporting STEM learning» 

тощо), а також практичних матеріалів освітян, які висвітлені в мережі 

(навчально-методичні матеріали, інтерактивні посібники, розробки уроків 

тощо). Такі авторські напрацювання пройшли апробацію в реальному 

шкільному процесі й можуть бути використані майбутніми вчителями для 

аналізу, визначення напрямків подальшого удосконалення.  

Розглядуваний принцип передбачає також формування навичок 

критичного оцінювання медіарсурсів представлених в мережі, їх відбір для 

власної медіатеки, подальше їх використання в професійній діяльності; 

створення авторських медіапродуктів – оприлюднення  власних 

напрацювання в мережі, ведення професійного блогу, сторінки в соціальній 

мережі («Edmodo», «Facebook»), створення професійного сайту-портфоліо 

(«Рortfoliobox», «Google sites»); організацію ефективного нетворкінгу – 

комунікації в медіасередовищі з колегами («Edmodo»), участі в Інтернет-

конференціях, вебінарах («Всеосвіта») тощо. 

Принцип опори на педагогічний і дослідницький інструментарій  

персональних ІТ-пристроїв означає визнання потужності сучасних 
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персональних ІТ-пристроїв та їх доцільності використання у процесі 

навчання як ефективних і доступних інструментів навчально-пізнавальної й 

дослідницької діяльності. Активні спроби використання персональних ІТ-

пристроїв в освітньому процесі характеризуються в літературних джерелах 

як тренд BYOD (з англ. Bring Your Own Device – принеси персональний ІТ-

пристрій), який привносить багато корисних можливостей, таких як [15]: 

 миттєва фіксація даних, етапів (динаміки) роботи за допомогою 

створення послідовних скріншотів дисплея або послідовностей кадрів, 

наприклад, з YouTube-каналу або власного відео, є можливість 

кадрування скриншоту, додавання тексту, графіки; 

 зручне створення відео, фотографій, які автоматично завантажуються в 

безпечне хмарне сховище, упорядковуються і стають доступними для 

пошуку відразу після завантаження з дотриманням повної 

конфіденційності; 

 зручне опрацювання відео, фотографій завдяки розвиненим функціям 

фільтрації, наявності зручних інструментів для додавання тексту на 

фото і відео та багато іншого;  

 сканування QR-коду (с англ. Quick Response – швидкий відгук), що 

надає вільний доступ до світових джерел інформації (відео, аудіо, веб-

сайти та інше); 

 легке створення власного QR-коду (е-mail, телефонний номер або 

будь-яка інформація) й поширення, за необхідністю, за допомогою 

соціальних мереж («Edmodo», «Facebook» тощо) між учасниками 

комунікації, адже QR-код, виконуючи функцію гіперпосилання, може 

стати у нагоді при необхідності повідомити важливу інформацію або 

спростити її використання іншими; 

 доступ до Е-карт у режимі схематичної або супутникової карти з 

можливістю автоматичного пошуку об’єктів, миттєвого визначення 

власного або потрібного місцеположення, GPS-навігацією, додатковою 

гео-інформацією тощо; 
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 доступ до Е-словників, Е-енциклопедій та інших Е-ресурсів; 

 робота з Google-документами (перегляд, редагування тощо) в 

реальному часі, у зручний для дитини момент; 

 використання багатофункціональних навчальних додатків; 

 Science for fun – інструментально-ресурсна підтримка пізнавальної 

діяльності школяра поза межами шкільного закладу; 

 створення єдиного інформаційно-освітнього цифрового простору для 

організації якісної роботи групи, зокрема, відкрите онлайн-

коментування роботи, ведення історії взаємодії тощо; 

 співпраця з учасниками групи, проекту в реальному часі, незалежно від 

позиціонування; 

 реалізація оперативного зв’язку шляхом онлайн-опитування в режимі 

реального часу («Kahoot!» тощо).  

Звернемо увагу на те, що принцип опори на педагогічний і 

дослідницький інструментарій персональних ІТ-пристроїв є одним з 

основних у подальшій роботі майбутнього вчителя в школі, адже сьогодні 

смартфони, планшети стали невід’ємною частиною життя сучасних дітей. 

Реалізація принципу передбачає використання освітніх мобільних додатків, 

за допомогою яких вчитель має можливість організувати наукові 

дослідження, проводити експерименти (вимірювати рівень освітленості, 

звуку, прискорення, атмосферного тиску тощо за допомогою вбудованих 

датчиків телефону; створювати нотатки та фотографії для документування 

наукових експериментів тощо). 

Висвітлені принципи становлять концептуальну основу моделі 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності.  

Метод моделювання набув поширення у психолого-педагогічних 

дослідженнях. Так, В. Михеєвим розглянуто моделювання та методи теорії 

вимірювань у педагогіці. Автор вказує, що «широке розповсюдження 

моделювання в педагогічних дослідженнях, пояснюється різноманіттям його 
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гносеологічних функцій, що зумовлює вивчення педагогічних явищ і 

процесів на спеціальному об’єкті – моделі, яка є проміжною ланкою між 

суб’єктом – педагогом, дослідником і предметом дослідження, тобто 

певними властивостями і відношеннями між елементами навчально-

виховного процесу». В. Михеєв висвітлює декілька аспектів застосування 

методу моделювання в педагогіці [269]: 

 гносеологічний, у якому модель відіграє роль проміжного об’єкта у 

процесі пізнання педагогічного явища; 

 загальнометодологічний, який дозволяє оцінювати зв’язки і 

відношення між характеристиками стану різних елементів навчально-

виховного процесу на різних рівнях їх опису і вивчення; 

 психологічний, який дозволяє вести опис різних сторін навчальної і 

педагогічної діяльності та виявляти на цій основі психолого-

педагогічні закономірності. 

Кожен з названих аспектів моделювання дозволяє формалізувати для 

вивчення, змістовної й технологічної інтерпретації та розробки механізмів 

керування (впливу) якісно різні «сторони» педагогічного явища (об’єкту чи 

процесу) [237]. 

Н. Савченко зазначає, що моделювання у педагогічних дослідженнях 

дозволяє формалізувати (схематизувати і спростити) досліджувані процеси в 

спосіб, який дозволяє зробити припущення про взаємозв’язки та умови 

удосконалення процесу, відстежити ті його характеристики, які відіграють 

роль визначальних у дослідженні та підлягають вивченню, оцінюванню й 

управлінню [354]. 

Моделювання в педагогіці успішно застосовується для вирішення 

таких завдань, як поліпшення планування навчального процесу, оптимізація 

структури навчального матеріалу, управління пізнавальною діяльністю, 

управління навчально-виховним процесом та ін. Метод моделювання 

використовується для вияву й класифікації нових законів, побудови нових 

теорій та інтерпретації отриманих даних; для вирішення обчислювальних 
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завдань з використанням моделей; для перевірки гіпотези за допомогою тієї 

чи іншої моделі [262]. 

Моделювання являє собою метод, згідно з яким складні об'єкти 

вивчаються за допомогою їх деякого спрощення. Створення інших 

спрощених моделей дозволяє більш повно перевірити істинність результатів 

теоретичних досліджень у всіх областях знань. Поняття моделі є основним 

для даного методу [283]. Зокрема, М. Фіцула визначає моделювання як 

метод створення і дослідження моделей й висвітлює наукову модель як 

змістовно представлену й матеріально реалізовану систему. Така модель 

адекватно відображає предмет дослідження і здатна заміняти його так, що 

вивчення моделі дозволяє отримати нову інформацію про цей об’єкт 

(наприклад, можна моделювати оптимізацію структури навчального 

процесу, управління навчально-виховним процесом тощо). Суть цих методів 

автор вбачає в тому, щоб описати кількісні характеристиками педагогічного 

явища, а також використати кібернетичні моделі для визначення 

оптимальних умов управління процесом навчання і виховання [395; 396]. 

В. Краєвський визначає модель як систему елементів, що відтворюють 

окремі сторони, функції предмета вивчення [211]. Українські науковці 

Є. Лодатко, А. Єріна розглядали проблеми моделювання в педагогіці, 

статистичного моделювання та прогнозування [238; 384]. 

У педагогічних дослідженнях моделі виконують пояснювальну, 

передбачувальну й ілюстративну функції, за допомогою яких можна 

візуально відтворити роботу деякої системи; пояснити основні правила 

поведінки системи; визначити, який буде результат роботи; зіставити 

результати з очікуванням. У подальшій роботі це дозволяє вносити необхідні 

зміни й корективи в поведінку системи, і, тим самим, оптимізувати її роботу 

[248]. Ю. Шапран наголошує, що модель виконує декілька функцій: вона 

чітко визначає компоненти, які становлять систему; схематично та реально 

відображає зв’язки між компонентами, до того ж зв’язки всередині 

модельованого об’єкта можна порівняти зі зв’язками всередині моделі; є 
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інструментом для порівняльного вивчення різних ознак явища, процесу 

[413]. Отже, модель у педагогічному процесі може бути образом не тільки 

теперішньої чи минулої педагогічної реальності, а й майбутньої. У такому 

розумінні модель несе функцію прогнозування, планування, 

цілеутворювання майбутньої діяльності педагога [384]. 

Специфіка моделей у педагогічних дослідженнях пов’язана зі 

складністю об’єкту дослідження (викладач, студент, учень), на який впливає 

значна кількість факторів. Моделі у педагогічних дослідженнях будуються з 

метою спрощення реального об’єкту або явища  та визначення тих суттєвих 

факторів, які впливають на нього [293].   

У низці сучасних досліджень приділено увагу розгляду питань 

створення моделі підготовки майбутнього вчителя початкових класів. Так, 

Л. Хомич запропоновано концептуальну модель психолого-педагогічної 

підготовки майбутнього вчителя початкових класів [404]. Теоретичну 

модель інформатичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в 

умовах ступеневої вищої педагогічної освіти запропоновано 

О. Суховірським [376]. Слід звернути увагу, що у психолого-педагогічних 

дослідженнях використовуються різні види моделей [293]: 

 структурні, які передбачають виокремлення найбільш суттєвих 

складових системи та зв’язків між ними;  

 функціональні, які відтворюють результати впливу цілеспрямованих 

дій складових моделі і призначені для дослідження особливостей 

функціонування системи у взаємозв’язку з внутрішніми та зовнішніми 

елементами;  

 структурно-функціональні, які містять сукупність компонентів, що 

утворюють структуру системи і є для неї необхідними, та 

функціональні, тобто стійкі зв’язки структурних компонентів, які 

виникають у процесі педагогічної діяльності й зумовлюють розвиток й 

удосконалення педагогічної системи. 
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У результаті аналізу психолого-педагогічних досліджень й з 

урахуванням специфіки нашого дослідження ми дійшли висновку щодо 

доцільності побудови структурно-функціональної моделі, в якій процес 

підготовки розглядаємо як цілісну систему, що включає взаємопов’язані 

структурні і функціональні елементи. В основу розробки структурно-

функціональної моделі підготовки майбутнього вчителя початкової школи 

до використання ІКТ у професійній діяльності нами покладено сучасні 

педагогічні підходи: системний, особистісно-діяльнісний, аксіологічний. 

Розглянемо їх сутність. 

Системний підхід є вихідним підґрунтям, на якому вибудовується 

структурно-функціональна модель підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до використання ІКТ як складова їх професійної 

підготовки у закладах вищої педагогічної освіти. Оскільки педагогічна 

система розглядається як самостійна система, якій притаманні 

взаємопов’язані структурні компоненти, то системний підхід дає змогу 

скласти цілісне, інтегроване уявлення про процес підготовки майбутнього 

фахівця, сконцентрувати увагу на взаємодії окремих частин і цілого, появі 

цілісного результату, охопити всі напрями навчального процесу – від 

постановки цілей і конструювання змісту, методів, до перевірки 

ефективності роботи розробленої навчальної системи. Системний підхід дає 

змогу описати процес підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у вигляді структурних блоків [293]. 

Особистісно-діяльнісний підхід передбачає спрямованість процесу 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи на формування творчої 

особистості вчителя, вмотивованого до інноваційного застосування ІКТ в 

ракурсі впровадження нового Державного стандарту початкової освіти і 

реалізації Концепції Нової української школи. 

Аксіологічний підхід зорієнтовує на формування ціннісного ставлення 

майбутнього вчителя початкової школи до набуття учнями початкової школи 

якісно нових умінь – метапредметних ІКТ-умінь, а також передбачає 
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розуміння ним особистісної та суспільно-значущої цінності успішної 

самореалізації дитини в сучасному інформатизованому світі. 

Виходячи з цілі нашого дослідження вважаємо, що результатом 

педагогічного проектування процесу підготовки майбутніх вчителів 

початкової школи до використання ІКТ як інструменту формування 

метапредметних ІКТ-умінь школярів має бути розробка його структурно-

функціональної моделі, яка дозволить побудувати цей процес як цілісну 

систему. Розроблена нами структурно-функціональна модель підготовки 

майбутніх вчителів містить такі складові: цільову, змістово-діяльнісну, 

результативно-оцінювальну.   

1. Цільова складова моделі віддзеркалює мету і завдання підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності й відіграє системоутворюючу функцію, оскільки саме поставлені 

цілі визначатимуть зміст, методи та форми навчальної діяльності студентів. 

Метою професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи  

до використання ІКТ є формування у студентів готовності до використання 

ІКТ як інструменту формування якісно нових умінь дітей молодшого 

шкільного віку – метапредметних ІКТ-умінь. Виходячи з мети та з 

урахуванням змісту визначених компонентів готовності (мотиваційно-

ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного, рефлексивно-оцінного) 

вчителя початкової школи до використання ІКТ, нами сформульовано 

завдання до відповідної підготовки майбутнього вчителя початкової школи: 

1) сформувати у майбутніх учителів початкової школи мотивацію та 

ціннісне ставлення до використання ІКТ у навчальному процесі, 

зокрема, як інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь 

школярів;  

2) сформувати особистісні якості студента, які забезпечать його 

самостійність й наполегливість в оволодінні новітніми засобами ІКТ і 

продуктивними напрямами їх використання; 
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3) сформувати необхідний комплекс знань, умінь й навичок, необхідних 

для реалізації інноваційних напрямів використання ІКТ у початковій 

школі; 

4) сформувати здатність об’єктивно оцінювати рівень власної підготовки 

до використання ІКТ, вміння визначати шляхи власного професійного 

вдосконалення. 

2. Поетапну реалізацію підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ як інструменту формування метапредметних 

ІКТ-умінь учнів відображає змістово-діяльнісна складова моделі.  

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання 

ІКТ базується на концептуальних засадах, до яких віднесено зазначені вищі 

принципи й нормативні документи щодо розвитку початкової освіти в 

Україні. Так, розроблена структурно-функціональна модель підготовки 

майбутнього учителя початкової школи до використання ІКТ спирається на 

нормативні документи, викладені в низці міжнародних та вітчизняних 

документів, таких як: Указ Президента України «Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (№ 344/2013 від 

25.06.2013 р.); Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку 

національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 

забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» (№ 928/2000 від 

31.07.2000 р.); Закони України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII); 

Концепція Нової української школи на період до 2029 року (від 14 грудня 

2016 р. № 988-р); Державний стандарт початкової освіти (від 21 лютого 

2018 р. № 87); Концепція розвитку педагогічної освіти (від 16 липня 2018 р. 

№ 776); План заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016-

2018 роки (05.05.2016 р.); Методичні рекомендації щодо впровадження 

SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах 

України на 2017/2018 навчальний рік (Лист ІМЗО № 21.1/10-1470 від 

13.07.17 р.), на 2018/2019 навчальний рік (Лист ІМЗО № 22.1/10-2573 від 

19.07.18 р.) тощо.  
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Ураховуючи принцип наступності, систематичності й послідовності  

виокремлюємо такі послідовні етапи підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності: базовий, 

основний й продуктивно-коригувальний етапи, кожний з яких розширює й 

поглиблює набуті знання, сформовані уміння й навички.  

Перший етап підготовки націлює на формування опорних психолого-

педагогічних, інформатичних знань й умінь студентів, необхідних для 

використання ІКТ у початковій школі. Основний етап підготовки 

спрямований на оволодіння майбутніми вчителями знаннями й уміннями, 

необхідними для використання ІКТ як інструменту формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів; на розвиток мотивації студентів щодо 

формування таких умінь учнів; на розвиток ініціативності у використанні 

різних ІКТ-інструментів. Продуктивно-коригувальний етап підготовки має 

на меті подальший розвиток, актуалізацію й корекцію набутих майбутніми 

вчителями знань й умінь використання ІКТ як інструменту формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів; формування їх здатності об’єктивно 

оцінювати рівень власної готовності до використання ІКТ у професійній 

діяльності й визначати шляхи самовдосконалення. 

Конкретизуємо мету і завдання кожного етапу підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до використання ІКТ як інструменту формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів.  

Метою базового етапу підготовки студента є формування опорних 

психолого-педагогічних, інформатичних знань й умінь студентів, необхідних 

для використання ІКТ у початковій школі; закладання у студентів 

особистісних якостей, пов’язаних із зацікавленістю до використання ІКТ у 

педагогічній діяльності, потребою в оволодінні сучасними ІКТ. 

Завдання базового етапу передбачають: 

 ознайомлення з психофізіологічними особливостями дітей нового 

покоління (особливості когнітивного розвитку сучасного 
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підростаючого покоління, особливості організації співпраці з ними, 

вплив віртуальної комунікації на психічний розвиток дитини тощо); 

 ознайомлення із світовим досвідом використання ІКТ в початковій 

школі, а також етапами, перспективними напрямками використання 

ІКТ у початковій школі;  

 ознайомлення з впливом інформатизації освіти на професійну 

діяльність учителя; 

 ознайомлення з технологічною оснащеністю персональних ІТ-

пристроїв, функціональними можливостями освітніх додатків для 

персональних ІТ-пристроїв;  

 ознайомлення з діапазоном нових можливостей онлайн-редакторів 

різного спрямування; 

 формування переконань перспективності використання ІКТ у 

навчальному процесі початкової школи як інноваційного засобу 

реалізації нових можливостей розвитку дитини молодшого шкільного 

віку; 

 формування активного, самостійного, творчого мислення студента і, на 

цій основі, поступового переходу до самостійного оволодіння 

інноваційними ІКТ-орієнтованими освітніми практиками, новітнім 

високотехнологічним інструментарієм вчителя початкової школи. 

Метою основного етапу є оволодіння майбутніми вчителями 

початкової школи знаннями й уміннями, необхідними для використання ІКТ 

як інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь учнів; розвиток 

мотивації студентів щодо формування таких умінь учнів; розвиток 

ініціативності у використанні високотехнологічного інструментарію вчителя 

початкової школи.  

Завданнями основного етапу є: 

 набуття знань щодо сутності поняття «метапредметні ІКТ-уміння», 

видів метапредметних ІКТ-умінь (інформаційно-аналітичні, 
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інструментальні, поведінкові вміння в цифровому світі, 

комунікативні); 

 ознайомлення з особливостями поетапного формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів (пропедевтичний, практичний і 

перспективний етапи); 

 набуття знань щодо методів формування метапредметних ІКТ-умінь 

учнів і практичних умінь їх реалізації; 

 формування мотивації до набуття умінь, необхідних для роботи із 

засобами, використовуваним для формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів; 

 набуття знань щодо функціональних можливостей персональних ІТ-

пристроїв, медіаресурсів, орієнтованих на формування відповідних 

умінь; 

 розвиток ініціативності у використанні ІКТ як інструменту 

формування метапредметних ІКТ-умінь школярів; 

 розвиток навичок майбутнього вчителя інноваційної діяльності, що 

привчає майбутнього вчителя систематично аналізувати перспективні 

тенденції розвитку ІКТ, інноваційні ІКТ-засоби; методики, 

експериментальна апробація яких відбувається в початковій школі. 

Метою продуктивно-коригувального етапу подальший розвиток, 

актуалізація й корекція набутих майбутніми вчителями знань й умінь 

використання ІКТ як інструменту формування метапредметних  

ІКТ-умінь учнів; формування їх здатності об’єктивно оцінювати рівень 

власної готовності до використання ІКТ у професійній діяльності й 

визначати шляхи самовдосконалення. 

Завданнями продуктивно-коригувального етапу є: 

 розширення й корекція загальних і спеціальних знань, умінь щодо 

використання ІКТ як інструменту формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів; 
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 спрямованість підготовки на розвиток ініціативності, як стійкої, й в 

той же час динамічної якості особистості, що привчає майбутнього 

вчителя систематично аналізувати світовий досвід використання ІКТ у 

початковій школі, вивчати новітній ІКТ-інструментарій вчителя 

початкової школи, новітні ІКТ-орієнтовані концепції навчання; 

 спрямованість підготовки на розвиток навичок самоосвіти впродовж 

життя, що привчає майбутнього вчителя систематично аналізувати 

освітні ресурси, представлені в мережі Інтернет; вивчати практичні 

матеріали освітян; критично оцінювати медіарсурси, відбирати їх для 

власної медіатеки; створювати авторські медіапродукти 

(оприлюднювати власні напрацювання в мережі, вести професійний 

блог, сторінки в соціальній мережі тощо);  

 розвиток рефлексивних умінь (здатність оцінювати результати власної 

діяльності). 

Системність у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ як інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь 

учнів дозволяє задати єдину логіку, цілісність побудови і розгортання змісту 

всієї підготовки майбутнього фахівця. Так, на базовому етапі студенти 

мають ознайомитись з новими орієнтирами початкової освіти в ракурсі 

впровадження Концепції Нової української школи, нового Державного 

стандарту початкової освіти, де все більша увага надається розвитку якісно 

нових умінь підростаючого покоління безперервно вчитися впродовж життя. 

Головне завдання наступного етапу підготовки – основного – вбачається в 

розумінні сутності якісно нових умінь – метапредметних ІКТ-умінь та 

особливостей їх етапного формування. На цьому етапі відбувається 

ознайомлення студентів з ІКТ-орієнтованими методиками навчання; 

широким спектром засобів, використовуваних для формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів; специфікою відбору ІКТ-засобів для 

використання в освітньому процесі початкової школи. На продуктивно-

коригувальному етапі повинно здійснюватися розширення, актуалізація й 
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корекція знань й умінь майбутніх учителів щодо використання ІКТ як 

інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь учнів. На цьому етапі 

студенти ознайомлення з інноваційним ІКТ-інструментарієм і напрямками 

його використання у початковій школі, новітніми ІКТ-орієнтованими 

концепціми навчання, адаптують новий педагогічний досвід у власну 

навчальну практику. Крім того, студенти залучаються до участі в Інтернет-

конференціях, вебінарах, професійних семінарах тощо, створюють авторські 

медіаресурси (ведуть професійний блог, сайт, сторінку в соціальній мережі 

тощо). Отже, знання, уміння й навички, отримані на кожному з етапів, мають 

накопичуватися, поглиблюватися й примножуватися на наступних етапах 

підготовки.  Взаємозв’язок знань й умінь, якими оволодіває майбутній 

вчитель впродовж навчання, та реалізація принципів наступності, 

систематичності, послідовності та системності забезпечує формування 

цілісного, системного уявлення студентів щодо використання ІКТ як 

інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь молодших школярів. 

3. Перевірка рівня готовності майбутнього вчителя початкової школи 

до використання ІКТ як інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь 

учнів здійснюється за критеріями та показниками, які відображаються в 

результативно-оцінювальній складовій моделі.  

Визначаючи критеріальну базу готовності майбутніх учителів 

початкової школи до використання ІКТ як інструменту формування 

метапредметних ІКТ-умінь школярів спираємось на низку наукових 

досліджень авторів В. Белінової, Л. Білоусової, І. Клак, С. Криштоф, 

В. Моляко, Н. Олефіренко, З. Хитрої та ін. Так, відповідно до загальних 

вимог теорії і практики професійної освіти, науковці підкреслюють, що 

критерії мають відображати основні закономірності формування особистості 

та відображати зв’язки між усіма компонентами досліджуваної системи 

[403]. Критерії сформованості готовності майбутнього учителя мають 

відповідати таким вимогам [196; 201; 293]: бути об’єктивними, включати 
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найбільш істотні моменти явища, що досліджується, охоплювати типові 

сторони, формулюватися стисло.  

Відповідно до компонентів готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ як інструменту формування метапредметних 

ІКТ-умінь учнів визначаємо такі критерії: мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний, рефлексивний. Так, критерій мотиваційної 

готовності вказує на рівень сформованості мотивації майбутнього учителя 

до формування якісно нових умінь підростаючого покоління – 

метапредметних ІКТ-умінь, рівень сприятливості до нововведень, потребу у 

використанні ІКТ у професійній діяльності; когнітивний – на розуміння 

сутності метапредметних ІКТ-умінь учнів і особливостей їх етапного 

формування; ініціативність у використанні ІКТ як інструменту формування 

зазначених умінь школярів; операційно-діяльнісний критерій передбачає 

здатність майбутнього учителя використовувати ІКТ як інструмент 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів; рефлексивний критерій 

передбачає здатність до самоаналізу, самооцінки і методики педагогічного 

оцінювання рівня сформованості готовності майбутніх учителів початкової 

школи до використання ІКТ як інструменту формування метапредметних 

ІКТ-умінь учнів. 

За своєю сутністю та змістовним наповненням перераховані критерії 

через відповідні показники мають відображати в цілому рівень готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ як інструменту 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів. На основі сукупності 

критеріїв та показників, що відображають готовність майбутнього вчителя 

нами виокремлено рівні (високий, достатній, середній та низький) його 

готовності до використання ІКТ як інструменту формування зазначених 

умінь учнів. Розроблену модель підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ як інструменту формування метапредметних 

ІКТ-умінь учнів (складові: 1 – цільова, 2 – змістово-діяльнісна, 3 – 

результативно-оцінювальна) схематично зображено на Рисунку 3.1. 
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Нормативні документи  Принципи 

 

Закони України «Про освіту», 

Концепція Нової української 

школи, новий Державний 
стандарт початкової освіти та ін. 

Загально-дидактичні: Специфічні: 
науковості; системності; наступності, 
систематичності й послідовності; 
зв’язок теорії з практикою; зв'язок 
навчання з актуальними проблемами; 
ініціативності 

інноваційності; орієнтації на 
освітні медіаресурси; опори на 
педагогічний і дослідницький 
інструментарій  персональних 
ІТ-пристроїв 

 
 

Форми підготовки: 

теоретична (лекції, семінарські, майстер-класи);  
практична (практичні та  лабораторні заняття, майстер-класи, педагогічна практика); 

самостійна (індивідуально-дослідні завдання, виконання проектів). 

Методи: репродуктивний,  частково-пошуковий, дослідницький, проблемний, метод проектів. 

Навчально-методичне 

забезпечення: 

монографія, навчально-методичні посібники, навчальні програми модулів; навчально-

методичні матеріали до викладу тем;  навчально-методичне забезпечення майстер-класів; 

електронні навчально-методичні ресурси. 

↓ 

Результативно-оцінювальна складова моделі 

Критерії (мотиваційний; когнітивний, операційно-

діяльнісний, рефлексивний) та показники готовності  

Рівні готовності (низький, середній, достатній, 

високий) та діагностичний інструментарій їх визначення  

Результат: сформована готовність майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ 

як інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь учнів 

Рис. 3.1. Модель підготовки майбутнього вчителя до використання ІКТ у професійній діяльності  

Цільова складова моделі 

Мета: формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ як 

інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь учнів 

Завдання:  Компоненти готовності: 
 сформувати мотивацію та ціннісне ставлення майбутнього вчителя до використання ІКТ;  мотиваційно-ціннісний 

 сформувати необхідний комплекс психолого-педагогічних, методичних, інформатичних 
знань, умінь, необхідних для реалізації інноваційних напрямів використання ІКТ; 

когнітивний 
 

 сформувати вміння, необхідні для використання ІКТ як інструменту формування 
метапредметних ІКТ-умінь учнів; 

операційно-діяльнісний 
 

 сформувати здатність об’єктивно оцінювати рівень власної підготовки до використання 

ІКТ, потребу майбутнього вчителя в її удосконаленні. 

рефлексивно-оцінний 

 

↓ 

Змістово-діяльнісна складова моделі 
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Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ як інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь 

учнів розроблена як на теоретичному рівні, так і на навчально-методичному, 

що уможливлює її впровадження в освітній процес вищих педагогічних 

закладів освіти, які здійснюють професійну підготовку педагогічних кадрів 

відповідної спеціальності. 

 

3.3. Навчально-методичне забезпечення реалізації розробленої 

моделі у практиці професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи 

 

Процес професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ як інструменту формування метапредметних 

ІКТ-умінь школярів, як було зазначено у п. 3.2, являє собою складну за 

структурою багатоетапну цілісну педагогічну систему. Виокремлюючи 

базовий, основний й продуктивно-коригувальний етапи зазначеної 

підготовки майбутнього учителя, підкреслимо, що етапи є логічно 

взаємопов’язаними, поступово й послідовно розгораються в часі, 

розширюючи, поглиблюючи,  закріплюючи основи теоретичних знань, їх 

практичну орієнтованість, забезпечуючи набуття студентами особистісних 

якостей, необхідних для майбутньої професійної діяльності в означеному 

напрямі. У відповідності до визначених етапів розглядуваної підготовки 

схарактеризуємо зміст її навчально-методичного забезпечення.  

Базовий етап підготовки має забезпечити психолого-педагогічну й 

інформатичну підготовку студента, яка стане підґрунтям для подальшого 

більш глибокого оволодіння спеціальними знаннями й уміннями 

необхідними для використання ІКТ у початковій школі. На цьому етапі, який 

охоплює перший рік навчання, опорними навчальними дисциплінами для 

реалізації психолого-педагогічної підготовки є дисципліни «Загальні основи 
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педагогіки», «Психологія», для забезпечення інформатичної підготовки – 

«Педагогічні інформаційні технології та технології початкової школи».  

У відповідності до мети і специфіки розглядуваної підготовки 

майбутнього вчителя розроблено нові компоненти змісту психолого-

педагогічних дисциплін навчального плану. До змісту дисципліни «Загальні 

основи педагогіки» уведено тему «Використання ІКТ у розрізі завдань Нової 

української школи», в рамках якої здійснюється розгляд перспективних 

напрямів використання ІКТ у професійній діяльності (див. рисунок 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліна «Психологія» має ознайомити майбутніх вчителів з 

особливостями когнітивного розвитку сучасних учнів початкової школи. 

Реалізація розробленої моделі потребує розширення змісту курсу 

Рис. 3.2. Зміст теми «Використання ІКТ у розрізі завдань Нової 

української школи» 

Навчальна дисципліна «Загальні основи педагогіки» 

Тема 
«Використання ІКТ у розрізі завдань Нової 

української школи» 

 

Мета: сприяти формуванню у 

майбутніх учителі розуміння ролі 

ІКТ на сучасному етапі 

модернізації освіти в Україні    

 

Очікувані результати 

 

Студенти повинні знати: 
 світовий досвід використання ІКТ в початковій школі; 

 історію, етапи, перспективні напрямки використання ІКТ у вітчизняній 

початковій школі; 

 організацію ІКТ-орієнтованого інформаційно-освітнього середовища 

навчання; 

 роль ІКТ у навчальному процесі початкової школи як інноваційного засобу 

реалізації нових можливостей розвитку сучасного школяра; 

 вплив інформатизації освіти на професійну діяльність вчителя. 
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«Психологія» темою «Психофізіологічні особливості дітей нового 

покоління» (див. рисунок 3.3) й дослідженням таких питань, як: 

 психологічна характеристика теорії поколінь; 

 соціалізація сучасних школярів в умовах «зростання у цифровому 

світі», трансформація міжособистісних, особистісно-групових й 

особистісно-соціальних стосунків; 

 особливості когнітивної сфери сучасних учнів початкової школи; 

 інтелектуальні якості підростаючого покоління (емоційний, 

візуальний, цифровий інтелект). 

Зміст і мета викладу зазначеної теми, очікувані результати відображені 

на рисунку 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ потребує ґрунтовної інформатичної підготовки, й 

Рис. 3.3. Зміст теми «Психофізіологічні особливості дітей нового покоління» 

Навчальна дисципліна «Психологія» 

Тема 
«Психофізіологічні особливості 

дітей нового покоління» 

Мета: сприяти формуванню у 

майбутніх учителі розуміння 

особливостей когнітивного розвитку 

сучасного школяра   

Очікувані результати 
Студенти повинні знати: 

 категорії поколінь за ознаками; 

 особливості когнітивного розвитку сучасного школяра; 

 особливості організації співпраці із сучасними учнями молодшого 

шкільного віку; 

 вплив віртуальної комунікації на психічний розвиток дитини; 

 сутність поняття «емоційний інтелект»; 

 сутність поняття «візуальний інтелект»; 

 сутність поняття «цифровий інтелект»; 

 значущість нових якостей інтелекту для сучасної людини. 
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опорною дисципліною на першому року навчання виступає курс 

«Педагогічні інформаційні технології та технології початкової школи», який 

закладає засади подальшого успішного використання педагогічних 

інформаційних технологій, розрахованих на молодших школярів. У ракурсі 

вирішуваної проблеми зміст інформатичної підготовки в рамках цього курсу 

має бути доповненим розглядом питань, що стосуються висвітлення й 

використання розширених можливостей опрацювання інформації за 

допомогою персональних ІТ-пристроїв. До таких можливостей відносяться, 

зокрема [15]:  

 робота з Google-документами в реальному часі;  

 миттєвий доступ до Е-ресурсів;  

 миттєва фіксація даних, етапів (динаміки) роботи;  

 створення, опрацювання відео, фотографій, використання фото і відео 

документів, збережених у хмарному сховищі;  

 сканування / створення QR-коду; організація спільного простору для 

групової комунікації в реальному часі й незалежно від позиціонування;  

 реалізація оперативного зв’язку шляхом онлайн-опитування в режимі 

реального часу.  

Крім того, у рамках розглядуваного навчального курсу необхідно 

також розкрити діапазон нових можливостей опрацювання інформації за 

допомогою онлайн-редакторів різного спрямування. Такі онлайн-редактори 

забезпечують доступ до значної бази шаблонів, автоматичне розміщення 

власних напрацювань у мережі, дають змогу опрацьовувати інформацію як 

індивідуально, так і колективно. З урахуванням зазначеного, зміст 

дисципліни має бути модернізованим уведенням модуля «ІКТ-інструментарій 

сучасного вчителя» (див. рисунок 3.4). 
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Основний етап підготовки є центральним і охоплює другий-третій 

рік навчання. Основний етап, як було зазначено у п. 3.2., передбачає 

оволодіння майбутніми вчителями початкової школи знаннями, опанування 

відповідними уміннями необхідними для використання ІКТ як інструменту 

формування якісно нових умінь учнів – метапредметних ІКТ-умінь; на 

розвиток мотивації студентів щодо формування таких умінь учнів; на 

розвиток ініціативності у використанні різних ІКТ-інструментів. На цьому 

етапі опорною дисципліною педагогічного спрямування є «Дидактика». 

Зміст курсу «Дидактика» орієнтовано на розкриття таких питань, як: 

об’єкт і предмет навчання, його мета, функції і завдання; зміст навчання і 

освіти; логіка і структура навчального процесу; методи, прийоми, засоби і 

Рис. 3.4. Характеристика модуля «ІКТ-інструментарій сучасного вчителя» 

Навчальна дисципліна «Педагогічні інформаційні технології 

та технології початкової школи» 

Модуль 
«ІКТ-інструментарій сучасного 

вчителя» 

 

Мета: сприяти набуттю вмінь 

використовувати новітній ІКТ-

інструментарій 

Очікувані результати 
 

Знання про: 

 технологічну оснащеність сучасних персональних ІТ-пристроїв; 

 функціональні можливості освітніх додатків для персональних ІТ-пристроїв;  

 діапазон нових можливостей онлайн-редакторів різного спрямування. 

 

Уміння: 

 відбирати та завантажувати додатки, використовувати їх для опрацювання 

різних видів інформації; 

 організовувати спільний простір для групової комунікації і колективної 

діяльності учнів; 

 захищати конфіденційність особистих даних під час роботи з персональними 

ІТ-пристроями; 

 використовувати онлайн-редактори різного спрямування. 
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форми навчального процесу тощо. Зокрема, студентами досліджуються 

питання організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності за 

словесними методами (бесіда, пояснення тощо), з підручником, з наочними 

методами навчання (метод ілюстрування, спостереження) тощо. Однак, у 

жодному з модулів курсу не розглядаються питання організації єдиного ІКТ-

орієнтованого інформаційно-освітнього середовища для учнів початкової 

школи в ракурсі впровадження нового Державного стандарту початкової 

освіти за інноваційними методиками навчання. Це зумовлює необхідність 

розширення змісту курсу «Дидактика» темою «Новітні ІКТ-орієнтовані 

концепції навчання» (див. рисунок 3.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Новітні ІКТ-орієнтовані концепції навчання» передбачає 

проведення семінарів, орієнтованих на обговорення базових теоретичних 

положень, які розкривають сутність інноваційних концепцій, їх мету й 

Навчальна дисципліна «Дидактика» 

Тема 
 «Новітні ІКТ-орієнтовані 

концепції навчання»  

Питання до вивчення: сутність, особливості, специфіка реалізації: 

 Е-Learning 

 M-Learning 

 F-Learning 

 Blended-learning 

 STEM-освіта 

 ВYOD-орієнтоване навчання 

 

Рис. 3.5. Додаткова тема курсу «Дидактика» 

Мета: сприяти формуванню у 

майбутніх учителі розуміння 

особливостей реалізації інноваційних 

ІКТ-орієнтованих концепцій навчання 
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завдання, структуру, зміст тощо, а також питання практичної реалізації 

зазначених концепцій у початковій школі, зокрема  [131; 156; 171; 176]:  

 Е-Learning (від англ. Electronic Learning) – це навчання, що базується 

на Інтернет-технологіях, які передбачають, з одного боку, 

інтерактивну самоосвіту, а з іншого – інтенсивну консультаційну 

т’юторську підтримку школяра.  

 M-Learning (від англ. Mobile Learning) або ВYOD-орієнтоване навчання – 

мобільне навчання, яке дозволяє зробити процес навчання гнучким, 

доступним і персоніфікованим. Фокус такого навчання – незалежність 

від позиціонування школяра (у часі, просторі), навчання якого 

здійснюється за допомогою потужних дидактичних можливостей 

високотехнологічних пристроїв, таких як, смартфони, планшети, 

ноутбуки в будь-якому місці, в зручний для дитини час.  

 F-Learning (від. англ. Flipped learning – «перевернуте»  навчання) – це 

технологія, за якою передбачається, що учні опановують теоретичний 

матеріал поза школою, самостійно керуючи часом і темпом навчання. 

 Blended-learning – навчання, що поєднує вище зазначені технології з 

шкільними заняттями за традиційною системою; 

 STEAM-навчання – основна ідея якого полягає в тому, що навчально-

пізнавальний процес будується на міждисциплінарній основі навколо 

вивчення конкретних проблемних ситуацій реального життя тощо.  

Цілком новою для майбутніх учителів початкової школи є діяльність, 

спрямована на використання ІКТ як інструменту формування якісно нових 

умінь дітей молодшого шкільного віку – метапредметних ІКТ-умінь. Така 

діяльність потребує знання сутності й видів метапредметних ІКТ-умінь учнів 

(інформаційно-аналітичні, інструментальні, поведінкові вміння в цифровому 

світі, комунікативні), умінь етапного їх формування у предметній діяльності; 

володіння методами і засобів, використовуваних для формування 

метапредметних ІКТ-умінь молодших учнів; знання функціональних 

можливостей ІКТ-інструментарію, використовуваного для формування 
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зазначених умінь тощо. Студенти мають усвідомити важливість ретельної 

попередньої підготовки до формування метапредметних ІКТ-умінь учнів, 

адже, по-перше, кожна з наведених у переліку груп ІКТ-умінь потребує 

деталізації і конкретизації щодо їх прояву в рамках предметної діяльності; 

по-друге, на кожному освітньому етапі рівень сформованості 

метапредметних ІКТ-умінь має певну специфіку; по-третє, метапредметні 

ІКТ-уміння не є сталими, незмінюваними в часі: на їх конкретизацію впливає 

розвиток новітніх технологій, що зумовлює неперервність процесу набуття 

цих умінь. 

Важливо звернення уваги студентів на поступовість формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів. Так, адаптація учня першого року 

навчання до школи, до вимог нового середовища відбувається не одразу, 

адже життя дитини істотно змінюється, усе підпорядковується новим умовам 

діяльності (пропедевтичний етап). Під час навчання у 2-3 класах суттєво 

збагачується, ускладнюється зміст навчання, збільшується обсяг завдань, які 

виконує школяр, збільшується обсяг різних видів самостійної роботи, 

розширюється його практичний досвід (практичний етап). Навчання дитини 

у 4 класі, з одного боку, є завершальним періодом навчання в молодших 

класах, з іншого боку — підготовчим періодом до продовження навчання в 

основній школі, з виокремленням різних навчальних дисциплін, з 

формуванням якісно нової мотивації навчальної роботи, з орієнтацією на 

оволодіння різними способами отримання інформації (перспективний етап).  

Саме тому, вважаємо доцільним запровадження курсу «Інноваційні 

застосування ІКТ у початковій школі» (див. рисунок 3.6), в рамках якого 

студенти ознайомлюються з новими орієнтирами у підготовці підростаючого 

покоління в інформатизованому світі, який науковці визначають як світ 

VUCA (VUCA — абревіатура з англ. слів volatility (нестабільність), 

uncertainty (невизначеність), complexity (складність) і ambiguity 

(неоднозначність)), що зумовлює цінність набуття молодшими учнями 

якісно нових умінь, що потрібні для успішної життєдіяльності у такому світі.  
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Зазначимо, що в рамках цього курсу розкриваються особливості 

реалізації інноваційних ІКТ-орієнтованих концепцій навчання, 

розглядуваних в навчальному курсі «Дидактика», а також можливості 

освітніх додатків для персональних ІТ-пристроїв, які досліджувалися в курсі 

«Педагогічні інформаційні технології та технології початкової школи» в 

межах модулю «ІКТ-інструментарій сучасного вчителя».  

Рис. 3.6. Зміст курсу «Інноваційні застосування ІКТ у початковій школі» 

Навчальний курсу «Інноваційні застосування ІКТ у 

початковій школі» 

Мета:  
сприяти набуттю умінь використання ІКТ як інструменту формування 

метапредметних ІКТ-умінь школярів 

 

Очікувані результати 

 

Студенти повинні знати: 

 суть і види метапредметних ІКТ-умінь учнів; 

 етапність формування метапредметних ІКТ-умінь школярів; 

 методи і засоби, використовувані для формування метапредметних ІКТ-умінь 

молодших учнів; 

 функціональні можливості ІКТ-інструментарію, використовуваного для 

формування метапредметних ІКТ-умінь школярів; 

 медіаресурси, орієнтовані на формування ІКТ-умінь. 

 

Студенти повинні уміти: 

 використовувати ефективні методи і засоби формування метапредметних ІКТ-

умінь молодших учнів;  

 використовувати новітній ІКТ-інструментарій персональних ІТ-пристроїв; 

 відбирати та застосовувати освітні медіаресурси у своїй професійній 

діяльності; 

 створювати ІКТ-орієнтовне інформаційно-освітнє середовище навчання 

молодших учнів «школа-дім» та організовувати їх діяльність у цьому 

середовищі. 
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На опанування спеціалізованих методик формування метапредметних  

ІКТ-умінь учнів у рамках дисципліни «Інноваційні застосування ІКТ у 

початковій школі» передбачено організацію майстер-класів конкретного 

спрямування на оволодіння студентами методикою підготовки і проведення 

STEAM-проектів, STEAM-уроків, методикою організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку в мейкер-просторі. 

Особливістю STEАM-проекту є те, що він ґрунтується на реальній 

проблемі, шляхи вирішення якої потребують інтеграції знань з різних 

дисциплін шкільного курсу. Це найбільш розповсюджена форма реалізації 

STEM-освіти у зарубіжній шкільній практиці.  

STEАM-урок  є,  по суті, зменшеною версією STEАM-проекту. 

Відмінні особливості STEАM-уроку полягають у тому, що кожна частина 

такого уроку суворо структурована, має часовий регламент і, крім того, 

кількість дисциплін, які можна залучити для розв’язання поставленої 

проблеми, є обмеженою.  

Мейкер-простір, або мейкер-спейс (від англ. MakerSpace – простір для 

мейкера) – це творчій простір людини, де вона розвиває власні здібності, 

виявляє обдарованість у специфічній діяльності, реалізує свій творчий 

потенціал, спілкується з однодумцями, випробує власні можливості й 

відтворює свої задуми у практичній діяльності. У зарубіжних інноваційних 

освітніх практиках мейкер-простір характеризується як простір, який 

оснащено специфічним обладнанням (наприклад, інструменти для роботи з 

картоном або деревиною, швейне обладнання, 3D-принтери, набори LEGO 

Education, WeDo 2.0 тощо). Саме під час роботи дітей у мейкер-просторі 

«народжуються» ідеї нових проектів, які реалізуються у STEАM-проекті або 

під час STEАM-уроку [15]. 

Зазначимо, що в рамках майстер-класів висвітлюється роль ІКТ у 

навчальному процесі початкової школи як інноваційного засобу реалізації 

нових можливостей розвитку дитини, розкривається роль вчителя за новим 

Стандартом НУШ, розглядуваних в навчальному курсі «Загальні основи 
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педагогіки»; демонструється та апробовується діапазон нових можливостей 

персональних ІТ-пристроїв і онлайн-редакторів різного спрямування, 

розглядуваних в навчальному курсі «Педагогічні інформаційні технології та 

технології початкової школи»; розкриваються особливості реалізації 

інноваційних ІКТ-орієнтованих концепцій навчання, розглядуваних в 

навчальному курсі «Дидактика».  

Мета майстер-класу – створення умов для повноцінного прояву і 

розвитку майстерності його учасників на основі організації простору для 

професійного спілкування з обміну досвідом роботи [364]. У професійній 

підготовці майбутнього вчителя організація майстер-класів має певні 

особливості й являє собою не запровадження одноразових майстер-класів, а 

системний процес їх реалізації. Такі майстер-класи можуть бути реалізована 

трьома основними способами: «Підготовка і реалізація STEАM-проекту», 

«Підготовка і проведення STEАM-уроку», «Підготовка та організація 

навчально-пізнавальної діяльності учнів у мейкер-просторі». Кожен майстер-

клас передбачав інформаційну, демонстраційно-аналітичну, практичну й 

підсумкову складові [30].   

Інформаційна складова майстер-класу спрямована на ознайомлення 

студентів з особливостями організації й реалізації, відповідно, STEАM-

проекту, STEАM-уроку й мейкер-простору на різних освітніх етапах, а саме: 

 перспективність концепції STEM-освіти, характеристика основних 

STEАM ідей; 

 світові досягнення в означеному напрямі; 

 особливості організації й реалізації, відповідно, STEАM-проекту, 

STEАM-уроку й мейкер-простору; 

 специфіка вибору тем для STEАM-проекту, STEАM-уроку, мейкер-

простору, відповідно; 

 роль вчителя й учня в реалізації STEАM-підходу; 
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 специфіка організації освітнього STEАM-простору та діяльності дітей 

(зонування шкільного кабінету, комбінування різних форм організації 

навчально-пізнавальної діяльності школярів тощо); 

 особливості вибору критеріїв для оцінювання результатів роботи та 

реалізації процедури оцінювання. 

У межах демонстраційно-аналітичної складової студенти мають 

ознайомитись із спеціально підготовленими STEAM-розробками, які 

пройшли апробацію в реальній шкільній практиці; здійснити аналітичний 

розбір кожного етапу підготовленого проекту, уроку, підготовлених завдань 

для учнів у мейкер-просторі; проаналізувати результати, а саме:  

 демонстрація конкретного прикладу; 

 покроковий аналіз прикладу – обговорення оптимальності вибору 

теми, якості її багатоаспектного розгляду в ракурсі окремих 

предметних напрямів, запропонованої тактики розгортання STEАM-

проекту (уроку), мейкер-простору; 

 аналіз оптимальності добору ІКТ-інструментарію для забезпечення 

роботи школярів; 

 обговорення ефективності вибору організаційних форм роботи учнів; 

 аналіз діяльності вчителя на різних етапах роботи учнів; 

 презентація результатів практичних напрацювань учнів; 

 залучення студентів до оцінювання представленого прикладу. 

Практична складова передбачає виконання студентами самостійного 

завдання зі створення STEАM-проекту, проектування STEАM-уроку, 

розробки завдань для організації роботи учнів у мейкер-просторі: 

 обговорення оптимальності вибору теми студентом (актуальність теми, 

її перспективність); 

 визначення доцільної тривалості проекту; 

 проектування, створення авторського STEАM-проекту, STEАM-уроку, 

розробка завдань для організації роботи учнів у мейкер-просторі 

(розробка завдань за різними предметними спрямуваннями; добір ІКТ-
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інструментарію для забезпечення роботи школярів; розробка системи 

критеріїв для оцінювання результатів виконання завдань учнями за 

кожним напрямом окремо тощо); 

 визначення організаційних форм роботи школярів; 

 реалізація проекту (уроку, мейкер-простору) на практиці; 

У межах підсумкової складової студенти залучаються до обговорення 

виконаних розробок. За результатами участі у майстер-класах студенти 

мають представити звітну документацію, що дає змогу створити базу 

напрацювань, корисну для подальшого використання й залучити студентів 

до мережної асоціації STEАM-учителів. На даному етапі дискусія 

(рефлексія) за результатами діяльності передбачає: 

 аналіз результатів самостійної роботи, їх оцінювання; 

 обговорення пропозицій до покращення результатів; 

 представлення результатів у вигляді звітної документації (план-

конспект проекту або уроку, презентація, стаття тощо); 

 колективний збір індивідуальних напрацювань; 

 залучення студентів до мережної асоціації STEАM-учителів.  

Схарактеризуємо окремо навчально-методичне забезпечення майстер-

класів. 

Розроблене нами навчально-методичне забезпечення складається із 

зразків STEАM-проектів (уроків), завдань для організації роботи учнів у 

мейкер-просторі розроблених для реалізації в освітньому процесі початкової 

школи. Так, розробка STEАM-проекту представлена добором мотиваційного 

матеріалу, змістовними лініями проекту, які охоплюють різні навчальні 

галузі початкової школи, містять серію завдань практичного характеру. 

Окрема увага приділена дослідницькій діяльності учнів та їх спрямування на 

вирішення конкретної життєвої проблеми. Наприклад, STEAM-проект – 

«Проблема відходів як одна з глобальних екологічних проблем сучасного 

світу» [33; 57] (див. додаток К). 



 215 

Навчальна мета проекту – поглибити поінформованість учнів щодо 

екологічних проблем, які виникають у сучасному світі та способів їх 

вирішення, актуалізувати знання і застосувати їх для розкриття проблеми.  

Виховна мета проекту – сприяти формуванню екологічної відповідальності 

школярів як підґрунтя їх моральної зрілості. 

Під час реалізації STEAM-проекту «Проблема відходів як одна з 

глобальних екологічних проблем сучасного світу» учні досліджують 

розвиток проблеми в історії людства, стан проблеми у світі, досліджують й 

аналізують проблему в розрізі буденного життя родини.  

Уведення в проект розпочинається на уроці природознавства 

(Природнича освітня галузь). Учитель акцентує увагу школярів (проводиться 

презентація проекту – мотиваційна складова) на тому що, в світі відзначена 

тенденція усе більш рівномірного розподілу добробуту, зокрема зниження 

рівня бідності по всьому світові, збільшення середнього класу тощо (див. 

додаток К). Як наслідок, зростає кількість людей на планеті, стрімко зростає 

споживання товарів і послуг (поліграфічна продукція, інноваційні технологій 

тощо), що неминуче тягне за собою забруднення навколишнього 

середовища. Учитель наводить деякі факти про сміття, зокрема, час розпаду 

(див. рисунок 3.7) найбільш поширених у побуті матеріалів (пляшка зі скла 

розкладається ≈ 1 000 000 років, пакет з поліетилену розкладається ≈ 

1 000 років тощо); візуалізує інформацію стосовно сміттєзвалищ у країнах 

третього світу, пояснюючи причини і наслідки руйнування довкілля; 

сміттєзвалищ України, які можуть привести до катастрофи [434]. 

Результати аналізу наслідків все більш рівномірного розподілу 

добробуту в світі логічно відображаються в курсі математики під час 

опрацьовування статистичних даних, які представлені варіативно (див. 

рисунок 3.8-3.11). Учні навчаються зчитувати дані, перевіряти їх 

достовірність (інформаційно-аналітичні вміння).   
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Рис. 3.7. Час розпаду різних матеріалів [392] 

 

  

Рис. 3.8. Населення світу [455] Рис. 3.9. Населення світу [455] 

 

  

Рис. 3.10. Населення світу [455]  Рис. 3.11. Населення світу [455] 
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Під час реалізації проекту учням пропонується практично дослідити, 

чим сміття може нашкодити планеті Земля, всесвіту; яке воно – сміття; 

скільки сміття в день (рік) виробляє людина; чи слід знищувати сміття; чи 

варто переробляти сміття; який внесок Я можу зробити у безпечне майбутнє. 

Користуючись навчальними матеріалами, які підготовлені учителем за 

допомогою електронних енциклопедій, освітніх Інтернет ресурсів, учні 

досліджують серію проблемних питань пов’язаних з історією сміття, 

зокрема, які типи сміття люди викидали в різні історичні періоди, яким 

чином вони позбувалися цього сміття, чому проблеми сміття не існували в 

доісторичний період тощо.  

Під час дослідження стану проблеми у світі було поставлено такі 

завдання: який об’єм сміття викидається в різних країнах світу 

(з урахуванням чисельності населення); яке сміття характерне для тієї або 

іншої країни; які існують класифікації сміття; в якій країні найбільш 

розвинена система переробки сміття.  

Реалізація STEAM-проекту передбачає роботу школярів поза школою. 

На етапі дослідження й аналізу проблеми в розрізі буденного життя родини 

школярі мають визначити, який об’єм сміття виробляє їх родина; яке сміття 

характерне для їх родини, якою є кількість відходів (за класифікацією) на 

рік; яким чином здійснюється утилізація сміття в родині; які заходи вживає 

їх родина з метою зменшення сміття. Крім того, учні мають визначити, що 

особисто кожен з них може зробити, щоб викидання сміття стало процесом, 

безпечним для оточуючого середовища.  

На уроках інформатики (Інформатична освітня галузь) учні мають 

знайти необхідну інформацію, користуючись мережею Інтернет (виконати 

простий пошук за ключовими словами); дослідити різні джерела цифрових 

даних (електронні енциклопедії, довідники, карти, статистичні звіти тощо); 

порівняти інформацію з різних джерел (тексти, графіки, діаграми, 

відеофільми тощо); створити документи для збереження даних; обирати 

спосіб представлення опрацьованої інформації; скористатися електронною 
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комунікацією для спільної діяльності з учасниками проекту 

(інструментальні вміння).    

На уроках технології (Технологічна освітня галузь) учні мають 

дослідити питання, що ж таке сміття; класифікація сміття; дослідити сучасне 

сміття, зокрема, Е-сміття; визначити, яке сміття є органічним й 

самознищується з часом, а яке потребує спеціальної утилізації, переробки; 

визначити найбільш поширені й небезпечні побутові відходи; 

проаналізувати різні технологій утилізації або переробки сміття 

(інформаційно-аналітичні, інструментальні вміння).  

Знайомство учнів з картографічним матеріалом починається в 

початковій школі в курсі природознавства (Громадська та історична освітня 

галузь). Під час реалізації проекту школярі мають проаналізувати наведені 

дані (інформаційно-аналітичні вміння) й встановити причини виникнення 

нелегальних сміттєзвалищ в Україні.   

Зібрану інформацію, статистичні дані, на уроках математики учні 

узагальнюють, систематизують й презентують за допомогою графічних 

органайзерів (схема, таблиця, креслення, схематичний рисунок). Так, 

наприклад, учні мають визначити ефективний спосіб подання здобутих 

даних: підгодовувати порівняльну діаграму найбільш небезпечних 

побутових відходів або порівняльну гістограму, що ілюструє кількість 

нелегальних сміттєзвалищ по відношенню до кількості населення в місті 

тощо (інструментальні вміння). На цьому ж етапі учні ознайомлюються з 

представленням візуальної інформації за допомогою дашборда.  

Початкова школа – початкова ланка формування екологічної культури, 

екологічного мислення, засвоєння екологічних знань.  Виховуючи у 

молодших школярів бережне ставлення до природи, рідної землі, навчаючи 

їх оберігати й примножувати навколишню красу, ми формуємо зачатки 

екологічної і моральної свідомості, духовності, гуманізму [155]. Саме тому 

значне місце у проекті відводиться самостійній, позашкільній роботі, яка 

відображає власне ставлення учня до поставленої проблеми. Для цього 
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школярам пропонується серія питань, зокрема: як впливають 

відкриті/закриті сміттєзвалища на оточуюче середовище; чи можна 

захоронити відходи без наслідків для оточуючого середовища; чи спричиняє 

спалювання відходів забруднення повітря та утворення залишкової 

токсичної золи тощо (інформаційно-аналітичні, інструментальні вміння).  

Під час дослідження означених проблем цікавим для дітей стає 

проведення експерименту, який ґрунтується на такій поширеній екологічній 

проблемі, а саме: одна пальчикова батарейка, що потрапляє на 

сміттєзвалище чи у довкілля, забруднює 400 літрів води та 20 кубічних 

метрів ґрунту важкими металами. В лісі це територія існування двох дерев, 

двох кротів, одного їжака та кількох тисяч дощових черв’яків. Учням 

необхідно проаналізувати середню кількість батарейок, які використовує 

їхня родина на рік і за даними про кількість дорослого населення в країні 

визначити, через скільки часу зникне територія лісу, вода стане непридатна 

для пиття й які хвороби чекають на нас, якщо не запровадити відповідні 

заходи. 

Цікавим наповненням проекту є виготовлення школярами авторського 

паперу. На уроках образотворчого мистецтва (Мистецька освітня галузь) 

школярі ознайомлюються з історією виникнення паперу; вивчають 

класифікацію паперу; працюють з папером (вирізують, конструюють), з 

метою дослідження властивостей різних видів паперу. На уроках технології 

(Технологічна освітня галузь) діти ознайомлюються з методами виробництва 

паперу, обґрунтовуючи необхідність економного використання матеріалу й 

подальшу його переробку; виготовляють авторський папір використовуючи 

різні способи фарбування: перемішуючи білі аркуші з кольоровими, 

додаючи природні барвники (наприклад, чаї) тощо. На уроках математики 

учні мають розрахувати, зокрема, скільки “нового” паперу можна отримати з 

1 кг макулатури; мінімальну себістоімость “нового” паперу. Результати 

STEAM-проекту діти мають оформити за допомогою виготовленого 

авторського паперу.  
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Звернемо увагу, що при всій привабливості й перспективності такого 

формату STEAM-освіти як мейкер-простір, його реалізація на практиці 

утруднюється тим, що виникає низка потреб – у додатковому фінансуванні 

навчального закладу для придбання необхідного обладнання, у виділенні 

приміщення для побудови мейкер-простору, у спеціальній підготовці 

вчителів до роботи зі специфічними інструментами і пристроями. Це 

зумовлює пошук інших підходів до створення мейкер-простору. 

Використання концепції BYOD як універсального інструменту 

реалізації STEAM-освіти дає змогу реалізувати на більш високому рівні такі 

принципи навчання як наочність, доступність, усвідомленість, зв’язок 

навчання з життям, а головне – розвинути інтерес учнів до набуття знань, 

сприяти їх пізнавальній активності, ініціативності, сформувати здатність 

ставити перед собою проблеми і знаходити шляхи їх вирішення. Підтримкою 

використання BYOD у навчальному процесі є сервіс «Науковий журнал» (від 

«Google»), за допомогою якого вчитель має можливість організовувати 

численні наукові дослідження, проводити експерименти (див. рисунок 3.12), 

зокрема: вимірювати рівень освітленості, звуку тощо за допомогою 

вбудованих датчиків персонального ІТ-пристрою; створювати нотатки та 

фотографії для документування наукових експериментів тощо [15]. 

Сервіс «Науковий журнал» дає вчителеві змогу з легкістю 

організувати мейкер-простір, позбавляючи необхідності придбання 

коштовного обладнання (див. рисунок 3.13-3.16). Наприклад, для створення 

музичних інструментів, які реагують на зміну світла знадобляться такі 

інструменти й матеріали, як ДСП, набір паличок для рукоділля, ліхтарик, 

термоклей, фломастери і смартфон (див. рисунок 3.17); для дослідження 

руху маятнику потрібні звичайні підручні інструменти, такі як, наприклад, 

ножиці, лінійка; для визначення залежності між висотою людини й 

довжиною її шага знадобляться ручка й пензель, прямокутна лінійка й 

смартфон.    
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Рис. 3.12. «Науковий журнал» від 

Google  
Рис. 3.13. Робота зі звуком 

  

  

Рис. 3.14. Вимірювання звуку 

 

Рис. 3.15. Робота з рухом  

  

Рис. 3.16. Вимірювання звуку і освітленості  Рис. 3.17. Матеріали для створення 

світлових музичних інструментів 

 

Використання концепції BYOD в освітньому процесі розширює межі 

STEAM-освіти у просторі й часі, робить навчання більш гнучким і 

систематичним, сприяє мотивації освітньої діяльності школярів, 

формуванню в учнів умінь самостійно набувати знань, стимулюють його 
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допитливість. Концепція BYOD відкриває широкі перспективи для 

організації єдиного інформаційно-освітнього простору, проведення 

віртуальних дослідів. Цінним є підтримка Fun-навчання, адже багато 

експериментів, з одного боку, є науково-спрямованими, але з іншого – 

дозволяють перенести віртуальний науковий експеримент у реальну цікаву, 

емоційно насичену практику. Використання концепції BYOD як інструменту 

реалізації STEAM-освіти на сьогодні є альтернативним рішенням проблеми 

організації мейкер-простору і дає поштовх для розробки нових методик, які 

спиратимуться на інтерес учня, пробудження його активності, ініціативності, 

самостійності й перетворять процес навчання шляхом засвоєння знань, 

викладених у підручнику, на захопливий процес дослідження оточуючого 

світу, експериментування, адже інструментарій натураліста у кожного в 

руках [15]. 

Специфіка STEAM-уроку в початковій школі полягає в тому, що для 

досягнення результативності необхідно скористатися спеціальною формою 

організації освітнього простору дитини, адже кожна частина такого уроку 

суворо структурована, має часовий регламент і, крім того, кількість 

дисциплін, які можна залучити для розв’язання поставленої проблеми, є 

обмеженою. Так, реалізація STEAM-уроку обов’язково передбачає 

мотиваційний етап, стимулювання інтересу учнів до досліджуваної 

проблеми, що відбувається у центральній, тренінговій зоні. У центральній 

зоні також здійснюється обмін думками, попереднє планування роботи, 

розподіл ролей. Виокремлюємо також такі тренінгові зони як Math-

майданчик – зона математичних напрямів роботи, ІКТ-майданчик, зона 

інжинірингу – Е-майданчик, науково-природнича зона – Science-майданчик, 

мистецька зона – Art-майданчик (STEАM-урок) [63].  

Зазначимо, що STEAM-урок може мати свої рівні й способи реалізації 

для учнів різних вікових періодів, проте для ефективної організації такого 

уроку його доцільно побудувати за певною структурою. Зокрема, першим, 

ключовим етапом є постановка проблеми, яка повинна бути цікавою для 
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учнів, давати можливість цілком природного виходу на комплекс 

різнопланових навчальних дисциплін. В центральній зоні, під час 

колаборації, окреслюється сутність проблеми, виокремлюються й 

обговорюються ключові етапи її розв’язку, учитель дає поштовх і орієнтири 

для подальшої пошуково-дослідницької діяльності дітей (комунікативні 

вміння). Вибравши предметний напрям учні об’єднуються в групи й 

розподіляють між собою ролі й роботу з виконання завдань в тренінгових 

зонах. Зауважимо, що у 1-2 класах розподіл на групи, як правило, 

здійснюється вчителем відповідно типам інтелекту дітей (зокрема, 

природний інтелект – учні працюють на Science-майданчику; логіко-

математичний інтелект – Math-майданчик; просторовий інтелект – Art-

майданчик тощо). Також можуть бути й змішані групи, залежно від мети 

уроку. Другий етап реалізації STEAM-урок передбачає роботу школярів у 

відповідних тернінгових зонах. На третьому, заключному етапі учні 

презентують роботи груп в центральній зоні, підводять підсумки; проходить 

оцінювання результатів роботи тощо. Наведемо опорний навчальний 

приклад STEAM-уроку «Симетрія» [14]. 

Навчальна мета проекту – поглибити поінформованість учнів щодо 

видів симетрії, сприяти формуванню уявлення симетрії в оточуючому 

середовищі, актуалізувати знання і застосувати їх для розв’язання проблем. 

Учні навчаться шукати, збирати, обробляти інформацію користуючись 

різними джерелами й представляти здобутки засобами ІКТ.  

Під час реалізації STEAM-уроку «Симетрія» учні мають дослідити  

наявність симетрії у навколишньому світові, дослідити проблему симетрії у 

рукотворних витворах людини (архітектура, образотворче мистецтво), 

проаналізувати проблему в науковому розрізі.  

Робота розпочинається в центральній зоні. Учитель акцентує увагу 

школярів на тому, що поняття «Симетрія» використовується з давніх часів і 

трактується як «Гармонія», «Краса» (доповідь вчителя підсилюється 

презентацією). Симетрія поширена в природі й творіннях людини (в 
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архітектурі, образотворчому мистецтві) створюючи враження єдності, 

гармонії [267]. Учитель візуально представляє школярам деякі види симетрії 

в природі (на прикладі метелика (див. рисунок 3.18), сніжинки, овочів, жаб 

тощо), симетрію тіла людини, тварин тощо, водночас, надаючи визначення, 

пояснюючи різницю. Учням пропонується практично дослідити 

(співставити, розрізати тощо) деякі природні об’єкти для визначення виду 

симетрії, зокрема, стільники, грушка, яблуко тощо. Учні визначають, який з 

об’єктів є симетричним, пояснюють свою думку, визначають яки види 

симетрії характеризують той або інший об’єкт тощо. Таке розширення 

діапазону практичної роботи учнів з реальними об’єктами дійсності дозволяє 

узгодити природну форму об’єктів з визначенням поняття «Симетрія», його 

видами. Для роботи можуть бути запропоновані як реальні об’єкти, так й 

ігрові набори (див. рисунок 3.19).  

Універсальність поняття симетрії закріплюється під час самостійного 

дослідження учнями різних об’єктів живої та неживої природи. Поділені на 

групи (відповідно інтелектуальним здібностям) діти приступають до роботи 

в тренінгових зонах. Так, на Art-майданчику група школярів виконує ряд 

практичних вправ з об’єктами, зокрема, діти самостійно визначають вісь 

симетрії живих об’єктів, малюють об’єкт за схемою дотримуючись правил 

симетрії, використовують техніку симетричного відбитка об’єкту за зразком 

(див. рисунок 3.20-3.21).  

Звернемо увагу, що успішне навчання в старших класах, особливо з 

геометрії, значною мірою залежить від розвитку просторової уяви яка, на 

думку психологів, піддається активному формуванню саме в молодшому 

шкільному віці. З цією метою на Math-майданчику школярі виконують 

варіативні вправи на закріплення знань поняття симетрії, зокрема, 

виготовляють просторові тіла з паперу – закладки для книжок (див. 

рисунок 3.22), об’ємні фігурки (див. рисунок 3.23). 
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Рис. 3.18. Приклад візуалізації інформації 

для школярів (ttps://www.igraemsa.ru) 

Рис. 3.19. Набор з дослідження симетрії 

різних об’єктів 

 

  
Рис. 3.20. Приклад завдання на визначення 

вісі симетрії   

Рис. 3.21. Приклад завдання «Вісь симетрії»   

 

  
Рис. 3.22. Схема вироблення закладок для 

книжок 

Рис. 3.23. Закладки для книжок  

 

 

Для підготовки завдань вчитель може скористатися матеріалами, 

розміщеними на методичних порталах, зокрема, «Еasy Реаsу and Fun» 

(https://www.easypeasyandfun.com/). Створення таких моделей під час 

креслення звичайних геометричних фігур  (коло, трикутник тощо), їх 

симетричного поділу, симетричного згинання, за необхідною, вирізування 

або клеєння набуває значення, коли власний задум перетворюється на 
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об’ємну оригінальну фігурку, яка може бути використана учнем у подальшій 

освітній діяльності.  

У зоні інжинірингу на Е-майданчику школярі створюють авторський 

орнамент-емблему для школи, користуючись природними матеріалами 

(листя дерев, квіти тощо), підготовленими вчителем заздалегідь. У такі 

діяльності діти досліджують специфіку викладення орнаменту на різних 

поверхнях (зокрема, картон або дерево) у різних витворах народного 

мистецтва, ознайомлюються з поняттям «рапорт» тощо. У той самий час 

група, яка працює на Tech-майданчику, створює орнамент за допомогою 

програмних засобів. У нагоді можуть стати поширені, звичні й прості у 

використанні програми «Paint», «TuxPaint», «Kids Doodle». Особливість 

створення Е-орнаменту полягає у наданні учням можливості вільно 

експериментувати із елементами орнаменту: змінювати колір або розмір 

елементів орнаменту, міняти елементи місцями, доповнювати або видаляти 

частини орнаменту тощо. Це надає учневі змоги легко узагальнювати 

предмет за формою та кольором експериментуючи з будь-якою групою 

орнаментів (геометричний, предметний, каліграфічний тощо). Графічні 

редактори, орієнтовані на учнів молодшого шкільного віку, надають змоги 

зручно візуалізувати робочу область програми сіткою заданого розміру, що 

спрощує заповнення елементів сітки різними формами, об’єктами 

симетрично заданого напряму. Повторювані деталі орнаменту легко 

копіюються, переміщуються, змінюють кут нахилу. Крім того, створені 

деталі орнаменту, як і сам орнамент, можуть бути збережені у кольорі або 

монохромно, використані у подальшій освітній діяльності учня.  

Реалізація STEAM-уроку «Симетрія» передбачає Science-роботу 

школярів поза школою, яка відображає власне ставлення до проблеми. 

Одним із завдань є дослідження учнями симетрії в архітектурі (наприклад, 

пам’ятники архітектури різних країн, місцеві пам’ятники архітектури, 

громадські споруди, театри, музеї тощо). У такій роботі в учнів формуються: 

інформаційно-аналітичні вміння зчитувати інформацію, представлену у 
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візуальному форматі, іншомовну інформацію; інструментальні вміння 

здійснювати пошук інформації з використанням пошукових систем, 

групувати інформацію за певною ознакою, структуровано зберігати й 

накопичувати; поведінкові уміння в цифровому світі – дотримуватись правил 

безпеки в мережі; комунікативні вміння – дотримуватися етики Е-

спілкування при оформленні результатів роботи. Також учням пропонується 

серія питань, зокрема: яка природна симетрія найбільш здивувала мене; які 

симетричні витвори (архітектура, мистецтво тощо) мене вразили; які 

практичні знання й уміння мені знадобилися, щоб дослідити симетрію в 

об’єкті; які технології дозволили мені досліджувати симетрію об’єктів 

(процесів) дійсності; як природна симетрія відображається в технічних 

об’єктах (літак, автомобіль тощо); чи літали б метелики, якщо б не були 

симетричними тощо.  

Звернемо увагу, що підсумки STEAM-уроку підводяться після 

виконання учнями позашкільних завдань, адже окрім запропонованих 

дослідних позашкільних питань кожна робоча група має звітувати стосовно 

виконаної роботи в класі, презентувати вироби. Запропонований опорний 

навчальний приклад STEAM-уроку дозволяє зробити наступні висновки, що 

на відміну від традиційної організації навчального процесу STEAM-урок 

наближає школярів до реалій, усуваючи розрив між теоретичним 

розв’язанням проблеми і практичним втіленням в життя набутих знань. 

Усвідомлена необхідність використання знань з різних дисциплін під час 

роботи сприяє міцному засвоєнню нових знань. У ході ознайомлення 

майбутніх вчителів з конкретними прикладами вони усвідомлюють 

важливість використання та поєднання знань з різних навчальних предметів, 

що сприяє зацікавленості до розробки авторських проектів.  

Таким чином, майстер-клас є однією з продуктивних форм професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи до оволодіння основних 

перспективних напрямків реалізації інноваційних ІКТ-орієнтованих 

концепцій навчання; мотивує студентів до освоєння новітнього ІКТ-
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інструментарію; формує у студентів системне мислення, як форму наукового 

пізнання, на основі самостійної діяльності під час створення STEАM-

розробок.  

На продуктивно-коригувальному етапі підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності 

студенти експериментальних груп ознайомлюються з актуальним ІКТ-

інструментарієм, який постійно оновлюється. Реалізація завдань 

продуктивно-коригувального етапу (четвертий рік навчання студентів) 

потребує уведення до навчальної дисципліни «Педагогічні інформаційні 

технології та технології початкової школи» модуля «Інновації у 

педагогічному ІКТ-інструментарії», метою якого є ознайомлення з 

інноваційним ІКТ-інструментарієм і напрямками його використання у 

початковій школі (див. рисунок 3.24). 

 

Навчальна дисципліна «Педагогічні інформаційні 

технології та технології початкової школи» 

Модуль 1: «Інновації у 

педагогічному ІКТ-

інструментарії» 

Мета: сприяти набуттю умінь 

працювати з інноваційним ІКТ-

інструментарієм 

 

Завдання до виконання: 
 аналіз новітніх світових практики використання ІКТ у початковій 

школі; 

 інноваційні напрями використання педагогічного ІКТ-

інструментарію у початковій школі; 

 аналіз електронних освітніх ресурсів для підтримки використання 

ІКТ у професійній діяльності й доповнення; 

 аналіз освітніх додатків для персональних ІТ-пристроїв. 

Рис. 3.24. Зміст модулю «Інновації у педагогічному  ІКТ-

інструментарії» 
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Однією з важливих складових процесу підготовки майбутнього 

фахівця є педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних закладах. У 

період педагогічної практики студентам експериментальних груп доцільно 

запропонувати виконати спеціальні завдання, спрямовані як на вивчення 

досвіду вчителя початкової школи щодо інноваційного застосування ІКТ у 

початковій школі, так і на перевірку ефективності власних розробок у 

реальному навчальному процесі. Саме у цей період майбутні вчителі мають 

набути вмінь співставляти власну готовність до використання ІКТ з рівнем 

обізнаності стосовно новітнього ІКТ-інстурментарію. Конкретизуємо 

завдання педагогічної практики: 

 проаналізувати напрями застосування ІКТ у практиці роботи вчителя 

початкової школи; 

 розробити комплект навчально-методичного забезпечення (зокрема, 

STEAM-проекти, STEAM-уроки, рекомендації щодо організації 

навчально-пізнавальної діяльності школярів у мейкер-просторі тощо) 

для формування метапредметних ІКТ-умінь учнів;   

 провести заходи для формування метапредметних ІКТ-умінь 

молодших учнів; 

 проаналізувати результати проведених заходів. 

Для професійного зростання вчителя початкової школи важливо 

оприлюднювати власний досвід, у тому числі, щодо інноваційного 

використання ІКТ у професійній діяльності як інструменту формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів, обговорювати його в педагогічних 

спільнотах. Особливу увагу важливо приділити потенціалу мережі Інтернет 

щодо підтримки професійної діяльності майбутнього вчителя (методичні 

об’єднання, портали). Студенти мають ознайомитися з формами участі в 

роботі Інтернет-конференцій, вебінарів («Всеосвіта» тощо); особливостями 

проходження дистанційних курсів («МООС» тощо); специфікою 

створювання авторських медіаресурсів (сторінки в освітній мережі 

«Edmodo», професійного блогу в «Blogger» тощо). Так, наприклад, освітнім 
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проектом «На урок» (https://naurok.com.ua/desyatka) ініціюється залучення 

освітян до створення всеукраїнської бази найкращих розробок уроків, 

безкоштовний доступ до матеріалів якої буде мати кожен зареєстрований на 

сайті користувач. З цією метою проводиться конкурс розробок «Вчительська 

десятка», для участі в якому необхідно оприлюднити щонайменше 10 

авторських розробок які, після модераційної перевірки, безкоштовно 

публікуються на найбільшому в Україні фаховому Інтернет-ресурсі. Також 

учасники конкурсу отримують відповідний сертифікат про публікацію 

авторської розробки й можуть бути запрошеними до проведення вебінарів.  

Проект «Всеосвіта» (https://vseosvita.ua/) не лише пропонує для освітян 

корисну інформацію, розміщену в бібліотеці методичних матеріалів, а й 

серію вебінарів, зокрема, «Соціальна інклюзія в Новій українській школі», 

«Кліпове мислення та профілактика його розвитку в процесі навчання» 

тощо. Також є можливість публікувати авторські розробки в збірнику 

«Кращі матеріали проекту Всеосвіта». Приєднання до таких освітянських 

спільнот дозволяє студентам, майбутнім учителям, ефективно будувати 

мережу контактів з однодумцями за інтересами, спрощує доступ до 

інформації. Зокрема, участь у вебінарі це свого роду спеціально організована 

зона спілкування – нетворкінг, що дозволяє студентам збільшити власний 

набір компетенцій під час колаборації, отримати критичні зауваження або 

цінні поради від фахівців освітньої сфери, наприклад, як провести STEАM-

урок, як організувати клас у стилі НУШ тощо.  

Зважаючи на це, вважаємо необхідним розширити курс «Педагогічні 

інформаційні технології та технології початкової школи» шляхом уведення 

модулю «Медіаресурси у професійній діяльності вчителя початкової школи» 

(див. рисунок 3.25), в рамках якого студенти залучаються до участі в Інтернет-

конференціях, вебінарах, професійних семінарах тощо, створюють авторські 

медіаресурси (ведуть професійний сайт, сторінку в соціальній мережі тощо). 

Зазначений модуль також має сприяти формуванню у студентів умінь 

дотримуватись правил поведінки в мережі, зокрема, відрізняти приватну 
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інформацію й публічну; дотримуватися правил, що встановлені власниками 

електронного ресурсу тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У рамках модуля «Медіаресурси у професійній діяльності вчителя 

початкової школи» також важливо ознайомити студентів із видами 

медіапідтримки педагогічної діяльності вчителя, зокрема, Віртуальний 

STEM-центр Малої академії наук України (https://stemua.science/), Supporting 

STEM learning (https://www.stem.org.uk/), Європейський освітній портал 

(http://www.eu-edu.org), Інформаційно-консультативний центр 

«Міжнародна Освіта-Академія» (http://www.dfc.ukma.kiev.ua), Erasmus+ 

Навчальна дисципліна «Педагогічні інформаційні 

технології та технології початкової школи» 

 

Модуль 2: «Медіаресурси у 

професійній діяльності 

вчителя початкової школи» 

 

Мета: сприяти набуттю майбутніми 

вчителями вмінь використовувати 

медіаресурси в педагогічній діяльності  

 

Очікувані результати 

Студенти повинні знати: 
 сутність понять медіа, медіаресурс; 

 роль медіа в освітньому процесі.   

Студенти мають бути поінформованими: 
 про систему медіапідтримки педагогічної діяльності. 

Студенти повинні вміти: 
 критично аналізувати медіаресурси та відбирати їх для власної медіатеки; 

 ефективно використовувати медіаресурси в професійній діяльності; 

 створювати авторські медіаресурси (оприлюднювати власні напрацювання в 

мережі, вести блог, сайт, сторінку в соціальній мережі тощо); 

 комунікувати у медіасередовищі з колегами (брати участь в Інтернет-

конференціях, вебінарах, професійних семінарах, нетворкінгу тощо). 

 

Рис. 3.25. Зміст модулю «Медіаресурси у професійній діяльності вчителя 

початкової школи» 
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(https://ec.europa.eu/), Центр європейських ініціатив 

(http://www.eu.sumy.ua/pro-organizaciju/), Studway  (http://studway.com.ua/) 

тощо. Зокрема, STEM-лабораторія МАНЛаб – центр реальних і віртуальних 

навчальних досліджень, спрямований на підтримку та розвиток STEM-освіти 

в Україні. STEM-лабораторія МАНЛаб пропонує дистанційну й очну фахову 

методичну й технологічну допомогу в організації STEM-навчання учнівської 

молоді України. Центр європейських ініціатив сприяє реформуванню 

України у відповідності до європейських стандартів завданням якого є: 

провадження освітніх заходів з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції для громадян України; надання безкоштовного доступу до 

інформаційних ресурсів щодо європейських та євроатлантичних 

інтеграційних процесів, що відбуваються в Україні та світі тощо.  

 Таким чином, розроблене навчально-методичне забезпечення дозволяє 

на практиці впровадити створену модель підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності. 

http://www.eu.sumy.ua/pro-organizaciju/
http://studway.com.ua/
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Для успішного використання ІКТ у професійній діяльності вчитель має 

володіти комплексом різнопланових психологічних, педагогічних, 

методичних, інформатичних знань й вмінь. Формування окремих знань, 

умінь здійснюється в процесі вивчення дисциплін, які передбачені 

стандартним планом підготовки майбутнього вчителя початкової школи. 

З’ясовано, що використання вчителем ІКТ у професійній діяльності на 

сучасному етапі її модернізації потребує специфічних знань й умінь, його 

націленості на зазначену діяльність й здатності оцінювати й удосконалювати 

рівень власної підготовки. На підставі аналізу психолого-педагогічних 

джерел готовність майбутнього вчителя початкової школи до використання 

ІКТ у професійній діяльності визначено як інтегроване особистісне 

утворення, що включає сукупність психолого-педагогічних, інформатичних і 

методичних знань і вмінь, а також особистісних якостей, необхідних для 

ефективного використання ІКТ в освітньому процесі. У структурі зазначеної 

готовності виокремлено компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний. 

Мотиваційно-ціннісний компонент визначає особистісну 

спрямованість майбутнього вчителя початкової школи, налаштованість на 

використання ІКТ у професійній діяльності, усвідомлення значущості 

формування якісно нових умінь учнів молодшого шкільного віку – 

метапредметних ІКТ-умінь. Зміст когнітивного компоненту утворюють 

комплекс спеціальних психологічних, педагогічних, інформатичних, 

методичних знань, якими повинен володіти вчитель початкової школи для 

успішного використання ІКТ як інструменту формування метапредметних 

ІКТ-умінь школярів. Операційно-діяльнісний компонент характеризує 

сформованість практичних умінь, необхідних для застосування 

продуктивних методик формування метапредметних ІКТ-умінь учнів 

молодшого шкільного віку. Рефлексивно-оцінний компонент готовності 
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майбутнього вчителя до використання ІКТ характеризує його здатність до 

критичного оцінювання рівня власної підготовки до такої діяльності, 

визначення шляхів та способів удосконалення зазначеної підготовки.  

Продуктивність підготовки майбутнього вчителя початкової школи 

стосовно використання ІКТ у професійній діяльності в ракурсі впровадження 

Концепції Нової української школі й реалізації нового Державного стандарту 

початкової освіти забезпечується урахуванням основоположних принципів 

дидактики (науковості, системності, наступності, систематичності й 

послідовності, зв’язок теорії з практикою, зв'язок навчання з актуальними 

проблемами, ініціативності), а також специфічних принципів 

(інноваційності, орієнтації на освітні медіа-ресурси, опори на педагогічний і 

дослідницький інструментарій персональних ІТ-пристроїв), які є важливими 

у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до інноваційного 

використання ІКТ у професійній діяльності як інструменту формування 

якісно нових умінь дітей молодшого шкільного віку – метапредметних ІКТ-

умінь. 

Розроблено й теоретично обґрунтовано структурно-функціональну 

модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання 

ІКТ у професійній діяльності. Модель містить цільову, змістово-діяльнісну, 

результативно-оцінювальну складові. Цільова складова моделі віддзеркалює 

мету і завдання підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності й відіграє системоутворюючу 

функцію, оскільки саме поставлені цілі визначатимуть зміст, методи та 

форми навчальної діяльності студентів. Вказані складові педагогічного 

процесу відображаються у змістово-діяльнісній складовій моделі, що 

відбиває структуру підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності та її зміст, спрямований на 

формування компонентів готовності майбутнього вчителя до зазначеної 

діяльності. Результативно-оцінювальна складова моделі відтворює критерії 
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та показники, за якими оцінюється результат підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності. 

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання 

ІКТ реалізується як послідовність взаємопов’язаних етапів: базового, 

основного й продуктивно-коригувального. Перший етап підготовки націлює 

на формування опорних психолого-педагогічних, інформатичних знань й 

умінь студентів. Основний етап підготовки спрямований на оволодіння 

майбутніми вчителями педагогічними, методичними й інформатичними 

знаннями, вміннями, необхідними для використання ІКТ як інструменту 

формування метапредметних ІКТ-умінь. Продуктивно-коригувальний етап 

підготовки має на меті подальший розвиток, актуалізацію й корекцію знань й 

умінь набутих майбутніми вчителями, а також формування їх здатності 

об’єктивно оцінювати рівень власної готовності до використання ІКТ у 

професійній діяльності й визначати шляхи самовдосконалення. Кожен етап 

передбачає формування й розвиток мотивації майбутніх учителів до 

використання ІКТ, переконань майбутнього вчителя у цінності формування 

якісно нових умінь учнів молодшого шкільного віку.  

Розроблено навчально-методичне забезпечення, необхідне для 

впровадження моделі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у практику закладів вищої педагогічної освіти. До складу 

зазначеного навчально-методичного забезпечення входять: монографія, 

навчально-методичні посібники, навчальні програми модулів; навчально-

методичні матеріали до викладу тем; тематика індивідуально-дослідницьких 

завдань; навчально-методичне забезпечення майстер-класів; електронні 

навчально-методичні ресурси; перелік допоміжної літератури. Підготовлено 

завдання для студентів на період педагогічної практики, спрямовані на вивчення 

досвіду вчителя щодо використання ІКТ у професійній діяльності, а також на 

перевірку ефективності власних розробок у реальному навчальному процесі. 

Основні результати третього розділу дослідження опубліковані в роботах 

автора [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 30; 39; 47; 48; 53; 57]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

РОЗРОБЛЕНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

4.1. Загальні питання підготовки та проведення педагогічного 

експерименту 

 

Педагогічний експеримент було проведено з метою перевірки 

наукової гіпотези, яка полягає у тому, що ефективність підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності забезпечується запровадженням розробленої структурно-

функціональної моделі зазначеної підготовки, яка передбачає формування 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного й 

рефлексивно-оцінного компонентів готовності майбутнього вчителя на 

основі визначених загально-дидактичних і специфічних принципів його 

підготовки й передбачає реалізацію послідовності базового, основного й 

продуктивно-коригувального етапів підготовки. 

Педагогічний експеримент проводився впродовж 2012-2018 років. 

Експериментальна робота проводилась у чотири етапи: підготовчий, 

констатувальний, формувальний і контрольний. 

Завданнями підготовчого етапу експерименту було:  

 визначити стан і ставлення вчителів початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності на сучасному етапі її 

інформатизації та потребу у зазначеній підготовці;  

 розробити дидактичні матеріали, що забезпечать упровадження 

розробленої моделі підготовки майбутнього вчителя школи до 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів як інноваційного 

напряму застосування ІКТ у професійній діяльності;  
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 розробити критеріально-діагностичний апарат для визначення рівня 

готовності студентів до використання ІКТ в означеному напрямі. 

Основними методами дослідження на підготовчому етапі були: аналіз 

психолого-педагогічної літератури щодо методики організації й проведення 

експериментального дослідження, спостереження, бесіда, анкетування, 

інтерв’ю.  

Констатувальний етап спрямований на визначення рівня готовності 

майбутніх вчителів початкової школи до використання ІКТ та встановлення 

контингенту експериментальної та контрольної груп студентів. На 

констатувальному етапі педагогічного експерименту вирішувалися такі 

завдання: 

 визначити початковий рівень готовності майбутніх вчителів 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності за 

мотиваційно-ціннісним, когнітивним, операційно-діяльнісним та 

рефлексивно-оцінним компонентами;  

 сформувати експериментальні (ЕГ) та контрольні (КГ) групи 

студентів; 

 довести, що немає статистично значимої різниці між початковими 

рівнями готовності майбутніх вчителів до використання ІКТ у 

професійній діяльності в експериментальній (ЕГ) та контрольній (КГ) 

групах. 

Для виконання завдань констатувального етапу використовувалися 

методи рівневого оцінювання визначених показників готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ: анкетування, 

опитування, тестування, проведення контрольних робіт, методи кількісного 

та якісного аналізу. 

Формувальний етап спрямований на впровадження розробленої 

моделі та апробацію комплексу навчально-методичного забезпечення. Усі 

заходи проводилися в умовах звичайного навчального процесу, до нього 

були залучені студенти експериментальних груп. Студенти контрольної 



 238 

групи навчалися традиційно. На цьому етапі експерименту були вирішені 

такі завдання: 

 запровадити заходи щодо формування компонентів готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності за розробленою моделлю; 

 апробувати комплекс навчально-методичного забезпечення, 

зорієнтованого на розвиток мотиваційно-ціннісного, когнітивного, 

операційно-діяльнісного й рефлексивно-оцінного компонентів 

готовності у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ; 

 організувати систематичне спостереження за процесом формування 

визначених компонентів готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ у професійні діяльності. 

У ході впровадження розробленої моделі підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи були використані такі методи: спостереження, 

тестування, проведення контрольних робіт, аналіз продуктів навчальної 

діяльності студентів (результатів виконання індивідуальних навчально-

дослідницьких завдань; розроблених дидактичних матеріалів щодо 

використання інноваційних методик навчання, які засновані на використанні 

ІКТ, зокрема, розроблених STEM-проектів, STEM-уроків, дидактичних 

матеріалів щодо організації мейкер-простору, дидактичних матеріалів щодо 

запровадження технології лепбукінгу тощо). 

На контрольному етапі експериментального дослідження були 

проаналізовані й узагальнені підсумки теоретико-експериментального 

дослідження, сформульовані теоретичні та практичні висновки. На 

контрольному етапі були вирішені такі завдання:  

 визначити рівень сформованості готовності майбутніх вчителів 

початкової школи до використання ІКТ в експериментальних та 

контрольних групах за визначеними показниками; 
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 здійснити статистичну обробку результатів проведеного експерименту 

й зробити висновки щодо ефективності розробленої моделі.  

Для оцінювання рівня сформованості компонентів готовності 

майбутніх учителів за визначеними показниками на контрольному етапі ми 

використовували методи одержання кількісних і якісних даних, методи 

оцінювання експериментальних даних, методи статистичного аналізу. 

Схарактеризуємо детальніше заходи, які було реалізовано в рамках 

кожного з етапів експериментального дослідження. 

Підготовчий етап 

У рамках вирішення завдання, спрямованого на визначення стану 

готовності вчителів початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності та потреби у зазначеній підготовці, було проведено пілотажне 

опитування вчителів початкової школи. В опитуванні взяли участь 168 

вчителів – 106 вчителів (63,09 %) з міських та 62 вчителя (36,91 %) 

сільських шкіл Харківської області. Анкетування учителів проводилося в 

однакових умовах, кожний вчитель отримав бланк роздрукованої анкети 

(див. додаток А). Перед заповненням анкети вчителі були ознайомлені з 

метою анкетування, рекомендаціями щодо заповнення анкети, переліком 

запитань. Питання анкети були спрямовані на з’ясування ставлення вчителів 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності. Можна 

зазначити, що погляди вчителів початкової школи на доцільність 

використання ІКТ в професійній діяльності залежать як від віку, так і від 

педагогічного стажу. 

У результаті опитування було з’ясовано, що тільки 4 вчителя 

початкових класів (2,38 %) не користуються ІКТ у педагогічній діяльності – 

це вчителі, які мають педагогічний стаж понад 36 років. При цьому 43,45 % 

систематично використовують ІКТ у власній педагогічній діяльності, 

зокрема, організовують групову роботу молодших школярів з 

використанням засобів ІКТ на базових дисциплінах початкової школи 

(зокрема, математика, образотворче мистецтво); 41,07 % вчителів 
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використовують ІКТ як допоміжний інструмент, зокрема, для унаочнення 

об’єктів пізнання під час проведення навчальних занять; 20,83 % вчителів є 

молодими фахівцями й використовують ІКТ у педагогічній діяльності 

ситуативно, за необхідністю, зокрема, при підготовці дидактичних 

матеріалів до уроку, проведенні навчальних занять з курсу «Сходинки до 

інформатики» (див. рисунок 4.1).  
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Використовують ІКТ ситуативно

 

Рис. 4.1. Використання ІКТ у професійній діяльності 

 

За результатами проведеного анкетування було з’ясовано, що 97,62 % 

вчителів вважають потрібним використовувати ІКТ у професійній 

діяльності, а 2,38 % не вбачають у цьому сенсу.   

В опитуванні вчителям пропонувалося оцінити технічну оснащеність 

шкільного кабінету, з допомогою якої можна систематично використовувати 

ІКТ у власній професійній діяльності. Серед опитуваних 75,59 % відповіли, 

що мають стаціонарний комп’ютер на робочому місці, 26,79 % 

користуються ноутбуками, 9,52 % вчителів користуються планшетами, 

проте жоден респондент не має достатньої кількості шкільних планшетів 

для організації індивідуального навчання учнів. Слід зауважити, що 77,98 % 

вчителів відповіли, що мають на робочому місці Інтернет, 60,12 % мають 
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принтер, 47,62 % сканер, 50,59 % вчителів активно користуються 

мультимедійним проектором під час організації навчального процесу, 

сенсорна дошка є наявною лише у 7,74 % вчителів. Як видно з результатів 

обробки результатів опитування, технічна ІКТ-оснащеність шкільного 

кабінету знаходиться на належному рівні й переважна більшість опитаних 

систематично використовує ІКТ.  

Варто відмітити, що 92,26 % респондентів вказали, що потребують 

підвищення рівня кваліфікації щодо використання ІКТ у професійній 

діяльності, адже вчителі глибоко усвідомлюють, що процес становлення 

інформатизованого суспільства зумовлює нові вимоги до готовності до 

інновацій в умовах інформатизації освітнього простору, вимагає знання 

новітнього ІКТ-інструментарію, обізнаності із інноваційними ІКТ-

орієнтованими освітніми практиками в роботі з учнями молодшого 

шкільного віку, знання освітніх медіаресурсів, зорієнтованих на ІКТ-

підтримку професійної діяльності.  

За результатами опитування з’ясувалося, що 80,96 % вчителів 

вбачають ІКТ ефективним помічником учителя (зокрема, у підготовці 

методичних матеріалів, підборі додаткової аудіо / відео інформації з теми, 

підготовці звітної документації тощо); 76,19 % вважають, що ІКТ додає 

уроку рис сучасності; 42,26 % респондентів зазначили, що ІКТ дає змогу 

організувати інтегроване освітнє середовище вивчення шкільних дисциплін; 

44,64 % респондентів вважають, що ІКТ дозволить успішно створити єдине 

інформаційно-освітнє середовище «школа-дім»; у той час як лише 26,79 % 

вчителів початкової школи орієнтовані на реалізацію дослідницьких 

проектів у практиці навчання молодших школярів з використанням ІКТ. 

Слід звернути увагу, що 53,57 % респондентів вважають, що використання 

ІКТ зумовлює збільшення витрат часу для підготовки до уроку, оскільки 

бракує необхідних навчально-методичних матеріалів.  

Аналізуючи надані респондентами відповіді на питання: «Як 

позначається використання ІКТ на ефективності уроку», зазначимо, що 
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44,64 % вчителів вважають, що ІКТ дає змогу економніше витрачати 

навчальний час на уроці; 71,43 % вчителів вважають, що ІКТ дає змогу  

організувати процес навчання учнів у режимі особливого мотиваційного 

підходу – органічно поєднати навчальну та ігрову діяльність дітей на уроці. 

Так, вчителі зазначили, що виконання будь-яких комп’ютерних завдань учні 

сприймають як ігрову діяльність через те, що програмні засоби, розроблені 

для початкової школи, пропонують завдання в ігровій формі, 

супроводжуються динамічними зображеннями з тривимірною графікою й 

розробляються на основі добре знайомих дітям мультфільмів.  

Результати анкетування показали, що більшість учителів початкової 

школи (68,45 %) вважають, що ІКТ дає змогу глибше вивчати навчальний 

матеріал, зокрема, за рахунок використання Е-ресурсів. Серед опитуваних 

учителів початкових класів майже половина (50,59 %) впевнені, що ІКТ 

дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні, ефективно 

організовувати самостійну діяльність учнів цієї вікової категорії, у той час 

як 10,12 % вчителів зазначили, що ІКТ відволікає школярів від навчально-

пізнавальної діяльності під час проведення шкільних занять, внаслідок чого 

знижується ефективність уроку. 

Більшість опитаних вчителів (83,33 %) підтримали думку, що 

підростаюче покоління дітей істотно відрізняється від дітей, які ходили в 

школу 5-10 років тому, й 89,88 % вчителів вважають за потрібне 

використовувати ІКТ у навчанні дітей. У зв’язку з цим, ми запропонували 

вчителям вибрати дисципліни навчального плану початкової школи, 

викладання яких, на їх думку, потребує використання ІКТ. Серед 

опитуваних 62,5 % обрали математику, інформатику – 79,17 %, іноземну 

мову – 57,74 %, образотворче мистецтво – 43,45 %, рідну мову вказали 

26,19 % респондентів. Найбільший інтерес вчителі проявили до 

використання ІКТ на уроках природознавства – 85,71 %, адже саме ІКТ 

вважають ефективним допоміжним засобом, що дозволяє спостерігати 

об’єкти, не доступні без спеціального обладнання і приборів; сприймати 
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події, явища, віддалені у часі; пізнавати фізичні явища, недоступні для 

безпосереднього сприймання тощо. Найменший інтерес вчителі виявили до 

використання ІКТ на уроках читання – 11,31 % і на уроках з основ здоров’я 

– 19,05 % (див. рисунок 4.2). 
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Рис. 4.2. Ставлення вчителів початкової школи до використання ІКТ у навчанні молодших 

учнів 

 

У результаті опитування було з’ясовано, що 20,83 % вчителів 

вважають, що робота учнів молодшого шкільного віку з ІКТ має бути 

орієнтована на набуття навичок програмування; 28,57 % вчителів віддали 

перевагу набуттю дітьми навичок роботи в текстовому редакторі; набуття 

школярами навичок роботи у графічному редакторі цікавить 53,57% 

респондентів; 80,95 % – створення презентацій, адже, на думку вчителів, це 

надає школяреві можливості ефективно презентувати власні здобутки. 

Звернемо увагу на те, що вчителі вважають, що робота з інформацією 

посідає чільне місце у процесі розвитку мислення молодших учнів, проте 

набуттю навичок роботи з різноплановою інформацією онлайн віддали 

перевагу 34,52 % респондентів і набуттю навичок роботи в мережі Інтернет 
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– 35,71 % вчителів, що пов’язано з відсутністю методичних рекомендацій до 

організації роботи дітей молодшого шкільного віку в мережі. 

Окремо варто розглянути причини, які утруднюють використання 

вчителями ІКТ у професійній діяльності. Так, 28,57 % вчителів вказали на 

недостатню власну підготовленість до використання ІКТ у професійній 

діяльності; 25 % вчителів відмітили відсутність належного ІКТ-оснащення 

шкільного кабінету; незадоволеність наявними програмними засобами 

відзначили 24,4 % вчителів. Варто звернути увагу на те, що серед 

опитуваних 53,57 % відмітили відсутність часу для опанування новітніх 

електронних освітніх ресурсів; відсутність часу для вивчення ІКТ-

орієнтованих методик навчання – 47,62 % вчителів; відсутність часу для 

опанування новітніх пристроїв ІКТ – 59,52 % вчителів.  

З метою з’ясування рівня готовності до використання ІКТ у 

професійній діяльності ми запропонували вчителям визначити базові уміння 

за шкалою «вмію» – «не вмію». Результати анкетування показали, що 

вчителі (80,95 %) початкової школи активно використовують дидактичні 

можливості пакету MS Office для створення дидактичних матеріалів з 

предметної області та робочих документів; 57,14 % вчителів вміють 

опрацювати різні види інформації (вирізати фрагмент з малюнка, додати 

фрагмент у текстовий документ, вирізати фрагмент з відео файлу, додати 

відео до презентації тощо); встановити програмний засіб навчального 

призначення на комп’ютер спроможні 47,62 % вчителів.  

Серед учителів початкових класів впевнено використовують 

можливості мережі Інтернет, зокрема, 79,16 % можуть знайти відповідний 

Е-ресурс (енциклопедія, довідник, карта, відео тощо), у той час як умінням 

знайти освітній електронний ресурс для набуття ІКТ-навичок володіють 

лише 13,09 % вчителів, упевнено використовують Інтернет-комунікації для 

роботи з учнями 10,71 %. У власних уміннях відстежувати інновації в сфері 

розвитку та використання ІКТ впевнені – 26,19 % вчителів; самостійно 
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опановувати навички роботи з новітніми пристроями ІКТ впевнені – 12,5% 

вчителів.  

Аналізуючи практичний досвід вчителів початкових класів до 

використання ІКТ у професійній діяльності, ми отримали дані, що серед 

вчителів впевнено вміють створювати мультимедійні засоби навчання 

(інтерактивні завдання, тести тощо) – 26,79 %; володіють основними 

технологіями побудови web-сайту або блогу – 21,43 %, проте веденням 

власного web-сайту або блогу займаються лише 7,73% вчителів; самостійно 

спроможні опанувати інноваційні освітні практики, які засновані на 

використанні ІКТ – 18,45%, нові освітні ІКТ-орієнтовані методики – 26,19%. 

Серед опитаних вчителів молодших класів лише 6,55 % приймають участь у 

вебінарах, навчаються онлайн. 

Аналіз наведених даних дає змогу зробити висновок, що вчителі 

початкових класів усвідомлюють доцільність й необхідність використання 

ІКТ у професійній діяльності, проте є виражена потреба в цілеспрямованій 

підготовці вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності на сучасному етапі її модернізації.  

У рамках завдання щодо розробки навчально-методичного 

забезпечення реалізації розробленої моделі підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності нами було: 

1. Розроблено методичне й дидактичне забезпечення окремих 

модулів, які розширюють структури дисциплін психолого-педагогічного, 

методичного й інформатичного спрямування. 

2. Удосконалено зміст навчальної дисципліни «Загальні основи 

педагогіки» уведенням теми «Використання ІКТ у розрізі завдань Нової 

української школи», в рамках якої здійснюється розгляд перспективних 

напрямів використання ІКТ у професійній діяльності вчителя початкової 

школи. 

3. Удосконалено зміст навчальної дисципліни «Психологія» 

уведенням теми «Психофізіологічні особливості дітей нового покоління», 
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мета якої – сприяти формуванню у майбутніх учителі розуміння 

особливостей когнітивного розвитку сучасної дитини молодшого шкільного 

віку. 

4. Удосконалено зміст навчальної дисципліни «Дидактика» 

уведенням теми «Новітні ІКТ-орієнтовані концепції навчання», яка 

присвячена розкриттю сутності й особливостей реалізації ІКТ-орієнтованих 

концепцій навчання. 

5. До змісту дисципліни «Педагогічні інформаційні технології та 

технології початкової школи» уведено модуль «ІКТ-інструментарій 

сучасного вчителя», спрямований на оволодіння новітнім функціоналом 

персональних ІТ-пристроїв і набуттям майбутніми вчителями умінь 

ефективно його використовувати; модуль «Інновації у педагогічному ІКТ-

інструментарії», метою якого є ознайомлення з інноваційним ІКТ-

інструментарієм і напрямками його використання у початковій школі; 

модуль «Медіаресурси у професійній діяльності вчителя початкової школи», 

в рамках якого студенти залучаються до участі в Інтернет-конференціях, 

вебінарах, професійних семінарах тощо, створюють авторські медіаресурси 

(ведуть професійний блог, сайт, сторінку в соціальній мережі тощо). 

6. Розроблено й уведено в практику навчання дисципліну 

«Інноваційні застосування ІКТ у початковій школі», яка забезпечує набуття 

студентами вмінь використання ІКТ як інструменту формування 

метапредметних ІКТ-умінь школярів. 

7. У рамках дисципліни «Інноваційні застосування ІКТ у 

початковій школі» передбачено організацію майстер-класів конкретного 

спрямування на оволодіння майбутніми вчителями початкової школи  

методикою підготовки і проведення STEAM-проектів, STEAM-уроків, 

методикою організації навчально-пізнавальної діяльності учнів молодшого 

шкільного віку в мейкер-просторі. 

8. Розроблено додаткові завдання на період педагогічної практики 

для студентів випускного курсу бакалаврату.  
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9. Розширено тематику індивідуально-дослідницьких завдань, 

курсових робіт студентів. 

10. Підібрано ІКТ-забезпечення: ІКТ-інструментарій, 

використовуваний для формування метапредметних ІКТ-умінь школярів;  

онлайн-редактори, мобільні додатки освітнього спрямування; медіаресурси, 

орієнтовані на формування метапредметних ІКТ-умінь школярів; Інтернет-

підтримка інноваційної діяльності вчителя початкової школи. 

Констатувальний етап 

Для проведення констатувального етапу експерименту й визначення 

вихідного рівня готовності майбутніх учителів початкових класів до 

використання ІКТ було розроблено анкети, бланки для проведення 

спостереження, тексти контрольних робіт у формі тестових завдань, а також 

комплект практичних завдань. 

Для визначення показників мотиваційно-ціннісного та рефлексивно-

оцінного критеріїв було застосовано методи анкетування, бесіди й 

спостереження. Анкетне опитування було використано, оскільки дає змогу 

отримати обширну фактичну інформацію за короткий час, оперативно 

відслідкувати у студентів рівні сформованості мотиваційно-ціннісного й 

рефлексивно-оцінного критеріїв. Складання анкети було здійснено із 

урахуванням вимог до її структури [103; 347; 375], а також до специфіки 

проведення педагогічних досліджень [126; 220; 225]. Зокрема, анкета 

починається зі вступної частини – звернення до респондента – напівзакриті 

запитання спрямовані на введення респондента в конкретну предметну 

область і сприяння продовженню опитування. Для створення атмосфери 

довіри на початку опитування використовувалися типові твердження, що 

демонструють практичну цінність використання ІКТ у професійній 

діяльності (зокрема, ІКТ – помічник у підготовці до занять, ІКТ – засіб 

створення інноваційного простору сучасного вчителя, ІКТ додає уроку рис 

сучасності, ІКТ дає змогу успішно створити єдине інформаційно-освітнє 

середовище «школа-дім» тощо). Основна частина анкети складається з 



 248 

набору запитань, відповіді на які передбачають виконання завдань 

дослідження. Запитання анкети є взаємопов’язаними і частково 

дублюючими за змістом, що дає змогу перевірити достовірність відповідей; 

запитання анкети підібрані так, щоб відповіді на них найточніше 

характеризували досліджувану проблему і давали про неї надійну 

інформацію. Завершальним етапом анкетного опитування є подяка 

респондентам. 

На початку анкетування проведено вступний інструктаж. Студенти 

були ознайомлені з метою проведення опитування, викладачем були надані 

рекомендації щодо заповнення анкети. Методи бесіди й спостереження ми 

використали з тим, щоб уточнити дані анкетного опитування.   

Для визначення рівня сформованості когнітивного та операційно-

діяльнісного критерію було використано метод тестування. При розробці 

завдань і питань ми дотримувалися критеріїв якості методу вимірювання 

[87; 238]:  валідності, об’єктивності, надійності. У відповідності до вимоги 

валідності, завдання були складені таким чином, щоб забезпечити 

можливість виявлення у майбутніх вчителів рівня сформованості 

когнітивного й операційно-діяльнісного компонентів готовності до 

використання ІКТ у професійній діяльності та забезпечити вимірювання всіх 

досліджуваних показників. Вимога об’єктивності забезпечувалася 

процедурою проведення тестування, вимогами до побудови тестів (зокрема, 

наявність у відповідях на питання разом з правильними відповідями 

неправильних), умовами оцінювання (єдині правила оцінювання 

відповідей), аналізу результатів. Було розроблено достатню кількість 

завдань і питань однакової складності, що дало змогу забезпечити 

виконання вимоги надійності.  

З метою перевірки ефективності розробленої моделі підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності упродовж 2012-2018 років було проведено педагогічний 

експеримент на базі Харківського національного педагогічного університету 
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імені Г. С. Сковороди й Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, у 

якому брали участь 22 викладачі й 298 студентів. 

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання 

ІКТ у професійній діяльності, відповідно до розробленої нами моделі 

(представлена у п. 3.2), спирається на опорні дисципліни психолого-

педагогічного, методичного й інформатичного спрямування, які вивчають 

студенти академічних груп факультету початкового навчання Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди і 

факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії. Для перевірки гіпотези було сформовано дві групи 

майбутніх учителів початкової школи – експериментальну (ЕГ) і контрольну 

(КГ). До складу експериментальної групи увійшли 153 студенти 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди, до складу контрольної групи – 145 студентів Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії. 

Для отримання інформації щодо сформованості компонентів 

готовності майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ 

студентам було запропоновано відповісти на запитання анкет, а також 

виконати низку практичних завдань (див. додаток Б, В). При створенні 

анкети та розробці практичних завдань було ураховано, що студенти 

факультету початкового навчання тільки розпочали вивчення психолого-

педагогічних дисциплін, опанування окремим ІКТ-інструментарієм 

відбувалося в шкільному навчанні. У процесі виконання студентами 

практичних завдань увага була приділена дослідженню їх вольової сфери 

(вольові властивості, вольове зусилля або інші вольові прояви). Під час 

спостереження за роботою студентів фіксувалося, зокрема, самостійність 

студента при виконанні запропонованих завдань, його ініціативність, 

намагання студента завершити виконання запропонованих завдань, 

терплячись у подоланні труднощів, реакція на критичні зауваження. 
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Перші питання анкети були спрямовані на з’ясування усвідомлення 

студентами значущості використання ІКТ у професійній діяльності та їх 

умотивованості до використання ІКТ у навчальному процесі як засобу 

реалізації нових можливостей розвитку сучасних дітей. 

Аналіз результатів анкетування засвідчив, що студенти-

першокурсники погоджуються з необхідністю й перспективністю 

використання ІКТ у професійній діяльності, проте переважно не знайомі з 

інноваційними ІКТ-орієнтованими методиками навчання, не усвідомлюють 

повною мірою, зокрема, дидактичний потенціал створення єдиного 

інформаційно-освітнього середовища «школа-дім», утруднюються з 

визначенням місця і ролі електронних освітніх ресурсів навчального 

призначення, соціальних мереж у функціонуванні інформаційно-освітнього 

середовища «школа-дім». Слід відзначити недостатнє розуміння студентами 

термінів, пов’язаних з професійною діяльністю, зокрема, тьютор, 

фасилітатор тощо. Також студенти невпевнені з визначенням ІКТ як засобу 

реалізації нових можливостей розвитку сучасних дітей молодшого 

шкільного віку. Зокрема, 97,38 % студентів експериментальної групи й 

96,55 % студентів контрольної групи вважали, що ІКТ – помічник у 

підготовці до занять, у створенні звітної документації; 94,77 % студентів ЕГ 

і 95,86 % студентів КГ відзначили, що ІКТ є цінним інструментом у 

побудові, розвитку й підтримки особистої мережі соціальних і 

професіональних зв’язків. Проте, лише 49,01 % студентів ЕГ і 50,34 % 

студентів КГ відзначили, що ІКТ – це основа запровадження інноваційних 

методик навчання. Можливість реалізації інтеграційного підходу до 

вивчення шкільних дисциплін засобами ІКТ вважали доцільним 45,75 % і 

47,58 % студентів ЕГ і КГ відповідно. Необхідність створення єдиного 

інформаційно-освітнього середовища «школа-дім» підтримали 35,95 % 

студентів ЕГ і 35,17 % студентів КГ. При цьому створення інноваційного 

простору сучасного вчителя (тьютор, фасилітатор, коуч, супервайзер, 
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ментор) засобами ІКТ вважали можливим 26,14 % студентів ЕГ і 28,26 % 

студентів КГ.  

На питання «Чи вважаєте Ви, що використання ІКТ у навчальному 

процесі є засобом реалізації нових можливостей розвитку сучасних дітей?» 

49,01 % першокурсників ЕГ і 46,09 % студентів КГ відповіли «так». 

Зокрема, 20,26 % студентів ЕГ і 20 % студентів КГ вбачали можливим 

створення  комфортного простору для діяльності дитини засобами ІКТ. 

33,97 % студентів ЕГ і 34,48 % студентів КГ погодились з тим, що 

«використання ІКТ дає змогу поглиблено вивчати навчальний матеріал, 

задовольняючи пізнавальний інтерес дитини». 43,79 % студентів ЕГ і 

44,14 % студентів КГ погодились з тим, що «використання ІКТ дає змогу 

реалізувати режим особливого мотиваційного підходу (наприклад, за 

рахунок привнесення ігрової складової в загальну структуру традиційного 

уроку). Крім того, студентами було додано у коментарях, що використання 

ІКТ дає змогу реалізувати режим особливого мотиваційного підходу за 

рахунок заохочення дитини під час виконання комп’ютерних навчальних 

завдань (бонуси, призи, які надаються програмним засобом за правильно 

виконані завдання). Реалізувати індивідуальний підхід у навчанні засобами 

ІКТ вбачали можливим 42,48 % першокурсників ЕГ і 41,38 % студентів КГ. 

Разом з тим, тільки 18,95 % студентів ЕГ і 21,15 % студентів КГ вважали 

доцільним розширити застосування проектних методик засобами ІКТ. 

18,3 % і 17,24 % студентів експериментальної й контрольної груп відповідно 

погодились з тим, що використання ІКТ дає змогу організувати 

дослідницьку роботу учнів молодшого шкільного віку.  

Для визначення розуміння студентами доцільності системного  

використання ІКТ у початковій школі в анкеті було передбачено низку 

питань, у відповідях на які 19,79 % респондентів (20,26 % в 

експериментальній групі й 19,31 % в контрольній групі) підтримали думку 

про те, що системне використання ІКТ є доцільним через зростання дітей 

молодшого шкільного віку в умовах інформаційної насиченості, у той час як 
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15,43 % студентів (15,69 % в експериментальній групі й 15,17 % в 

контрольній групі) відповіли негативно, а 54,02 % студентів (53,6 % в 

експериментальній групі й 54,45 % в контрольній групі) проявили 

невпевненість. 55,69 % студентів (56,21 % в експериментальній групі й 

55,17 % в контрольній групі) погодились з тим, що сьогодні діти 

дошкільного віку вже добре володіють сучасним новітніми пристроями ІКТ 

і це зумовлює доцільність системного його використання в навчальному 

процесі, у той час як 19,12 % студентів (19,61 % в експериментальній групі 

й 18,62 % в контрольній групі) відповіли негативно, а 21,8 % студентів 

(22,22 % в експериментальній групі й 21,38 % в контрольній групі) проявили 

невпевненість. Погодилися із судженнями про те, що сьогодні змінюється в 

змістовному відношенні феномену спілкування сучасних дітей, з’явилась 

нова форма комунікації – віртуальна – 60,08 % студентів (59,48 % в 

експериментальній групі й 60,69 % в контрольній групі), проте 35,56 % 

опитуваних (35,95 % в експериментальній групі й 35,17 % в контрольній 

групі) висловили невпевненість, 6,7 % студентів (7,19 % в 

експериментальній групі й 6,2 % в контрольній групі) продемонстрували 

незгоду.  

Результати анкетування показали, що студенти-першокурсники 

практично не усвідомлюють значущості формування у нового покоління 

таких видів інтелекту, як емоціонального, візуального. Так, значущість 

формування емоціонального й візуального інтелекту відмітили лише 

12,42 % студентів (12,42 % в експериментальній групі й 12,41 % в 

контрольній групі) і 15,45 % студентів (15,03 % в експериментальній групі й 

15,86 % в контрольній групі) відповідно; у той час як 34,91 % студентів 

(34,64 % в експериментальній групі й 35,17 % в контрольній групі) і 45,35 % 

студентів (43,79 % в експериментальній групі й 46,9 % в контрольній групі) 

відповідно не погодились із цим твердженням; а 55,75% опитуваних 

(54,25 % в експериментальній групі й 57,24 % в контрольній групі) і 47,35 % 

опитуваних (46,41 % в експериментальній групі й 48,28 % в контрольній 
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групі) відповідно виявили невпевненість. Разом з тим, на необхідність 

формування у дітей цифрового інтелекту як фактору, що зумовлює 

доцільність системного використання ІКТ у початковій школі вказали 

48,29 % майбутніх вчителів (47,06 % в експериментальній групі й 48,97 % в 

контрольній групі), не погодились 8,72 % студентів (9,15 % в 

експериментальній групі й 8,28 % в контрольній групі), невпевнені – 47 % 

(46,41 % в експериментальній групі й 47,6 % в контрольній групі). 

Зазначимо, що 37,25 % опитуваних (37,25 % в експериментальній групі й 

37,24 % в контрольній групі) підтримали думку про те, що сьогодні 

необхідно формувати в учнів молодшого шкільного віку уміння критично 

сприймати контент, проте 51,35 % студентів (50,98 % в експериментальній 

групі й 51,72 % в контрольній групі) не впевнені в тому, що це зумовлює 

подальшу успішність учнів у використанні ІКТ, а 12,07 % студентів (12,42 % 

в експериментальній групі й 11,72 % в контрольній групі) взагалі не 

підтримали це твердження.   

Для визначення розуміння студентами їх власної відповідальності за 

використання ІКТ у навчальному процесі як засобу реалізації нових 

можливостей розвитку сучасних дітей було передбачено низку питань, у 

відповідях на які 51,63 % студентів експериментальної групи й 50,34 % 

студентів контрольної групи погодились з тим, що сьогодні особливої 

актуальності набуває розвиток в учнів умінь адекватно реагувати на запити 

часу, адаптуватися до швидко мінливих умов; 53,6 % студентів ЕГ і 55,17 % 

студентів КГ вважають потрібним формувати у підростаючого покоління 

якісно нові уміння ХХІ-століття – ІКТ-уміння. Зокрема, 40,63 % студентів 

(39,87 % в експериментальній групі й 41,38 % в контрольній групі) виділили 

уміння працювати з інформацією (цільовий пошук інформації, її 

оцінювання, аналіз, перетворення, подання, вміння обмінюватися 

інформацією, співпрацювати); уміння безперервно навчатися впродовж 

життя – 27,23 % першокурсників (27,45 % в експериментальній групі й 27 % 

в контрольній групі); уміння програмувати відмітили – 23,47 % студентів 
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(22,88 % в експериментальній групі й 24,14 % в контрольній групі); 

впевнено користуватися текстовим редактором обрали 54,04 % студентів 

(53,6 % в експериментальній групі й 54,48 % в контрольній групі); впевнено 

користуватися графічним редактором – 58,4 % студентів (58,17 % в 

експериментальній групі й 58,62 % в контрольній групі); впевнено 

користуватися редактором презентацій – 47 % студентів (46,41 % в 

експериментальній групі й 47,6 % в контрольній групі); спілкуватися в 

Інтернеті обрали 42,61 % студентів (43,14 % в експериментальній групі й 

42,07 % в контрольній групі). Слід відзначити, що в коментарях студенти 

вказали на важливість формування таких ІКТ-умінь учнів, як уміння 

використовувати персональні ІТ-пристрої, зокрема, планшети.    

Слід звернути увагу, що тільки 10,73 % студентів-першокурсників 

(11,11 % в експериментальній групі й 10,34 % в контрольній групі) виявили 

впевненість в тому, що готові впроваджувати інноваційні методики, 

засновані на використанні ІКТ. 63,1 % студентів (62,1 % в 

експериментальній групі й 64,14 % в контрольній групі) вважають, що 

опанування новітніх ІКТ-орієнтованих педагогічних технологій є фактором 

зростання власної професійної майстерності; 42,95 % студентів – є фактором 

реалізації нових можливостей розвитку сучасних дітей (43,14 % в 

експериментальній групі й 42,76 % в контрольній групі).  

На питання «Чи вважаєте Ви за необхідне знайомитись із світовим 

досвідом використання ІКТ у початковій школі, відбирати продуктивні 

напрацювання та впроваджувати їх у власну педагогічну діяльність?» 

відповіли «так» 83,66 % студентів-першокурсників в експериментальній 

групі й 86,21 % у контрольній. Водночас, на питання «Чи вважаєте Ви за 

необхідне використовувати ресурси мережі Інтернет для підвищення рівня 

готовності до використання ІКТ» відповіли «так» 92,81 % студентів в 

експериментальній групі й 93,1 % у контрольній групі. 

Аналіз відповідей студентів-першокурсників на питання анкети, які 

передбачали оцінювання ними необхідності володіння окремими уміннями 
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для професійної діяльності дозволив побудувати такий рейтинговий список 

значущості за поглядами майбутніх учителів зазначених умінь (за 

спаданням): 

 уміння працювати з новітнім ІКТ-інструментарієм вважають потрібним 

98 % студентів (98,04 % студентів ЕГ й 97,93 % студентів КГ); 

 уміння використовувати медіаресурси в педагогічній діяльності – 94 % 

студентів (92,81 % студентів ЕГ й 95,17 % студентів КГ); 

 уміння адаптувати світовий досвід використання ІКТ в початковій 

школі до власної педагогічної практики – 87,26 % студентів (86,92 % 

студентів ЕГ й 87,6 % студентів КГ); 

 уміння використовувати інноваційні освітні практики у роботі з 

молодшими школярами – 65,1 % (65,36 % ЕГ й 64,83 % КГ); 

 уміння використовувати мобільні додатки навчального призначення 

вважають потрібним 63,12 % студентів (62,1 % ЕГ й 64,14 % КГ); 

 уміння використовувати ІКТ як інструмент формування якісно нових 

умінь підростаючого покоління – 55,33 % студентів-першокурсників 

(51,63 % студентів ЕГ й 51,03 % студентів КГ); 

 уміння організувати ІКТ-орієнтоване освітнє середовище навчання 

молодших учнів – 49,66 % студентів (49,67 % ЕГ й 49,65 % КГ); 

 уміння використовувати ІКТ у навчальному процесі як засобу реалізації 

нових можливостей розвитку сучасної дитини вважають потрібним 

42,62 % студентів (43,14 % студентів ЕГ й 42,1 % студентів КГ); 

 уміння розвивати інтелектуальні якості підростаючого покоління з 

урахуванням особливостей когнітивного розвитку сучасної дитини – 

34,9 % (35,95 % студентів ЕГ й 33,8 % студентів КГ). 

У той же час майбутні вчителі мали самостійно оцінити власні знання 

та вміння щодо використання ІКТ. Встановленню сформованості зазначених 

знань та вмінь студентів було присвячено й спеціальні питання анкети, а 

також запропоновані для виконання практичні завдання. 
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Аналіз результатів анкетування свідчить про невпевненість студентів-

першокурсників щодо причин залучення початкової школи до процесу 

інформатизації навчального процесу останньою. Так, 78,43 % студентів ЕГ і 

76,55 % студентів КГ погодились з тим, що початкова школа у системі 

загальної освіти залучилась до процесу інформатизації навчального процесу 

останньою за причини непогодженості батьків щодо використання ІКТ у 

навчанні молодших школярів; 60,13 % студентів ЕГ і 57,93 % студентів КГ 

обрали застереження медичних працівників щодо негативного впливу 

використання ІКТ на психофізіологічний розвиток учнів молодшого 

шкільного віку; у той час як лише 33,98 % ЕГ і 32,41 % КГ відзначили 

відсутність належного оснащення шкільних кабінетів інформатики; 37,25 % 

і 36,55 % студентів експериментальної й контрольної груп відповідно 

засвідчили неготовність учителів початкової школи до використання ІКТ у 

предметно-професійній діяльності. Разом з тим, тільки 17 % студентів ЕГ і 

15,86 % студентів КГ погодились з тим, що початкова школа у системі 

загальної освіти залучилась до процесу інформатизації навчального процесу 

останньою через нерозробленість комп’ютерно-орієнтованих методичних 

систем навчання базових дисциплін початкової школи.   

Результати анкетування показали, що студенти-першокурсники 

практично не знайомі з особливостями психофізіологічного розвитку 

сучасного підростаючого покоління, які мають бути враховані вчителем 

початкової школи. Так, 91,5 % студентів ЕГ і 91,72 % студентів КГ обрали 

домінування геймових інтересів дітей молодшого шкільного віку, у той час 

як на розвиток кліпового мислення вказали лише 12,42 % і 11,03 % 

студентів експериментальної і контрольної груп відповідно; на розвиток 

трансактивної пам’яті вказали 7,19 % студентів ЕГ і 6,2 % студентів КГ; 

зменшення середньої концентрації уваги відмітили 6,54 % студентів ЕГ і 

5,52 % студентів КГ. Також студенти-першокурсники проявили 

невпевненість щодо вмінь, які є важливими для сучасних дітей та є основою 

для навчання впродовж життя. Так, 58,17 % студентів ЕГ і 58,62 % студентів 
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КГ погодились з тим, що важливими є уміння молодших школярів брати 

активну участь у соціальних мережах, у той час як уміння співпрацювати, 

використовуючи мережні комунікації обрали лише 47,06 % студентів ЕГ і 

46,21 % студентів КГ. 58,82 % студентів ЕГ і 58,62 % студентів КГ вважали 

потрібним уміння учнів приймати участь в онлайнових іграх, у той час, як 

лише 35,29 % студентів ЕГ і 33,8 % студентів КГ вважають важливим 

уміння дітей критично сприймати інформацію. Уміння здійснювати 

цільовий пошук інформації в Інтернеті обрали 51,63 % студентів ЕГ і 

51,03 % студентів КГ, проте уміння володіти прийомами і засобами роботи з 

інформацією обрали лише 28,76 % і 26,9 % студентів ЕГ і КГ відповідно. 

Наступне питання було спрямовано на з’ясування вмінь, що 

визначають стратегію успішної поведінки підростаючого покоління в 

сучасному інформатизованому світі. Більшість студентів обрали уміння 

дотримуватись дітьми правил безпеки в мережі (83 % студентів 

експериментальної групи та 84,83 % студентів контрольної групи). Майже 

половина студентів вибрали уміння максимально розширювати мережу 

соціальних контактів (50,33 % студентів експериментальної групи та 

50,34 % студентів контрольної групи). Цікаво, що тільки 46,41 % студентів 

ЕГ і 46,9 % студентів КГ вважають необхідним формування в учнів умінь 

дотримуватися етики Е-спілкування; 41,17 % студентів ЕГ і 41,38 % 

студентів КГ – уміння сприймати почуття й думки інших учасників 

спілкування, будувати позитивний діалог; 37,25 % студентів ЕГ і 35,86 % 

студентів КГ – уміння розуміти суть і значущість цифрового сліду.  

У студентів викликало невпевненість завдання, де необхідно було 

стисло схарактеризувати інноваційні ІКТ-орієнтовані освітні практики. 

Аналіз результатів показав, що серед студентів є ті, які знають й можуть 

схарактеризувати освітню практику Е-Learning – 52,94 % студентів ЕГ і 

54,48 % студентів КГ. Проте, з наданням характеристики іншим практикам 

були труднощі. Так, M-Learning обрали й змогли надати характеристику 

лише 35,95 % студентів ЕГ і 35,86 % студентів КГ; F-Learning – 15,7 % ЕГ і 
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13,79 % КГ; Blended-learning – 11,76 % ЕГ і 9,66 % КГ; STEM-освіт, 

STEAM-освіта, STREAM-освіта – 8,5 % студентів ЕГ і 8,27 % студентів КГ; 

BYOD-концепцію обрали й надали характеристику – 3,27 % студентів ЕГ і 

3,45 % студентів КГ.     

У студентів викликала невпевненість діяльність, пов’язана з 

необхідністю надати характеристику некомп’ютерним засобам накопичення, 

збереження й систематизації інформації. Серед запропонованих варіантів 

32,03 % студентів експериментальної групи та 32,41 % студентів 

контрольної групи обрали й схарактеризували колаж, як зображення, що 

складається з окремих фотографій, як засіб для подання інформації в 

ілюстративному виді. Кластер обрали й схарактеризували 1,96 % ЕГ і 1,38 % 

КГ як засіб накопичення й збереження інформації. Лепбук і скрепбук не 

були обрані жодним студентом.     

Аналіз статистичного опрацювання отриманих даних показав, що на 

констатувальному етапі експерименту низький рівень сформованості 

мотиваційно-ціннісного компоненту готовності майбутніх учителів до 

використання ІКТ у професійній діяльності виявили 42,8 % студентів КГ та 

41,6 % ЕГ; на середньому рівні – 39,8 % та 40,5 % студентів КГ та ЕГ 

відповідно; достатній рівень відповідно – 14,5 % і 14,2 %; високий рівень 

проявили 3,0 % студентів контрольної групи та 3,7 % студентів 

експериментальної групи. Рівнева характеристика зрізу показників 

когнітивного компоненту готовності майбутнього вчителя початкової школи 

до використання ІКТ у професійній діяльності на констатувальному етапі 

експерименту показала, що на низькому рівні знаходилося 46,9 % студентів 

КГ та 44,4 % студентів ЕГ; на середньому рівні відповідно – 36,0 % КГ і 

36,3 % ЕГ; на достатньому рівні – 12,8% КГ і 14,4 % ЕГ, на високому рівні – 

4,3 % КГ та 4,9 % студентів ЕГ. Низький рівень сформованості операційно-

діяльнісного компоненту зазначеної готовності виявили 45,3 % студентів 

контрольної й 39,7 % студентів експериментальної груп, середній рівень – 

38,9 % КГ і 41,2 % ЕГ; достатній рівень – 12,0 % і 15,0 % студентів 
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відповідно; студентів з високим рівнем сформованості зазначеного 

компоненту 3,9 % КГ і 4,1 % ЕГ. На констатувальному етапі  експерименту 

низький рівень сформованості рефлексивно-оцінного компоненту виявили 

44,8 % студентів КГ й 46,2 % ЕГ; середній рівень – 39,8 % й 33,8 % 

студентів КГ і ЕГ відповідно; достатній рівень – 11,7 % й 14,6 % студентів 

КГ й ЕГ відповідно; високий рівень – 3,7 % й 5,4 % студентів контрольних й 

експериментальних груп. Розподіл студентів контрольних та 

експериментальних груп за рівнями сформованості компонентів готовності 

представлено у таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Розподіл студентів контрольної та експериментальної груп за рівнем 

сформованості компонентів готовності до використання ІКТ на 

констатувальному етапі експерименту 

 

Рівні 

Кількість студентів (у відсотках) 

Компоненти готовності до використання ІКТ 
Мотиваційно-

ціннісний   
Когнітивний  

Операційно-

діяльнісний  

Рефлексивно-

оцінний  

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Низький 42,8 41,8 46,9 44,4 45,6 39,9 44,9 46,4 

Середній 40,0 40,6 35,9 36,6 38,6 41,2 40,0 34,0 

Достатній 14,5 13,7 13,1 13,7 11,7 15,0 11,7 14,4 

Високий 2,7 3,9 4,1 5,3 4,1 3,9 3,4 5,2 

 

За результатами зрізу показників мотиваційно-ціннісного, 

когнітивного, операційно-діяльнсного та рефлексивно-оцінного компонентів 

підготовки майбутнього вчителя до використання ІКТ у професійній 

діяльності нами було здійснено порівняння контрольної та 

експериментальної груп за розподілом інтегрального критерію з метою 

доведення випадковості підбору груп. За результатами обчислення 

інтегрального критерію для кожного студента визначено рівень (низький, 

середній, достатній, високий). Розподіл студентів — майбутніх учителів 



 260 

початкової школи за інтегральним критерієм на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту подано у таблиці (див. таблицю 4.2). 

Таблиця 4.2 

Розподіл студентів контрольної та експериментальної груп за 

інтегральним критерієм 

 

Рівні 
Кількість студентів 

Контрольна група (КГ)  Експериментальна група (ЕГ) 

Низький 65 66 

Середній 56 58 

Достатній 19 22 

Високий 5 7 

Всього: 145 153 

 

Кількість студентів на високому рівні готовності до використання ІКТ 

у професійній діяльності недостатня для застосування критерію узгодження 

Пірсона для дослідження розподілу за чотирма частковими інтервалами. 

Тому для проведення порівняння за допомогою критерію Пірсона потрібно 

поєднати студентів з високим і достатнім значенням інтегрального критерію 

в один частковий інтервал. Одержані таким чином дані емпіричних частот 

наведені у таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3 

Таблиця емпіричних частот розподілу студентів контрольної та 

експериментальної груп за інтегральним критерієм 

 

Рівні 

Кількість студентів 
Контрольна група 

(КГ) 

Експериментальна група 

(ЕГ) 

Низький  65 66 

Середній 56 58 

Достатній та високий 24 29 

Всього: 145 153 

 

Відповідно до припущення про рівномірний розподіл студентів за 

кожним частковим інтервалом між експериментальною та контрольною 
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групами згідно з таблицею емпіричних частот була побудована таблиця 

теоретичних частот (див. таблицю 4.4). 

Таблиця 4.4 

Таблиця теоретичних частот розподілу студентів контрольної та 

експериментальної груп за інтегральним критерієм 

 

Рівні 
Кількість студентів 

Контрольна група (КГ) Експериментальна група (ЕГ) 

Низький  63,9 67,4 

Середній 55,6 58,7 

Достатній та 

високий 25,5 27,0 

 

Обчислення значення критерію Пірсона здійснюємо за формулою 4.1.: 

 

 (4.1.), 

де – значення емпіричних частот з Таблиці 4.6; – значення 

теоретичних частот з Таблиці 4.7; i, j – номери рядків та стовпців 

відповідно. Дані впорядковано в таблиці 4.5.  

Таблиця 4.5 

Таблиця значення критерію Пірсона для даних щодо інтегрального 

показника для контрольної та експериментальної груп  

 

Рівні 

Кількість студентів 

Контрольна група (КГ) 
Експериментальна група 

(ЕГ) 

Низький  0,030112 0,028538 

Середній 0,003003 0,002846 

Достатній та високий 0,126172 0,119575 

Сума: 0,31 

 

За результатами статистичного опрацювання даних констатувального 

етапу педагогічного експерименту за допомогою критерію узгодження 
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Пірсона можна зробити висновок, що за всіма показниками нульова гіпотеза 

(вибірки, що отримані в контрольній та експериментальній групах, належать 

до однієї генеральної сукупності) не може бути відкинутою на користь 

альтернативної гіпотези (вибірки, що отримані в контрольній КГ і 

експериментальній ЕГ групах, не належать до однієї генеральної 

сукупності), оскільки в усіх випадках емпіричне значення критерію Пірсона 

χ2, яке дорівнює 0,31 не перебільшує критичного значення 5,991 [379], яке 

на рівні значущості 0,05 відповідає обраному способу групування даних з 

кількістю ступенів свободи =(3–1)*(2–1) = 2. Отже, статистично значимої 

різниці між контрольною та експериментальною групами не існує. 

 

4.2. Критерії та діагностика сформованості готовності вчителя 

початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій 

 

Для визначення рівня готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ у професійній діяльності розроблено 

критеріально-діагностичний апарат (критерії та показники). 

Необхідною і найважливішою передумовою визначення ефективності 

сформованості готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності є обґрунтування відповідних 

критеріїв і показників сформованості досліджуваної якості.  

Поняття «критерії» (від грец. kriterion – засіб судження, мірило) 

визначається як: «мірило оцінки, думки» [296]; «ознака, на підставі якої 

дається оцінка якого-небудь явища, дії; ознака, взята за основу 

класифікації» [361]. У педагогічній теорії та практиці формулюють загальні 

вимоги до виділення й обґрунтування критеріїв, зокрема, за допомогою 

критеріїв повинні встановлюватись зв’язки між всіма компонентами 

системи, що досліджується; критерії повинні визначатись через ряд 

специфічних ознак, які відображають всі структурні компоненти, а також 
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відображати динаміку вимірюваної якості у часі; критерії повинні 

розкриватися через низку показників, залежно від прояву яких можна 

робити висновки про більший чи менший ступінь вираження даного 

критерію [161; 358; 403].  

З метою ефективного визначення критеріїв сформованості готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності доцільно встановити співвідношення понять «критерій» і 

«показник». У тлумачному словнику термін «показник» визначається як 

ознака чого-небудь; явище або подія, на підставі яких можна робити 

висновки про перебіг якого-небудь процесу; кількісна характеристика 

властивостей процесу [214; 296; 363]. Беручи до уваги сутність «критерію», 

«показник» виступає як співвідношення окремого до загального: кожен 

критерій являє собою групу показників, які якісно й кількісно його 

характеризують [196]. Критерії й показники, які дають змогу оцінити рівень 

підготовки майбутнього учителя початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності ми визначили відповідно структурним компонентам 

готовності (сформульованими і висвітленими у п. 3.1): мотиваційний; 

когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивний (див. таблицю 4.6). 

Основою для визначення критеріїв та показників готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності було обрано критерії й показники оцінювання рівня готовності 

майбутнього вчителя до професійно-педагогічної діяльності, висвітлені в 

роботах Л. Білоусової, С. Криштоф, Н. Олефіренко, Н. Пономарьової, 

Л. Хомич та адаптовані до специфіки нашого дослідження.   
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Таблиця 4.6 

Критерії й показники готовності майбутнього учителя початкової 

школи до використання ІКТ у професійній діяльності  

Критерії Показники 
М

о
т
и

в
а
ц

ій
н

и
й

 

 визнання цінності, важливості формування у підростаючого покоління 

метапредметних ІКТ-умінь; 

 налаштованість на оволодіння методами і засобами формування 

метапредметних ІКТ-умінь у молодших учнів;  

 готовність до подолання труднощів у оволодінні інноваційними 

застосуваннями ІКТ; 

К
о
г
н

іт
и

в
н

и
й

 

 знання особливостей психофізіологічного розвитку учнів початкової 

школи; 

 знання про види метапредметних ІКТ-умінь учнів та етапи їх 

формування; 

 знання методів, форм організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів і засобів, використовуваних для формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів; 

 знання новітнього педагогічного ІКТ-інструментарію вчителя 

початкової школи; 

О
п

ер
а
ц

ій
н

о
- 

д
ія

л
ь

н
іс

н
и

й
 

 уміння застосовувати різні методи і форми організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів з використанням ІКТ; 

 уміння вибирати методи і засоби формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів у відповідності до їх вікового розвитку, досягнутого рівня 

навчально-пізнавальних можливостей і етапу формування; 

 уміння відбирати та опановувати новітній ІКТ-інструментарій для 

використання в освітньому процесі початкової школи; 

Р
еф

л
ек

си
в

- 

н
и

й
 

 здатність адекватно оцінити рівень власної підготовки до 

використання ІКТ; 

 уміння підвищувати рівень власної готовності до використання ІКТ; 

 систематичність ознайомлення з педагогічним досвідом застосування 

ІКТ у початковій школі.  

 

Розкриємо показники зазначених критеріїв та визначимо рівні їх 

сформованості. 

У якості мотиваційного критерію визначено сформованість 

складових мотиваційної сфери студентів згідно з цілями їх підготовки до 

використання ІКТ у професійній діяльності, його ціннісні орієнтації щодо 
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здійснення такої діяльності. Показниками, в яких розкривається зазначений 

критерій, є:  

 визнання цінності, важливості формування у підростаючого покоління 

метапредметних ІКТ-умінь;  

 налаштованість на оволодіння методами і засобами формування 

метапредметних ІКТ-умінь у молодших учнів;  

 готовність до подолання труднощів у оволодінні інноваційними 

застосуваннями ІКТ.  

Установлено чотири рівні готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ у професійній діяльності: високий, достатній, 

середній та низький.  

Для показника визнання цінності, важливості формування у 

підростаючого покоління метапредметних ІКТ-умінь 

високий рівень: студент усвідомлює нові цілі й зміст початкової 

освітньої підготовки учнів, згідно з якими використання ІКТ набуває 

системного характеру, охоплюючи всі види діяльності школяра; глибоко 

усвідомлює необхідність використання ІКТ для реалізації нових 

можливостей розвитку учнів; виявляє переконання у цінності формування 

якісно нових умінь підростаючого покоління – метапредметних ІКТ-умінь; 

визнає використання ІКТ необхідним компонентом його професійної 

діяльності; 

достатній рівень: студент ознайомлений з новими цілями й змістом 

початкової освітньої підготовки учнів; погоджується з важливістю 

використання ІКТ для реалізації нових можливостей розвитку сучасних 

школярів; прагне збагачувати власні знання об’єктивно новою інформацією 

щодо формування якісно нових умінь підростаючого покоління – 

метапредметних ІКТ-умінь; 

середній рівень: студент ознайомлений з новими цілями й змістом 

початкової освітньої підготовки учнів, проте недооцінює важливості 

формування в учнів метапредметних ІКТ-умінь, докладає вольові зусилля, 



 266 

щоб зрозуміти їх цінність для підростаючого покоління; вважає, що 

використання ІКТ надає уроку рис «інноваційності»; 

низький рівень: студент з недовірою ставиться до інноваційного 

використання ІКТ у професійній діяльності, зокрема, як інструменту 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів; виявляє пасивність щодо 

використання ІКТ для реалізації нових можливостей розвитку школярів; 

вважає формування в учнів загальнонавчальних умінь достатнім, що не 

потребує доповнення. 

Для показника налаштованість на оволодіння методами і засобами 

формування метапредметних ІКТ-умінь у молодших учнів 

високий рівень: студент глибоко усвідомлює необхідність оволодіння 

методами і засобами формування метапредметних ІКТ-умінь; виявляє 

активність, ініціативу, самостійність в опануванні світового досвіду 

використання ІКТ у початковій школі, новітнього ІКТ-інструментарію 

вчителя початкової школи, новітніх ІКТ-орієнтованих концепцій навчання; 

достатній рівень: студент визнає необхідність оволодіння методами і 

засобами формування метапредметних ІКТ-умінь; виявляє певний інтерес 

до опанування ІКТ-інструментарію вчителя початкової школи, ІКТ-

орієнтованих концепцій навчання, проте пов’язує таку діяльність з ознакою 

власної «сучасності» або «престижності»; 

середній рівень: студент позитивно ставиться до оволодіння методами 

і засобами формування метапредметних ІКТ-умінь; виявляє певний інтерес 

до ІКТ-інструментарію вчителя початкової школи, ІКТ-орієнтованих 

концепцій навчання, проте пов’язує це з необхідністю скласти екзамен або 

залік; насторожено ставиться до вияву ініціативи і самостійності в 

опануванні новітніми ІКТ-засобами або новітніми ІКТ-орієнтованими 

концепціями навчання; 

низький рівень: у студента відсутній професійний інтерес до 

оволодіння методами і засобами формування метапредметних ІКТ-умінь; 

студент проявляє байдужість до опанування світового досвіду використання 
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ІКТ у початковій школі, новітнього ІКТ-інструментарію вчителя початкової 

школи, ІКТ-орієнтованих концепцій навчання. 

Для показника готовність до подолання труднощів у оволодінні 

інноваційними застосуваннями ІКТ 

високий рівень: студент цілеспрямований у підготовці до 

ознайомлення з перспективними тенденціями розвитку ІКТ, оволодіння 

інноваційними застосуваннями ІКТ у професійній діяльності,  методиками, 

експериментальна апробація яких відбувається в початковій школі; проявляє 

готовність до мобілізації сил для подолання труднощів, готовність 

здійснювати різні спроби у оволодінні інноваційними застосуваннями ІКТ 

для отримання найкращого освітнього результату; прагне до успіху; 

достатній рівень: студент розуміє, що оволодіння інноваційними 

застосуваннями ІКТ є складовою його професійної успішності, виявляє 

інтерес до підготовки до такої діяльності; в більшості доводить розпочату 

роботу до завершення, проте, у разі виникнення труднощів у оволодінні 

інноваційними застосуваннями ІКТ потребує допомоги; 

середній рівень: студент задовольняється запропонованими 

застосуваннями ІКТ у початковій школі, невпевнений в необхідності у 

оволодінні інноваційними застосуваннями ІКТ; не виявляє ініціативи у 

подоланні труднощів у оволодінні інноваційними застосуваннями ІКТ; 

низький рівень: студент намагається уникнути здійснювати різні 

спроби у оволодінні інноваційними застосуваннями ІКТ, намагається 

уникнути витрат зусиль і часу при появі найменших труднощів. 

Визначення рівня сформованості показників мотиваційного критерію 

здійснюється на основі застосування таких методів: анкетування, 

опитування, спостереження. 

Показниками когнітивного критерію є володіння студентами 

знаннями:  

 особливостей психофізіологічного розвитку учнів початкової школи; 

 про види метапредметних ІКТ-умінь учнів та етапи їх формування;  
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 методів, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів і 

засобів, використовуваних для формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів;  

 новітнього педагогічного ІКТ-інструментарію вчителя початкової 

школи. 

Установлено чотири рівні сформованості кожного показника 

когнітивного критерію готовності майбутнього вчителя початкової школи 

до використання ІКТ: високий, достатній, середній і низький. 

Для показника знання особливостей психофізіологічного розвитку 

учнів початкової школи  

високий рівень: студент демонструє знання особливостей 

психофізіологічного розвитку сучасного покоління (когнітивний розвиток 

учнів, організація співпраці із сучасними дітьми молодшого шкільного віку, 

нові якості інтелекту сучасної людини), а також розуміння впливу 

віртуальної комунікації на психічний розвиток підростаючого покоління; 

достатній рівень: студент демонструє знання більшості 

психофізіологічних особливостей дітей нового покоління, може вказати їх 

загальні характеристики; прагне зрозуміти особливості організації співпраці 

із сучасними дітьми; 

середній рівень: студент виявляє розуміння того, що соціалізація 

сучасних учнів проходить в умовах «зростання у цифровому світі»; студент 

усвідомлює, що трансформуються міжособистісні, особистісно-групові й 

особистісно-соціальні стосунки, проте, потребує допомоги у визначенні 

особливостей когнітивної сфери сучасних учнів початкової школи; 

утруднюється із визначенням інтелектуальних якостей підростаючого 

покоління; 

низький рівень: студент не усвідомлює необхідності знання 

особливостей психофізіологічного розвитку сучасного покоління; не 

зіставляє соціалізацію сучасних дітей молодшого шкільного віку, яка 
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проходить в умовах «зростання у цифровому світі», з особливостями їх 

когнітивного розвитку. 

Для показника знання про види метапредметних ІКТ-умінь учнів та 

етапи їх формування 

високий рівень: студент повною мірою демонструє знання видів 

метапредметних ІКТ-умінь учнів (інформаційно-аналітичні, 

інструментальні, поведінкові уміння в цифровому світі,  комунікативні), 

може пояснити їх сутність; аргументує важливість етапного їх формування; 

деталізує й конкретизує метапредметні ІКТ-уміння по їх прояву в рамках 

предметної діяльності; усвідомлює, що на кожному освітньому етапі рівень 

сформованості метапредметних ІКТ-умінь має певну специфіку; 

достатній рівень: студент демонструє знання видів метапредметних 

ІКТ-умінь учнів, проте утруднюється із визначенням їх сутності; 

усвідомлює важливість етапного формування зазначених умінь, проте 

потребує допомоги при визначенні метапредметних ІКТ-умінь по їх прояву 

в рамках предметної діяльності; 

середній рівень: студент має несистематизовані знання видів 

метапредметних ІКТ-умінь учнів; не може аргументовано пояснити 

важливість етапного їх формування; 

низький рівень: студент не знає або має розрізненні знання видів 

метапредметних ІКТ-умінь, не може пояснити їх сутності; демонструє 

нерозуміння етапного їх формування. 

Для показника знання методів, форм організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів і засобів, використовуваних для формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів 

високий рівень: студент повною мірою демонструє знання методів, 

форм організації освітньої діяльності учнів і засобів, використовуваних для 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів. Студент усвідомлює нові 

цільові орієнтири початкової школи і демонструє систематизовані знання 

інноваційних освітніх практик (які враховують потреби й запити сучасних 
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школярів, особливості їх психологічної й когнітивної сфер); визначає 

доцільність різних форм організації освітньої діяльності школярів; знає 

новітні ІКТ-засоби для формування метапредметних ІКТ-умінь учнів, 

дидактичні можливості новітнього високотехнологічного інструментарію 

вчителя початкової школи; 

достатній рівень: студент демонструє знання сукупності методів, форм 

організації освітньої діяльності учнів і засобів, використовуваних для 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів; може пояснити їх 

особливості, проте виявляє невпевненість у їх доборі для формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів на різних етапах; 

середній рівень: студент має несистематизовані знання щодо методів, 

форм організації освітньої діяльності учнів і засобів, використовуваних для 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів; не може аргументовано 

пояснити особливості їх добору для формування метапредметних ІКТ-умінь 

учнів на різних етапах; має труднощі із визначенням ІКТ-засобів для 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів, дидактичних можливостей 

новітнього високотехнологічного інструментарію вчителя початкової 

школи; 

низький рівень: студент має розрізненні знання щодо методів, форм 

організації освітньої діяльності учнів і засобів, використовуваних для 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів.    

Для показника знання новітнього педагогічного ІКТ-інструментарію 

вчителя початкової школи 

високий рівень: студент має систематизовані знання щодо новітнього 

педагогічного ІКТ-інструментарію вчителя початкової школи, знає його 

переваги й обмеження; знає технологічну оснащеність сучасних 

персональних ІТ-пристроїв, функціональні можливості освітніх додатків для 

персональних ІТ-пристроїв, діапазон нових можливостей онлайн-редакторів 

різного спрямування; 
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достатній рівень: студент знає достатню кількість новітнього 

педагогічного ІКТ-інструментарію вчителя початкової школи, проте 

відчуває труднощі із визначенням його особливостей, переваг та обмежень; 

віддає перевагу універсальному ІКТ-інструментарію масового 

використання; 

середній рівень: студент знає певну кількість новітнього педагогічного 

ІКТ-інструментарію вчителя початкової школи, проте не може пояснити 

його дидактичні можливості; відчуває труднощі при визначенні ІКТ-

інструментарію, орієнтованого на формування метапредметних ІКТ-умінь 

учнів; 

низький рівень: студент знає універсальний ІКТ-інструментарій 

масового використання, проте не виявляє розуміння його дидактичних 

можливостей для формування зазначених умінь учнів, або не знайом з 

новітнім педагогічним ІКТ-інструментарієм вчителя початкової школи. 

Для визначення рівня сформованості показників когнітивного 

критерію готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ були використані такі методи: тестування, проведення 

контрольних робіт, аналіз продуктів навчальної діяльності, спостереження. 

Для встановлення кількісного значення рівня сформованості кожного 

показника було використано методику І. Подласого [305]. У відповідності 

до цієї методики текст перевірочних робіт для майбутніх учителів було 

розподілено на окремі частини – інформаційно-змістові складові. При цьому 

значення коефіцієнта рівня знань (k) обчислювалося за формулою (див. 

формулу 4.2): 

N

n
К 

 

 

   (4.2) 

де n – кількість інформаційно-змістових складових, які засвоїв студент, N – 

загальна кількість інформаційно-змістових складових у перевірочній роботі 

для студентів.  
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Для визначення межових значень коефіцієнта рівня знань (k) було 

використано методику В. Беспалька [77]. Тому значення коефіцієнта рівня 

знань не менше за 0,91 (k ≥ 0,91) враховувалося як таке, що, відповідає 

високому рівню сформованості когнітивного критерію; значення 

коефіцієнта рівня знань від 0,76 до 0,9 включно (0,76 ≤ k ≤  0,9) відповідало 

достатньому рівню; значення коефіцієнта рівня знань від 0,75 до 0,61 

включно (0,61 ≤  k ≤  0,75) відповідало середньому рівню й значення 

коефіцієнта рівня знань, що не перебільшувало 0,6 (k ≤  0,6) враховувалося 

як таке, що відповідає низькому рівню сформованості когнітивного 

критерію готовності майбутніх учителів початкової школи до використання 

ІКТ у професійній діяльності. 

Показниками операційно-діяльнісного критерію є сформованість 

умінь:  

 застосовувати різні методи і форми організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів з використанням ІКТ;  

 вибирати методи і засоби формування метапредметних ІКТ-умінь 

учнів у відповідності до їх вікового розвитку, досягнутого рівня 

навчально-пізнавальних можливостей і етапу формування;  

 відбирати та опановувати новітній ІКТ-інструментарій для 

використання в освітньому процесі початкової школи. 

Установлено чотири рівні сформованості кожного показника 

операційно-діяльнісного критерію готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності: високий, 

достатній, середній і низький.  

За показником сформованості уміння застосовувати різні методи і 

форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з використанням ІКТ 

високий рівень: студент уміє застосувати сучасні ефективні методи і 

форми організації освітньої діяльності учнів з використанням ІКТ; володіє 

умінням ефективно використовувати ІКТ в освітньому процесі початкової 

школи, зокрема, як інструмент формування метапредметних ІКТ-умінь 
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учнів; враховує психофізіологічні особливості сучасних молодших 

школярів, наявний рівень їх готовності до використання ІКТ; 

достатній рівень: студент уміє впроваджувати окремі методи і форми 

організації освітньої діяльності учнів з використанням ІКТ; використовує 

ІКТ в освітньому процесі початкової школи, зокрема, як інструмент 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів, проте, потребує допомоги у 

визначенні наявного рівня готовності учнів до використання ІКТ; 

середній рівень: студент потребує допомоги у впровадженні сучасних 

методів і форм організації освітньої діяльності учнів з використанням ІКТ; 

має труднощі з використанням ІКТ в освітньому процесі початкової школи, 

зокрема, як інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь учнів; 

відчуває труднощі при визначенні наявного рівня готовності учнів до 

використання ІКТ; 

низький рівень: студент не володіє уміннями застосовувати методи і 

форми організації освітньої діяльності учнів з використанням ІКТ. 

За показником сформованості уміння вибирати методи і засоби 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів у відповідності до їх вікового 

розвитку, досягнутого рівня навчально-пізнавальних можливостей і етапу 

формування 

високий рівень: студент виявляє самостійність при виборі методів і 

засобів формування метапредметних ІКТ-умінь учнів; ураховує віковий 

розвиток дитини, досягнутий рівень навчально-пізнавальних можливостей; 

вибір методів і засобів здійснює відповідно етапам формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів. Студент виявляє ініціативність у пошуку 

нових методів і засобів; демонструє творчий підхід (застосовує різні методи 

і засоби); 

достатній рівень: студент, як правило, може самостійно вибирати 

методи і засоби формування метапредметних ІКТ-умінь учнів, проте 

потребує допомоги у визначенні методів і засобів у відповідності до 



 274 

вікового розвитку молодших школярів, досягнутого рівня навчально-

пізнавальних можливостей; 

середній рівень: студент потребує допомоги у виборі методів і засобів 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів; потребує допомоги у 

визначенні методів і засобів у відповідності до вікового розвитку учнів, 

досягнутого рівня навчально-пізнавальних можливостей і етапів 

формування метапредметних ІКТ-умінь; не виявляє ініціативу у поповненні 

знань щодо інноваційних методів і засобів формування метапредметних 

ІКТ-умінь учнів; 

низький рівень: студент не володіє умінням вибирати методи і засоби 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів у відповідності до їх вікового 

розвитку, досягнутого рівня навчально-пізнавальних можливостей і етапу 

формування; потребує детального інструктажу при необхідності підвищення 

власної обізнаності із сучасними методами і засобами формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів. 

Для показника, який визначає уміння відбирати та опановувати 

новітній ІКТ-інструментарій для використання в освітньому процесі 

початкової школи 

високий рівень: студент виявляє самостійність при опановуванні 

новітнього ІКТ-інструментарію для використання в освітньому процесі 

початкової школи; ефективно відбирає і завантажує освітні додатки для 

персональних ІТ-пристроїв, використовує їх в освітньому процесі; 

демонструє творчий підхід при організації спільного простору для групової 

комунікації й колективної діяльності; активно використовує онлайн-

редактори різного спрямування; 

достатній рівень: студент, як правило, може самостійно опановувати 

новітній ІКТ-інструментарій для використання в освітньому процесі; 

впевнено користується можливостями онлайн-редакторів різного 

спрямування, проте потребує допомоги при визначенні необхідних додатків 
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для персональних ІТ-пристроїв, утруднюється з організацією спільного 

простору для групової комунікації і колективної діяльності учнів; 

середній рівень: студент намагається скористатися ІКТ-

інструментарієм виключно масового використання; не виявляє ініціативу 

при опануванні новітнього ІКТ-інструментарію та використанні освітніх 

додатків для персональних ІТ-пристроїв; потребує допомоги при 

використанні онлайн-редакторів різного спрямування; 

низький рівень: студент відчуває істотні труднощі при опануванні 

новітнього ІКТ-інструментарію для використання в освітньому процесі 

початкової школи; при необхідності відбору ІКТ-інструментарію не володіє 

методами аналізу для встановлення відповідності ІКТ-інструментарію 

вимогам до програмних засобів, орієнтованих на молодших школярів; 

потребує детального інструктажу при опануванні функціональних 

можливостей освітніх додатків для персональних ІТ-пристроїв, 

можливостей онлайн-редакторів різного спрямування. 

Визначення рівня сформованості показників операційно-діяльнісного 

критерію здійснюється з використанням таких методів: проведення 

контрольних робіт, аналіз продуктів навчальної діяльності (зокрема, 

розроблених STEAM-проектів, STEAM-уроків, дидактичних матеріалів 

щодо організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у мейкер-просторі, 

дидактичних матеріалів щодо використання технології лепбукінгу тощо), 

спостереження. Установлення кількісного значення рівня сформованості 

кожного показника операційно-діяльнісного здійснювалося за методикою 

І. Подласого [305] й оцінено за методикою В. Беспалька [77] способами, 

аналогічними визначенню рівня сформованості показників когнітивного 

критерію.  

Показниками рефлексивного критерію є сформованість:  

 здатності адекватно оцінити рівень власної підготовки до 

використання ІКТ;  

 уміння підвищувати рівень власної готовності до використання ІКТ; 
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 спрямованості на систематичність в ознайомленні з педагогічним 

досвідом застосування ІКТ у початковій школі. 

Установлено чотири рівні сформованості кожного показника 

рефлексивного критерію готовності майбутнього вчителя початкової школи 

до використання ІКТ у професійній діяльності: високий, достатній, середній 

і низький.  

Для показника, що визначає здатність адекватно оцінити рівень 

власної підготовки до використання ІКТ 

високий рівень: студент адекватно оцінює рівень власної підготовки 

до використання ІКТ, виявляє потребу в удосконаленні підготовки щодо 

інноваційного використання ІКТ у професійній діяльності; усвідомлює 

подальші кроки щодо покращення рівня підготовки; підтримує власний 

професійний розвиток і демонструє прагнення до самоосвіти в означеному 

напрямі; 

достатній рівень: студент не може критично оцінити рівень власної 

підготовки до використання ІКТ; усвідомлює потребу в удосконаленні рівня 

підготовки щодо інноваційного використання ІКТ у професійній діяльності 

на сучасному етапі її модернізації, проте не готовий до самостійного 

продовження навчання; 

середній рівень: студент вважає доцільним удосконалювати рівень 

власної підготовки до використання ІКТ, проте намагається уникнути 

зайвих зусиль; не може сформулювати мету і напрямки подальших кроків 

щодо підвищення рівня власної підготовки до використання ІКТ у 

професійній діяльності; 

низький рівень: студент не може об’єктивно оцінити рівень власної 

підготовки до використання ІКТ, вважає її цілком достатньою для 

використання ІКТ у професійній діяльності; не вбачає необхідності 

поповнювати знання й уміння щодо інноваційного використання ІКТ у 

професійній діяльності на сучасному етапі її модернізації.  
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Для показника, що визначає уміння підвищувати рівень власної 

готовності до використання ІКТ 

високий рівень: студент глибоко переконаний у необхідності 

підвищувати рівень власної готовності до використання ІКТ, вважає це 

обов’язковим для набуття професійної майстерності; аналізує новітні світові 

практики використання ІКТ у початковій школі, інноваційні напрями 

використання педагогічного ІКТ-інструментарію, електронні освітні ресурси 

для підтримки використання ІКТ у професійній діяльності, освітні додатки 

для персональних ІТ-пристроїв; аналізує медіаресурси та відбирає їх для 

власної медіатеки; користується медіапідтримкою педагогічної діяльності; 

достатній рівень: студент визнає потребу в підвищенні рівня власної 

готовності до використання ІКТ; періодично аналізує світові практики 

використання ІКТ у початковій школі, проте, потребує допомоги у 

визначенні напрямів використання новітнього ІКТ-інструментарію в 

освітньому процесі; має труднощі у визначенні шляхів використання 

електронних освітніх ресурсів для підтримки використання ІКТ у 

професійній діяльності; визнає потребу в підвищенні власної обізнаності з 

освітніми додатки для персональних ІТ-пристроїв; при цьому іноді виявляє 

ініціативу й творчий підхід до відбору медіаресурсів для власної медіатеки; 

користується медіапідтримкою педагогічної діяльності з метою 

ознайомлення з наявним досвідом; 

середній рівень: студент не впевнений у необхідності систематичного 

підвищення рівня власної готовності до використання ІКТ;  аналізує 

практики використання ІКТ у початковій школі, напрями використання 

педагогічного ІКТ-інструментарію, електронні освітні ресурси для 

підтримки використання ІКТ у професійній діяльності, освітні додатки для 

персональних ІТ-пристроїв, аналізує медіаресурси, проте ініціатива в 

ознайомленні залежить від зовнішніх факторів (необхідність скласти іспит 

тощо); 
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низький рівень: студент демонструє негативне або байдуже ставлення 

до підвищення рівня власної готовності до використання ІКТ. 

Для показника, що визначає систематичність ознайомлення з 

педагогічним досвідом застосування ІКТ у початковій школі 

високий рівень: студент систематично відвідує педагогічні форуми, 

портали методичних об’єднань тощо з метою ознайомлення з наявним 

педагогічним досвідом застосування ІКТ у початковій школі; активно 

приймає участь в роботі Інтернет-конференцій, вебінарів, професійних 

семінарах; бере активну участь в обговореннях досвіду; 

достатній рівень: студент визнає потребу в ознайомлені з наявним 

педагогічним досвідом застосування ІКТ у початковій школі; періодично 

відвідує педагогічні форуми, портали методичних об’єднань для 

ознайомлення з актуальним досвідом застосування ІКТ; виявляє 

епізодичний інтерес до участі в роботі Інтернет-конференцій, вебінарів, 

професійних семінарах; 

середній рівень: студент невпевнений у необхідності систематичного 

ознайомлення з педагогічним досвідом застосування ІКТ у початковій 

школі; відвідує запропоновані педагогічні форуми, портали методичних 

об’єднань, які містять актуальну інформацію, проте не виявляє ініціативи; 

низький рівень: студент негативно ставиться до необхідності 

ознайомлення з педагогічним досвідом використання ІКТ у початковій 

школі; не цікавиться участю в роботі Інтернет-конференцій, вебінарів, 

професійних семінарах і не вбачає потреби в обговоренні досвіду. 

Визначення рівня сформованості показників рефлексивного критерію  

здійснюється на основі застосування таких методів: анкетування, 

опитування, інтерв’ю, спостереження.  
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4.3.  Реалізація розробленої моделі у практиці підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи 

 

Основна мета педагогічного експерименту полягала в перевірці 

ефективності розробленої моделі підготовки майбутнього вчителя  

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності.  

Дослідно-експериментальна робота проводилася протягом усіх років 

навчання студентів-бакалаврів факультету початкового навчання – з 

першого по четвертий курси. Підготовка студентів експериментальних груп 

спиралася на дисципліни психолого-педагогічного, методичного, 

інформатичного спрямування й педагогічну практику. Кожна з вибраних 

дисциплін відігравала певну роль у процесі формування досліджуваної 

готовності майбутніх учителів початкової школи. На базовому етапі 

підготовки, який охоплював перший рік навчання, опорними навчальними 

дисциплінами були дисципліни «Загальні основи педагогіки», «Психологія», 

«Педагогічні інформаційні технології та технології початкової школи» (з 

нормативної частини навчального плану). Основний етап підготовки 

охоплював другий-третій рік навчання та спирався на дисципліни 

педагогічного, інформатичного та методичного спрямування, зокрема, 

«Дидактика» з нормативної частини навчального плану, «Інноваційні 

застосування ІКТ у початковій школі». Продуктивно-коригувальний етап 

охоплював четвертий рік навчання й спирався на дисципліну 

інформатичного спрямування – «Педагогічні інформаційні технології та 

технології початкової школи», яка входять до нормативної частини 

навчального плану та педагогічну практику.  

Реалізація кожного етапу розробленої моделі передбачала здійснення 

різноманітних заходів, спрямованих на формування мотиваційно-

ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного й рефлексивно-оцінного 

компонентів готовності майбутнього вчителя до використання ІКТ. Стисло 

схарактеризуємо сутність зазначених заходів. 
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Для формування мотиваційно-ціннісного компоненту проводилася 

роз’яснювальна робота зі студентами стосовно перспективності використання 

ІКТ як засобу реалізації нових можливостей розвитку сучасних дітей 

молодшого шкільного віку, соціалізація яких проходить в «цифровому світі»; 

особливості когнітивного розвитку сучасного підростаючого покоління, 

особливості організації співпраці з ними, впливу віртуальної комунікації на 

психічний розвиток дитини; цінності й важливості формування у нового 

покоління якісно нових умінь людини ХХІ-століття – універсальних, 

орієнтованих на саморозвиток і самовдосконалення особистості, на 

забезпечення її успішності в подальшому навчанні й життєдіяльності в 

інформатизованому суспільстві; впливу інформатизації освіти на 

професійну діяльність учителя; необхідності ґрунтовної підготовки щодо 

оволодіння інноваційними ІКТ-орієнтованими освітніми практиками, 

новітнім високотехнологічним інструментарієм вчителя початкової школи, 

як фактору зростання власної професійної майстерності тощо.  

Формуванню мотиваційно-ціннісного компоненту готовності також 

сприяло цілеспрямоване використання в освітньому процесі матеріалів щодо 

світового досвіду використання ІКТ у початковій школі, новітнього ІКТ-

інструментарію вчителя початкової школи, новітніх ІКТ-орієнтованих 

концепцій навчання. Крім того, з метою формування мотиваційно-

ціннісного компоненту досліджуваної готовності студенти активно 

залучалися до вивчення досвіду вчителів початкової школи щодо 

інноваційного застосування ІКТ у початковій школі. Крім того, на 

формування мотиваційно-ціннісного компоненту впливали організаційні 

заходи, які супроводжували виконання кожного завдання (наприклад, 

виконання студентами самостійного завдання зі створення STEАM-проекту, 

проектування STEАM-уроку тощо) – надавалися необхідні інструкції щодо 

мети і процесу виконання завдань, визначався обсяг роботи, яку потрібно 

виконати, надавалася система критеріїв для оцінювання результатів 

виконання завдань студентами; пропонувалася допомога. Незважаючи на 
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постійний супровід студентів при виконанні завдань з боку викладача, 

навчання було побудовано таким чином, щоб майбутні вчителі  мали змогу 

самостійно долати труднощі, виявляти ініціативу (зокрема, у доборі ІКТ-

інструментарію для забезпечення роботи школярів, розробки завдань за 

різними предметними спрямуваннями тощо), висловлювати власне бачення 

розв’язання проблемних питань.  

Для формування когнітивного компоненту готовності майбутніх 

учителів початкової школи до використання ІКТ освітній процес було 

забезпечено необхідними дидактичними засобами – навчально-методичні 

посібники (друковані й електронні), матеріали лекційних занять, навчально-

методичні матеріали до викладу тем; навчально-методичне забезпечення 

майстер-класів; авторські презентації, необхідні електронні навчально-

методичні ресурси тощо. Формуванню когнітивного компоненту готовності 

сприяло широке залучення студентів до обговорення проблемних питань 

педагогічно доцільного використання ІКТ у професійній діяльності на 

сучасному етапі її модернізації, до активної пошукової й наукової 

діяльності. Студенти факультету початкового навчання аналізували 

психолого-педагогічну, методичну, спеціальну літературу; готували 

доповіді та реферати; виконували науково-дослідницькі завдання; 

висвітлювали результати власних досліджень у фахових наукових виданнях. 

Рівень засвоєння матеріалу систематично перевірявся, діагностувалися 

труднощі у його засвоєнні, що дало змогу вчасно відкоригувати зміст 

навчальних занять, приділити більшу увагу складним моментам.  

Формуванню операційно-діяльнісного компоненту готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ сприяв підбір 

практичних завдань, які були наближеними до умов сучасного освітнього 

процесу або випереджували потреби шкільної практики; передбачали певну 

свободу дій студента і одночасно надавали можливості вибору (зокрема, 

ІКТ-інструментарію, використовуваного для формування метапредметних 

ІКТ-умінь учнів тощо); ураховували як інтереси студента, наявний рівень 
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його знань, так і перспективні напрямки використання ІКТ в початковій 

школі. Звернемо увагу, що запропоновані завдання поступово 

ускладнювалися, базувалися на раніше сформованих знаннях й уміннях і 

стосувалися, зокрема, розробки навчально-методичних матеріалів, зокрема, 

STEАM-проектів тощо. Для формування у студентів операційно-

діяльнісного компоненту досліджуваної готовності під час педагогічної 

практики їм надавалась можливість застосувати власні напрацювання 

(зокрема, STEАM-розробки тощо) в реальних умовах освітнього процесу 

початкової школи, що надавало підготовці особливої значущості та 

обумовлювало надзвичайно відповідальне ставлення студентів до виконання 

запропонованих їм завдань.  

Заходи, спрямовані на формування рефлексивно-оцінного компоненту 

готовності, передбачали залучення студентів до оцінювання рівня власної 

підготовки до використання ІКТ, ознайомлення з педагогічним досвідом 

застосування ІКТ у початковій школі. Студенти брали участь в роботі 

педагогічних конференцій, приймали участь у вебінарах, на яких 

обговорювалися питання ефективного використання ІКТ у професійній 

діяльності вчителя початкової школи на сучасному етапі її модернізації, а 

також інноваційних напрямів застосування ІКТ. Формуванню здатності до 

рефлексії сприяло залучення майбутніх вчителів до обговорення в рамках 

академічної групи успішності створення власних навчально-методичних 

розробок і розробок інших студентів (зокрема, вдалості обраних методів і 

засобів формування метапредметних ІКТ-умінь молодших учнів; 

доцільності обраного ІКТ-інструментарію, використовуваного для 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів тощо).  

Розглянемо детальніше реалізовані заходи і зазначимо, що наприкінці 

кожного етапу було проведено вимірювання рівня готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності. 

Результати вимірювань та їх аналіз буде наведено у наступному розділі.  
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Реалізація базового етапу моделі формування готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності. 

Метою базового етапу було формування опорних психолого-

педагогічних, інформатичних знань й умінь студентів, необхідних для 

використання ІКТ у початковій школі; закладання в студентів інтересу до 

виконання педагогічної діяльності в означено напрямі. Завдання базового 

етапу було спрямовано на формування мотиваційно-ціннісного, 

когнітивного, операційно-діяльнісного компонентів готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до використання ІКТ. 

У рамках навчальної дисципліни «Загальні основи педагогіки» 

студенти здійснили розгляд перспективних напрямів використання ІКТ у 

професійній діяльності. Для забезпечення відповідної підготовки студентів 

зміст курсу «Загальні основи педагогіки» було розширено темою 

«Використання ІКТ у розрізі завдань Нової української школи». Для 

свідомого розуміння студентами значущості проблеми використання ІКТ як 

складової професійної діяльності важливе значення мало вивчення світового 

досвіду використання ІКТ в початковій школі, а також історії, етапів, 

перспективних напрямів використання ІКТ у вітчизняній початковій школі. 

Студенти були ознайомлені з причинами, які утруднювали чи 

унеможливлювали впровадження ІКТ в початкову школу, й тим, як 

долалися ці труднощі. У процесі навчання студенти залучалися до створення 

розгорнутих хронологічних таблиць щодо історії інформатизації початкової 

освіти.  

Для формування готовності майбутніх вчителів початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності важливо було сформувати у 

студентів розуміння впливу інформатизації освіти на професійну діяльність 

вчителя. Майбутній фахівець має бути готовим до впровадження інновацій у  

професійну діяльність, зокрема, до організації навчального процесу як 

педагогічної взаємодії, що спрямована на розвиток особистості школяра, 
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його підготовку до розв’язання завдань життєтворчості. Новітні 

спрямування діяльності педагога знайшли відображення у специфічних 

термінах, таких як, зокрема, тьютор, коуч, ментор, фасилітатор та інші. Для 

з’ясування сутності змін у професії вчителя студентам було запропоновано 

виконати практичні завдання на аналіз зазначених термінів, встановлення 

характерних новацій у діяльності вчителя тощо (див. додаток Г).  

Звернемо увагу, що у процесі експериментального дослідження було 

скориговано зміст розглядуваної теми навчальної дисципліни «Загальні 

основи педагогіки», у відповідності з Концепцією Нової української школи і 

Концепцією розвитку педагогічної освіти.  

Орієнтація на системне упровадження ІКТ в шкільну практику 

стимулювала якісні зміни у підготовці майбутніх вчителів початкової школи 

до педагогічної діяльності в означеному напрямі. Для забезпечення 

відповідної підготовки майбутніх учителів до використання ІКТ у 

професійній діяльності на сучасному етапі її модернізації зміст теми 

«Використання ІКТ у розрізі завдань Нової української школи» було 

розширено шляхом поглиблення в теоретичній і практичній частині 

відповідними відомостями та завданнями, зокрема, ознайомлення з місцем і 

роллю, які відводяться ІКТ у концепції Нової української школи (з тим, що 

наскрізне запровадження ІКТ в освітній галузі переходить від одноразових 

проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності школяра, 

таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні 

компетентності), з орієнтацією Нової української школи на розвиток якісно 

нових умінь підростаючого покоління.  

Зважаючи на те, що психічний і особистісний розвиток дитини 

зумовлюється особливістю соціальної ситуації розвитку, зокрема, 

зростанням в технологічно насиченому середовищі, важливим є врахування 

відмінностей розвитку нового покоління, особливо у діяльності вчителя 

початкової школи. Для забезпечення відповідної підготовки студентів було 

розширено зміст навчального курсу «Психологія» темою 
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«Психофізіологічні особливості дітей нового покоління», присвячена 

висвітленню таких питань, як: психологічна характеристика поколінь 

народжених у цифрову епоху; особливості когнітивної сфери сучасних учнів 

початкової школи (кліпове мислення тощо); вплив інформатизованого 

середовища на трансформацію міжособистісних стосунків. 

У рамках вивчення теми «Психофізіологічні особливості дітей нового 

покоління» особлива увага зверталась на те, що саме вчитель початкової 

школи зустрічає нове покоління дітей. Важливо було акцентувати увагу 

студентів на тому, наскільки суттєвими виявились зміни, що відбуваються 

сьогодні у розвитку підростаючого покоління в умовах їх дорослішання в 

цифровому світі. Студенти були ознайомлені з тим, як змінюються 

психологічні характеристики дитини, яка зростає в технологічно 

насиченому середовищі. Так, наприклад, сучасні діти вже у дошкільному 

віці навчаються природно сприймати й опрацьовувати за допомогою ІТ-

пристроїв (часто власних) значні обсяги нової інформації. 

Увага була приділена аналізу якостей підростаючого «цифрового» 

покоління, адже це діти нової формації, для них стандартні методи навчання 

втрачають свою дієвість. Зі студентами була обговорена необхідність 

вибору нового стилю навчання, що підкреслюється психологами [356], які 

наполягають на тому, що специфіка навчання «цифрового покоління», з 

одного боку, зумовлена викликами сучасності й зростанням дітей в 

інформатизованому оточенні, а з іншого – повинна нівелювати специфічні 

риси його представників. Студентами було підготовлено доповіді на задану 

тему, зокрема, присвячені розкриттю: психологічних особливостей 

когнітивного розвитку сучасної дитини; впливу віртуальної комунікації на 

психічний розвиток дитини; особливостей організації співпраці із 

сучасними дітьми тощо. Крім того, студентам було запропоновано 

розробити: порівняльну таблицю «Психологічна характеристика цифрових 

поколінь», що дозволило дослідити тенденцію змін нових поколінь, 

спричинених усе більш глибоким проникненням новітніх ІТ-технологій у 
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життя людини (див. таблиця 4.7); таблицю-довідник «Якості інтелекту 

сучасної людини» (див. таблиця 4.8); таблицю «Особливості когнітивної 

сфери сучасних учнів» (див. таблиця 4.9); таблицю «Групи ризику», що 

дозволило дослідити важливі умови безпеки учнів у віртуальному світі (див. 

таблиця 4.10). 

Таблиця 4.7 

 Психологічна характеристика теорії поколінь (для виконання завдання студентами) 

Типи поколінь Характеристика /Цінності  

1963-1982 роки народження 

Покоління Х  

1982-2000 роки народження 

Покоління Y  

2000-2012 роки народження 

Покоління Z  

2012 – по сьогоднішній день 

Покоління Альфа   

 

Таблиця 4.8 

Якості інтелекту сучасної людини» (для виконання завдання студентами) 

 Інтелект 

Емоційний Візуальний Цифровий 

Сутність поняття    

Що визначає    

Як сформувати / розвинути    

Рівень прояву / розвитку    

Діагностика / тестування    

 

Таблиця 4.9 

Особливості когнітивної сфери сучасних учнів (для виконання завдання студентами) 

 Визначення Позитивне Негативне 

Кліпове мислення    

Трансактивна пам’ять    

Мобільність    

Зниження середньої тривалості 

концентрації уваги 

   

 

 

Таблиця 4.10 

 Групи ризику (для виконання завдання студентами) 

Групи Характеристика  

Контентні  

Комунікаційні   

Споживчі  

Технічні  

 



 287 

Формування готовності майбутнього вчителя до використання ІКТ 

потребує ґрунтовної інформатичної підготовки, й опорною дисципліною на 

першому році навчання виступив курс «Педагогічні інформаційні технології 

та технології початкової школи», який заклав засади подальшого успішного 

використання педагогічних інформаційних технологій, розрахованих на 

учнів молодшого шкільного віку. 

Для забезпечення відповідної підготовки майбутнього вчителя 

програма курсу «Педагогічні інформаційні технології та технології 

початкової школи» була доповнена модулем «ІКТ-інструментарій сучасного 

вчителя» (див. додаток Д). Особливу увагу приділялося розкриттю нових 

дидактичних можливостей сучасних персональних ІТ-пристроїв, 

висвітленню зручностей, які надаються за рахунок використання онлайн 

інструментів, ознайомленню із засобами організації спільного простору для 

групової комунікації й колективної діяльності, проведення поточного 

тестування тощо.   

З метою ознайомлення з функціональними можливостями освітніх 

додатків студентам було запропоновано підготувати таблицю-перелік 

додатків (за характерними відмінностями додатків, розкриттям їх 

функціональних можливостей), які можна використати у навчанні 

молодших школярів. Усі практичні завдання для студентів були підібрані з 

урахуванням майбутньої професійної діяльності та стосувалися визначення 

студентами ролі й місця освітніх додатків у системі інноваційних засобів 

навчання, які можуть знадобитися у навчанні молодших школярів. Студенти 

були ознайомлені з такими додатками, як «Expeditions», «Google Arts & 

Culture», «Google Trips», «Google Карти», «Google Презентації», 

«Фотосканер от Google Фото», «Candy Camera», «PicsArt Photo Studio», 

«Google Рукописний ввід» тощо й залучені до практичних завдань, які 

сприяли оволодінню функціональними можливостями цих додатків. Так, 

наприклад, майбутні вчителі опанували основи роботи з додатком «Google 

Goggles», що реалізує візуальний пошук об’єктів та надає можливості 
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пізнання оточуючого світу завдяки функції розпізнавання будь-яких 

об’єктів через камеру пристрою в реальному часі (розпізнання пам’ятків 

архітектури, переклад тексту з фотографії на різні мови та багато іншого). За 

результатами було проведено обговорення переваг і недоліків 

запропонованих додатків, їх обмежень у навчанні молодших школярів, 

діапазону функціональних можливостей для роботи з різними видами 

інформації, зручності роботи з додатком.  

Майбутніми вчителями було розглянуто застосування в практиці 

навчання учнів молодшого шкільного віку таких можливостей освітніх 

додатків як доповнена реальність. Так, на практичних заняттях студенти 

навчилися використовувати, зокрема: 

 доповнену реальність, яка базується на маркерах (виокремлення 

віртуального об’єкту з реального світу, наприклад, QR-код); 

 безмаркерну доповнену реальність (використання системи 

позиціонування – GPS, наприклад, встановлення місця перебування). 

У навчанні дітей молодшого шкільного віку використання таких 

інноваційних засобів навчання знаходить відображення, зокрема, при 

укладанні маршруту (користуючись схематичним планом, малюнками, фото, 

відео) або при необхідності описати віртуальну подорож до об’єктів 

культурної спадщини рідного краю, України тощо. Використання 

можливостей доповненої реальності значно розширює оглядовість; 

уможливлює детальне порівняння різних об’єктів, зокрема, культурної 

спадщини рідного краю, з можливістю деталізації; надає можливості 

панорамного 3D перегляду різних об’єктів тощо. Крім того, миттєва 

фіксація даних, етапів (динаміки) роботи за допомогою створення 

послідовних скріншотів дисплея або послідовностей кадрів, кадрування 

скриншоту, додавання тексту, графіки дає змогу легко компонувати 

інформацію, ділитися результатами в реальному часі. 

 Для формування готовності майбутніх учителів до використання ІКТ 

у професійній діяльності важливо було сформувати у студентів базові 
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технологічні уміння здійснювати пошук додатків, відбирати серед значної їх 

кількості такі, які доцільно використовувати в освітньому процесі 

початкової школи. Значна увага приділялась ознайомленню студентів з 

правилами безпечного завантаження додатків, їх налаштування, 

використання. Так, студенти були ознайомлені з принципами відбору 

додатків, зокрема, технологічні характеристики додатка, легкість 

використання, позитивний досвід користувачів, безпека завантаження тощо. 

Студенти ознайомилися із значною кількістю освітніх додатків, які 

можуть бути використані на уроках та позаурочній діяльності в початковій 

школі, навчилися визначати функціональні можливості додатків, вибирати із 

широкого спектру додатків саме такі, що дозволяють провести навчальні 

дослідження у початковій школі. Особливий інтерес становлять 

дослідницькі інструменти, такі як вбудовані датчики персональних ІТ-

пристроїв: датчики руху (акселерометр і гіроскоп), датчики положення (3D, 

GPS, компас), датчики навколишніх умов (датчик температури, освітленості, 

звуку тощо). Наприклад, датчик руху (акселерометр) дозволяє виміряти 

прискорення одночасно в трьох площинах (уздовж осей X, Y, Z). 

Відповідний додаток, зокрема, «Sleep Cycle alarm clock» (play.google.com) 

реагує на рухи людини під час сну й дає змогу визначити фази сну, 

зафіксувати схематично дані в додатку та включити будильник у найбільш 

комфортний для пробудження час (протягом заданого 30-хвилинного 

інтервалу часу). Датчик положення (GPS) дозволяє не лише визначити місце 

перебування в реальному часі, але й знайти поблизу цікаві пам’ятки, 

архітектурні споруди, надати детальну інформацію про пам’ятки та 

прокласти маршрут. Студенти дізналися, що використання таких 

віртуальних карт у роботі з молодшими школярами дозволяє, зокрема, 

розширити способи представлення інформації (користуючись відображеним 

онлайн схематичним планом) при укладанні маршрутів прогулянок у межах 

свого населеного пункту тощо. Розмаїття освітніх додатків, їх потужні 

функціональні можливості дозволили продемонструвати різні шляхи 
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використання персональних ІТ-пристроїв, розглянути й оцінити доцільність 

застосування тих чи інших додатків на різних дисциплінах початкової 

школи. Важливо, що ознайомлення з функціональними можливостями 

освітніх додатків для ІТ-пристроїв дозволило студентам у подальшому 

спиратися на ці знання при вивченні дисциплін методичного циклу.  

Опанування модуля «ІКТ-інструментарій сучасного вчителя» також 

передбачало ознайомлення студентів із сучасними онлайн-редакторами 

різного спрямування та формування умінь відстеження їх появи. З цією 

метою студенти виконували низку завдань, зокрема, готувати таблицю-

перелік онлайн-редакторів (презентацій, відео, карт знань, кластерів, схем 

тощо) за характеристиками редактору та його функціональними 

можливостями, які можуть бути використані у майбутній професійній 

діяльності. У рамках зазначеного модуля студенти вчилися створювати за 

допомогою онлайн-редакторів, зокрема, карти знань (наприклад, наукова 

класифікація: живих організмів, історичних подій тощо), кластери 

(наприклад, склад слова тощо), презентації тощо. У ході виконання завдань 

студенти усвідомили, що, наприклад, використання кластерів у поданні 

інформації дозволяє сфокусувати увагу школярів на ключовій ідеї, 

структуровано подати матеріал, ефективно представити (візуалізувати) 

цілісність проблеми шляхом встановлення міжпредметних зв’язків. 

Студенти-першокурсники були ознайомлені з правилами побудови 

кластерів, зокрема: генерування ідеї; структурування інформації (даних); 

розробка концепції побудови кластера; фокусування центрального поняття 

(об’єкту дослідження); формування зв’язків з поняттям – розробка 

структури кластера. При створенні кластерів важливим було також 

сформувати уміння редагувати кластер користуючись різними варіантами 

дизайну графічних елементів (оформлення кольором, додавання іконок 

тощо); зберігати кластер в різних форматах (jpeg, pdf, html); експортувати 

кластер в MS Word і MS PowerPoint; працювати спільно, в команді, при 

створенні кластеру, проводити аналіз результатів. 
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Важливою складовою в інформатичній підготовці майбутнього 

вчителя початкової школи є отримання досвіду групової комунікації й 

колективної діяльності. З цією метою за допомогою сервісів від «Google» 

було створено єдине ІКТ-орієнтоване інформаційно-освітнє середовище 

навчання студентів [189], в межах якого створювались завдання, 

організовувались письмові роботи, обговорення в реальному часі, студенти 

мали змогу обмінюватись один з одним навчальними матеріалами тощо. 

Організація єдиного ІКТ-орієнтованого інформаційно-освітнього 

середовища навчання студентів дозволило на практиці показати майбутнім 

вчителям використання нових можливостей ІКТ в процесі навчання, 

зокрема, функція «сортування» робіт, які було переглянуто, оцінено 

викладачем; автоматичне поширення індивідуальних копій розроблених 

навчальних завдань, зокрема, за допомогою Google Docs; надання 

коментарів під час розв’язання запропонованих завдань; оновлення списку 

виконаних робіт в реальному часі (що дозволяє перевірити роботу у зручний 

для викладача час, поставити відповідну оцінку, яка автоматично 

повідомляється студентові або надання коментарів); обмеження доступу (у 

разі необхідності) до певної інформації або виокремлення блоку актуальних 

для сприйманням знань; збереження документів у структурованому вигляді 

в каталогах на Google-диску (що виключає ситуацію втрати навчальних 

робіт або власних напрацювань).  

Реалізація основного етапу моделі формування готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності. 

Заходи, запроваджені на основному етапі розробленої моделі, були 

спрямовані на те, щоб студенти оволоділи знаннями, необхідними для 

використання ІКТ як інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь 

учнів; на розвиток мотивації студентів щодо формування таких умінь учнів; 

на розвиток ініціативності у використанні різних ІКТ-інструментів. На 

основному етапі підготовки майбутнього вчителя початкової школи 
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забезпечувався подальший розвиток когнітивної та операційно-діяльнісної 

складових його готовності до роботи в означеному напрямі, а саме: 

 набуття знань про інноваційний напрям застосування ІКТ у 

професійній діяльності, зокрема, як інструмент формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів; 

 опанування знань видів метапредметних ІКТ-умінь, етапів, методів і 

засобів їх формування;  

 опанування знань функціональних можливостей персональних ІТ-

пристроїв, медіаресурсів, орієнтованих на формування відповідних умінь.  

У той же час, оскільки використання ІКТ переходить у площину 

майбутньої професійної діяльності, то відбувається й розвиток мотиваційної 

складової, розпочинається формування рефлексивно-оцінної складової 

готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ. 

Мотиваційній складовій було приділено увагу для того, щоб студенти 

усвідомили, що без оволодіння інноваційними напрямами застосування ІКТ 

у початковій школі не можлива модернізація навчального процесу, 

професійне зростання вчителя початкової школи. Щодо рефлексивно-

оцінної складової, зверталась увага студентів на формування умінь 

самоаналізу готовності до використання ІКТ в професійній діяльності у 

відповідності до вимог сучасності. 

Опорними дисциплінами на основному етапі виступають «Дидактика» і 

спеціально розроблена дисципліна «Інноваційні застосування ІКТ у 

початковій школі», який вивчався протягом тривалого часу (другий-третій 

навчальні роки). У процесі вивчення дисципліни «Дидактика» студенти 

були ознайомлені з особливостями організації навчального процесу в 

початковій школі, специфікою навчання й викладання, новими технологіями 

й підходами до реалізації процесу навчання. Тема «Новітні ІКТ-орієнтовані 

концепції навчання», уведена до курсу «Дидактика», була спрямована на 

ознайомлення майбутніх учителів з такими інноваційними напрямами 

діяльності вчителя початкової школи, як створення ІКТ-орієнтованого 



 293 

інформаційно-освітнього середовища навчання, що уможливлює інші 

підходи до організації освітнього процесу у відповідності до завдань 

реформування вітчизняної освіти. У рамка зазначеної теми студенти були 

ознайомлені з впливом новітнього інформаційно-освітнього середовища 

навчання на підходи до навчання та методи організації освітнього процесу. 

Новітні ІКТ-орієнтовані концепції навчання відобразились у появі таких 

концепцій, як Е-Learning, STEM-освіта тощо. Студенти були залучені до 

визначення особливостей реалізації цих концепцій в початковій школі; до 

обговорення ролі вчителя в реалізації зазначених інноваційних концепцій 

навчання. Було показано, що створення ІКТ-орієнтованого середовища 

навчання учнів дає змогу застосовувати різні підходи до навчання. Крім 

того, було розроблено тематику індивідуально-дослідних завдань для 

студентів, які залучили їх до дослідження історичного аспекту 

запровадження інноваційних концепцій навчання в початкову школу; 

особливостей підготовки та проведення уроку з використанням таких 

концепцій; функцій єдиного ІКТ-орієнтованого середовища навчання та 

його складових; способів створення такого середовища навчання для 

молодших учнів та організації їх діяльності у цьому середовищі. 

У рамках дисципліни «Дидактика» студенти вивчали особливості 

організації освітньої діяльності учнів з використанням середовища «Google 

Клас». Студенти дізналися, що Клас може працювати в режимі офлайн, на 

мобільних пристроях (додаток на Google Play) тощо. Зі студентами було  

розглянуто можливості віртуальних кабінетів вчителя (персональний веб-

сайт), блогів і відповідних інструментальних засобів їх створення для 

організації освітнього середовища навчання дітей «школа-дім». Також 

студентам було запропоновано скласти тлумачну таблицю-довідник 

термінів, порівняти їх, знайти спільне й відмінне (див. таблицю 4.11). 

Скласти порівняльну таблицю «Способи взаємодії вчителя та учнів у 

процесі реалізації інноваційних ІКТ-орієнтованих методик навчання» (див. 

таблицю 4.12). 
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Таблиця 4.11 

Термін Характеристика 

STEM-освіт   

Е-Learning  

M-Learning  

ВYOD  

Blended-learning  

F-Learning  

 

Таблиця 4.12 

Способи взаємодії вчителя та учнів у процесі реалізації інноваційних ІКТ-

орієнтованих методик навчання (для виконання завдання студентами) 

Діяльність учнів Діяльність педагога 

STEM 

  

Е-Learning 

  

M-Learning 

  

ВYOD 

  

Blended-learning 

  

F-Learning 

 

Крім того, студенти складали таблицю-перелік функцій інформаційно-

освітнього середовища навчання «школа-дім» (див. таблиця 4.13), а також 

таблицю-перелік ІКТ-інструментарію, що надає змоги створити таке 

середовище (див. таблиця 4.14). 

Таблиця 4.13 
ІКТ-орієнтоване середовища навчання «школа-дім» (для виконання завдання 

студентами) 

Функція Характеристика  

Інформаційна  
Комунікативна  

Контрольно-аналітична  
Розвивальна / Творча  

Інноваційна  

 

Таблиця 4.14 

Інструментарій  Характеристика  

Середовище Google Клас  

Google документи  

LearningApps  
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У процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ особлива увага була приділена розкриттю 

значущості формування метапредметних ІКТ-умінь школярів. Така 

діяльність потребує знання: 

сутності й видів метапредметних ІКТ-умінь учнів (інформаційно-

аналітичні, інструментальні, поведінкові вміння в цифровому світі, 

комунікативні), умінь етапного їх формування (пропедевтичний, 

практичний, перспективний етапи);  

володіння методами і засобів, використовуваних для формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів;  

знання функціональних можливостей ІКТ-інструментарію, 

використовуваного для формування метапредметних ІКТ-умінь школярів; 

уміння застосовувати інноваційні ІКТ-орієнтовані методики навчання.  

Саме на основному етапі підготовки студентів експериментальних 

груп було запроваджено спеціально розроблена дисципліна «Інноваційні 

застосування ІКТ у початковій школі». Було розроблено навчальну 

програму дисципліни, де визначено її мету, завдання, зміст, структуру, 

тематику лекційних, практичних, лабораторних занять, завдання для 

самостійної роботи та інше (див. додаток Ж).  

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні застосування 

ІКТ у початковій школі» було сприяння набуттю студентами знань, 

формування їх вмінь використовувати ІКТ як інструменту формування 

метапредметних ІКТ-умінь школярів.  

Схарактеризуємо особливості навчання студентів дисципліні 

«Інноваційні застосування ІКТ у початковій школі».  

Так, зазначимо, що на лекційних заняттях застосовувалися різні 

роботи зі студентською аудиторією, щоб сприяти кращому розумінню 

лекційного матеріал. Зокрема, проведення лекційних занять в інтерактивній 

формі дало змогу студентам висловлювати особисті міркування стосовно 

порушених на лекції питаннях. У процесі обговорення студентами було 
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висловлено багато думок. Результатом такого обговорення було спільно 

визначені фактори, які зумовлюють необхідність формування якісно нових 

умінь підростаючого покоління, зокрема: 

 розвиток ІКТ-середовища досяг такого рівня і поширення, що новітні 

технології стали дієвою складовою інформаційно-комунікаційних 

зв’язків без обмежень, набули суттєвої трансформації традиційні види 

діяльності; 

 зниження вікового бар’єру використання дітьми ІКТ зумовлює 

доцільність використання новітніх технологій у початковій освіті, 

використання нових способів організації навчально-пізнавальної 

діяльності сучасних дітей молодшого шкільного віку; 

 інформатизоване суспільство висуває нові вимоги до освіти дітей й 

зумовлює необхідність, зокрема, формування у підростаючого 

покоління нових якостей (емоційного, візуального, цифрового 

інтелекту, умінь критично сприймати Інтернет-контент), сприяє їх 

готовності до навчання протягом усього життя тощо.  

У такій дискусії важливо було акцентувати увагу студентів на тому, 

що цінність ІКТ-освіти у початковій школі сьогодні визначається 

сформованістю в учнів нових умінь ХХІ-століття – метапредметних ІКТ-

умінь. Розкриттю сутності і видів метапредметних ІКТ-умінь учнів 

(інформаційно-аналітичні, інструментальні, поведінкові вміння в цифровому 

світі, комунікативні) було присвячено лекції, що носили оглядовий 

характер. Також на лекційних заняттях було приділено увагу обґрунтуванню 

етапів формування окреслених умінь школярів, які мають бути узгодженими 

з освітньою програмою початкової школи. 

На практичних заняттях майбутні вчителі ознайомились, зокрема, із 

специфікою прояву і рівнем сформованості метапредметних ІКТ-умінь 

учнів на пропедевтичному (1 клас), практичному (2-3 класи) і 

перспективному (4 клас) етапах; специфікою відбору ІКТ-засобів для 
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використання в освітньому процесі початкової школи; критеріями відбору 

медіаресурсів для використання в освітньому процесі початкової школи.  

Особливу увагу в процесі вивчення дисципліни «Інноваційні 

застосування ІКТ у початковій школі» було приділено методам і засобам, 

використовуваними для формування метапредметних ІКТ-умінь учнів. З 

цією метою на лабораторних заняттях студентам пропонувалося виконати 

низку завдань, в яких потрібно було, наприклад, з метою формування в 

учнів досвіду пошукової діяльності (інструментальні вміння): 

 проаналізувати пошукові системи щодо: 

– відповідності контенту пошукової системи віковим особливостям 

учнів початкової школи; 

– зручності користування пошуковою системою, наявності 

пошукових фільтрів; 

– швидкості пошуку та якості отриманих даних; 

– наявності безпечного режиму роботи; 

 сформувати банк «безпечних» для використання молодшими учнями 

пошукових систем (див. рисунок 4.3-4.4); 

 підготувати інструкції до здійснення ефективного пошуку релевантної 

інформації в глобальній мережі (наприклад, використання спеціальних 

знаків або пошукового фільтру Google Аdvanced Search тощо) з 

використанням вибраної пошукової системи.  

Важливо зазначити, що студентам було показано, що формування 

таких складних умінь молодших учнів як уміння систематизувати 

інформацію, компанувати її, цілісно представляти доцільно розпочинати з 

використанням некомп’ютерних засобів. 
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Рис. 4.3. Приклад виконання студентами 

завдання «Дитячі пошукові системи» 

Рис. 4.4. Приклад виконання студентами 

завдання «Дитячі пошукові системи» 

 

Студентам пропонувалося виконати низку завдань, зокрема, 

підготувати перелік некомп’ютерних засобів опрацювання інформації 

(лепбук, скрепбук, кластер тощо) та розглянути їх види (див. додаток П), 

висвітлити особливості організації роботи дітей з наведеними засобами. У 

якості індивідуально-дослідних завдань було запропоновано проаналізувати 

досвід учителів-практиків з використання некомп’ютерних засобів 

представлення інформації (приклади виготовлених лепбуків за різним 

тематичним спрямуванням (див. рисунки 4.5-4.6)).  

 

  
Рис. 4.5. Лепбук «Метеостанція» [246] Рис. 4.6. Лепбук «Правила дорожнього руху» 

[246] 

 

Студентами було підготовлено навчально-методичні матеріали, 

зокрема, перелік тем для створення лепбуків; набір макетів / шаблонів; 

колекцію графічних матеріалів; короткі відомості до кожної теми; каталог 

корисних Е-ресурсів тощо (див. рисунок 4.7-4.12). 
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Рис. 4.7. Зразок створеного студентами 

експериментальної групи лепбуку 

Рис. 4.8. Зразок створеного студентами 

експериментальної групи лепбуку 

 

  
Рис. 4.9. Зразок створеного студентами 

експериментальної групи лепбуку 

 

Рис. 4.10. Зразок створеного студентами 

експериментальної групи лепбуку 

  
Рис. 4.11. Зразок створеного студентами 

експериментальної групи лепбуку 

Рис. 4.12. Зразок створеного студентами 

експериментальної групи лепбуку 

 

Основним спрямуванням такої навчально-методичної роботи 

студентів було створення певних напрацювань, які можна використати в їх 

подальшій професійній практиці. 

У межах навчальної дисципліни «Інноваційні застосування ІКТ у 

початковій школі» увагу студентів було акцентовано на тому, що великого 

значення у процесі формування метапредметних ІКТ-умінь молодших учнів 
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набуває використання візуальної інформації (школярі вчаться зчитувати й 

подавати інформацію в різних видах, зокрема, графічно, схематично, 

комбіновано). Студентам було запропоновано проаналізувати зображення, 

які представляють одну й ту саму інформацію в різній формі з тим, щоб 

майбутні вчителі навчилися критично оцінювати ілюстративний матеріал, 

підбирати комплекти навчальних матеріалів для подальшого їх 

використання у практичній роботі з учнями молодшого шкільного віку.  

Зверталась увага на сприяння формування в учнів культури 

представлення інформації, яка стосується грамотного вибору у відповідності 

до навчальної мети типу відображення даних; доцільного розташування 

елементів зображення, співвідношення між розмірами об'єктів; способу 

виділення об’єкту, який повинен бути сприйнятий в першу чергу; 

раціонального використання графічних елементів тощо.  

У процесі підготовки студентів особлива увага приділялася проблемі 

відбору медіаресурсів для використання у професійній діяльності. Студенти 

навчилися визначати дидактичні можливості медіаресурсів, відбирати з 

широкого спектру медіаресурсів ефективні для формування метапредметних 

ІКТ-умінь школярів. Зверталася увага студентів на варіанти використання 

таких ресурсів у фронтальній роботі з дітьми, в організації їх самостійної 

роботи тощо.  

Серед розглянутих зі студентами медіаресурсів слід виокремити 

технологію створення буктрейлера – короткого відеофрагменту за мотивами 

улюбленої казки, вірша, повісті тощо. На заняттях було підкреслено, що 

створення буктрейлера вчителем і його використання у практиці навчання 

учнів молодшого шкільного віку, з одного боку, мотивує, спонукає дитину 

на прочитання тієї або іншої книги. З іншого боку – створення буктрейлера 

школярем надає йому можливості в яскравій, образній формі передати 

змістовну лінію прочитаної книги, відобразити власні почуття, емоції, які 

герої, сюжет книги викликали в нього. Самостійна робота студентів була 

спрямована на ознайомлення з метою і завданнями створення буктрейлера.  
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Студентам було запропоновано розробити порівняльні-таблиці 

«Класифікація буктрейлера за критеріями», що дозволило дослідити різні 

види буктрейлерів (див. таблицю 4.15).  

Таблиця 4.15 

Класифікація буктрейлера за критеріями (для виконання завдання студентами) 

Авторський 

Види буктрейлерів Для створення необхідно: 

Власний твір  

Твір іншого письменника  

 

Студенти ознайомились з технологією створення буктрейлерів, 

методикою їх використання в освітньому процесі, дізналися, що для 

створення, наприклад, тематичних буктрейлерів необхідно не лише знайти 

відповідні зображення, а й підібрати цитати з книги тощо (див. таблицю 

4.16-4.18). 

Таблиця 4.16 

Класифікація буктрейлера за критеріями (для виконання завдання студентами) 

Тематичний 

Види буктрейлера Для створення необхідно: 

Класика  

Сучасна література  

 

Таблиця 4.17 

Класифікація буктрейлера за критеріями (для виконання завдання студентами) 

Змістовний 

Види буктрейлера Для створення необхідно: 

Розповідний   

Атмосферний  

Концептуальний  

 

Таблиця 4.18 

Класифікація буктрейлера за критеріями (для виконання завдання студентами) 

За способом 

візуального втілення 

тексту 

Види буктрейлера Для створення необхідно: 

Ігровий  

Неігровий  

Анімаційний  

 

Студентами було отримано власний досвід створення буктрейлерів. З 

цією метою студенти виконували низку завдань, у яких потрібно було: 

 підібрати твір з літературного читання; 
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 визначити вид буктрейлера, який буде створюватися, за критеріями; 

 написати сценарій буктрейлера; 

 підібрати ілюстративний матеріал тощо; 

 продумати різні види візуалізації сюжету й вибрати найкращий 

варіант; 

 вибрати програмний засіб для створення буктрейлера («Prezi» [446], 

«MS PowerPoint», «MS Movie Maker» тощо); 

 підібрати музичні файли для створення аудіо запису або 

підгодовувати голосовий супровід; 

 створити титри (за необхідністю); 

 презентувати буктрейлер.  

Так, студенти самостійно підбирали твори, казки, вірші, ознайомлення 

з якими передбачено освітньою програмою початкової школи, 

виокремлювали змістовну інформацію, яка має скласти основу буктрейлера, 

підбирали ілюстративний матеріал тощо. Зверталась увага на необхідність 

сприяння формуванню у молодших школярів культури представлення 

інформації в буктрейлері, яка стосується ретельного продумування його 

зовнішнього вигляду: колірна гама, розміри основних і другорядних об’єктів 

на екрані, їх розташування, наявність текстової інформації тощо.   

Особливого значення набуло обговорення й аналіз в 

експериментальних групах тих медіаресурсів, які сприяють оволодінню 

учнями прийомами роботи з інформацією, вмінням коректно її 

використовувати. Наприклад, фотоколаж, з одного боку, виступає 

інструментом формування інформаційно-аналітичних умінь учнів (уміння 

зчитування інформації, представлену в різних видах), з іншого боку, 

залучення учнів до створення фотоколажу сприяє формуванню в учнів 

ефективних прийомів пошуку інформації, її перетворення у візуальний 

формат. Також студентам було запропоновано здійснити аналіз 

медіаресурсів та підготувати тематичний медіа-довідник, зокрема (див. 

рисунок 4.13-4.21).  
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1.  

 
Рис. 4.13.Віртуальний STEM-центр МАН 

STEM-лабораторія МАНЛаб – центр 

реальних і віртуальних навчальних 

досліджень, спрямований на підтримку 

та розвиток STEM-освіти в Україні 

(http://stemua.science/). 

2.  

 
Рис. 4.14. «Supporting STEM learning» 

 

 

Ресурс орієнтовано на популяризацію й 

підтримку  STEM. Містить понад 3000  

STEM ресурсів для вчителів 

(https://www.stem.org.uk/). 

3.  

 
Рис. 4.15. «ІМЗО» 

Ресурс, який містить інформативні 

матеріали: нормативно-правове  

забезпечення STEM-освіти; програми 

STEM; засоби і обладнання STEM; 

навчально-методичні матеріали STEM   

(https://imzo.gov.ua/stem-osvita/) 

 
4.  

 
Рис. 4. 16. «Nepris» 

 

Ресурс спрямований на організацію 

зв’язку між вищою й загальноосвітньою 

школою, між викладачами й школярами 

в режими реального часу 

(https://www.nepris.com/). 

5.  

 
Рис. 4.17. «Future Classroom Lab» 

Лабораторія Future Classroom Lab 

організовує навчальні семінари, 

орієнтовані на поширення стратегії 

щодо реалізації «школи майбутнього»  

(http://fcl.eun.org/) 

 
6.   

 
Рис. 4.18. «Science on Stage Europe 

« 

Ресурс орієнтовано на вчителів 

загальноосвітніх шкіл. Головна ідея 

створення ресурсу - обмін найкращими 

практиками викладання, ідеями в галузі 

STEM (http://www.science-on-stage.eu/) 
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7.   

 
Рис.4.19.  «LEGO® Education» 

 

Ресурс орієнтовано на ознайомлення з 

інноваційними освітніми рішеннями, які 

дозволять створити мотивуюче, 

захопливе освітнє середовище не тільки 

для опанування  шкільної програми, а й 

для розвитку найважливіших умінь XXI 

століття (https://education.lego.com/ru-ru). 

8.  

 
Рис.4.20. «Медіа драйвер» 

 

Мультимедійний онлайн-посібник 

містить не лише текстову інформацію 

про різні типи медіа, але й чимало 

інфографіки, відео тощо 

(http://mediadriver.online/about/). 

9.  

 
Рис. 4.21. Освітній проект «На урок» 

Пропонуються матеріали з добірки 

бібліотеки «На Урок», які допоможуть 

запровадити принципи STEM-освіти в 

практику роботи загальноосвітньої 

школи (https://naurok.com.ua/post/yak-

provesti-stem-urok). 

 

У цілому після завершення вивчення дисципліни «Інноваційні 

застосування ІКТ у початковій школі» студенти спільними зусиллями 

накопичували значний обсяг різноманітних навчально-методичних 

матеріалів як в електронному, так і в друкованому вигляді для практичного 

їх використання у процесі формування метапредметних ІКТ-умінь учнів. 

Студентам було наголошено, що За Концепцією Нової української 

школи наскрізне застосування ІКТ в освітньому процесі має стати 

інструментом формування в учня важливих для нашого сторіччя 

технологічних компетентностей. Державний стандарт початкової освіти 

конкретизує поставлене завдання, визначаючи універсальні ІКТ-уміння, 

якими мають оволодіти учні у процесі навчання предметів різних освітніх 

галузей і які ми характеризуємо як метапредметні ІКТ-уміння. Нові цільові 

орієнтири зумовлюють необхідність упровадження інноваційних освітніх 

практик, які враховують потреби й запити сучасних школярів, особливості 
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їх психологічної й когнітивної сфер. Саме тому в рамках реалізації 

Концепції Нової української школи передбачено підтримку STEAM-освіти. 

У рамках дисципліни «Інноваційні застосування ІКТ у початковій школі» 

було організовано майстер-класи конкретного спрямування на оволодіння 

студентами методикою підготовки і проведення STEAM-проектів, STEAM-

уроків, методикою організації навчально-пізнавальної діяльності учнів 

молодшого шкільного віку в мейкер-просторі. Зазначимо, що в рамках цих 

майстер-класів, зокрема: 

 було продемонстровано на практиці, як змінюється роль учителя в 

умовах інноваційного застосування ІКТ у початковій школі (ці 

питання в теоретичному плані було розглянуто в навчальному курсі 

«Загальні основи педагогіки»); 

 апробовано діапазон нових функціональних можливостей 

персональних ІТ-пристроїв, їх програмного забезпечення, зокрема, 

онлайн-редактори різного спрямування (про що йшлося в 

навчальному курсі «Педагогічні інформаційні технології та технології 

початкової школи»);  

 розкрито особливості практичної реалізації інноваційних ІКТ-

орієнтованих концепцій навчання (ці концепції зазначались в 

навчальному курсі «Дидактика»); 

 зосереджено увагу студентів на специфіці використання медіаресурсів 

в освітньому процесі початкової школи (ці питання розглядалися в 

рамках дисципліни «Інноваційні застосування ІКТ у початковій 

школі»); 

 зосереджено увагу студентів на підходах використання ІКТ, як 

інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь учнів (ці питання 

також розглядались у процесі теоретичного навчання запропонованої 

дисципліни «Інноваційні застосування ІКТ у початковій школі»).  

Кожен майстер-клас передбачав такі складові: інформаційну, 

демонстраційно-аналітичну, практичну й підсумкову складові.  
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Інформаційна складова майстер-класу була спрямована на 

ознайомлення студентів з особливостями організації й реалізації, відповідно, 

STEАM-проекту, STEАM-уроку й мейкер-простору на різних освітніх 

етапах. Студентам було розкрито: 

 перспективність концепції STEM-освіти, характеристику основних 

STEАM ідей; 

 світові досягнення в означеному напрямі; 

 особливості організації й реалізації, відповідно, STEАM-проекту, 

STEАM-уроку й мейкер-простору на різних освітніх етапах; 

 специфіку вибору тем для STEАM-проекту, STEАM-уроку, мейкер-

простору, відповідно; 

 роль вчителя й учня в реалізації STEАM-підходу; 

 специфіку організації освітнього STEАM-простору та діяльності дітей 

(зонування шкільного кабінету, комбінування різних форм організації 

навчально-пізнавальної діяльності школярів тощо); 

 специфіку вибору критеріїв для результатів роботи та реалізації 

процедури оцінювання. 

Так, наприклад, студенти були ознайомлені з проектом Концепції 

STEM-освіти в Україні; нормативно-правовими засадами впровадження 

STEM-освіти в Україні; основними термінами Концепції (STEM-освіта, 

STEAM-освіта, STREAM / STREM, STEM-лабораторія, STEM-фахівець і 

т. ін.). Майбутнім учителям було розкрито мету і завдання STEM-освіти, 

уточнено основну ідею, що полягає в тому, що навчально-пізнавальний 

процес будується на міждисциплінарній основі вивчення конкретних 

проблемних ситуацій реального життя з використанням новітніх технологій. 

Було акцентовано увагу студентів на тому, що ідея STEM-освіти знайшла 

відображення в новому Державному стандарті початкової освіти [115], де 

наголошується, зокрема, що дитина в ранньому віці сприймає світ цілісно, а 

не по-предметно, й тому навчання в початковій школі має бути 

інтегрованим – предмети мають об’єднуватись довкола цікавих для дитини 
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тем чи проблем тощо. Студенти ознайомились з напрямами реалізації 

STEM-освіти, зокрема [63; 454]: 

1. Інтегровані, міжпредметні навчальні програми. 

2. Робототехніка та інженерні розробки. 

3. «Розумні пристрої» Інтернету речей. 

4. 3D-моделювання. 

Кожен з напрямів було схарактеризовано окремо.  

Так, студенти дізналися, що інтегрований підхід уведено в практику 

початкової освіти за проектом Стандарту Нової української школи. 

Передбачено інтегрувати такі освітні галузі як, мовно-літературна, 

математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і 

здоров’язбережна, громадянська та історична у курс «Я досліджую світ». 

Одночасно, для підтримки й ефективної організації такого навчання в 

освітніх галузях запроваджується наскрізне використання ІКТ. У такому 

інтегрованому навчанні набуває визначального значення залучення 

школярів до проектної діяльності, яка може бути реалізована трьома 

основними способами: STEАM-проект, STEАM-урок, діяльність у мейкер-

просторі. 

Напрям STEАM-освіти, що стосується розвитку робототехніки та 

інженерних розробок, отримав назву STREАM, де додавання літери R в 

абревіатуру STEАM розглядають як «robotics» – робототехніка. 

Міністерство освіти і науки України у рамках реформування системи 

шкільної освіти розвиває напрямок співпраці з LEGO для використання 

їхніх методик вивчення математики та інших природничих дисциплін через 

робототехніку. Наголошується, що робототехніка – напрям, що потребує 

об’єднання знань з математики, фізики, інформатики, і в його межах діти 

мають можливість засвоювати знання через діяльність, творчість, що 

стимулює інтерес і розвиває любов до предметів. Зокрема, методики 

навчання LEGO (First LEGO League і First LEGO League Junior) інтегровані 

у програми нової початкової школи, які пілотувалися у 2017-2018 
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навчальному році.  Так, для 1-2-го класу розроблено проект з математики і 

робототехніки, розрахований на одну годину на тиждень. Для 3-4 класу 

розроблено проект «Наука і технології». Актуальним є питання 

впровадження в школах «Робототехніки» як факультативного курсу [333; 

334]. 

Зверталась увага студентів на те, що на даний час робототехніка вже 

поширена й у позашкільних гуртках. Так, наприклад, технічна студія 

«Винахідник» (http://vynahidnyk.org/) пропонує навчальні курси з інженерії, 

робототехніки для дітей з трьох років. Зокрема, для 6-8-річних дітей курс з 

робототехніки дає можливість поринути у захоплюючий світ роботів. Діти 

виконують наукові проекти, вивчають тваринний світ, дізнаються про 

новітні технології та досліджують космічний простір, конструюють й 

програмують автономних роботів і багато іншого. За допомогою Scratch 

створюють свої власні ігри, анімацію, та всі ці інновації поєднують з 

конструюванням та програмуванням роботів. Вихованці технічної студії 

«Винахідник» регулярно беруть участь у світових STREAM-змаганнях з 

робототехніки українського (ROBOTICA, FIRST LEGO League та FIRST 

LEGO League Junior) та міжнародного масштабу (World Robot Olympiad) 

[63]. 

Студенти були ознайомлені з тим, що упровадження «розумних 

пристроїв» Інтернету речей в шкільну практику сприяє реалізації 

концептуальних засад Нової української школи щодо посилення розвитку 

наукового спрямування освіти, яка базується на дослідно-орієнтованому 

навчанні та набутті сучасними учнями компетентностей, необхідних для 

подальшої дослідно-експериментальної, винахідницької діяльності [335]. 

Основною концепцією «розумних пристроїв» Інтернету речей є можливість 

підключати різні об’єкти (речі) до мережі, обробляти інформацію, що 

надходить з навколишнього середовища, обмінюватися нею й виконувати 

різні дії залежно від отриманої інформації. Наприклад, «розумний будинок», 

однією з функцій якого є контроль параметрів навколишнього середовища, 
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залежно від чого здійснюється регулювання температури в приміщеннях, 

що дає змогу значно зменшити споживання енергоносіїв [278].  

Зверталась увага майбутніх вчителів на те, що середовище роботи 

пристроїв Інтернету речей охоплює глобальний простір, проте орієнтований 

виключно на старшу школу. Упровадження в практику навчання молодших 

школярів елементів «розумних пристроїв» Інтернету речей дозволяє 

збагатити підростаюче покоління сучасними способами пізнання 

навколишнього світу. Цінним у такій роботі є формування у дитини 

молодшого шкільного віку вмінь керувати процесами творчості, зокрема, 

пропонувати ідеї, фантазувати. Діапазон творчих завдань надзвичайно 

широкий за складністю. Так, наприклад, учень має сформулювати ідею 

«розумного пристрою» (далі об’єкт), визначити як задуманий об’єкт 

полегшить життя; накопичити дані про об’єкт, ідентифікувати кожний 

елемент об’єкту (інструментальні вміння); продумати взаємозв’язки між 

елементами об’єкту тощо. Крім того, учень має провести попередній 

моніторинг і визначити унікальність своєї ідеї (інформаційно-аналітичні 

вміння); розрахувати вартість об’єкту, його безпечність, передбачити 

труднощі, які можуть виникнути при користуванні пристроєм, зробити 

прототип (інструментальні вміння).  

На майстер-класах студенти ознайомились з Проектами, 

орієнтованими на залучення дітей молодшого шкільного віку до розробки 

«розумних пристроїв» Інтернету речей. Так, зокрема, всеукраїнський 

конкурс з програмування “Володарі Scratch” проводить конкурс за такими 

категоріями: «Школа майбутнього», «Агро очима дітей» і багато іншого. 

Майбутні вчителі були залучені до обговорення переваг створення 

молодшими школярами «розумних пристроїв», тих метапредметних ІКТ-

умінь, які формуються під час творчої роботи дітей. 

Навчання дітей молодшого шкільного віку основам 3D-моделювання 

зорієнтовано, перш за все, на розвиток просторової уяви, адже просторова 

орієнтація має виключно широке значення в усій пізнавальній діяльності 
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людини, просторова уява є важливою складовою розумового виховання й 

навчання всебічно розвиненої особистості, підготовка її до праці. У 

початковій школі навчання будь-якого предмета розвиває просторові 

уявлення учнів. За наявності у дітей певного рівня розвитку просторових 

уявлень їм доступне подальше засвоєння знань і вмінь з геометрії, географії, 

фізики, креслення, трудового навчання, які є широко затребуваними в 

трудовій діяльності [360]. Для реалізації 3D-моделювання в освітній 

практиці початкової школи студенти були ознайомлені з програмним 

продуктом «TinkerCAD» (www.TinkerCAD).  

Студенти були поінформовані щодо переваг роботи з 3D-моделями, а 

саме [8]: 

 фотореалістичне представляти 3D-моделей геометричних фігур  

(у каркасному вигляді, у зафарбованому), що сприяє формуванню 

цілісності представлення об’єкту;  

 вільне обертання 3D-моделей в області перегляду, змінювання їх 

окремих параметрів (масштаб, форма, колір тощо);  

 групування різних моделей;  

 покрокова фіксація етапів, динаміки роботи з тим, щоб згодом 

переглядати не статичний кінцевий результат, а сам процес побудови 

3D-моделі тощо.  

Зверталась увага студентів на те, що на першому етапі роботи з 

програмою потрібно створити власний акаунт з тим, щоб у подальшій 

роботі була можливість організувати віртуальний клас. Можливості 

програмного засобу «TinkerCAD» студентами було опановано під час 

самостійної роботи (див. додаток Н). Слід звернути увагу, що студентів 

особливо зацікавили можливості прогарами «TinkerCAD» пов’язані не лише 

з 3D-проектуванням, а й з 3D-друком, адже простий у використанні веб-

інструмент надає змоги створювати будь-які 3D-моделі (іграшки, прикраси, 

моделі «Minecraft») для друку на 3D-принтері.  
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У межах демонстраційно-аналітичної складової студенти 

ознайомились із спеціально підготовленими STEAM-розробками, які 

пройшли апробацію в реальній шкільній практиці; здійснили аналітичний 

розбір кожного етапу підготовленого проекту, уроку, підготовлених завдань 

для учнів у мейкер-просторі; проаналізували результати. Так, на даному 

етапі було організовано:  

 демонстрацію конкретного прикладу; 

 покроковий аналіз прикладу – обговорення оптимальності вибору 

теми, якості її багатоаспектного розгляду в ракурсі окремих 

предметних напрямів, запропонованої тактики розгортання STEАM-

проекту, STEАM-уроку, мейкер-простору; 

 аналіз оптимальності добору ІКТ-інструментарію для забезпечення 

роботи школярів; 

 обговорення ефективності вибору організаційних форм роботи 

школярів; 

 аналіз діяльності вчителя на різних етапах роботи учнів; 

 презентацію результатів практичних напрацювань учнів; 

 залучення студентів до оцінювання представленого прикладу. 

У якості прикладу студентам було представлено STEАM-проект 

«Лялька: історія, традиції, сучасність». Розробка проекту представлена в 

додатку (див. додаток З).  

Демонстраційно-аналітична складова майстер-класу передбачала, 

зокрема, покроковий аналіз прикладу. Так, під час обговорення зі 

студентами оптимальності вибору теми було акцентовано увагу майбутніх 

учителів початкової школи на відповідність теми STEАM-проекту темі 

НУШ – види декоративного мистецтва, зокрема, народна іграшка [2 МИО 

2.1-3] [145] і можливість багатоаспектного розгляду цієї теми. Слід 

зауважити, що в процесі обговорення виникло багато питань, пов’язаних з 

вибором теми проекту. Студенти дізналися, що виходячи з того, що проект 

мав дати можливість активізувати пізнавальну діяльність школярів у різних 
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предметних напрямах, зачепити їх етичну та естетичну сфери, сприяти 

національно-патріотичному вихованню, й була вибрана близька до вікових 

особливостей молодших школярів тема проекту. Зверталась увага студентів 

на те, що ця тема є привабливою для учнів 6-9 років, відповідає їх віковим 

інтересам і захопленням, уможливлює формування предметних знань у 

цікавій формі.  

При демонстрації проекту було акцентовано увагу студентів на 

комплексі цілей, на досягнення яких зорієнтований проект; основних 

складових проекту й етапах його поліваріативної реалізації в рамках 

вивчення історії, української літератури, мистецтва, інформатики, 

математики, технології. Важливим для студентів виявилося обговорення 

оптимальності  зв’язків предметних ліній проекту із завданнями освітніх 

галузей. Реалізація кожного етапу проекту передбачала здійснення 

різноманітних заходів, спрямованих на формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів. Разом зі студентами було обговорено сутність зазначених 

заходів. Стисло схарактеризуємо їх.  

Було відзначено, що у рамках вивчення історії – учні опрацьовували 

джерела потрібної історичної інформації; синтезували інформацію з різних 

джерел – інструментальні вміння (володіння прийомами і засобами роботи 

з інформацією). Значну увагу було приділено аналізу оптимальності добору 

ІКТ-інструментарію для забезпечення роботи школярів. Так, майбутні 

учителі дізналися, що інформативні матеріали було підготовлено вчителем 

на базі електронних енциклопедій, довідників, освітніх Інтернет ресурсів. У 

нагоді стали тематичні портали, на яких подана інформація відповідає 

сучасним уявленням про той чи інший об’єкт пізнання, та дозволяє 

продемонструвати його з різних сторін (наприклад, Сімейний портал 

«Виставка порцелянової ляльки» з приватної колекції Леоніда Соколова 

[105]; Лялька-мотанка – історичні витоки оберегу [243] тощо). 

Виконуючи посавлені завдання в рамках вивчення літератури, учні 

аналізували, інтерпретували, критично оцінювала інформацію в текстах 



 313 

різних видів, зокрема, казках, творах, розвиваючи тим самим свої  

інформаційно-аналітичні вміння.    

У рамках вивчення мистецтв учні навчилися використовувати 

ефективні прийоми пошуку інформації, наприклад, визначаючи характерні 

риси ляльок тієї чи іншої країни світу; опрацьовували різнотипну 

інформацію, наприклад, досліджуючи окремі види декоративного 

мистецтва; заохочувались вчителем дотримуватись правил безпеки в 

мережі. Така діяльність сприяла формуванню інструментальних і 

поведінкових умінь учнів в цифровому світі.  

У рамках вивчення інформатики учні навчалися використовувати 

онлайнові ресурси для спільної діяльності; досліджували надійність різних 

інформаційних джерел, наприклад, онлайнових енциклопедій, довідників 

та ін., що відбивалося на формуванні їх інструментальних й 

комунікативних умінь. Крім того, на уроках інформатики особливу увагу 

було приділено вибору ІКТ-інструментарію для виготовлення буктрейлеру 

за мотивами казок народів світу, творів, вивчених в межах літературної 

освітньої галузі. 

У рамках вивчення технології учні вчилися зчитувати інформацію, 

представлену в різних видах, зокрема, працюючи з графічними 

зображеннями схем створення ляльок, що відбивалося на формуванні їх 

інформаційно-аналітичних умінь.  

У рамках вивчення математики учні опановували вміння подавати 

інформацію в різних видах, зокрема, відтворювати модель ляльки, 

використовуючи для цього різні математичні об’єкти; визначали вартість 

виготовлення ляльки. У процесі вирішення таких задач формувалися уміння 

пошуку інформації: визначення окремих матеріалів ляльки, наповнювача 

для ляльки і т. ін. Така діяльність сприяла розвитку в учнів молодшого 

шкільного віку інструментальних вмінь. 

Проектом було передбачено також залучення учнів до проведення 

дослідження у позашкільний час. Учні мали дізнатися, якими були ляльки їх 
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батьків, чи збереглися ці ляльки дотепер; зафіксувати історію власних 

ляльок за таким, наприклад, зразком: лялька та її ім’я, фото, коли і як вона 

потрапила в дім, матеріал, з якого виготовлена, одяг, особливості; 

підготувати короткі повідомлення про своїх улюблених ляльок, про те, як у 

їх сім’ї ставляться до зберігання іграшок. Така діяльність сприяла розвитку 

комунікативних та інструментальних умінь молодших учнів.  

Особливого значення набуло обговорення й аналіз в 

експериментальних групах тих методів і засобів формування 

метапредметних ІКТ-умінь, які були використані в розглядуваному STEАM-

проекті. Зокрема, було проаналізовано доцільність залучення учнів 1-2 

класів до оволодіння технологією лепбукінгу і створення лепбука за 

обраною тематикою (улюблена лялька, найвідоміші ляльки світу тощо), 

учнів 3-4 класів до створення онлайн-буклету (наприклад, користуючись 

«MS Publisher»), онлайн-фотокниги про ляльку (наприклад, користуючись 

ІКТ-інстурментарієм «Canva») або онлайн-календаря (редактор «Календарі 

ум», «MS Publisher»), адже саме в такий спосіб молодші школярі навчаються 

практично користуватися здобутими знаннями, творчо підходити до 

процесу закріплення знань. Аналізуючи практичні напрацювання учнів, 

студенти виявили найбільший інтерес до створення учнями 4 класу 

буктрейлерів за улюбленими казками, творами про ляльок. Майбутнім 

учителям сподобався використаний у процесі реалізації STEAM-проекту 

методичний прийом демонстрації четверокласниками створених 

буктрейлерів, коли їх автори самі демонстрували буктрейлери учня 

молодших класів.    

У процесі обговорення реалізованого проекту студенти дійшли 

висновку, що підготовка й реалізація STEAM-проекту на практиці є 

достатньо складним процесом, адже всі етапи проекту мають бути чітко 

вивірені, узгоджуватись із змістом навчання; логіка розгортання проекту, 

послідовність дій в межах освітніх галузей повинні мати практичне, реальне 

й особистісно значуще для школяра. Важливим є те, що проект викликав у 
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майбутніх вчителів жвавий інтерес і, як наслідок, студенти ініціювали його 

апробацію під час проходження педагогічної практики. 

Практична складова майстер-класу передбачає виконання 

студентами самостійного завдання – розробка STEАM-проекту, STEАM-

уроку, завдань для організації діяльності учнів у мейкер-просторі:  

 обговорення оптимальності вибору теми студентом (актуальність 

теми, її перспективність); 

 визначення доцільної тривалості проекту; 

 проектування, створення авторського STEАM-проекту, STEАM-уроку, 

розробка завдань для організації роботи учнів у мейкер-просторі 

(розробка завдань за різними предметними спрямуваннями; добір ІКТ-

інструментарію для забезпечення роботи школярів; розробка системи 

критеріїв для оцінювання результатів виконання завдань учнями за 

кожним напрямом окремо тощо); 

 визначення організаційних форм роботи школярів; 

 реалізація проекту (уроку, мейкер-простору) на практиці;. 

Наведемо приклад розробленого студентами STEАM-проекту.  

Ключовою проблемою і першим етапом в реалізації STEM-проекту є 

вибір його теми, яка повинна бути цікавою для учнів, зачіпати їх інтереси і 

водночас давати можливість цілком природного виходу на комплекс 

різнопланових навчальних дисциплін. Студентами було обрано тему 

проекту – гроші, що дало змогу вивчити й дослідити історію їх виникнення, 

трансформацію, різновид, економічну сутність, грошові новації в 

інформаційному суспільстві, відображення грошових проблем в літературі, 

тлумачення і правопис грошових термінів, мистецтво в грошах, судження 

про гроші, відображення ставлення до грошей і грошових проблем у 

народних казках і прислів’ях.  

Обґрунтовуючи вибір теми STEAM-проекту з розвитку фінансової 

грамотності «Від мушлі до біткойна» [20] для учнів початкової школи 

студентами було зазначено, що підвищення фінансової грамотності сучасної 
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людини визнано актуальним завданням суспільного благополуччя, що 

актуалізує проблему формування національної стратегії підвищення 

фінансової грамотності населення. Разом зі студентами було обговорено, що 

у нашій країні питання фінансової грамотності лише почали розроблятися 

на рівні створення національних програм, але вже знайшли відображення в 

Концепції Нової української школи. Студенти дізналися, що фінансова 

грамотність визнана однією з ключових життєвих компетентностей, що 

потрібна насамперед для успішної самореалізації особистості в сучасному 

світі та водночас як така, що забезпечує готовність юного покоління до 

розв'язання  викликів сучасності та життєвих проблем. Формування 

культури фінансової поведінки планується реалізувати на всіх етапах 

загальної середньої освіти дитини з тим, щоб здатність приймати зважені 

фінансові рішення стала внутрішньою базовою осмисленою добровільною 

потребою особистості. 

Студентами було сформульовано навчальну мету проекту – 

формування соціальної, загальнокультурної, фінансової компетентностей 

учнів на основі засвоєння ними базових фінансових знань; поглиблення 

поінформованості учнів про роль фінансово-грошових відносин; 

формування уявлень про основні поняття фінансової грамотності; 

актуалізація знань та їх застосування для оптимального використання 

грошей. Виховна мета проекту – сприяти формуванню культури фінансової 

поведінки школяра як фактора його становлення як відповідального 

громадянина. 

Наступним етапом проектування була розробка студентами завдань 

проекту за різними предметними спрямуваннями. Під час підбору 

студентами завдань було акцентовано їх увагу на тому, що запропоновані 

учням для розгляду і з’ясування завдання мають дати поштовх і орієнтири 

для їх пошуково-дослідницькій діяльності. Разом з тим, система завдань 

повинна окреслювати сутність проекту, переводить пропозицію про 

реалізацію проекту в практичне русло і дати змогу представити проект для 
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широкого обговорення. Результатом такого обговорення стало зважене 

рішення студентів стосовно ходу реалізації STEAM-проекту «Від мушлі до 

біткойна». Так, учні мають дослідити питання розвитку фінансової 

проблеми в історії людства, стану проблеми у світі, дослідити й 

проаналізувати сімейну фінансову політику (див. додаток И). 

Уведення в проект розпочинається в межах соціальної й 

здоров’язбережної освітньої галузі, де акцентується увага школярів на тому 

що, гроші – багатогранне й унікальне явище. Розробляючи завдання 

студенти прагнули, щоб молодші школярі дізналися, чому варто бути 

фінансово відповідальним, якою є роль грошей у досягненні мрій (велика 

сімейна подорож, купівля новітнього гаджета тощо) та як досягти мрії – 

складання плану на майбутнє і створення бюджету для його реалізації.  

Для усвідомлення суті грошей важливим було з’ясування питання про 

походження грошей, про причини, що зумовлюють виникнення та існування 

грошей в житті суспільства та їх еволюцію. За планом STEAM-проекту 

серію «фінансових» питань в історичному розрізі школярі мають дослідити 

в межах громадської та історичної освітньої галузі. Слід зауважити, що на 

кожному етапі реалізації STEAM-проекту студенти передбачили позаурочну 

роботу школярів. Наприклад, досліджуючи розвиток фінансової проблеми в 

історії людства, школярі мають ознайомитися з таємницями скарбів, 

зокрема, які найбільш цінні скарби знайдено за історію людства, чи нині ще 

є шукачі скарбів, які цікаві знахідки відбулися в останні часи, які гроші 

знаходили під час розкопок на території України тощо. У процесі такої 

позаурочної роботи учні здійснюють інтенсивний пошук інформації в 

Інтернеті використовуючи  ефективні прийоми пошуку інформації; 

досліджують різні джерела цифрових даних (Е-енциклопедії, довідники 

тощо); порівнюють інформацію з різних джерел – інструментальні уміння. 

Особливого значення у такі роботі набуває пропедевтика правил поведінки 

онлайн – поведінкові уміння.  
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На уроках літератури учні досліджують як у казках розкривається 

роль грошей; ознайомлюються з народними приказками або прислів'ями, які 

відображають роль грошей, необхідність бережливого ставлення до них. 

Цікавим доповненням такої роботи є дослідницька позаурочна робота 

школярів, у процесі якої вони мають знайти й проаналізувати 

висловлювання відомих діячів, світових лідерів про гроші, зібрати 

інформацію про благодійну діяльність осіб, які досягли значного 

фінансового успіху – інструментальні уміння (володіння прийомами і 

засобами роботи з інформацією). 

На уроках української мови школярі мають з’ясувати походження 

термінів, пов'язаних із грошами, – монета, банкнота, копійка, гривня, долар, 

електронні гроші тощо. Учні визначають, як правильно відмінюються ці 

слова, складають фінансову абетку – таблицю визначень, словничок – 

інструментальні уміння впорядковувати інформацію, структуровано її 

зберігати, подавати інформацію в різних видах, у нашому випадку у вигляді 

таблиці визначень.    

Під час дослідження стану проблеми у світі було поставлено такі 

завдання: з'ясувати, якою є роль грошей в сучасному світі; як сьогодні 

виготовляють гроші; як еволюціонують гроші в сучасному світі (нові форми 

грошей в інформатизованому суспільстві). Багатоаспектний розгляд проекту 

в ракурсі технологічної освітньої галузі передбачає дослідження школярами 

технології виготовлення грошей та проведення експерименту з визначення 

«справжньої» банкноти. Школярі мають дослідити банкноти різного 

номіналу, водночас дізнатися про зображення історичних постатей на 

банкнотах, що знаходить своє продовження в межах громадської та 

історичної освітньої галузі.  

У межах громадянської та історичної освітньої галузі школярі 

ознайомлюються з «грошовими» професіями, дізнаються, які професії 

мають ті, хто працюють в установах і на виробництвах, де виготовляють 
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гроші, проектують їх, приймають і видають, спрямовують у грошовий обіг 

тощо.  

Процес дослідження грошових купюр учнями розгортається і в межах 

мистецької освітньої галузі. Аналізуючи цінність грошей (історичну, 

художню, номінальну) захоплюючою стає для школярів виготовлення 

авторських грошей, які діють лише в межах навчального закладу, але мають 

значення як еквівалентна форма вартості, наприклад, на шкільних ярмарках. 

Під час такої практичної роботи учні, зокрема, пропонують власні ідеї 

захисту нової грошової одиниці, дизайн-оформлення банкнот тощо. Така 

робота знаходить продовження на уроках інформатики.  

Так, на уроках інформатики школярі продовжують втілювати власний 

задум щодо створення унікальної банкноти, користуючись можливостями 

ІКТ, зокрема, потужною колірною палітрою, наявністю багатої бібліотеки 

зображень тощо. У процесі роботи учні ознайомлюються з основами дизайн-

оформлення продукту, дізнаються, яким має бути розмір ілюстративних або 

текстових елементів на купюрі тощо – інструментальні уміння подавати 

інформацію в різних видах. На уроках інформатики школярі також 

з’ясовують як еволюціонують гроші в сучасному світі.  

На уроках математики школярі: визначають роль грошей у 

господарській діяльності людини, у товарно-грошовому обміні. Проектом 

передбачено використання ігрових методів навчання. Учні початкової 

школи мають відтворити практичні фінансові навички під час сюжетно-

рольової гри «Магазин». У такій діяльності діти навчаться реалізовувати й 

розвивати сюжет гри: обирати необхідний товар в магазині (обґрунтовують 

необхідність покупки), використовувати авторські гроші для оплати товару 

в магазині, а також знайомляться з особливостями обліку грошей у магазині, 

розігрують ролі службовців магазину (комунікативні уміння – доречно 

використовувати різні способи спілкування, сприймати почуття й думки 

інших учасників спілкування, будувати позитивний діалог) тощо. 

Закріплюючи знання про функціонування магазинів молодші школярі 
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ознайомлюються з працею дорослих у книжковому магазині, магазині одягу 

тощо. 

На етапі дослідження й аналізу сімейної фінансової політики учні 

мають проаналізувати сімейний бюджет (доход сім’ї), сформувати 

споживчий кошик; визначити напрями витрат грошей в сім’ї (за тиждень, 

місяць,), визначити, чи є випадкові витрати (наприклад, незапланована 

подорож на свята), яку частку вони складають тощо. Під час дослідження 

учні аналізують, як їхня родина використовує електронні гроші; які послуги, 

товари родина оплачує через банк; для яких сімейних витрат, що 

сплачуються готівкою, доцільно було б застосовувати електронні гроші 

тощо. На уроках з фінансової грамотності школярі навчаються вести облік 

власних витрат, їх планування.  

Звернемо увагу, що у процесі виконання проекту учні здійснюють 

інтенсивний пошук інформації в Інтернеті; досліджують різні джерела 

цифрових даних (Е-енциклопедії, довідники тощо); порівнюють інформацію 

з різних джерел (тексти, графіки тощо); створюють документи для 

збереження даних; обирають спосіб представлення опрацьованої інформації; 

використовують електронні комунікації для спільної діяльності з 

учасниками проекту. Добір ІКТ-інструментарію для забезпечення роботи 

школярів здійснювався студентами відповідно віковим особливостями 

молодших школярів. Так, наприклад, у процесі створення авторської 

банкноти другокласникам було запропоновано скористатися графічним 

редактором «Tux Paint». Програмам має простий, інтуїтивно зрозумілий 

інтерфейс. У той час як учням четвертого класу було запропоновано 

скористатися графічним онлайн-редактором «AutoDraw» (Google).  

Представлений STEAM-проект із фінансової грамотності «Від мушлі 

до біткойна» пройшов експериментальну апробацію під час проходження 

студентами педагогічної практики. Студенти усвідомили, що на відміну від 

традиційної організації навчального процесу, STEAM-проект наближає 

школярів до реалій, усуваючи розрив між теоретичним розв’язанням 
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проблеми і практичним втіленням в життя набутих знань. Усвідомлена 

необхідність використання знань з різних дисциплін під час роботи над 

проектом сприяє міцному засвоєнню нових знань. Розроблений проект після 

апробації в навчальному процесі не завершує свого існування, а може бути 

удосконаленим, покращеним, адаптованим до нових умов, розширеним 

новими освітніми ресурсами. 

Розглянемо розроблений студентами STEAM-проект «Символ 

життя – Хліб» [63].  

Навчальна мета проекту – поглибити поінформованість учнів про 

народні звичаї, фольклор та обрядовість, пов'язані з хлібом. Формувати 

уявлення дітей про те, як і з чого виготовляють хліб, технологію 

приготування хлібу, різновиди хліба. Ознайомити дітей з професією 

агронома, хлібороба, тракториста, комбайнера, пекаря. Актуалізувати 

знання дітей про значення хліба, його цілющі властивості. 

Виховна мета проекту – сприяти формуванню поваги до різних 

професій, до праці дорослих; розширити уявлення відносно священного 

значення хліба; сприяти формуванню дбайливого ставлення до хліба; 

передбачається виховання ціннісних орієнтацій, почуттів та емоцій учнів; 

виховувати в дітях патріотизм, національну свідомість і самосвідомість; 

духовне збагачення учнів. 

Студентами було передбачено, що під час реалізації STEAM-проекту 

«Символ життя – Хліб» учні мають дослідити значення хліба в історії 

людства, хліб у культурному контексті сучасності, цінність хліба як символ 

життя.   

Уведення в проект розпочинається на уроці Я у Світі (Природнича 

освітня галузь). Акцентується увагу школярів на тому що, хліб – це основа 

кухні будь-якої країни. Запашний хліб на столі з передвічних часів був 

найбільшим багатством і радістю у всіх народів. У кожній країні світу 

вживають хліб, він має різні смаки, виглядає по різному, але в кожній країні 

люди ставляться до хлібу з великою пошаною. Є давній звичай, згідно з 
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яким хліб, навіть його крихти, не можна кидати, викидати. Звертається увага 

школярів, що в Україні з особливою повагою ставляться до хліба. Хліб 

українці називають «святим», «Божим даром», «батьком», «головою», 

«розпорядником». Без хліба в Україні не обходиться жодна важлива подія. 

Використання ІКТ дозволяє розширити уявлення дітей щодо хлібу як 

символу українського народу, посилити емоційну складову вступної 

розповіді, демонструючи, що здавна і дотепер випікають різновиди хліба. 

Хлібом зустрічають дорогих гостей, благословляють молодих на щасливе 

життя тощо. Акцентується увага на тому, що хліб супроводжує нас з 

початку і до кінця життя.  

Під час реалізації проекту важливо візуально представити школярам 

різновиди хлібу, пояснити різницю між, наприклад, весільним короваєм і 

святковим, розповісти історію обрядового хлібу (коровай, святкові калачі та 

бублики, різдвяний книш), акцентуючи увагу учнів на особливостях 

приготування тіста для хліба, його випікання, прикрашання в різних 

регіонах України. Зокрема, до різдвяного столу, за традицією, печуть калачі. 

Різдвяні калачі – це круглі обрядові хліби із білого пшеничного борошна на 

молоці із додаванням яєць. Їх випікали спеціально для дітей, які понесуть 

вечерю до дідусів та бабусь, хрещеним батькам. Обов’язковим є книш – 

кругла паляниця із маленьким хлібенятком зверху – для душ померлих. 

Демонструючи різновиди хлібу важливо підкреслити, що навіть у вік 

високої цивілізації найбільшим багатством і щастям буде виплекана, 

випечена запашна українська хлібина на нашому столі, прикрита вишитим 

лляним рушником. Шана до хліба закріпилась у народних звичаях 

українців.  «Хліб — усьому голова» – всім відоме прислів’я. В ньому 

закладена вікова мудрість народу, який протягом усього розвитку приділяв 

хлібу велику увагу. Якщо буде хліб, буде мир, буде щасливе здорове життя 

народу країни. Між тим, останнім часом можна почути чимало закликів 

відмовитися від хліба на користь здоров’ю.  

Ключове запитання проекту: А чи можна жити без хліба? 
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Користуючись навчальними матеріалами, які підготовлені студентами 

за допомогою електронних енциклопедій, освітніх Інтернет ресурсів, учні 

досліджують серію проблемних питань пов’язаних з історією хліба, зокрема, 

міфи о походженні хліба, початок епохи хлібопечення, перша «хлібна 

рослина», хліб у стародавньому світі, стародавні світові традиції випікання 

хліба, стародавня символіка майстрів-пекарів, значимість професії пекаря у 

стародавні часи тощо. 

Під час дослідження проблеми хлібу у культурному контексті 

сучасності було поставлено такі завдання: встановити причини щорічного 

нарощування обсягів хлібовиробництва у світі; який хліб (хлібобулочні 

вироби) характерний для тієї або іншої країни; встановити залежність між 

традиційними хлібними виробами країни та її територіальним 

розташуванням; популярні національні рецепти приготування хлібу; світові 

традиції, свята пов’язані із хлібом; що символізує хліб у різних народів; хліб 

як символ українського народу; обряди, звичаї та цікаві рецепти 

Українського хліба; цікаві факти про хліб. 

На етапі дослідження й аналізу проблеми цінності хліба як символу 

життя школярі мали визначити харчову цінність хлібу, навчитися правильно 

обирати хліб; встановити причини, за яких споживання людиною хлібу 

може бути обмеженим.  

На уроках інформатики (інформатична освітня галузь) учні знаходили 

необхідні відомості й статистичні дані, користуючись мережею Інтернет 

(виконували простий пошук за ключовими словами); досліджували різні 

інформаційні джерела (електронні енциклопедії, довідники тощо); 

порівнювали інформацію з різних джерел (тексти, відеофрагменти тощо); 

створювали документи для збереження даних; аналізували здобуту 

інформацію, відбирали потрібну та обирали спосіб її представленні; 

використовували електронні комунікації для спільної діяльності з 

учасниками проекту.    
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На уроках української мови, літератури (мовно-літературна освітня 

галузь) учні досліджували етимологію слова «хліб»; обговорювали 

медіатексти, пов’язані з хлібом, підготовлені вчителем (міфи о походженні 

хліба, цікаві історії тощо); наводили приклади різних прислів’їв, приказок, 

прикмет, пов’язаних з хлібом (наприклад, хлібом-сіллю зустрічають дорогих 

друзів тощо).  

У межах природничої освітньої галузі (Я у природі) школярі 

пояснювали значення рослин для людини, досліджуючи перші «хлібні 

рослини» – дуб і плоди хлібного дерева (яке й досі росте в Африці та 

Австралії), сучасні зернові рослини, зокрема, жито, пшеницю тощо; вчилися 

розрізняти зернові рослини за зовнішнім виглядом, відрізняти злаки за 

сортом (зокрема, сорти сильної пшениці або сорти твердої пшениці тощо), 

пояснювали важливість дбайливого ставлення до зернових рослин; 

аналізували вплив людини на рослинництво; з’ясовували, до яких заходів 

вдається людина щоб збільшити врожай хліба.  

Учні були залучені до дослідження властивостей зерна, зокрема, 

вітамінів і провітамінів; з’ясовували, яке значення мають ці вітаміни для 

здоров’я людини. За результатом дослідження школярі складали кластер, де 

відображали зв’язок між вітамінним вмістом хліба і станом окремих органів 

людини (вітаміни групи В – регулюють функції нервової системи тощо), 

добираючи потрібні ілюстративні матеріали з мережі. 

Реалізація STEAM-проекту передбачала роботу школярів поза 

школою. На етапі дослідження багатовікового досвіду хлібопечення 

школярі вивчали мистецтво вирощування і випікання хлібу у стародавньому 

Єгипті, Греції, Римі, у країнах Латинської Америки, на Русі, в Україні.  

На уроках образотворчого мистецтва (мистецька освітня галузь), під 

час практичної художньо-творчої діяльності, учні досліджували стародавню 

символіку майстрів-пекарів, аналізували елементи народного «розпису» 

виробів з тіста, зіставляючи із сучасною символікою; аналізували сучасне 

мистецтво прикрашання обрядового хлібу.  

http://newstandard.nus.org.ua/derzhavni-vymogy-do-rivnya-zagalnoosvitnoyi-pidgotovky-uchnya-uchenytsi/movno-literaturna-osvitnya-galuz/
http://newstandard.nus.org.ua/derzhavni-vymogy-do-rivnya-zagalnoosvitnoyi-pidgotovky-uchnya-uchenytsi/movno-literaturna-osvitnya-galuz/
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У межах громадянської та історичної освітньої галузі школярі 

дізналися, що шлях від зернятка до смачного хліба на столі досить довгий і 

не простий, потребує кропіткої праці представників багатьох професій та 

аналізували, як змінилися пекарські інструменти з давніх часів до 

сучасності. Встановлено, чому людство опікується проблемою вирощування 

все більшої кількості зерна.  

Цікавою була робота школярів з картографічним матеріалом. Так, під 

час реалізації проекту школярам пропонувалося проаналізувати наведені 

дані й встановити залежність між територією засіву хлібних культур та її 

сортами; встановити залежність між традиційними хлібними виробами 

різних країн світу та їх територіальним розташуванням. Наприклад, ближче 

до півдня Європи в хлібопекарнях все рідше зустрічається жито і т. ін.  

Результати роботи на уроках образотворчого мистецтва (мистецька 

освітня галузь) школярі оформлювали у вигляді «хлібної карти світу» з 

використанням QR-кодів, які містять стислі відомості про традиційні хлібні 

вироби той або іншої країни. Наприклад, у Бразилії популярні сирні булочки 

Pão де Queijo, виготовлені з кукурудзяного борошна; у Німеччині – м’який 

крендель Pretzel; в Індії – печені коржі Naan, в які обов’язково додають 

трави, різні насіння й обов’язково їдять гарячим тощо. 

Значне місце у проекті відводилося самостійній, позашкільній роботі, 

яка відображає власне ставлення учня до поставленої проблеми. Для цього 

школярам пропонувалася серія завдань, зокрема, дослідити, які 

хлібобулочні вироби характерні для тієї або іншої країни. Поділені на групи, 

наприклад, групи «Франція», «Болгарія», Латинська Америка» та інші, 

школярі досліджували популярні національні рецепти приготування хлібу; 

світові традиції, свята пов’язані із хлібом; що символізує хліб у різних 

народів. Учні 3-4 класів готували Е-презентації разом із підготовленою 

картографічною інформацією щодо залежності між традиційними хлібними 

виробами країни та її територіальним розташуванням. Учні 1-2 класів 

створювали лепбук. Крім того, учням було запропоновано дослідити, які є 
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пам’ятники й музеї хлібу (наприклад, народний музей хліба в Києві, 

пам’ятник булці в Берлині тощо), підгодовувати короткі відомості й 

систематизувати інформацію за допомогою лепбук. 

 Цікавим наповненням проекту було ознайомлення школярів з 

традиціями прикрашання обрядового хлібу в межах громадянської та 

історичної освітньої галузі. Школярі ознайомилися з традиціями, обрядами 

та звичаями виготовлення хлібу в Україні; з цікавими рецептами випікання 

хліба (житній хліб, білий хліб з травами на чаї, пісний гарбузовий хліб). 

Учні досліджують традиції випікання, прикрашання і культуру споживання 

хлібу на Різдво, на Щедрий вечір, Масляницю, під час Великого посту, на 

Пасху та ін. Позашкільна робота передбачала добірку цікавих фактів про 

хліб, зокрема, як з’явились булочки з ізюмом або чому багет у Франції 

почали випікати довгим. Використовуючи ІКТ, учні звітували 

підготовленими публікаціями цікавих фактів про хліб (користуючись 

MS Publisher). 

На уроках технології (технологічна освітня галузь) учні досліджували  

питання, що ж таке хліб (досліджували склад хлібу – крохмаль, жири, білки, 

зернові культури); чому технічно хліб – це піна; що таке дріжджі; які 

існують технології замішування тіста для хліба; які є технології 

приготування хлібу та створення його форми (тісто в кошиках, з надрізами 

тощо); як переробляють непроданий хліб. Під час реалізації проекту учні 

проводили експеримент з дрожами, досліджуючи їх властивість 

збільшуватись у розмірі та ін.  

На уроках образотворчого мистецтва учні виготовляли декоративні 

фігурки з солоного тіста, яке замішували самостійно. Слід зауважити, що 

для розфарбовування одержаних виробів діти скористалися різними 

речовинами, в тому числі натуральними барвниками. 

У межах соціальної та здоров’язбережної освітньої галузі учні 

з’ясовували як харчування впливає на здоров’я людини; навчалися обирати 

продукти харчування, орієнтуючись на розуміння їхньої користі для 
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здоров’я; навчалися визначати продукти, вживання яких потрібно 

обмежувати (з великим вмістом цукру, солі, жиру тощо). Практична робота 

передбачала складення школярами порівняльної таблиці вмісту хлібу різних 

сортів, орієнтуючись на інформацію, яка надається виробником на 

етикетках хлібних виробів. Зокрема, учні дізналися, що цінність хліба ви-

значається корисним хімічним складом зерна. Наприклад, хліб з борошна 

сильних пшениць є не тільки джерелом харчування, а й своєрідним 

каталізатором, який поліпшує процеси травлення та підвищує засвоєння 

інших продуктів харчування. Пшеничний хліб практично повністю 

забезпечує потреби людини у фосфорі і залізі, на 40 % — у кальції тощо.  

Водночас учні були поінформовані щодо важливості обмеженого 

споживання хлібу, наприклад, при сахарному діабеті та інших 

захворюваннях. Під час реалізації проекту школярі ознайомилися з 

інформацією про те, як правильно вибирати хліб, чому бажано надати 

перевагу хлібу, який вироблено з житнього борошна або суміші житнього та 

пшеничного тощо.  

На уроках математики (математична освітня галузі) учні 

ознайомилися з поняттям «калорії» і навчилися підраховувати калорії від 

споживання різних сортів хлібу людиною у залежності від її віку, ваги тощо. 

Позашкільна робота була орієнтована на встановлення витрат на хліб у 

родині; визначення вартості хлібу за його основними інгредієнтами. 

Слід звернути увагу, що учні з азартом працювали, намагалися 

отримати кращі результати, привнесли креативу у виконання проектних 

завдань, у розробку презентації здобутих результатів. 

Приклад методичної розробки STEАM-проекту «Життя на долоні», 

який пройшов експериментальну апробацію під час проходження 

студентами педагогічної практики, представлено в Додатку О.   

Підсумкова складова майстер-класу передбачає: 

 аналіз результатів самостійної роботи, їх оцінювання; 

 обговорення пропозицій до покращення результатів; 



 328 

 представлення результатів у вигляді звітної документації (план-

конспект проекту або уроку, презентація, стаття тощо); 

 колективний збір індивідуальних напрацювань; 

 залучення студентів до мережної асоціації STEАM-учителів. 

Так, наприклад, за результатами апробованого на практиці STEAM-

проекту з фінансової грамотності «Від мушлі до біткойна» було 

опубліковано статтю у науковому фаховому виданні «Народна освіта» [20]. 

Крім того, результати проекту представлені студентами у вигляді звітної 

документації являють собою певний внесок у підготовку майбутніх учителів 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності.  

Реалізація продуктивно-коригувального етапу моделі формування 

готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання 

ІКТ у професійній діяльності. 

Продуктивно-коригувальний етап підготовки студентів до 

використання ІКТ спрямований на подальший розвиток мотиваційно-

ціннісної, когнітивної, операційно-діяльнісної та рефлексивно-оцінної 

складових готовності майбутніх учителів початкової школи до означеної 

діяльності. 

Особливістю цього етапу було те, що він відбувався на четвертому, 

останньому, році навчання студентів в університеті (підготовка бакалавра). 

Це зумовило орієнтацію навчальної діяльності майбутніх учителів 

початкової школи переважно на актуалізацію, коригування й удосконалення 

їх підготовки до використання ІКТ у професійній діяльності, на сприяння 

формуванню їх здатності до рефлексії й самостійного вдосконалення 

власної підготовки. 

Вагомою складовою успішної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до використання ІКТ в ракурсі впровадження нового 

Державного стандарту початкової освіти стало отримання досвіду 

використання власних розробок (STEАM-проектів, STEАM-уроків тощо) під 
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час проходження педагогічної практики у школі [213]. Завдання 

педагогічної практики передбачало: 

 вивчення досвіду вчителя початкової школи щодо інноваційного 

застосування ІКТ у початковій школі; 

 розробку комплекту навчально-методичного забезпечення (STEАM-

проект, STEАM-урок тощо) для формування метапредметних ІКТ-

умінь молодших учнів;   

 проведення заходів для формування метапредметних ІКТ-умінь учнів 

(запропонувати STEАM-проект, STEАM-урок, організувати роботу 

дітей у мейкер-просторі). 

Крім того, студентам потрібно було проаналізувати ефективність, 

дидактичну цінність власних розробок, результати проведених заходів і 

визначити: 

 чи всі учні зацікавилися темою STEАM-проекту, STEАM-уроку, 

навчальними завданнями для роботи у мейкер-просторі; 

 чи всі школярі були зацікавлені роботою в межах STEАM-проекту, 

STEАM-уроку, мейкер-простору; 

 чи зрозумілими були школярам поставлені завдання;  

 які емоції викликала освітня діяльність в учнів, які завдання 

викликали найсильніші емоції; 

 чи досягнуто поставлену мету всіма школярами під час роботи; 

 чи доцільно було підібрано методичні матеріали для організації 

освітньої діяльності школярів;  

 чи доцільно було підібрано ІКТ-інструментарій для забезпечення 

освітньої діяльності учнів; 

 чи ефективно було обрано організаційну форму роботи учнів; 

 наскільки успішними були дії школярів; 

 чи всі діти завершили роботу у відведений термін; 
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 наскільки відповідною була діяльності вчителя на різних етапах 

роботи учнів (зокрема, супровід в роботі, педагогічна підтримка, 

забезпечення успішної групової комунікації тощо); 

 чи доцільна була обрана тривалість проекту; 

 чи мають практичні напрацювання школярів реальне втілення;  

 як розвивались в учнів метапредметні ІКТ-уміння під час роботи, на 

формування яких було орієнтовано STEАM-розробку. 

Апробації власних навчально-методичних наробок в реальних умовах 

навчального процесу початкової школи надавало педагогічній практиці 

особливої значущості та обумовлювало надзвичайно відповідальне 

ставлення студентів, майбутніх учителів початкової школи, до використання 

ІКТ як інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь учнів.  

Наведемо один з прикладів апробованого у навчальному процесі 

STEAM-проекту.  

Представлений вище STEAM-проект з розвитку фінансової 

грамотності «Від мушлі до біткойна» (див. додаток И) пройшов 

експериментальну апробацію в Харківському педагогічному ліцеї № 4. 

Проект був запущений на загальношкільному рівні й мав свої рівні й 

способи реалізації для учнів різних вікових періодів. У контексті нашого 

дослідження увагу зорієнтовано на реалізації проекту в початковій школі.  

Реалізації проекту передувало його анонсування, мотивація учнів до 

виконання проектних завдань. Було розроблено плакати-оголошення про те, 

що в школі починається робота над проектом. Учителя початкової школи 

спланували роботу дітей за предметними спрямуваннями. Було розроблено 

систему критеріїв для оцінювання результатів виконання проектних завдань 

учнями за кожним напрямом окремо. Також вчителі внесли свої корективи у 

проектні завдання, після чого проект набув виваженості й збалансування: 

кількість завдань за кожним предметним напрямом стала приблизно 

однаковою (від 6 до 8).   
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Мотиваційний етап виявився необхідним для забезпечення успіху 

проекту, оскільки спочатку школярі досить скептично поставилися до нього, 

хоча запропонована тема їх явно зачепила. Вони досить прагматично 

з’ясовували, чи дійсно необхідно виконувати позашкільні проектні 

завдання; висловлювали занепокоєння стосовно ролі ІКТ у реалізації 

проекту тощо. Проте настрій повільно змінювався, адже природна 

допитливість молодших школярів, бажання взяти участь у чомусь 

незвичному, нестандартному подолали переживання. До того ж, дирекцією 

школи було розроблено власні способи заохочення учнів: було повідомлено 

про спеціальні призи для тих учасників проекту, які презентуватимуть кращі 

роботи.  

Основний етап реалізації проекту розпочався в межах соціальної й 

здоров’язбережної освітньої галузі. Студентами було підкреслено суспільну 

та економічну корисність грошей; наведено деякі цікаві факти про гроші, 

зокрема, студенти розповідали про різні предмети, що відігравали роль 

грошей у минулі епохи, пояснювали функції грошей тощо. Вступне слово 

студентів супроводжувалось мультимедійною презентацію, що дозволило 

збагатити уявлення школярів щодо сутності грошей, яка змінюється 

адекватно змінам характеру суспільних відносин, у яких вони 

функціонують. 

Дослідженню грошей сприяла й цікава практична робота школярів з 

дослідження українських банкнот. Так, наприклад, учні дізналися, що 

гривня має майже двадцять захисних елементів, серед яких, наприклад, 

водяний знак. На ньому повторено портрет, надрукований на лицьовому 

боці банкноти; його видно тільки проти світла (учні досліджували 

банкноти). Зверталась увага дітей на тому, що справжні гроші рельєфні, 

фарба виступає над поверхнею паперу; у підробленій банкноті відсутня 

захисна стрічка, яка також переглядається на просвіт тощо. Школярі 

досліджували банкноти різного номіналу, дізнавалися про зображення 
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відомих осіб на банкнотах, що знайшло своє продовження в межах 

громадянської та історичної освітньої галузі. 

Під час реалізації проекту зверталась увага учнів на те, що, сплачуючи 

за чергову купівлю в магазині, ми ніколи не замислюємося, що тримаємо в 

руках не просто засіб платежу. Грошові купюри – такий же національний 

символ, як Державний Герб України, Державний Гімн України та 

Державний Прапор України. У межах громадянської та історичної освітньої 

галузі школярі дізналися, що на зворотному боці купюри номіналом в 1 

гривню зображено град Володимира. Картинка, яку помістили на банкноту, 

зображує Київ кінця Х століття, яким він був за правління Володимира 

Великого. Територіально ця частина міста належить до сучасної найстарішої 

частини міста. Тут знаходяться Андріївська церква, Майдан Незалежності, 

Володимирська гірка, Золоті ворота, Львівська, Софійська та Михайлівська 

площі тощо (підготовка матеріалів здійснювалась завдяки тематичним 

порталам в мережі Інтернет, зокрема, «Наші гривні: карта пам’яток завжди 

під рукою» [350] тощо). Розповідь студентів підсилювалась демонстрацією 

архітектурних споруд, пам’ятників тощо. 

Процес дослідження грошових купюр розгортався й в межах 

мистецької освітньої галузі. Завдяки підготовленій студентами 

мультимедійній презентації школярам було представлено найкрасивіші 

гроші світу, наприклад, французький тихоокеанський франк, на якому 

відображено красу заморських володінь Франції – Нової Каледонії, 

Французької Полінезії, Островів Уоліс і Футуни, або рупію Мальдівської 

Республіки, яка дивує художньою оригінальністю тощо. 

Слід звернути увагу, що у процесі виконання завдань проекту 

формування метапредметних ІКТ-умінь молодших учнів здійснювалось 

завдяки спеціально спроектованій їх діяльності, орієнтованої на: 

 інтенсивний пошук інформації в мережі Інтернет, дослідження різних 

інформативних джерел (електронні енциклопедії, довідники, 
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статистичні звіти тощо), аналіз інформації, представленої в текстах, 

графіках тощо; 

 створення документів для збереження даних, обирання способів 

представлення опрацьованої інформації, зокрема, створення лепбуку 

«Найкрасивіші гроші світу», «Фінансова абетка», підготовка 

презентації тощо; 

 використання електронної комунікації для спільної діяльності з 

учасниками проекту.  

Під час реалізації проекту можна було побачити, з яким азартом 

працювали учні, як вони намагалися отримати кращі результати, скільки 

креативу привнесли у виконання проектних завдань, у розробку презентації 

здобутих результатів. 

На заключному етапі реалізації проекту було проведено презентацію 

робіт команд-учасників, їх оцінювання компетентним журі, підведення 

підсумків. Варто зазначити, що цей етап пройшов досить напружено, кожна 

команда мала своїх прихильників, які уболівали за її результати. Проте всі 

оцінки було оголошено, прокоментовано і визнано справедливими. За 

результатами практики відбувалася підготовка та захист індивідуальних 

звітів, при цьому до обговорення проміжних та підсумкових результатів 

практики запрошувалися викладачі кафедри інформатики, викладачі й 

студенти факультету початкового навчання ХНПУ імені Г.С.Сковороди.  

За результатами розробленого й успішно реалізованого STEAM-

проекту «Від мушлі до біткойна» було видано статтю «STEАM-проект із 

розвитку фінансової грамотності учнів» у фаховому виданні [20], а також 

статтю «Практичні питання реалізації STEAM-проекту у практиці роботи 

навчально-виховного закладу середньої освіти» у збірнику наукових праць 

[34]. 

На завершення було проведено опитування учнів щодо їх вражень від 

участі в проекті. Можна відзначити, що цікавим для молодших школярів 

виявилося дослідження таємниці скарбів; розкриття ролі грошей у казках, 
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створення буктрейлера за мотивами казок. Учні відзначили що складання 

фінансової абетки значно розширило їх уявлення щодо ролі грошей. 

Сподобалось молодшим учням не лише ознайомлення з технологією 

виготовлення грошей, а й самостійне їх створення, придумування власних 

ідеї щодо захисту банкнот. Особливе враження справили найкрасивіші й 

надзвичайні гроші світу й виготовлення відповідного лепбуку. Також дітьми 

було відзначено, що сподобалася робота в командах, їм було цікаво 

дізнатися і побачити, як підготувалися команди інших класів. Варто 

зазначити, що проект сподобався й учителям. Вчителями відмічено, що у 

робочих групах із самого початку проекту склалася дружня атмосфера, 

члени команди підтримували один одного, під час роботи відбувався 

позитивний діалог, всі ділилися набутою інформацією. Було вирішено 

продовжити роботу над «грошовою» темою, розробити інші теми STEAM-

проектів, що й можна вважати основним і цілком позитивним результатом 

першої спроби. 

Отримання студентами досвіду використання інноваційних ІКТ-

орієнтовних концепцій навчання під час педагогічної практики стало 

вагомою складовою успішності підготовки майбутніх учителів до 

використання ІКТ у професійній діяльності, у тому числі й як інструменту 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів. Зважаючи на те, що 

використання ІКТ в освітній діяльності учнів молодшого шкільного віку 

повинно бути педагогічно виправданим, чітко спланованим, виваженим, 

націленим на досягнення поставленої дидактичної мети, до моделі 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи, курс «Педагогічні 

інформаційні технології та технології початкової школи» було розширено 

модулем «Інновації у педагогічному ІКТ-інструментарії» (див. додаток Л).  

У рамках модуля «Інновації у педагогічному ІКТ-інструментарії» 

потрібно було навчити студентів відстежувати появу нового ІКТ-

інструментарію, опановувати його, оцінювати дидактичний потенціал, 

зокрема:  



 335 

 аналіз новітніх світових практики використання ІКТ у початковій 

школі; 

 інноваційні напрями використання педагогічного ІКТ-інструментарію 

у початковій школі; 

 аналіз електронних освітніх ресурсів для підтримки використання ІКТ 

у професійно-педагогічній діяльності й доповнення; 

 аналіз освітніх мобільних додатків. 

Під час лабораторних занять студенти доповнювали таблицю-перелік 

освітніх додатків (за характерними відмінностями, функціональними 

можливостями), що була розроблена на першому році професійної 

підготовки майбутніх учителів. Зокрема, студенти опанували навички 

роботи з освітнім додатком «Науковий журнал» (від «Google»), що є 

ефективним у підтримки новітніх світових практики використання ІКТ у 

початковій школі, зокрема, концепції BYOD (див. п.3.3).  

Зі студентами було обговорено, що використання концепції BYOD як 

інструменту реалізації STEAM-освіти на сьогодні є альтернативним 

рішенням проблеми організації мейкер-простору, що дає поштовх для 

розробки нових методик, які спиратимуться на інтерес учня, пробудження 

його активності, ініціативності, самостійності й перетворюють процес 

навчання шляхом засвоєння знань, викладених у підручнику, на захопливий 

процес дослідження оточуючого світу, експериментування, адже 

інструментарій натураліста у кожного в руках [15]. Студенти дізналися, що 

концепція BYOD відкриває широкі перспективи для організації єдиного 

інформаційно-освітнього простору, проведення віртуальних дослідів [344; 

457]. Зокрема, використання 3D-інтерактивних віртуальних лабораторних 

інструментів дає змогу демонструвати експерименти, здійснювати 

візуалізацію складних процесів. Цінним є підтримка Fun-навчання, адже 

багато експериментів, з одного боку, є науково-спрямованими, але з іншого 

– дозволяють перенести віртуальний науковий експеримент у реальну 

цікаву, емоційно насичену практику.  
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Використання концепції BYOD розширює межі STEAM-освіти у 

просторі й часі, робить навчання більш гнучким і систематичним, сприяє 

мотивації освітньої діяльності школярів, формуванню в учнів умінь 

самостійно набувати знань, стимулюють його допитливість. Так, наприклад, 

студенти опанували потужні дидактичні можливості мобільного додатка 

«3D Графіка GeoGebra», який надає змоги створювати будь-який 3D-об’єкт, 

оперувати моделями просторових об’єктів, досліджуючи їх властивості, а за 

допомогою інтерактивної симуляції «PhET» реальною стає можливість 

проводити експерименти з математики та інших наук [15]. Студенти були 

ознайомлені з тим, як концепція BYOD дозволяє організувати навчання 

через дослідження. Так, наприклад, додаток «Рhyphox» 

(https://play.google.com) дозволяє використовувати власний смартфон для 

вимірювання локального прискорення вільного падіння, атмосферного 

тиску тощо. Студенти переконались, що поклавши телефон у паперовий 

тубус і покотивши його по гладкій поверхні можна відстежити швидкість 

руху; що можна зафіксувати швидкість підйому ліфту і багато іншого. Було 

звернено увагу студентів на те, що всі досліди фіксуються, дані, отримані 

під час експерименту, подаються схематично або у вигляді таблиць, що 

полегшує їх подальше опрацювання.  

Зауважимо, що під час проходження практики кожен студент виконав 

індивідуальне завдання. Це завдання передбачало розробку методичних 

рекомендацій до організації освітньої діяльності молодших школярів у 

мейкер-просторі. Студенти мали визначити тему з шкільного курсу 

(дисципліна за вибором), підготувати завдання дослідницького характеру, 

виконання яких спиралося на застосування певного додатку, визначити 

етапи роботи учня, скласти план його звіту, розкрити, на формування яких 

метапредметних ІКТ-умінь учнів орієнтовано розробку тощо. 

Ураховуючи те, що освітній процес у закладах вищої педагогічної 

освіти повинен мати випереджувальний характер, бути спрямованим на 

підготовку вчителя, який здатний самостійно адаптуватися до змін, що 
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привносяться ІКТ, розв’язувати професійні задачі в нових умовах, 

удосконалювати рівень професійної майстерності було передбачено також 

ознайомлення студентів з інноваційним електронними освітніми ресурсами 

для підтримки використання ІКТ. Наприклад, в межах сайту «Virgin 

Galactic» вчитель має можливість організувати подорожі дітей в космосі у 

віртуальній реальності. На сайті представлені VR-тури компанії по 

космічних кораблях «Virgin», «WhiteKnightTwo і VSS Unity». Тур в 3D 

форматі доступний навіть у разі відсутності відповідної гарнітури. Крім 

того, сайт добре працює в «Google Chrome», демонструючи чудові кадри з 

космічних кораблів, відео екіпажів. Сайт також адаптовано до мобільних 

пристроїв [477].  

Достатня увага була приділена ознайомленню студентів з новітнім 

ІКТ-інструментарієм, наприклад, «Trello» (https://trello.com/) – інструмент 

для організації спільної роботи групи. «Trello» можна представити як 

електронну дошку, яка містить перелік подій, проектів, списків тощо з 

якими працює група. Усі оновлення відбуваються в реальному часі: 

коментарі для миттєвого зворотного зв’язку, завантаження файлів з 

комп’ютера, додавання списків, термінів виконання проекту тощо.  

Цікавим для студентів була робота з онлайн-сервісом «Twiddla» 

(https://www.twiddla.com/). Сервіс «Twiddla» – класна онлайн-дошка, яка 

дозволяє розміщувати будь-яку інформацію (графіки, фото, тексти тощо),  

працювати з інформацією в режимі реального часу, адже для доступу до 

спільної дошки достатньо додати посилання, яке автоматично формується в 

адресному рядку тощо.  

Сервіс «Go Pollock» (https://www.gopollock.com/uk/) дозволяє збагати 

урок миттєвою візуалізацією рівня розуміння та прогресу усього класу в 

реальному часі; надає можливості вчителеві зручно, швидко створювати 

інтерактивні уроки.  

Для миттєвого створення панелей моніторингу і візуалізації даних – 

дашборди – студенти були ознайомлені з можливостями «MS Power BI».  
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Для проведення опитувань серед учасників заходу в реальному часі до 

розгляду пропонувався інструмент «Direct poll». Інструмент дозволяє не 

лише проводити опитування, діліться з учасниками результатами 

голосувань, а й миттєво візуалізує інформацію за для оперування 

наведеними даними під час виступу або проведення оцінювання [439].  

Для створення вікторин, дидактичних ігор, тестів студенти 

виконували завдання як за допомогою звичних інструментів, зокрема, 

«LearningApps.org», так і за допомогою новітніх – «Каhооt!». Серед переваг 

вибору сервісу «Каhооt!» [472] виокремимо, зокрема, надання учневі 

можливості відповідати на створені вчителем тести з будь-якого гаджету, 

що має доступ до Інтернет. Для прискорення процесу поширення файлів між 

вчителем і учнями студенти дослідили можливості «Google Classroom» 

[230]. Зазначений модуль був спрямований також на розкриття потенціалу 

мережі Інтернет щодо підтримки вчителя [219] початкової школи у 

використанні ІКТ.  

Під час занять зі студентами важливо було не тільки ознайомити їх з 

наявними ресурсами, але й розкрити їх потужні дидактичні можливості. 

Зокрема, електронний ресурс «Карта подорожей» (https://3pulse.com/) 

пропонує користувачеві створити онлайн-карту власних подорожей. Така 

карта складається з розділу статистики подорожей (процент відвідуваних 

країн від загальної кількості на планеті, процент відвідуваних міст в країні), 

візуального відображення карти подорожей у графічному або точковому 

вигляді, переліку країн, які було відвідано. Крім того, в межах сайту 

зареєстрований користувач може вести власну сторінку-подорож, яка 

складається з таких розділів як, зокрема, «Мої подорожі» –  висвітлення 

вражень від подорожі або надання рекомендацій іншим користувачам щодо 

цікавих місць у країні, чи як зручніше добратися тощо.  

У початковій школі такі онлайн-карти подорожей можуть бути 

застосовані для формування інформаційно-аналітичних умінь учнів 
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зчитувати інформацію, представлену в різних видах. Серед переваг 

застосування таких карт можна виокремити, зокрема: 

 візуалізацію об’ємної проекції поверхні Землі; 

 формування поняття про масштаб; 

 схематичне відображення відвіданих країн, міст; 

 схематичне відображення країн, міст мрії; 

 визначення місця віртуальної подорожі; 

 візуалізації положення певної країни, міста відносно іншої країни 

тощо.  

Зауважимо, що для підтримки роботи школярів з картою вчитель 

може скористатися й не комп’ютерним варіантом (для учнів першого класу), 

наприклад, настільна скретч-карта «Travel Map Україна»  

(http://www.travelmap.com.ua/), на якій позначено розмаїття пам’яток — 

заповідники, музеї тощо. На сайті «Travel Map®» (https://ua.1dea.me) 

пропонується добірка скетч-карт міра з навчальними картками, стікерами, 

що допоможе захопити дитину географією, біологією тощо. 

Доцільно звернути увагу майбутніх вчителів, що організація 

діяльнісного простору молодших учнів в рамках якого діти мають 

можливість акумулювати ідеї й обмінюватися думками, проводити 

експеримент, втілювати свої творчі задуми, набувати практичних умінь 

створення реальних об’єктів викликає певні труднощі, пов’язані з 

необхідністю додаткового фінансуванні навчального закладу для придбання 

необхідного обладнання, виділенні приміщення для побудови мейкер-

простору. Попри велику популярність в освіті 3D-принтерів і 3D-сканерів ці 

інструменти не є користувацьким і потребують спеціальної підготовки 

вчителів до роботи зі специфічними інструментами і пристроями.  

Слід відмітити, що з розвитком ІКТ з’явилась достатня кількість 

простих інструментів, доступних, якими може скористатися вчитель 

початкової школи. На практичних заняттях були розглянуті можливості 3D-

ручки, «Makey Makey». Таке розширення бази інструментів, 
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використовуваних для творчої роботи учнів, дозволило студентам отримати 

уявлення щодо організації творчого простору навчання дітей молодшого 

шкільного віку, де можна виражати себе, творити унікальні речі. Так, 

наприклад, вивчаючи можливості 3D-ручки студенти дізналися, що така 

ручка дозволяє малювати спеціальним пластиком об’ємні фігури в повітрі 

або створювати на площині окремі їх частини, а потім з’єднувати. Під час 

занять зі студентами важливо було не тільки ознайомити майбутніх вчителів 

з наявним ІКТ-інструментарієм, але й розкрити його дидактичний 

потенціал, обговорити форми організації діяльності школярів, способи 

отримання інформатичної й технологічної допомоги за допомогою Інтернет-

сайтів, визначити роль вчителя у такій роботі.  

У рамках зазначеного модулю важливо було показати студентам як 

грамотно сполучати в межах мейкер-простору роботу дітей з новітніми 

технологіями із практичними (некомп’ютерними) завданнями, які у 

комплексі утворюють освітній діяльнісний простір дитини. Наприклад, 

створенню стільця за допомогою 3D-ручки передувала аналогічна робота, 

яка спиралась на дослідження технічних характеристик правильного 

проектування майбутнього виробу (у нашому випадку стілець), дослідження 

особливостей конструкції тощо. Результатом роботи студентів стало 

виготовлення стільця відповідно до наданої схеми з проволоки й картону. 

Цікавим моментом роботи студентів в межах мейкер-простору стала 

перевірка «надійності» виробу. Студенти додавали вагу на стілець, 

досліджували за яких умов стілець на витримує ваги, що відбувається у разі 

неправильного конструювання виробу. Слід зауважити, що така робота 

дозволила з’ясувати студентам як ефективно можна організувати мейкер-

простір у навчанні дітей молодшого шкільного віку, забезпечити 

варіативність завдань й ситуацій, що пропонуються для вирішення, 

забезпечити супровід дитини у такій роботі.    

Новим витком у розвитку мейкерства стала поява комплекту «Makey 

Makey», який надає змогу перетворити в сенсорні кнопки будь-які предмети 
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– пластилін, яблуко, моркву, квіти тощо. При підключенні Makey до 

комп’ютера він стає звичайною USB-клавіатурою й мишею (див. додаток Е).  

Студентами було підготовлено добірку освітніх відеоматеріалів, 

розміщених в мережі, з ідеями щодо організації мейкерства. Зокрема 

матеріали, ідей для творчості розміщені в мережі Інтернет на Youtube 

каналі, такі як, наприклад, «Механічна рука», «Генератор мильних 

бульбашок», «Робот WALL-E» тощо. Майбутні вчителі також були залучені 

до роботи з наборами на основі цеглинок LEGO (http://ies.org.ua/). Студенти 

дізналися, що такі набори можуть стати у нагоді при вивченні учнями 

молодшого шкільного віку комп’ютерних і природничих наук, технологій та 

інженерії. Мейкерство за допомогою LEGO надає змоги учням створювати 

мобільні роботизовані моделі, що значно спрощує практичне вивчення 

фізичних явищ тощо. У процесі конструювання різноманітних моделей учні 

досліджують роботу коліс та осей, зубчатих та ремінних передач руху та 

багато іншого. Так, наприклад, досліджуючи вільне кочення за допомогою 

набору LEGO, учні практичним шляхом дізнаються, який візок заїде далі – 

навантажений чи без вантажу, з великими чи маленькими колесами тощо 

(див. додаток Е). 

У рамках організації освітньої діяльності учнів у мейкер-просторі 

цікавим є розгляд майбутніми вчителями потужних дидактичних 

можливостей цифрового вимірювального комплексу «Globisens Labdisc 

Gensci». Мобільна природничонаукова лабораторія з мультисенсорним 

реєстратором даних надає змоги проводити експерименти завдяки 

вбудованим датчикам (тиску, температури, струму, напруги, відстані, GPS, 

освітленості, рН, відносної вологості тощо).  

Зважаючи на те, що для професійного зростання вчителя важливим є 

оприлюднення власного педагогічного досвіду [435; 437; 438], курс 

«Педагогічні інформаційні технології та технології початкової школи» було 

розширено модулем «Медіаресурси у професійній діяльності вчителя 

початкової школи».  
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 Модуль «Медіаресурси у професійній діяльності вчителя початкової 

школи» був спрямований на ознайомлення майбутнього вчителя з сутністю 

понять медіа, медіаресурс; роллю медіа в освітньому процесі; системою 

медіапідтримки педагогічної діяльності (див. додаток М). Студенти 

навчалися: критично аналізувати медіаресурси та відбирати їх для власної 

медіатеки; ефективно використовувати медіаресурси в професійній 

діяльності; створювати авторські медіаресурси (оприлюднювати власні 

напрацювання в мережі, вести блог, сайт, сторінку в соціальній мережі  

тощо); комунікувати у медіасередовищі з колегами (брати участь в Інтернет-

конференціях, професійних форумах, нетворкінгу тощо). 

Оволодінню базовими знаннями та вміннями ефективного 

використання медіаресурсів у професійній діяльності сприяв ряд заходів, 

зокрема аналіз медіаресурсів: на кого орієнтовано медіаресурс, з якою 

метою створено ресурс, які враження викликає той або інший ресурс, чи 

відповідає стиль подання інформації віковим особливостям учнів тієї чи 

іншої категорії, чи відповідає інформація медіаресурсу запиту.  

Наведемо приклади завдань, які були запропоновані студентам у 

рамках модулю «Медіаресурси у професійній діяльності вчителя початкової 

школи»: 

1. Дослідити окремі види медіресурсів, якими можна скористатися у 

професійній діяльності, зокрема, з формування метапредметних ІКТ-умінь 

учнів:  

робота з фотографіями, ілюстративними матеріалами: 

 яку інформацію можна «зчитати» при аналізі того чи іншого фото, 

ілюстративного матеріалу – орієнтовано на формування 

інформаційно-аналітичних умінь учнів; 

 чи правильно відображено інформацію на ілюстрації, фото; 

 чи можна на основі рисунку, фото тощо надати загальну 

характеристику процесу (об’єкту), що зображено; 
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 які висновки можна зробити, розглядаючи фото, ілюстративний 

матеріал; 

робота з відеоматеріалами: 

 яка основна ідея відео, наприклад, «Безпека в Інтернеті», «Розваги і 

безпека в Інтернеті» («Family Safety Centre», 

https://www.youtube.com/) – орієнтовано на формування 

поведінкових умінь учнів у цифровому світі, 

 з якою метою створено це відео, 

 на яку аудиторію розраховане це відео, 

 які норми поведінки в Інтернет виховують ці відео, 

 кому вигідно розміщувати такі відео в мережі, 

 чи можна доповнити інформацію стосовно безпеки в мережі тощо.   

2. Розробити завдання для учнів (орієнтовано на формування 

інформаційно-аналітичних і інструментальних умінь учнів):  

 для створення Е-коміксів (наприклад, створить героїв коміксу та 

розробити комікс на основі улюбленої історії, казки);  

 для створення фотографії (наприклад, за темою «зима»), 

фотоколажу (наприклад, улюблені міста України тощо);  

 для створення Е-буклетів (наприклад, правила поведінки влітку на 

морі, правила дорожнього руху), Е-календарів (наприклад, 

календар днів народження однокласників);  

 для створення буктрейлера (наприклад, за українськими казками); 

мультфільму (наприклад, пластиліновий мультик за мотивами 

віршів українських поетів);  

 для створення лепбуку;  

 для роботи з QR-кодом тощо.  

3. Створити підбірку ресурсів, орієнтованих на медіапідтримку 

педагогічної діяльності («Європейський освітній портал», «Інформаційно-

консультативний центр», «Міжнародна Освіта-Академія», «Центр 

європейських ініціатив», «Fulbright Scholar Program», «World Wide Studies», 
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«Chevening Scholarships», «EdEra», «Віртуальний STEM-центр Малої 

академії наук України», «LearningApps», «Supporting STEM learning» тощо). 

4. Розробити персональний освітній блог, сайт (на вибір), сторінку 

в соціальній мережі (дотримуючись, зокрема, правил дизайн-оформлення, 

вимог до розміщення матеріалів тощо). У такій роботі студенти опанували 

навички створення: 

освітнього блогу, а саме: ознайомились з різновидами блогів 

(особистий; груповий – блог методичного об’єднання, класний; суспільний) 

та їх функціями (дидактична – коментування статей, онлайн-дискусії; 

методична – проведення уроків; комунікаційна – нетворкінг тощо); 

дізналися про структуру блогу (тема, зміст, пости тощо); ознайомились з 

блог-платформами (наприклад, http://www.blogger.com, 

http://www.livejournal.com/, https://www.tumblr.com/); навчилися обирати 

доцільне дизайн-оформлення освітнього блогу (наприклад, значні за 

обсягом зображення, малюнки розміщені на сторінці, збільшують час 

завантаження блогу тощо);  

освітнього сайту, а саме: визначення меню сайту, його контенту, 

вибір інструменту для створення сайту, наприклад, https://ru.wordpress.com/, 

https://gsuite.google.com, https://www.weebly.com/, https://www.portfoliobox. 

net/ru тощо, вибір дизайн-оформлення сайту, ознайомлення з правилами й 

нормами висвітлення інформації на сайті тощо.  

Важливим було сприяти розумінню студентами відмінності, 

наприклад, між блогом і сайтом. Так, студенти дізналися, що сайт – це 

«місце в мережі» (у дослівному перекладі), а блог – це електронний 

щоденник, окремий різновид сайту. Іншими словами, блог – це сайт, але з 

менш масштабною структурою і більш простим супроводом. Користуючись 

матеріалами розміщеними на «7W» (edufuture.biz) майбутні вчителі 

самостійно опанували основи створення сайту, спеціалізовані програми для 

створення GIF-зображень «Ulead GIF Animator», для обробки звуку 

«CoolEdit» тощо. Цікавим для студентів було ознайомлення з платформами 
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розміщення сайтів закладів освіти, наприклад, «e-School.ua» (https://e-

schools.info/sites). Перевагою є те, що на такій платформі вчителеві не 

потрібно самостійно розробляти сайт. Зареєстровані користувачі отримують 

дані доступу модератора і керують змістом сайту через панель 

адміністрування.    

У рамках зазначеного модуля важливо було висвітлити питання, що 

стосуються іміджу в соціальній мережі і його значущості для професійної 

діяльності і успішної кар’єри педагога, а також впливу на цей імідж тієї 

поведінки, стилю спілкування з учнями, які педагог демонструє в соціальній 

мережі. Відомо, що формування позитивного іміджу потребує часу і 

чималих зусиль, а для його зруйнування достатньо невеликої на перший 

погляд помилки. Студенти мали усвідомити, що педагогу потрібно вкрай 

зважено й обережно ставитись до тих відомостей, які він про себе 

повідомляє, до правил мережної етики, яких він має суворо дотримуватись.  

5. Ознайомитись з професійно-педагогічними об’єднаннями в 

соціальних мережах (наприклад, «Ukrainian Scientists Worldwide», «Institute 

of International Academic and Scientific Cooperation», «Відділ STEM-освіти 

ІМЗО», «GeoGebra», «Українська вчительська блогосфера», «Вчитель у 

соціальних мережах», «Уміти вчити» тощо), зі спрямування їх діяльності, з 

видами практичної допомоги, яку може отримати педагог від такого 

об’єднання, тощо. Студентам пропонувалося здійснити пошук спільнот 

педагогів-предметників, схарактеризувати проблеми, які обговорюються в їх 

рамках, проаналізувати питання, що порушуються учасниками таких 

спільнот, з’ясувати, до яких матеріалів їм надається доступ і т. ін. Майбутні 

фахівці ознайомились з тим, що такі спільноти пропонують методичний 

репозитарій, дидактичні розробки вчителів-новаторів, електронні навчальні 

посібники тощо, створені колективними зусиллями. Студенти залучались до 

обговорення певних питань, власних методичних розробок і т. ін., з тим, 

щоб набути умінь презентувати власний педагогічний досвід, представляти 

власну професійну позицію.  
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Була приділена увага розгляду питань, пов’язаних з нетворкінгом у 

соціальній мережі. Нетворкінг спрощено пояснюється як процес 

налагоджування професійних та особистих зв’язків для майбутньої 

співпраці, партнерства, вирішення різних питань. Студенти дізналися, що 

нетворкінг не передбачає обов’язкового використання соціальної мережі або 

Інтернету; це діяльність зі створення мережі ділових контактів для 

подальшого продуктивного використання.  

Одним з головних інструментів нетворкінга сьогодні виступають 

соціальні мережі. Студенти дізналися, що імідж педагога і коло 

міжособистісних зв’язків, які він зав’язує в соціальній мережі, є потужним 

фактором сприяння його успішному кар’єрному зростанню; з’ясували, як 

слід позиціонувати себе, щоб ці зв’язки були корисними; яких основних 

правил доцільно дотримуватись, щоб вибудовувати й укріпляти стосунки з 

колегами в соціальній мережі; якою має бути основа таких стосунків [431].  

Особливу увагу було приділено організації роботи майбутніх вчителів 

у межах платформ, орієнтованих на самоосвіту. Студентам було 

запропоновано скласти таблицю-перелік таких платформ й висвітлити: 

навчальні курси, які пропонуються на платформі; вебінари (за тематикою); 

навчальні тренінги (тренінг за містом проживання, групове дистанційне 

навчання); навчально-методичні матеріали (шаблони завдань, відео 

інструкції тощо).  

6. Дослідити соціальну освітню мережу «Edmodo», приєднатися до 

неї, створити групу за професійними інтересами, ознайомитися із 

специфікою роботи на «Edmodo» за допомогою мобільних ІТ-пристроїв 

тощо. Практична робота студентів передбачала створення в «Edmodo» 

класів, навчальних груп, розміщення навчальних завдань, створення 

бібліотеки, роботу з онлайн дошкою (публікація об’яв на дошці), 

проведення опитувань в режимі онлайн, створення онлайн календаря подій 

тощо. Наповнюючи власний профіль студенти досліджували особливості 

роботи в «Edmodo», зокрема, різницю між Класом і Групою (Клас – для 
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організації роботи з учнями, Група – для організації роботи з колегами), 

налаштування Класу і Групи тощо. 

У рамках модуля було проведено цікаву самостійну й достатньо нову 

для студентів діяльність в межах Всеукраїнської навчальної екосистеми 

«Моя школа» (http://myschool.ua/). Практична робота передбачає складання 

студентами розкладів уроків онлайн; користування бібліотекою готових 

розробок уроків з усіх предметів базового компоненту; придбання навичок 

сповіщення батьків від учителя прямо з уроку тощо.  

8. Скласти таблицю-довідник «Основні характеристики та особливості 

соціальних мереж, використовуваних в освітніх цілях», яка містить такі 

дані: принципи функціонування мереж; особливості використання мереж 

для організації освітньої діяльності; практичний досвід використання 

соціальних мереж (зарубіжний, вітчизняний досвід використання соціальних 

мереж у навчанні); особливості педагогічної комунікації в соціальних 

мережах; особливості організації діяльності учнів засобами соціальних 

мереж; освітні ресурси мережі. 

Зауважимо, що студенти, як правило, не відчувають труднощів щодо 

спілкування в соціальних мережах, проте на заняттях важливо було 

спонукати до професійних дискусій, дотримуючись правил, прийнятих щодо 

публікації коментарів, розміщення інформації. Під час таких дискусій 

обговорювалися актуальні питання щодо використання ІКТ на сучасному 

етапі модернізації початкової школи, перспективні напрямки запровадження 

інноваційних ІКТ-орієнтованих концепцій навчання і т. ін.  

Протягом усього періоду проведення педагогічного експерименту 

належна допомога надавалася викладачам, що були безпосередньо задіяні у 

його проведені – проводилися регулярні консультації, оновлювалися та 

вчасно надавалися методичні рекомендації щодо організації навчального 

процесу. Було організовано цикл семінарів-круглих столів з обговорення 

ходу експерименту та з метою обміну досвідом роботи. 
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4.4. Аналіз результатів емпіричного дослідження 

Аналіз результатів педагогічного експерименту на контрольному етапі 

здійснювався з метою перевірки гіпотези дослідження щодо підвищення 

ефективності підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності внаслідок запровадження 

розробленої моделі (розглянутої у п.3.1-3.3) порівняно з традиційною 

організацією навчального процесу. Перевірка сформованості компонентів 

готовності майбутніх учителів до використання ІКТ відбувалася на кожному 

з етапів реалізації моделі (базовий, основний й продуктивно-коригувальний) 

на основі обґрунтованих нами у п. 4.2. критеріїв (мотиваційний, 

когнітивний, операційно-діяльнісний та рефлексивний) і показників рівнів 

сформованості компонентів зазначеної готовності.  

Для визначення рівня сформованості готовності майбутнього вчителя 

за мотиваційним та рефлексивним критерієм на констатувальному етапі, а 

також наприкінці кожного етапу (базовий, основний й продуктивно-

коригувальний), передбаченого розробленою моделлю підготовки, було 

проведено анкетування, бесіди зі студентами й спостереження. З метою 

визначення показників готовності за когнітивним й операційно-діяльнісним 

критеріями на констатувальному та формувальному етапах експерименту 

було організовано спостереження, тестування, проведення контрольних 

робіт, аналіз продуктів навчально-пізнавальної діяльності студентів – 

рефератів, результатів виконання навчально-дослідницьких завдань, аналіз 

STEAM-розробок, методичних матеріалів щодо організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів у мейкер-просторі, матеріалів педагогічної 

практики.  

Для з’ясування коефіцієнту вагомості кожного критерію у структурі 

готовності майбутнього вчителя до використання ІКТ у професійній 

діяльності, а також коефіцієнтів вагомості окремих показників кожного 

критерію ми скористалися методом «експертних оцінок» [226; 463]. 
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У якості членів незалежної експертної комісії було залучено 15 

кваліфікованих вчителів. Під час їх відбору враховувалися: досвід 

підготовки або перепідготовки учителів початкової школи, знання 

психофізіологічних особливостей учнів, рівень володіння ІКТ, знання вимог 

щодо використання ІКТ в освітньому процесі початкової школи, обізнаність 

з інноваційними ІКТ-орієнтованими методиками навчання, знання 

новітнього ІКТ-інструментарію, інноваційних напрямів його використання у 

початковій школі, уміння опрацьовувати необхідну звітну документацію. 

Члени експертної комісії в індивідуальному порядку визначили ранг 

кожного критерію. Критерію, якому надано найвищу оцінку, було 

присвоєно ранг 1, найнижчу оцінку – ранг 4. Експерт міг визначити критерії 

рівнозначними і вказати однаковий ранговий номер. На основі даних 

проведеного опитування експертів було складено зведену таблицю рангів 

(див. таблицю 4.19).  

Таблиця 4.19 

Таблиця рангів критеріїв готовності майбутнього вчителя початкової школи 

до використання ІКТ у професійній діяльності  

 
№ Критерії   

 

Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Мотиваційний 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 

2 Когнітивний 4 1 1 1 1 4 1 2 1 2 4 1 3 1 1 

3 Операційно-

діяльнісний 
2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 

4  Рефлексивний 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

 

За даними таблиці рангів критеріїв готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ побудована відповідна матриця 

рангів (див. таблицю 4.12), де різницю d між сумою рангів і-го критерію та 

середнім значенням суми рангів обчислено за формулою (див. формулу 4.3): 
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де xij – ранг критерію,  i – порядковий номер критерію, j – порядковий номер 

експерта, n – кількість критеріїв,   (див. таблицю 4.20). 

 

Таблиця 4.20 

Матриця рангів критеріїв готовності майбутнього вчителя початкової школи 

до використання ІКТ у професійній діяльності 

 
Крите

рії 
Експерти Сума 

рангів 
d d2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 26 -11,5 132,3 

2 4 1 1 1 1 4 1 2 1 2 4 1 3 1 1 28 -9,5 90,25 

3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 39 1,5 2,25 

4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57 19,5 380,3 
Сума 

рангів 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150  605 

 

Коефіцієнт конкордації, який вказує степінь узгодженості думок всіх 

експертів, було визначено за формулою (див. формулу 4.4):  

 

      (4.4), 

де S = 605 (Σ d2), n = 4 (кількість критеріїв), m = 15 (кількість 

експертів). 

Отримане значення W=0,54 свідчить про наявність середнього ступеня 

узгодженості оцінок експертів (0,4<W<0,6). Для того, щоб оцінити 

значимість отриманого коефіцієнту конкордації, було обчислено критерій 

узгодженості Пірсона за формулою (див. формулу 4.5): 

 

  (4.5). 

Отримане значення χ2 = 24,2 виявилося більше за табличне 7,8147 для 

ступенів свободи k = n – 1 = 4 – 1 = 3 і при рівні значимості α = 0,05. Отже, 

значення коефіцієнту W є величиною не випадковою, і тому було зроблено 

висновок, що одержані результати експертного оцінювання мають сенс і 

можуть використовуватися у проведенні подальших досліджень. 
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На основі отриманої таблиці рангів (див. таблицю 4.11) було 

обчислено вагомість кожного критерію. Для цього знайдено величини, 

зворотні сумі рангів для кожного з критеріїв, а потім визначено потрібні 

коефіцієнти вагомості (див. таблицю 4.21). 

 

Таблиця 4.21 

Коефіцієнти вагомості критеріїв готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ у професійній діяльності 

 

Критерії Величини, зворотні сумі 

рангів  

Коефіцієнти 

вагомості критеріїв 
Мотиваційний 0,038462 0,33 
Когнітивний 0,035714 0,30 

Операційно-діяльнісний 0,025641 0,22 
 Рефлексивний 0,017544 0,15 

 

Отже, вагомість кожного з чотирьох вище окреслених критеріїв, на 

думку експертів становить: мотиваційний (V1= 0,33); когнітивний (V2=0,3); 

операційно-діяльнісний (V3=0,22); рефлексивний (V4=0,15) (див. рисунок 4.22).  

 

0,33

0,3

0,22

0,15

Мотиваційний

Когнітивний

Операційно-
діяльнісний

 Рефлексивний

 
Рис. 4.22. Вагомість критеріїв готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності  
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Аналогічним чином було визначено коефіцієнти конкордації й 

вагомість показників сформованості компонентів готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності. 

За результатами аналізу експертного анкетування встановлено, що 

коефіцієнт вагомості показників мотиваційного критерію, а саме визнання 

цінності, важливості формування у підростаючого покоління 

метапредметних ІКТ-умінь складає 0,35; налаштованість на оволодіння 

методами і засобами формування метапредметних ІКТ-умінь у молодших 

учнів складає 0,44; готовність до подолання труднощів у оволодінні 

інноваційними застосуваннями ІКТ 0,21 (див. рисунок 4.23).   

 

0,35

0,21

0,44

визнання цінності,
важливості формування у
підростаючого покоління
метапредметних ІКТ-умінь

налаштованість на
оволодіння методами і
засобами формування
метапредметних ІКТ-умінь у
молодших учнів

готовність до подолання
труднощів у оволодінні
інноваційними
застосуваннями ІКТ

 
Рис. 4.23. Коефіцієнти вагомості показників мотиваційного критерію 

 

Коефіцієнт вагомості показників когнітивного критерію, а саме: знання 

особливостей психофізіологічного розвитку учнів початкової школи складає 

0,28; знання про види метапредметних ІКТ-умінь учнів та етапи їх формування 

складає 0,25; знання методів, форм організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів і засобів, використовуваних для формування метапредметних ІКТ-умінь 

учнів складає 0,32; знання новітнього педагогічного ІКТ-інструментарію вчителя 

початкової школи складає 0,15 (див. рисунок 4.24). 
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0,28

0,25
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0,15

знання особливостей
психофізіологічного розвитку учнів
початкової школи

знання про види метапредметних ІКТ-
умінь учнів та етапи їх формування

знання методів, форм організації
навчально-пізнавальної діяльності
учнів і засобів, використовуваних для
формування метапредметних ІКТ-
умінь учнів

знання новітнього педагогічного ІКТ-
інструментарію вчителя початкової
школи

 
Рис. 4.24. Коефіцієнти вагомості показників когнітивного критерію 

 

Коефіцієнт вагомості показників операційно-діяльнісного критерію, а 

саме: уміння застосовувати різні методи і форми організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів з використанням ІКТ складає 0,45; уміння 

вибирати методи і засоби формування зазначених умінь учнів у 

відповідності до їх вікового розвитку, досягнутого рівня навчально-

пізнавальних можливостей і етапу формування становить 0,34; уміння 

відбирати та опановувати новітній ІКТ-інструментарій для використання в 

освітньому процесі початкової школи становить 0,21 (див. рисунок 4.25). 

 

0,45

0,34

0,21

уміння застосовувати різні методи
і форми організації навчально-
пізнавальної діяльності учнів з
використанням ІКТ

уміння вибирати методи і засоби
формування метапредметних ІКТ-
умінь учнів у відповідності до їх
вікового розвитку, досягнутого
рівня навчально-пізнавальних
можливостей і етапу формування

уміння відбирати та опановувати
новітній ІКТ-інструментарій для
використання в освітньому процесі
початкової школи

 

Рис. 4.25. Коефіцієнти вагомості показників операційно-діяльнісного критерію 
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Щодо вагомості показників рефлексивного критерію готовності 

майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності дивись Рисунок 4.26. 

Було з’ясовано, що: показник здатності адекватно оцінити рівень 

власної підготовки до використання ІКТ складає 0,4; показник уміння 

підвищувати рівень власної готовності до використання ІКТ складає 0,38; 

показник систематичності ознайомлення з педагогічним досвідом 

застосування ІКТ у початковій школі складає 0,21. 

 

0,4

0,38

0,21 здатність адекватно оцінити
рівень власної підготовки до
використання ІКТ

уміння підвищувати рівень
власної готовності до
використання ІКТ

систематичність
ознайомлення з педагогічним
досвідом застосування ІКТ у
початковій школі

 

Рис. 4.26. Коефіцієнти вагомості показників рефлексивного критерію 

 

При аналізі результатів педагогічного експерименту ступінь прояву 

показників (P) у кожного респондента виражається в балах від 0 до 3: «3» 

бали ставиться, якщо показник сформовано на високому рівні, «2» – на 

достатньому рівні, «1» – на середньому й «0» – на низькому. Відносна 

оцінка (К) для кожного показника компонента обчислюється за формулою 

(див. формулу 4.6): 

РVK м * , (4,6) 

де VM – вагомість показника, Р – ступінь прояву показника. 
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Інтегроване значення сформованості кожного компонента (Фn) 

готовності майбутнього вчителя початкової школи за відповідним критерієм 

обчислюється за формулою (див. формулу 4.7): 

 

 nn КФ  ,  (4.7) 

де n – кількість показників критерію готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ  у професійній діяльності. 

Інтегроване значення сформованості кожного компонента (Фn) 

оцінюється за допомогою такої шкали: 2,51 – 3,0 – високий рівень; 1,51-2,50 

– достатній рівень, 0,76-1,50 - середній рівень; 0,0 – 0,75 – низький рівень. 

Крім того, інтегрований показник зазначеної готовності (Д) 

обчислюється за формулою (див. формулу 4.8): 

 

)( nn ДVД  ,  (4.8) 

де Vn – вагомість n-ого критерію; Дn – інтегроване значення n-ого 

критерію; n – кількість критеріїв готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ у професійній діяльності. Інтегроване значення 

готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ 

оцінюється за шкалою: 2,51 – 3,0 – високий рівень; 1,51-2,50 – достатній 

рівень, 0,76-1,50 - середній рівень; 0,0 – 0,75 – низький рівень. Спираючись 

на отримані дані проведеного дослідження нами було узагальнено 

результати аналізу сформованості компонентів (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний) готовності 

майбутнього вчителя до використання ІКТ у професійній діяльності за 

визначеними критеріями (мотиваційний, когнітивний, операційно-

діяльнісний, рефлексивний), визначено рівні їх сформованості на 

констатувальному й формувальному етапах експериментального 

дослідження. 
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У Таблиці 4.22 представлено отримані дані сформованості (у 

відсотковому співвідношенні) досліджуваної готовності у студентів 

контрольних (КГ) та експериментальних груп (ЕГ) за встановленими 

показниками мотиваційного критерію: К – на констатувальному етапі 

експерименту; Б – після завершення базового етапу підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до використання ІКТ; О – після основного етапу 

підготовки; ПК – після завершення продуктивно-коригувального етапу 

підготовки майбутніх вчителів (прикінцеві результати).  

У Таблиці 4.23 наведено дані щодо значень приросту за кожним 

показником мотиваційного критерію готовності майбутніх учителів до 

використання ІКТ у професійній діяльності на кожному етапі експерименту: 

К – на констатувальному етапі експерименту; Б – після завершення базового 

етапу підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання 

ІКТ у професійній діяльності; О – після основного етапу підготовки; ПК – 

після завершення продуктивно-коригувального етапу підготовки майбутніх 

вчителів початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності.  
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Таблиця 4.22 

Узагальнені результати сформованості готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності за показниками мотиваційного критерію (у %) 

 

 

Показник Група 

Рівні сформованості показника 

Низький Середній Достатній Високий 
К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК 

Визнання цінності, 

важливості 

формування у 

підростаючого 

покоління 

метапредметних ІКТ-

умінь 

КГ 42,8 41,4 35,2 17,9 40,0 37,9 29,0 30,3 14,5 17,2 23,4 28,3 2,8 3,4 12,4 23,4 

ЕГ 39,9 37,9 16,3 10,5 41,2 33,3 24,8 13,1 15,0 19,0 27,5 36,6 3,9 9,8 31,4 39,9 

Налаштованість на 

оволодіння методами 

і засобами 

формування 

метапредметних ІКТ-

умінь у молодших 

учнів 

КГ 41,4 40,0 33,8 22,1 40,0 39,3 30,3 31,0 15,2 16,6 23,4 27,6 3,4 4,1 12,4 19,3 

ЕГ 45,1 31,4 21,6 11,8 38,6 29,4 24,8 15,0 13,7 24,8 22,2 36,6 2,6 14,4 31,4 36,6 

Готовність до 

подолання труднощів 

у оволодінні 

інноваційними 

застосуваннями ІКТ 

КГ 44,1 41,4 36,6 20,0 39,3 37,9 29,0 31,7 13,8 17,2 23,4 26,2 2,8 3,4 11,0 22,1 

ЕГ 39,9 35,9 20,3 10,5 41,8 32,0 21,6 13,1 13,7 15,0 29,4 36,6 4,6 17,0 28,8 39,9 
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Таблиця 4.23 

Приріст показників сформованості готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності за мотиваційним критерієм (у %) 

 

Показник Група 

Рівень сформованості показника 

Низький Середній Достатній Високий 

Б О ПК Б О ПК Б О ПК Б О ПК 

Визнання цінності, 

важливості 

формування у 

підростаючого 

покоління 

метапредметних ІКТ-

умінь 

КГ -1,4 -6,2 -17,2 -2,1 -9,0 1,4 2,8 6,2 4,8 0,7 9,0 11,0 

ЕГ -2,0 -21,6 -5,9 -7,8 -8,5 -11,8 3,9 8,5 9,2 5,9 21,6 8,5 

Налаштованість на 

оволодіння методами і 

засобами формування 

метапредметних ІКТ-

умінь у молодших 

учнів 

КГ -1,4 -6,2 -11,7 -0,7 -9,0 0,7 1,4 6,9 4,1 0,7 8,3 6,9 

ЕГ -13,7 -9,8 -9,8 -9,2 -4,6 -9,8 11,1 -2,6 14,4 11,8 17,0 5,2 

Готовність до 

подолання труднощів 

у оволодінні 

інноваційними 

застосуваннями ІКТ 

КГ -2,8 -4,8 -16,6 -1,4 -9,0 2,8 3,4 6,2 2,8 0,7 7,6 11,0 

ЕГ -3,9 -15,7 -9,8 -9,8 -10,5 -8,5 1,3 14,4 7,2 12,4 11,8 11,1 
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Аналіз наведених результатів показав, що зростання значень 

показників мотиваційного критерію і в експериментальних (ЕГ), і в 

контрольних групах (КГ) відбувалося протягом всіх етапів моделі 

підготовки студентів. Разом з тим, більш високий приріст високого і 

достатнього рівня демонстрували студенти експериментальних груп.  

Так, наприклад, за показником визнання цінності, важливості 

формування у підростаючого покоління метапредметних ІКТ-умінь, приріст 

достатнього рівня після завершення базового, основного і продуктивно-

коригувального етапу в експериментальній групі склав 3,9%, 8,5% та 9,2% 

відповідно, тоді як у контрольній групі – 2,8%, 6,2%, 4,8% відповідно. В 

експериментальні групі так само поступово зростало значення показника 

налаштованості на оволодіння методами і засобами формування 

метапредметних ІКТ-умінь у молодших учнів: приріст достатнього рівня 

після завершення базового і продуктивно-коригувального етапу в 

експериментальній групі склав 11,1%, і 14,4% відповідно. Водночас, було 

зафіксовано зменшення значення показника налаштованості на оволодіння 

методами і засобами формування метапредметних ІКТ-умінь у молодших 

учнів після завершення основного етапу на достатньому рівні, що 

обумовлено зростанням значення показника на високому рівні. У 

контрольній групі приріст достатнього рівня після завершення базового, 

основного і продуктивно-коригувального етапу склав 1,4%, 6,9%, 4,1% 

відповідно. За показником, що дозволяє оцінити готовність до подолання 

труднощів у оволодінні інноваційними застосуваннями ІКТ, приріст 

достатнього рівня після завершення базового, основного і продуктивно-

коригувального етапу в експериментальній групі склав 1,3%, 14,4%, 7,2% 

відповідно. Заслуговує на увагу той факт, що приріст достатнього рівню 

цього показника в контрольній групі склав лише 3,4% по завершенні 

базового етапу, 6,2% по завершенні основного етапу, 2,8% по завершенні 

продуктивно-коригувального етапу.  
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Суттєве зростання приросту цих показників в експериментальній групі 

можна пояснити реалізацією заходів щодо опанування спеціалізованих 

знань й умінь, необхідних для використання ІКТ у професійній діяльності на 

сучасному етапі її модернізації, залученням студентів до опанування 

новітнього педагогічного ІКТ-інструментарію вчителя початкової школи, 

інноваційними ІКТ-орієнтованими методиками навчання, набуття 

студентами упевненості у власних можливостях щодо інноваційного 

використання ІКТ у професійній діяльності як інструменту розвитку якісно 

нових умінь учнів молодшого шкільного віку – метапредметних ІКТ-умінь. 

Крім того, спираючись на відгуки студентів, зазначимо, що зростанню 

показника налаштованості на оволодіння методами і засобами формування 

метапредметних ІКТ-умінь молодших учнів сприяло використання власних 

STEAM-розробок під час педагогічної практики.  

Приріст кількості студентів контрольних груп з високим й достатнім 

рівнем за мотиваційним критерієм пояснюється їх залученням до 

студентських наукових конференцій, семінарів, на яких демонструвалися 

авторські STEAM-розробки, залученням студентів до аналізу інноваційного 

напряму застосування ІКТ у професійній діяльності вчителя початкової 

школи, орієнтацією нової української школи на наскрізне застосування ІКТ 

у практиці початкового навчання тощо.  

Слід звернути увагу, що було зафіксовано значне зменшення значення 

показника налаштованості на оволодіння методами і засобами формування 

метапредметних ІКТ-умінь у молодших учнів після завершення базового, 

основного і продуктивно-коригувального етапу на середньому рівні в 

експериментальній групі – на 9,2%, 4,6% та 9,8% відповідно, тоді як у 

контрольній групі зменшення значення показника після завершення 

базового, основного і продуктивно-коригувального етапу було лише на 07%, 

9,0%, 0,7% відповідно. В експериментальні групі так само поступово 

зменшувалось значення показника налаштованості на оволодіння методами і 

засобами формування метапредметних ІКТ-умінь у молодших учнів на 
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низькому рівні після завершення базового, основого і продуктивно-

коригувального етапу в експериментальній групі – на 13,7%, 9,8%, і 9,8% 

відповідно; в контрольній групі – на 1,4%, 6,2%, 11,7% відповідно. Отже, 

реалізація моделі підготовки майбутнього вчителя до використання ІКТ в 

експериментальних групах певним чином впливала й на мотиваційно-

ціннісні орієнтації студентів контрольних груп.  

Інтегроване значення сформованості готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ за мотиваційним критерієм 

представлене в Таблиці 4.24.  

Таблиця 4.24 

Рівні сформованості інтегрованого значення мотиваційного критерію 

сформованості готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності (у %) 

 

Гру-

па 

Низький Середній Достатній Високий 

К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК 

 Інтегрований показник мотиваційного критерію 

КГ 42,8 40,7 35,2 20,0 40,0 38,6 29,7 31,0 14,5 17,2 23,4 27,6 2,8 3,4 11,7 21,4 

ЕГ 41,8 35,3 19,6 11,1 40,5 31,4 23,5 13,7 13,7 19,6 26,1 36,6 3,9 13,7 30,7 38,6 

 Приріст інтегрованого показника  

КГ  -2,1 -5,5 -15,2  -1,4 -9,0 1,4  2,8 6,2 4,1  0,7 8,3 9,7 

ЕГ  -6,5 -15,7 -8,5  -9,2 -7,8 -9,8  5,9 6,5 10,5  9,8 17,0 7,8 

 Загальний приріст  

КГ -22,8 -9,0 13,1 18,6 

ЕГ -30,7 -26,8 22,9 34,6 
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Аналіз динаміки рівня сформованості готовності студентів до 

використання ІКТ у професійній діяльності за мотиваційним критерієм 

показав: 

 приріст на високому рівні вияву зазначеної готовності за цим 

критерієм склав 34,6% у студентів експериментальної гурпи і 18,6% у 

студентів контрольної групи; 

 приріст на достатньому рівні вияву зазначеної готовності за цим 

критерієм склав 22,9% у студентів експериментальної гурпи і 13,1% у 

студентів контрольної групи; 

 зменшення кількості студентів із середнім рівнем виявлення 

зазначеної готовності за цим критерієм склав 26,8% у студентів 

експериментальної гурпи і 9,0% у студентів контрольної групи;  

 зменшення кількості студентів на низькому рівні виявлення зазначеної 

готовності за цим критерієм склав 30,7% у студентів 

експериментальної гурпи і 22,8% у студентів контрольної групи.  

Проведені розрахунки засвідчили, що різниця між контрольною та 

експериментальною групами за всіма показниками мотиваційного критерію є 

достовірною на рівні значущості 5% за критерієм Пірсона χ2, значення якого 

дорівнюють 21,17 для показника визнання цінності, важливості формування у 

підростаючого покоління метапредметних ІКТ-умінь; 22,84 для показника 

налаштованість на оволодіння методами і засобами формування 

метапредметних ІКТ-умінь; 26,29 для показника готовності до подолання 

труднощів у оволодінні інноваційними застосуваннями ІКТ. Вказані значення 

перебільшують критичне значення 7,81, яке на рівні значущості 0,05 відповідає 

обраному способу групування даних з трьома ступенями свободи.  

Результати порівняльного аналізу даних щодо визначення рівнів 

сформованості готовності студентів до використання ІКТ у професійній 

діяльності за мотиваційним критерієм представлено на Рисунку 4.27. 
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Рис. 4.27. Рівень сформованості готовності студентів контрольних (КГ) і 

експериментальних груп (ЕГ) до використання ІКТ за мотиваційним критерієм 

 

 

Отже, реалізація розробленої моделі підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності впливала на 

формування мотиваційно-ціннісного компоненту готовності студентів до такої 

діяльності. 

За аналогічною методикою було здійснено визначення рівнів 

сформованості готовності майбутнього вчителя до використання ІКТ у 

професійній діяльності за іншими критеріями.  

У Таблиці 4.25 представлено отримані дані сформованості (у 

відсотковому співвідношенні) досліджуваної готовності у студентів 

контрольних (КГ) та експериментальних груп (ЕГ) за встановленими 

показниками когнітивного критерію: К – на констатувальному етапі 

експерименту; Б – після завершення базового етапу підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до використання ІКТ; О – після основного етапу 
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підготовки майбутніх вчителів; ПК – після завершення продуктивно-

коригувального етапу підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у 

професійній діяльності (прикінцеві результати).  

У Таблиці 4.26 наведено дані щодо значень приросту за кожним 

показником когнітивного критерію готовності майбутніх учителів до 

використання ІКТ у професійній діяльності на кожному етапі експерименту: 

К – на констатувальному етапі експерименту; Б – після завершення базового 

етапу підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання 

ІКТ у професійній діяльності; О – після основного етапу підготовки 

майбутніх вчителів; ПК – після завершення продуктивно-коригувального 

етапу підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання ІКТ 

у професійній діяльності.  

Аналіз наведених даних показує, що рівень готовності студентів до 

використання ІКТ у професійній діяльності за показниками когнітивного 

критерію підвищився як в контрольній групі, так й в експериментальній. 

Разом з тим, зважаючи на те, що на основному етапі підготовки студенти 

експериментальних груп опановували матеріал дисципліни «Інноваційні 

застосування ІКТ у початковій школі», основню метою якого було сприяння 

набуттю умінь стдунетами використання ІКТ як інструменту формування 

метапредметних ІКТ-умінь школярів, цілком закономірним є суттєве 

підвищення значень показника «знання про види метапредметних ІКТ-умінь 

учнів та етапи їх формування». 
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Таблиця 4.25  

Узагальнені результати сформованості готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ 

у професійній діяльності за когнітивним критерієм (у %) 

 

Показник Група 
Низький Середній Достатній Високий 

К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК 

Знання особливостей 

психофізіологічного 

розвитку учнів 
початкової школи 

КГ 41,4 37,2 17,2 16,6 39,3 33,1 29,0 15,2 15,9 17,2 27,6 37,2 3,4 12,4 26,2 31,0 

ЕГ 39,9 37,9 15,7 7,8 41,2 33,3 22,2 9,2 15,0 19,0 28,1 37,9 3,9 9,8 34,0 45,1 

Знання про види 

метапредметних ІКТ-

умінь учнів та етапи 

їх формування 

КГ 42,8 41,4 35,2 17,9 40,0 37,9 29,0 30,3 14,5 17,2 23,4 31,0 2,8 3,4 12,4 20,7 

ЕГ 39,9 37,9 16,3 10,5 41,2 33,3 24,2 12,4 15,0 19,0 28,1 37,3 3,9 9,8 31,4 39,9 

Знання методів, форм 

організації навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів і 

засобів, 

використовуваних для 

формування 

метапредметних ІКТ-
умінь учнів 

КГ 51,7 50,3 42,1 26,2 27,6 23,4 22,1 29,0 15,2 17,9 20,7 22,1 5,5 8,3 15,2 22,8 

ЕГ 49,7 45,8 22,9 8,5 30,7 14,4 11,8 11,8 13,7 21,6 27,5 37,9 5,9 18,3 37,9 41,8 

Знання новітнього 

педагогічного ІКТ-

інструментарію 

вчителя початкової 

школи 

КГ 51,7 48,3 42,1 30,3 37,2 35,2 30,3 35,2 5,5 8,3 12,4 17,9 5,5 8,3 15,2 16,6 

ЕГ 48,4 39,2 26,1 15,7 32,0 20,9 19,0 17,6 13,7 21,6 23,5 24,8 5,9 18,3 31,4 41,8 
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Таблиця 4.26 

Приріст показників когнітивного критерію готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ 

 

Показник Група 
Низький Середній Достатній Високий 

Б О ПК Б О ПК Б О ПК Б О ПК 

Знання особливостей 

психофізіологічного 

розвитку учнів початкової 

школи 

КГ -4,1 -20,0 -0,7 -6,2 -4,1 -13,8 1,4 10,3 9,7 9,0 13,8 4,8 

ЕГ -2,0 -22,2 -7,8 -7,8 -11,1 -13,1 3,9 9,2 9,8 5,9 24,2 11,1 

Знання про види 

метапредметних ІКТ-умінь 

учнів та етапи їх 

формування 

КГ -1,4 -6,2 -17,2 -2,1 -9,0 1,4 2,8 6,2 7,6 0,7 9,0 8,3 

ЕГ -2,0 -21,6 -5,9 -7,8 -9,2 -11,8 3,9 9,2 9,2 5,9 21,6 8,5 

Знання методів, форм 

організації навчально-

пізнавальної діяльності 

учнів і засобів, 

використовуваних для 

формування 

метапредметних ІКТ-умінь 

учнів 

КГ -1,4 -8,3 -15,9 -4,1 -1,4 6,9 2,8 2,8 1,4 2,8 6,9 7,6 

ЕГ -3,9 -22,9 -14,4 -16,3 -2,6 0,0 7,8 5,9 10,5 12,4 19,6 3,9 

Знання новітнього 

педагогічного ІКТ-

інструментарію вчителя 

початкової школи 

КГ -3,4 -6,2 -11,7 -2,1 -4,8 4,8 2,8 4,1 5,5 2,8 6,9 1,4 

ЕГ -9,2 -13,1 -10,5 -11,1 -2,0 -1,3 7,8 2,0 1,3 12,4 13,1 10,5 
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Наприкінці основного етапу 21,6% студентів ЕГ показали високий 

рівень за показником знання про види метапредметних ІКТ-умінь учнів та 

етапи їх формування й лише 9% студентів КГ. Зазначимо, що зростання 

значень показника знання видів метапредметних ІКТ-умінь учнів та етапів 

їх формування спостерігалося й наприкінці продуктивно-коригувального 

етапу. Студенти контрольних груп також демонстрували певний рівень 

володіння знаннями про види метапредметних ІКТ-умінь учнів та етапи їх 

формування, оскільки програмою дисциплін методичного спрямування було 

передбачено ознайомлення студентів з новим орієнтиром Державного 

стандарту початкової освіти на наскрізне застосування ІКТ у практиці 

навчання молодших школярів і розвитку їх відповідних компетентностей. 

Звернемо увагу, що студенти експериментальних груп добре впоралися із 

завданнями, спрямованими на використання ІКТ як інструменту 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів – майже всі (82,35%) надали 

правильні відповіді на запитання щодо видів метапредметних ІКТ-умінь 

учнів, етапів їх формування.  

Аналіз значень показника «знання особливостей психофізіологічного 

розвитку учнів початкової школи» свідчить, що наприкінці продуктивно-

коригувального етапу 11,1% студентів ЕГ показали високий рівень й 9,8% 

студентів ЕГ – достатній рівень; 4,8% студентів контрольних груп також 

виявили високий рівень й 9,7% – достатній рівень за вказаним показником. 

Така ситуація обумовлено тим, що у відповідності до розробленої моделі в 

експериментальній групі передбачалося опанування майбутніми вчителями 

початкової школи знаннями щодо особливостей когнітивного розвитку 

сучасного школяра, особливостей організації співпраці із сучасними учнями 

молодшого шкільного віку, впливу віртуальної комунікації на психічний 

розвиток дитини. Студенти експериментальної групи були поінформовані 

стосовно категорії поколінь за ознаками, а також значущості нових якостей 

інтелекту для сучасної людини. 
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Стосовно показника знання методів, форм організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів і засобів, використовуваних для формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів зазначимо, що після завершення основного 

етапу в експериментальній групі 5,9% студентів виявили достатній рівень і 

19,6% – високий, а в контрольних – 2,8% студентів продемонстрували 

достатній рівень і 6,9% – достатній. Такі результати пояснюються тим, що 

на основному етапі підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності для реалізації розробленої 

моделі такої підготовки було створено належні умови. Зокрема, для 

студентів експериментальної групи було запроваджено майстер-класи на 

опанування спеціалізованих методик формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів з підготовки й реалізації STEАM-проектів, STEАM-уроків, 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у мейкер-просторі. 

Студенти були залучені до проектування, створення авторських STEАM-

проектів, STEАM-уроків, до розробки завдань для організації роботи учнів у 

мейкер-просторі. Така робота передбачала, зокрема, розробку завдань за 

різними предметними спрямуваннями; добір ІКТ-інструментарію для 

забезпечення роботи школярів; розробка системи критеріїв для оцінювання 

результатів виконання завдань учнями за кожним напрямом окремо; 

визначення організаційних форм роботи школярів тощо. 

 Суттєве розширення спектру новітнього педагогічного 

ІКТ-інструментарію вчителя початкової школи, який потрібно було 

використовувати студентам експериментальних груп, а також залучення до 

самостійного опанування функціональних можливості освітніх додатків для 

персональних ІТ-пристроїв, діапазону нових можливостей онлайн-

редакторів різного спрямування, призвело до істотної різниці у значеннях 

показника: знання новітнього педагогічного ІКТ-інструментарію вчителя 

початкової школи. Зазначимо, що ознайомлення студентів 

експериментальної групи з новітнім ІКТ-інструментарієм відбувалося 

протягом всіх етапів підготовки, що також виявилося у динаміці приросту 
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студентів з високим рівнем за вказаним показником: наприкінці 

продуктивно-коригувального етапу приріст студентів з високим рівнем 

склав 10,5% в експериментальній групі, тоді як в контрольній – лише 1,4%. 

Інтегроване значення сформованості готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності за 

когнітивним критерієм представлене в Таблиці 4.27.  

 

Таблиця 4.27 

Рівні сформованості інтегрованого значення когнітивного критерію 

сформованості готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності  

Гру-

па 

Низький Середній Достатній Високий 

К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК 

 Інтегрований показник когнітивного критерію 

КГ 46,9 44,1 34,5 22,8 35,9 32,4 27,6 27,6 13,1 15,2 20,7 26,9 4,1 8,3 17,2 22,8 

ЕГ 44,4 40,5 20,3 10,5 36,6 25,5 19,6 13,1 13,7 20,3 26,1 34,6 5,2 13,7 34,0 41,8 

 Приріст інтегрованого показника 

КГ  -2,8 -9,7 -11,7  -3,4 -4,8 0,0  2,1 5,5 6,2  4,1 9,0 5,5 

ЕГ  -3,9 -20,3 -9,8  -11,1 -5,9 -6,5  6,5 5,9 8,5  8,5 20,3 7,8 

 Загальний приріст 

КГ -24,1 -8,3 13,8 18,6 

ЕГ -34,0 -23,5 20,9 36,6 

 

Аналіз динаміки рівня сформованості готовності студентів до 

використання ІКТ у професійній діяльності за когнітивним критерієм 

показав: 
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 приріст кількості студентів на високому рівні вияву зазначеної 

готовності за цим критерієм склав 36,6% у студентів 

експериментальної групи та 18,6% у студентів контрольної групи; 

 приріст на достатньому рівні вияву зазначеної готовності за цим 

критерієм склав 20,9% у студентів експериментальної групи та 13,8% 

у студентів контрольної групи; 

 зменшення кількості студентів із середнім рівнем виявлення 

зазначеної готовності за цим критерієм на 23,5% в експериментальній 

групі та на 8,3% у контрольній групі; 

 зменшення кількості студентів із початковим рівнем виявлення 

зазначеної готовності за цим критерієм на 34,0% в експериментальній 

групі та на 24,1% у контрольній групі. 

Рівні сформованості готовності студентів експериментальних і 

контрольних груп за когнітивним критерієм представлено на Рисунку 4.28. 
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Рис. 4.28. Рівень сформованості готовності студентів експериментальних і 

контрольних груп до використання ІКТ у професійній діяльності за когнітивним 

критерієм 
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Різниця між контрольною та експериментальною групами за всіма 

показниками когнітивного критерію є достовірною за критерієм Пірсона χ2, 

значення якого дорівнюють 10,77 для показника знань особливостей 

психофізіологічного розвитку учнів початкової школи; 24,07 для показника 

знань про види метапредметних ІКТ-умінь учнів та етапи їх формування; 

39,09 для показника знань методів, форм організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів і засобів, використовуваних для формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів; 33,51 для показника знань новітнього 

педагогічного ІКТ-інструментарію вчителя початкової школи. Вказані 

значення перебільшують критичне значення 7,81, яке на рівні значущості 

0,05 відповідає обраному способу групування даних з трьома ступенями 

свободи. Отже, можна зробити висновок, що реалізація розробленої моделі 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності впливала на формування когнітивного компоненту 

готовності студентів до такої діяльності. 

У Таблиці 4.28 представлено отримані дані сформованості (у 

відсотковому співвідношенні) досліджуваної готовності у студентів 

контрольних (КГ) та експериментальних (ЕГ) груп за встановленими 

показниками операційно-діяльнсного критерію: К – на констатувальному 

етапі експерименту; Б – після завершення базового етапу підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ; О – після 

основного етапу підготовки; ПК – після завершення продуктивно-

коригувального етапу підготовки (прикінцеві результати). У Таблиці 4.29 

наведено дані щодо значень приросту за кожним показником операційно-

діяльнісного критерію готовності майбутніх учителів до використання ІКТ 

на кожному етапі експерименту: К – на констатувальному етапі 

експерименту; Б – після завершення базового етапу підготовки майбутніх 

учителів початкової школи; О – після основного етапу підготовки; ПК – 

після завершення продуктивно-коригувального етапу підготовки.  
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Таблиця 4.28  

Узагальнені результати сформованості готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності за операційно-діяльнісним критерієм (у %) 

Показник Группа 
Низький Середній Достатній Високий 

К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК 

Уміння застосовувати різні 

методи і форми організації 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів з 

використанням ІКТ 

КГ 51,7 47,6 42,1 30,3 37,2 35,2 29,7 35,2 5,5 8,3 13,1 17,9 5,5 9,0 15,2 16,6 

ЕГ 39,2 37,9 16,3 10,5 41,2 33,3 24,2 13,7 15,0 19,0 28,1 36,6 4,6 9,8 31,4 39,2 

Уміння вибирати методи і 

засоби формування 

метапредметних ІКТ-умінь 

учнів у відповідності до їх 

вікового розвитку, 

досягнутого рівня 

навчально-пізнавальних 

можливостей і етапу 

формування 

КГ 41,4 37,2 17,2 25,5 39,3 33,1 29,0 12,4 15,9 17,2 27,6 31,0 3,4 12,4 26,2 31,0 

ЕГ 39,9 37,9 17,0 11,8 41,2 33,3 24,8 13,1 15,0 19,0 26,8 37,9 3,9 9,8 31,4 37,3 

Уміння відбирати та 

опановувати новітній ІКТ-

інструментарій для 

використання в освітньому 

процесі початкової школи 

КГ 42,8 41,4 35,2 17,9 40,0 37,9 29,0 30,3 14,5 17,2 23,4 28,3 2,8 3,4 12,4 23,4 

ЕГ 39,9 37,9 19,0 10,5 41,2 33,3 25,5 13,1 15,0 19,0 27,5 36,6 3,9 9,8 28,1 39,9 
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Таблиця 4.29 

Приріст показників операційно-діяльнісного критерію готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності  

Показник Група 
Низький Середній Достатній Високий 

Б О ПК Б О ПК Б О ПК Б О ПК 

Уміння застосовувати різні 

методи і форми організації 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів з 

використанням ІКТ 

КГ -4,1 -5,5 -11,7 -2,1 -5,5 5,5 2,8 4,8 4,8 3,4 6,2 1,4 

ЕГ -1,3 -21,6 -5,9 -7,8 -9,2 -10,5 3,9 9,2 8,5 5,2 21,6 7,8 

Уміння вибирати методи і 

засоби формування 

метапредметних ІКТ-умінь 

учнів у відповідності до їх 

вікового розвитку, 

досягнутого рівня 

навчально-пізнавальних 

можливостей і етапу 

формування 

КГ -4,1 -20,0 8,3 -6,2 -4,1 -16,6 1,4 10,3 3,4 9,0 13,8 4,8 

ЕГ -2,0 -20,9 -5,2 -7,8 -8,5 -11,8 3,9 7,8 11,1 5,9 21,6 5,9 

Уміння відбирати та 

опановувати новітній ІКТ-

інструментарій для 

використання в освітньому 

процесі початкової школи 

КГ -1,4 -6,2 -17,2 -2,1 -9,0 1,4 2,8 6,2 4,8 0,7 9,0 11,0 

ЕГ -2,0 -19,0 -8,5 -7,8 -7,8 -12,4 3,9 8,5 9,2 5,9 18,3 11,8 
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За результатами оцінювання контрольних завдань, продуктів 

навчальної діяльності майбутніх вчителів (STEAM-розробок і т. ін.), можна 

побачити суттєву різницю у значеннях показників операційно-діяльнісного 

критерію у студентів експериментальної і контрольної груп наприкінці 

продуктивно-коригувального етапу. Зокрема, приріст показника уміння 

застосовувати різні методи і форми організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів з використанням ІКТ на високому рівні склав 7,8% 

студентів ЕГ і 1,4% студентів КГ, достатній рівень – 8,5% студентів ЕГ і 

4,8% студентів КГ; за показником сформованості умінь вибирати методи і 

засоби формування метапредметних ІКТ-умінь учнів у відповідності до їх 

вікового розвитку, досягнутого рівня навчально-пізнавальних можливостей і 

етапу формування високий рівень склав 5,9% студентів ЕГ і 4,8% студентів 

КГ, достатній – 11,1% студентів ЕГ і 3,4% студентів КГ; за показником 

умінь відбирати та опановувати новітній ІКТ-інструментарій для 

використання в освітньому процесі початкової школи високий рівень 

виявили 11,8% студентів ЕГ і 11,0% студентів КГ, достатній рівень – 9,2% 

студентів ЕГ і 4,8% студентів КГ. Така позитивна динаміка спостерігається 

протягом всього формувального експерименту в експериментальній групі. 

Так, наприклад, якщо на констатувальному етапі тільки 4,6% студентів ЕГ 

(7 осіб) змогли цілком правильно виконати поставлені завдання, 

зорієнтовані на підбір доцільних методів організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів з використанням ІКТ, то наприкінці основного етапу з 

подібними завданнями на високому рівні впоралися вже 31,4% (48 осіб). У 

той час в контрольній групі на констатувальному етапі цілком правильно 

виконати поставлені завдання, зорієнтовані на підбір доцільних методів 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з використанням ІКТ 

змогли 5,5% студентів (8 осіб), то наприкінці основного етапу з подібними 

завданнями на високому рівні впоралися лише 15,2% студентів КГ 

(22 особи). 
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Відбирати новітній ІКТ-інструментарій для використання в 

освітньому процесі початкової школи на констатувальному етапі змогли 

3,9% студентів ЕГ (6 осіб), тоді як наприкінці основного – 28,1% студентів 

ЕГ (43 особи). У контрольній групі – 2,8% (4 особи) і 12,4% (18 осіб) 

відповідно. 

Такі результати пояснюються, передусім, введенням до змісту 

дисципліни «Педагогічні інформаційні технології та технології початкової 

школи» модуля «ІКТ-інструментарій сучасного вчителя», який був 

спрямований на оволодіння новітнім функціоналом персональних ІТ-

пристроїв і набуттям майбутніми вчителями умінь ефективно його 

використовувати; модуля «Інновації у педагогічному ІКТ-інструментарії», 

метою якого було ознайомлення з інноваційним ІКТ-інструментарієм і 

напрямками його використання у початковій школі.  

На продуктивно-коригувальному етапі в експериментальній групі 

спеціальну увагу приділялося навчанню студентів аналізувати новітні 

світові практики використання ІКТ у початковій школі, інноваційні напрями 

використання педагогічного ІКТ-інструментарію, електронні освітніх 

ресурси для підтримки використання ІКТ у професійній діяльності. Крім 

того, особливу увагу було приділено опануванню функціональні можливості 

ІКТ-інструментарію, використовуваного для формування метапредметних 

ІКТ-умінь учнів (дисципліна «Інноваційні застосування ІКТ у початковій 

школі»). 

Інтегроване значення сформованості готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності за 

операційно-діяльнісним критерієм представлене в Таблиці 4.30.  
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Таблиця 4.30 

Рівні сформованості інтегрованого значення операційно-діяльнісного 

критерію сформованості готовності майбутнього вчителя початкової школи 

до використання ІКТ у професійній діяльності 

 

Гру-

па 

Низький Середній Достатній Високий 

К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК 

 Інтегрований показник операційно-діяльнісного критерію 

КГ 
45,5 42,1 31,7 24,8 38,6 35,2 29,0 26,2 11,7 14,5 21,4 25,5 4,1 8,3 17,9 23,4 

ЕГ 
39,9 37,9 17,6 11,1 41,2 33,3 24,8 13,1 15,0 19,0 27,5 37,3 3,9 9,8 30,1 38,6 

 Приріст інтегрованого показника  

КГ   -3,4 -10,3 -6,9   -3,4 -6,2 -2,8   2,8 6,9 4,1   4,1 9,7 5,5 

ЕГ   -2,0 -20,3 -6,5   -7,8 -8,5 -11,8   3,9 8,5 9,8   5,9 20,3 8,5 

 Загальний приріст  

КГ -20,7 -12,4 13,8 19,3 

ЕГ -28,8 -28,1 22,2 34,6 

 

Аналіз динаміки рівня сформованості готовності студентів до 

використання ІКТ за операційно-діяльнісним  критерієм показав: 

 приріст кількості студентів на високому рівні вияву зазначеної 

готовності за цим критерієм склав 34,6% у студентів 

експериментальної групи та 19,3% у студентів контрольної групи; 

 приріст на достатньому рівні вияву зазначеної готовності за цим 

критерієм склав 22,2% у студентів експериментальної групи та 13,8% 

у студентів контрольної групи; 

 зменшення кількості студентів із середнім рівнем виявлення 

зазначеної готовності за цим критерієм на 28,1% у студентів 

експериментальної групи та на 12,4% у студентів контрольної групи; 

 зменшення кількості студентів з низьким рівнем виявлення зазначеної 

готовності за цим критерієм на 28,8% у студентів експериментальної 

групи та на 20,7% у студентів експериментальної групи. 
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Різниця між контрольною та експериментальною групами за 

показниками операційно-діяльнісного критерію є достовірною за критерієм 

Пірсона χ2, критичне значення якого дорівнює 7,81: для показника 

сформованості умінь застосовувати різні методи і форми організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів з використанням ІКТ χ2 становить 

51,79; для показника сформованості умінь вибирати методи і засоби 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів у відповідності до їх вікового 

розвитку, досягнутого рівня навчально-пізнавальних можливостей і етапу 

формування – 9,51%; для показника сформованості умінь відбирати та 

опановувати новітній ІКТ-інструментарій для використання в освітньому 

процесі початкової школи – 21,17%. 

На рисунку 4.29 представлена діаграма за результатами порівняльного 

аналізу даних визначення рівнів сформованості готовності студентів до 

використання ІКТ за операційно-дільнісним критерієм. 
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Рис. 4.29. Рівень сформованості готовності студентів експериментальних і контрольних 

груп до використання ІКТ у професійній діяльності за  операційно-дільнісним критерієм 
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Отже, реалізація розробленої моделі підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності дійсно 

впливала на формування операційно-діяльнісного компоненту готовності 

студентів до такої діяльності. 

У Таблиці 4.31 представлено отримані дані сформованості (у 

відсотковому співвідношенні) досліджуваної готовності у студентів 

контрольних (КГ) та експериментальних (ЕГ) груп за встановленими 

показниками рефлексивного критерію: К – на констатувальному етапі 

експерименту; Б – після завершення базового етапу підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до використання ІКТ; О – після основного етапу 

підготовки; ПК – після завершення продуктивно-коригувального етапу 

підготовки майбутніх вчителів (прикінцеві результати).  

У Таблиці 4.32 наведено дані щодо значень приросту за кожним 

показником рефлексивного критерію готовності майбутніх учителів до 

використання ІКТ у професійній діяльності на кожному етапі експерименту: 

К – на констатувальному етапі експерименту; Б – після завершення базового 

етапу підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання 

ІКТ у професійній діяльності; О – після основного етапу підготовки; ПК – 

після завершення продуктивно-коригувального етапу підготовки майбутніх 

вчителів початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності.  
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 Таблиця 4.31  

Узагальнені результати сформованості готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ 

у професійній діяльності за рефлексивним критерієм (у %) 

Показник Група 
Низький Середній Достатній Високий 

К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК 

Здатність 

адекватно оцінити 

рівень власної 

підготовки до 

використання ІКТ 

КГ 42,8 41,4 35,2 17,9 40,0 37,9 29,0 30,3 14,5 17,2 23,4 31,0 2,8 3,4 12,4 20,7 

ЕГ 49,7 45,8 22,9 8,5 30,7 14,4 11,8 11,8 13,7 21,6 27,5 37,9 5,9 18,3 37,9 41,8 

Уміння 

підвищувати 

рівень власної 

готовності до 

використання ІКТ 

КГ 40,0 41,4 35,2 15,9 42,1 37,9 29,0 31,0 15,2 17,2 23,4 29,7 2,8 3,4 12,4 23,4 

ЕГ 49,7 44,4 22,2 5,2 29,4 15,0 12,4 11,8 15,0 22,2 27,5 37,9 5,9 18,3 37,9 45,1 

Систематичність 

ознайомлення з 

педагогічним 

досвідом 

застосування ІКТ 

у початковій 

школі 

КГ 51,7 47,6 42,1 30,3 37,2 35,2 29,7 35,2 5,5 8,3 13,1 17,9 5,5 9,0 15,2 16,6 

ЕГ 39,2 37,9 16,3 8,5 41,2 33,3 23,5 13,1 15,0 19,0 28,8 36,6 4,6 9,8 31,4 41,8 
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Таблиця 4.32 

Приріст показників рефлексивного критерію готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності 

Показник Група 

Низький Середній Достатній Високий 

Б О ПК Б О ПК Б О ПК Б О ПК 

Здатність адекватно 

оцінити рівень 

власної підготовки 

до використання ІКТ 

КГ -1,4 -6,2 -17,2 -2,1 -9,0 1,4 2,8 6,2 7,6 0,7 9,0 8,3 

ЕГ -3,9 -22,9 -14,4 -16,3 -2,6 0,0 7,8 5,9 10,5 12,4 19,6 3,9 

Уміння підвищувати 

рівень власної 

готовності до 

використання ІКТ 

КГ 1,4 -6,2 -19,3 -4,1 -9,0 2,1 2,1 6,2 6,2 0,7 9,0 11,0 

ЕГ -5,2 -22,2 -17,0 -14,4 -2,6 -0,7 7,2 5,2 10,5 12,4 19,6 7,2 

Систематичність 

ознайомлення з 

педагогічним 

досвідом 

застосування ІКТ у 

початковій школі 

КГ -4,1 -5,5 -11,7 -2,1 -5,5 5,5 2,8 4,8 4,8 3,4 6,2 1,4 

ЕГ -1,3 -21,6 -7,8 -7,8 -9,8 -10,5 3,9 9,8 7,8 5,2 21,6 10,5 
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За показником здатності адекватно оцінити рівень власної підготовки 

до використання ІКТ приріст достатнього рівня після завершення базового, 

основного і продуктивно-коригувального етапу в експериментальній групі 

склав 7,8%, 5,9% і 10,5% відповідно, тоді як у контрольній групі 2,8%, 6,2% 

і 7,6% відповідно. В експериментальні групі так само поступово зростало 

значення показника здатності адекватно оцінити рівень власної підготовки 

до використання ІКТ приріст виского рівня після завершення базового, 

основного і продуктивно-коригувального етапу в експериментальній групі 

склав 12,4%, 19,6% і 3,9% відповідно, у контрольній групі – 0,7%, 9,0% і 

8,3% відповідно. За показником, що дозволяє оцінити уміння підвищувати 

рівень власної готовності до використання ІКТ, приріст достатнього рівня 

після завершення базового, основного і продуктивно-коригувального етапу 

в експериментальній групі склав 7,2%, 5,2% і 10,5% відповідно; у 

контрольній групі – 2,1%, 6,2% і 6,2% відповідно. В експериментальній 

групі приріст виского рівня після завершення базового, основного і 

продуктивно-коригувального етапу склав 12,4%, 19,6% і 7,2% відповідно; у 

контрольній групі – 0,7%, 9,0% і 11,0% відповідно. За показником, що 

дозволяє оцінити готовність до систематичного ознайомлення з 

педагогічним досвідом застосування ІКТ у початковій школі, приріст 

достатнього рівня після завершення базового, основного і продуктивно-

коригувального етапу в експериментальній групі склав 3,9%, 9,8% і 7,8% 

відповідно; у контрольній групі – 2,8%, 4,8% і 4,8% відповідно. В 

експериментальній групі приріст виского рівня після завершення базового, 

основного і продуктивно-коригувального етапу склав 5,2%, 21,6% і 10,5% 

відповідно; у контрольній групі – 3,4%, 6,2% і 1,4% відповідно. Суттєве 

зростання приросту цих показників в експериментальній групі пояснюються 

тим, що на продуктивно-коригувальному етапі підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності 

для реалізації розробленої моделі такої підготовки було створено належні 

умови для оволодіння студентами експериментальної групи знаннями, 
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уміннями необхідними для здійснення: аналізу новітніх світових практики 

використання ІКТ у початковій школі; інноваційних напрямів використання 

педагогічного ІКТ-інструментарію у початковій школі; аналізу електронних 

освітніх ресурсів для підтримки використання ІКТ у професійній діяльності 

й доповнення; аналізу освітніх додатків для персональних ІТ-пристроїв 

через поглиблення змісту навчальної дисципліни «Педагогічні інформаційні 

технології та технології початкової школи» темою «Інновації у 

педагогічному ІКТ-інструментарії». Крім того, саме на продуктивно-

коригувальному етапі підготовки майбутні вчителі набули вмінь 

співставляти власну готовність до використання ІКТ з рівнем обізнаності 

стосовно новітнього ІКТ-інстурментарію під час проходження педагогічної 

практики.  

Спираючись на відгуки студентів, можна стверджувати, що для 

набуття здатності адекватно оцінити рівень власної підготовки до 

використання ІКТ важливим для майбутніх вчителів було оприлюднення 

власного досвіду, в тому числі, щодо інноваційного використання ІКТ у 

професійній діяльності як інструменту формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів, його обговорення в педагогічних спільнотах. Це стало 

можливим завдяки поглиблення змісту навчальної дисципліни «Педагогічні 

інформаційні технології та технології початкової школи» темою 

«Медіаресурси у професійній діяльності вчителя початкової школи» і 

набуттям умінь, зокрема, комунікувати у медіасередовищі з колегами (брати 

участь в Інтернет-конференціях, вебінарах, професійних семінарах, 

нетворкінгу тощо). 

Інтегроване значення сформ ованості готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності за 

рефлексивним критерієм представлено в Таблиці 4.33. 
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Таблиця 4.33 

Рівні сформованості інтегрованого значення рефлексивного критерію 

сформованості готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності  

Гру-

па 

Низький Середній Достатній Високий 

К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК 

 Інтегрований показник за рефлексивним критерієм 

КГ 44,8 43,4 37,2 21,4 40,0 36,6 29,0 32,4 11,7 14,5 20,0 26,2 3,4 5,5 13,8 20,0 

ЕГ 46,4 42,5 20,3 7,2 34,0 20,9 15,7 12,4 14,4 20,9 28,1 37,3 5,2 15,7 35,9 43,1 

 Приріст інтегрованого показника  

КГ   -1,4 -6,2 -15,9   -3,4 -7,6 3,4   2,8 5,5 6,2   2,1 8,3 6,2 

ЕГ   -3,9 -22,2 -13,1   -13,1 -5,2 -3,3   6,5 7,2 9,2   10,5 20,3 7,2 

 Загальний приріст  

КГ -23,4 -7,6 14,5 16,6 

ЕГ -39,2 -21,6 22,9 37,9 

   

Аналіз динаміки рівня сформованості готовності студентів до 

використання ІКТ за рефлексивним критерієм показав: 

 приріст кількості студентів на високому рівні вияву зазначеної 

готовності за цим критерієм склав 37,9% у студентів 

експериментальної групи та 16,6% у студентів контрольної групи; 

 приріст на достатньому рівні вияву зазначеної готовності за цим 

критерієм склав 22,9% у студентів експериментальної групи та 14,5% 

у студентів контрольної групи; 

 зменшення кількості студентів із середнім рівнем виявлення 

зазначеної готовності за цим критерієм на 21,6% в експериментальній 

групі та на 7,6% у контрольній групі; 

 зменшення кількості студентів з низьким рівнем виявлення зазначеної 

готовності за цим критерієм на 39,2% у студентів ЕГ і на 23,4% у КГ. 

На Рисунку 4.30 проілюстровано динаміку рівнів сформованості 

готовності студентів ЕГ і КГ за рефлексивним критерієм. 
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Рис. 4.30. Рівень сформованості готовності студентів експериментальних і контрольних 

груп до використання ІКТ у професійній діяльності за  рефлексивним критерієм 

 

За показниками рефлексивного критерію різниця між контрольною та 

експериментальною групами є достовірною за критерієм Пірсона χ2, 

критичне значення якого дорівнює 7,81: для показника здатності адекватно 

оцінити рівень власної підготовки до використання ІКТ χ2 становить 28,98; 

для показника уміння підвищувати рівень власної готовності до 

використання ІКТ χ2 становить 32,76; для показника систематичності 

ознайомлення з педагогічним досвідом застосування ІКТ у початковій школі 

χ2 становить 59,38. Таким чином, реалізація розробленої моделі підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ впливала на 

формування рефлексивного компоненту готовності студентів до такої 

діяльності. 

Результати проведеного аналізу зведено до Таблиці 4.34, з якої 

бачимо, що за всіма показниками спостерігається позитивний вплив 

запровадження розробленої моделі відповідно до критеріїв, які 

запропоновані для перевірки гіпотези дослідження: мотиваційного, 

когнітивного, операційно-діяльнісного, рефлексивного.  
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Таблиця 4.34 

Експериментальні дані щодо поетапного набуття майбутніми вчителями 

початкової школи готовності до використання ІКТ у професійній діяльності  
Приріст студентів з достатнім і високим рівнями досліджуваних показників (у %) 

К – у контрольних групах за той самий термін навчання (кількість студентів – 145 осіб) 
Е – в експериментальних групах наприкінці етапу (кількість студентів – 153 особи) 

Критерії, показники 

Етапи 

Базовий Основний 
Продуктивно-

коригувальний 

К Е  К Е  К Е  

Мотиваційний критерій 

визнання цінності, важливості формування у 

підростаючого покоління метапредметних ІКТ-

умінь 3,4 9,8 15,2 30,1 15,9 17,6 

налаштованість на оволодіння методами і засобами 

формування метапредметних ІКТ-умінь у молодших 

учнів 2,1 22,9 15,2 14,4 11,0 19,6 

готовність до подолання труднощів у оволодінні 

інноваційними застосуваннями ІКТ 4,1 13,7 13,8 26,1 13,8 18,3 

Когнітивний критерій 

знання особливостей психофізіологічного розвитку 

учнів початкової школи 10,3 9,8 24,1 33,3 14,5 20,9 

знання про види метапредметних ІКТ-умінь учнів та 

етапи їх формування 3,4 9,8 15,2 30,7 15,9 17,6 

знання методів, форм організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів і засобів, 

використовуваних для формування метапредметних 

ІКТ-умінь учнів 5,5 20,3 9,7 25,5 9,0 14,4 

знання новітнього педагогічного ІКТ-

інструментарію вчителя початкової школи 5,5 20,3 11,0 15,0 6,9 11,8 

Операційно-діяльнісний критерій 

уміння застосовувати різні методи і форми 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів 

з використанням ІКТ 6,2 9,2 11,0 30,7 6,2 16,3 

уміння вибирати методи і засоби формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів у відповідності до 

їх вікового розвитку, досягнутого рівня навчально-

пізнавальних можливостей і етапу формування 10,3 9,8 24,1 29,4 8,3 17,0 

уміння відбирати та опановувати новітній ІКТ-

інструментарій для використання в освітньому 

процесі початкової школи 3,4 9,8 15,2 26,8 15,9 20,9 

Рефлексивний критерій 

здатність адекватно оцінити рівень власної 

підготовки до використання ІКТ 3,4 20,3 15,2 25,5 15,9 14,4 

уміння підвищувати рівень власної готовності до 

використання ІКТ 2,8 19,6 15,2 24,8 17,2 17,6 

систематичність ознайомлення з педагогічним 

досвідом застосування ІКТ у початковій школі 6,2 9,2 11,0 31,4 6,2 18,3 
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Ураховуючи коефіцієнти вагомості критеріїв у структурі готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ, для кожного 

студента на кожному етапі нами було обчислено інтегроване значення 

сформованості рівня готовності до використання ІКТ. Узагальнені дані на 

кожному етапі реалізації моделі відображені у Таблиці 4.35.  

 

Таблиця 4.35 

Рівні сформованості інтегрованого критерію готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності 

Гру-

па 

Низький Середній Достатній Високий 

К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК К Б О ПК 

 Інтегрований показник 

КГ 
45,0 42,6 34,7 22,2 38,6 35,7 28,8 29,3 12,8 15,3 21,4 26,6 3,6 6,4 15,2 21,9 

ЕГ 
43,1 39,1 19,4 10,0 38,1 27,8 20,9 13,1 14,2 19,9 27,0 36,4 4,6 13,2 32,7 40,5 

 Приріст інтегрованого показника за рівнями 

КГ 
  -2,4 -7,9 -12,4   -2,9 -6,9 0,5   2,6 6,0 5,2   2,8 8,8 6,7 

ЕГ 
  -4,1 -19,6 -9,5   -10,3 -6,9 -7,8   5,7 7,0 9,5   8,7 19,4 7,8 

 Приріст за рівнями 

КГ 
-22,8 -9,3 13,8 18,3 

ЕГ 
-33,2 -25,0 22,2 35,9 

 

Кількісні дані показують, що відбулися суттєві зміни в процесі 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності у порівнянні з констатувальним етапом: 
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 приріст кількості студентів на високому рівні вияву зазначеної 

готовності склав 35,9% у студентів експериментальної групи та 18,3% 

у студентів контрольної групи; 

 приріст на достатньому рівні вияву зазначеної готовності за цим 

критерієм склав 22,2% у студентів експериментальної групи та 13,8% 

у студентів контрольної групи; 

 зменшення кількості студентів із середнім рівнем виявлення 

зазначеної готовності за цим критерієм на 25,0% в експериментальній 

групі та на 9,3% у контрольній групі; 

 зменшення кількості студентів з низьким рівнем виявлення зазначеної 

готовності за цим критерієм на 33,2% в експериментальній групі та на 

22,8% у контрольній групі. 

Отримані дані поетапного формування інтегрованого критерію 

готовності майбутнього вчителя до використання ІКТ у професійній 

діяльності проілюстровані на рисунках 4.31-4.33. 
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Рис. 4.31. Формування інтегрованого критерію готовності майбутнього вчителя до 

використання ІКТ наприкінці базового етапу 
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Рис.4.32. Формування інтегрованого критерію готовності майбутнього вчителя до 

використання ІКТ наприкінці основний етапу 
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Рис. 4.33. Формування інтегрованого критерію готовності майбутнього вчителя до 

використання ІКТ наприкінці продуктивно-коригувального етапу 

 

Отже, нами досліджено результативність запровадження розробленої 

моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання 

ІКТ у професійній діяльності на всіх її етапах. Встановимо, чи справді 

істотна різниця результатів експериментальної та контрольної груп є 
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прямим наслідком заходів, реалізованих у процесі експериментального 

запровадження розробленої моделі, а не впливом випадкових факторів. З 

метою перевірки достовірності висновків, одержаних у ході формувального 

етапу експерименту, підтвердження або спростування гіпотези дослідження, 

скористаємося методами математичної статистики. 

Сформулюємо нульову і альтернативну гіпотези для перевірки 

статистичної значимості виявлених відмінностей у зафіксованих рівнях 

готовності студентів контрольної та експериментальних груп після 

проведення експерименту. Відповідно до нульової гіпотези (Н0), 

запровадження заходів, передбачених моделлю підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності, 

не вплинуло на рівень сформованості готовності до зазначеної діяльності. 

Відповідно до альтернатиної гіпотези (Н1), запровадження заходів, 

передбачених моделлю підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності, сприяло істотній різниці у рівні 

сформованості готовності майбутніх учителів до зазначеної діяльності. 

Значення критерію Пірсона χ2  дорівнює 26,9 що більше критичного 

значення 2 , яке для числа ступенів свободи 3 на рівні значимості  α=0,05 

дорівнює  7,81.  На основі проведених розрахунків можна зробити висновок 

про ефективність запровадження моделі для формування готовності 

майбутнього учителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 

Педагогічний експеримент проведено на базі Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди й 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії упродовж 2012-2018 років 

із залученням 22 викладачів й 298 студентів (153 особи в експериментальній 

групі, 145 осіб – в контрольній групі). 

Мета експерименту – перевірка наукової гіпотези, яка полягає у тому, 

що ефективність підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності забезпечується запровадженням 

розробленої структурно-функціональної моделі зазначеної підготовки, що 

передбачає формування мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-

діяльнісного та рефлексивно-оцінного компонентів готовності майбутнього 

вчителя початкової школи на основі визначених принципів його підготовки 

й передбачає реалізацію послідовності етапів – базового, основного й 

продуктивно-коригувального. Експериментальна робота проводилась у 

чотири етапи: підготовчий, констатувальний, формувальний та 

контрольний. 

На підготовчому етапі експерименту було визначено стан готовності 

вчителів початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності на 

сучасному етапі її інформатизації. З цією метою було проведено пілотажне 

опитування 168 учителів молодших класів загальноосвітніх шкіл м. Харкова 

та Харківської області. Аналіз отриманих даних дав змогу зробити висновок 

про те, що вчителі початкових класів усвідомлюють доцільність і 

необхідність використання ІКТ у професійній діяльності, а також 

висловлюють потребу в цілеспрямованій підготовці до використання ІКТ у 

професійної діяльності. На підготовчому етапі експерименту було визначено 

зміст і особливості проведення експерименту з перевірки розробленої 

моделі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання 

ІКТ; розроблено дидактичні матеріали, необхідні для впровадження 
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розробленої моделі підготовки майбутнього вчителя у практику вищих 

педагогічних закладів освіти; розроблено критеріально-діагностичний 

апарат для встановлення рівня готовності студентів до використання ІКТ. 

Для перевірки ефективності запропонованої моделі було розроблено 

критерії (мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, 

рефлексивний) готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності, а також показники зазначених 

критеріїв; визначено та схарактеризовано рівні сформованості готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності (високий, достатній, середній, низький).  

На констатувальному етапі було проаналізовано початковий рівень 

готовності майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності, визначено контингент експериментальної (ЕГ) та 

контрольної груп (КГ) студентів, доведено, що між початковими рівнями 

готовності майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ у 

групах ЕГ та КГ статистично значимої різниці немає.  

На формувальному етапі в експериментальній групі було 

запроваджено заходи щодо формування компонентів готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ за 

розробленою моделлю, в умовах звичайного навчального процесу. У 

процесі підготовки студентів було апробовано комплекс навчально-

методичних матеріалів, спрямованих на розвиток мотиваційно-ціннісного, 

когнітивного, операційно-діяльнісного й рефлексивно-оцінного компонентів 

готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності; організовано систематичне спостереження за 

процесом формування та вдосконалення зазначених компонентів готовності. 

На контрольному етапі експериментального дослідження було 

проаналізовано й узагальнено його підсумки, визначено й оцінено 

інтегроване значення сформованості рівня готовності майбутніх учителів 

початкової школи до використання ІКТ у контрольних та 
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експериментальних групах; здійснено статистичну обробку результатів 

проведеного експерименту. 

Дослідно-експериментальна робота проводилася протягом усіх років 

навчання студентів-бакалаврів факультету початкового навчання – з 

першого по четвертий курси. Підготовка студентів експериментальних груп 

спиралася на дисципліни психолого-педагогічного, методичного, 

інформатичного спрямування й педагогічну практику. Кожна з вибраних 

дисциплін відігравала певну роль у процесі формування досліджуваної 

готовності майбутніх учителів початкової школи.  

На базовому етапі підготовки студенти експериментальних груп були 

ознайомлені з психофізіологічними особливостями дітей нового покоління 

(особливості когнітивного розвитку сучасного підростаючого покоління, 

особливості організації співпраці з ними, вплив віртуальної комунікації на 

психічний розвиток дитини тощо); із світовим досвідом використання ІКТ в 

початковій школі, а також етапами, перспективними напрямками 

використання ІКТ у початковій школі; впливом інформатизації освіти на 

професійну діяльність учителя; з технологічною оснащеністю персональних 

ІТ-пристроїв, функціональними можливостями освітніх додатків для 

персональних ІТ-пристроїв; діапазоном нових можливостей онлайн-

редакторів різного спрямування.  

На основному етапі підготовки увага була зосереджена на опануванні 

майбутнім учителем інноваційних методик, використовуваних у сучасній 

початковій школі. Для студентів експериментальної групи було 

запроваджено курс «Інноваційні застосування ІКТ у початковій школі», в 

рамках якого вони ознайомились з новими орієнтирами у підготовці 

підростаючого покоління в інформатизованому світі. Майбутні учителі були 

ознайомлені з видами метапредметних ІКТ-умінь, етапами їх формування; 

опанували функціональні можливості ІКТ-інструментарію, 

використовуваного для формування метапредметних ІКТ-умінь учнів; 

проаналізували медіаресурси, зорієнтовані на формування зазначених умінь. 
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На опанування спеціалізованих методик формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів були зорієнтовані майстер-класи з підготовки й реалізації 

STEАM-проектів, STEАM-уроків, організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів у мейкер-просторі.  

На продуктивно-коригувальному етапі підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності студенти 

експериментальних груп були ознайомлені з актуальним ІКТ-

інструментарієм, який постійно оновлюється. Особливу увагу було 

приділено потенціалу мережі Інтернет щодо підтримки професійної 

діяльності майбутнього вчителя (методичні об’єднання, портали). Студенти 

були ознайомлені з формами участі в роботі Інтернет-конференцій, 

вебінарів; особливостями проходження дистанційних курсів; специфікою 

створювання авторських медіаресурсів. У період педагогічної практики 

студентам експериментальних груп було запропоновано виконати 

спеціальні завдання, спрямовані як на вивчення досвіду вчителя початкової 

школи щодо інноваційного застосування ІКТ у початковій школі, так і на 

перевірку ефективності власних розробок у реальному навчальному процесі.   

Наприкінці кожного етапу підготовки майбутнього вчителя у 

відповідності до розробленої моделі було визначено рівень сформованості 

готовності студентів ЕГ і КГ за допомогою проведення діагностичних 

заходів, таких як спостереження, анкетування, опитування, тестування, 

контрольні роботи, аналіз продуктів навчально-пізнавальної діяльності 

студентів – результатів виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань, STEАM-розробок, матеріалів педагогічної практики.  

Результати експерименту оцінено за такими критеріями: 

мотиваційним (поєднує показники, які відображають визнання цінності, 

важливості формування у підростаючого покоління метапредметних ІКТ-

умінь; налаштованість на оволодіння методами і засобами формування 

метапредметних ІКТ-умінь у молодших учнів; готовність до подолання 

труднощів у оволодінні інноваційними застосуваннями ІКТ); когнітивним 
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(відображає опанування знаннями особливостей психофізіологічного 

розвитку учнів початкової школи; знаннями про види метапредметних ІКТ-

умінь учнів та етапи їх формування; знаннями методів, форм організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів і засобів, використовуваних для 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів; знаннями новітнього 

педагогічного ІКТ-інструментарію вчителя початкової школи); операційно-

діяльнісним (відображає сформованість умінь застосовувати різні методи і 

форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з використанням 

ІКТ; умінь вибирати методи і засоби формування метапредметних ІКТ-

умінь учнів у відповідності до їх вікового розвитку, досягнутого рівня 

навчально-пізнавальних можливостей і етапу формування; умінь відбирати 

та опановувати новітній ІКТ-інструментарій для використання в освітньому 

процесі початкової школи); рефлексивним (поєднує показники, які 

відтворюють здатність адекватно оцінити рівень власної підготовки до 

використання ІКТ; уміння підвищувати рівень власної готовності до 

використання ІКТ; систематичність ознайомлення з педагогічним досвідом 

застосування ІКТ у початковій школі). 

Визначено методи дослідження: методи рівневого оцінювання 

визначених показників (спостереження, анкетування, опитування, 

тестування, проведення контрольних робіт, аналіз продуктів навчально-

пізнавальної діяльності студентів (рефератів, результатів виконання 

індивідуальних навчально-дослідницьких завдань; розроблених 

дидактичних матеріалів щодо використання інноваційних методик 

навчання, які засновані на використанні ІКТ, зокрема, розроблених STEM-

проектів, STEM-уроків, дидактичних матеріалів щодо організації мейкер-

простору, дидактичних матеріалів щодо запровадження технології 

лепбукінгу тощо); методи одержання кількісних даних (експертне 

оцінювання вагомості показників і критеріїв), методи оцінювання 

експериментальних даних, виведення судження щодо підтвердження або 

спростування наукової гіпотези (методи математичної статистики). 
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Аналіз результатів педагогічного експерименту дає підстави 

стверджувати, що за всіма розглянутими критеріями в експериментальній 

групі, у порівнянні з контрольною групою, спостерігаються кращі 

результати сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи 

до використання ІКТ у професійній діяльності, що підтверджує 

ефективність запровадження розробленої моделі зазначеної підготовки. 

Обробка експериментальних даних математичними методами дала підставу 

для висновку про підтвердження правильності висунутої гіпотези й 

доцільність запровадження розробленої моделі в процес професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи.  

Основні результати четвертого розділу дослідження опубліковані в 

роботах автора [10; 12; 20; 22; 24; 25; 27; 30; 32; 34; 42; 43; 49; 55; 56; 57; 58; 

59; 60; 61; 62; 63]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

1. Аналіз психолого-педагогічних досліджень засвідчує наявність 

ґрунтовних напрацювань з питань професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до використання ІКТ. Разом з тим, притаманні 

сьогоденню динамічні зміни, пов’язані з упровадженням Концепції Нової 

української школи, нового Державного стандарту початкової освіти, 

Концепції розвитку педагогічної освіти зумовлюють необхідність 

проведення досліджень з проблеми підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності на 

сучасному етапі її модернізації. 

2. Проблеми підготовки майбутнього учителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності нерозривно пов’язані з процесом 

інформатизації початкової школи. У цьому процесі виокремлено такі етапи: 

експериментальний, який характеризується уведенням пропедевтичного 

курсу інформатики; етап інтеграції ІКТ у процес навчання базових 

дисциплін початкової школи; етап становлення дисципліни «Інформатика» 

як самостійного навчального предмету початкової школи; етап наскрізного 

застосування ІКТ у начальному процесі початкової школи в рамках усіх 

освітніх галузей. Нові завдання, поставлені перед початковою школою, 

задають новий вектор ІКТ-підготовки учнів молодшого шкільного віку, що 

зумовлює нагальну потребу запровадження адекватних змін у підготовку 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній 

діяльності. 

3. Аналіз нормативних документів, які визначають напрям розвитку 

сучасної початкової освіти, дав змогу визначити інноваційний напрям 

застосування ІКТ у професійній діяльності вчителя початкової школи, а 

саме: використання ІКТ як інструменту формування якісно нових умінь 

учнів – універсальних, орієнтованих на саморозвиток і самовдосконалення 

особистості, на забезпечення її успішності у подальшому навчанні й 

життєдіяльності в інформатизованому суспільстві – метапредметних  
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ІКТ-умінь. Виокремлено та схарактеризовано види метапредметних ІКТ-

умінь учнів: інформаційно-аналітичні вміння, до яких віднесено уміння 

школярів зчитувати інформацію, представлену в різних видах; оцінювати 

змістову цінність інформації; піддавати аналізу достовірність інформації та 

її джерело; інструментальні уміння, до яких віднесено уміння школярів 

використовувати ефективні прийоми пошуку інформації; опрацьовувати 

різнотипну інформацію; групувати інформацію за певною ознакою, 

впорядковувати її за зростанням або спаданням виділеної ознаки, 

структуровано зберігати й накопичувати; подавати інформацію в різних 

видах; поведінкові уміння у цифровому світі, до яких віднесено уміння 

школярів дотримуватись правил безпеки в мережі; безпечно 

використовувати мобільні пристрої; створювати власний образ у мережі та 

власну репутацію, розуміючи суть і значущість цифрового сліду; коректно 

використовувати інформацію; комунікативні вміння, до яких віднесено 

уміння школярів доречно використовувати різні способи Е-спілкування; 

використовувати програмні інструменти для підтримки діалогу в 

мультимовному просторі; дотримуватися етики електронного спілкування; 

сприймати почуття й думки інших учасників спілкування, будувати 

позитивний діалог. 

Визначено етапи формування метапредметних ІКТ-умінь учнів 

початкової школи, а саме: пропедевтичний (1 клас), практичний (2-3 клас), 

перспективний (4 клас), а також методи і засоби, використовувані на 

кожному етапі.  

4. Готовність майбутнього вчителя початкової школи до використання 

ІКТ у професійній діяльності визначено як інтегроване особистісне 

утворення, що включає сукупність психолого-педагогічних, інформатичних 

і методичних знань і вмінь, а також особистісних якостей, необхідних для 

ефективного використання ІКТ в освітньому процесі. У структурі зазначеної 

готовності виокремлено компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний.  
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 Мотиваційно-ціннісний компонент визначає особистісну 

спрямованість майбутнього вчителя початкової школи, налаштованість на 

використання ІКТ у професійній діяльності, усвідомлення значущості 

формування якісно нових умінь учнів молодшого шкільного віку – 

метапредметних ІКТ-умінь.  

 Зміст когнітивного компоненту утворюють комплекс спеціальних 

психологічних, педагогічних, інформатичних, методичних знань, якими 

повинен володіти вчитель початкової школи для успішного використання 

ІКТ як інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь школярів.  

 Операційно-діяльнісний компонент характеризує сформованість 

практичних умінь, необхідних для застосування продуктивних методик 

формування метапредметних ІКТ-умінь учнів молодшого шкільного віку.  

 Рефлексивно-оцінний компонент готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до використання ІКТ характеризує його здатність до 

критичного оцінювання рівня власної підготовки до такої діяльності, 

визначення шляхів та способів удосконалення зазначеної підготовки.  

5. Теоретичними засадами підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ у професійній діяльності виступають загально-

дидактичні принципи (науковості, системності, наступності, 

систематичності й послідовності, зв’язок теорії з практикою, зв'язок 

навчання з актуальними проблемами, ініціативності), а також специфічні 

принципи, до яких віднесено принципи: інноваційності, орієнтації на освітні 

медіа-ресурси, опори на педагогічний і дослідницький інструментарій 

персональних ІТ-пристроїв. Висвітлені принципи становлять концептуальні 

засади моделі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до використання ІКТ як інструменту формування метапредметних 

ІКТ-умінь молодших школярів. 

6. Розроблено й теоретично обґрунтовано структурно-функціональну 

модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання 

ІКТ у професійній діяльності. Модель містить цільову, змістово-діяльнісну, 
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результативно-оцінювальну складові. Цільова складова моделі віддзеркалює 

мету і завдання підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності й відіграє системоутворюючу 

функцію, оскільки саме поставлені цілі визначатимуть зміст, методи та 

форми навчальної діяльності студентів. Вказані складові педагогічного 

процесу відображаються у змістово-діяльнісній складовій моделі, що 

відбиває структуру підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у професійній діяльності та її зміст, спрямований на 

формування компонентів готовності майбутнього вчителя до зазначеної 

діяльності. Результативно-оцінювальна складова моделі відтворює  критерії 

та показники, за якими оцінюється результат підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності, а 

також визначені рівні готовності, методики їх діагностики, діагностичний 

інструментарій. 

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання 

ІКТ реалізується як послідовність взаємопов’язаних етапів: базового, 

основного й продуктивно-коригувального. Перший етап підготовки 

націлює на формування опорних психолого-педагогічних, інформатичних 

знань й умінь студентів. Основний етап підготовки спрямований на 

оволодіння майбутніми вчителями педагогічними, методичними й 

інформатичними знаннями, вміннями, необхідними для використання ІКТ 

як інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь. Продуктивно-

коригувальний етап підготовки має на меті подальший розвиток, 

актуалізацію й корекцію знань й умінь набутих майбутніми вчителями, а 

також формування їх здатності об’єктивно оцінювати рівень власної 

готовності до використання ІКТ у професійній діяльності й визначати шляхи 

самовдосконалення. Кожен етап передбачає формування й розвиток 

мотивації майбутніх учителів до використання ІКТ, переконань майбутнього 

вчителя у цінності формування якісно нових умінь учнів молодшого 

шкільного віку.  
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7. Розроблено навчально-методичне забезпечення, необхідне для 

впровадження моделі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у практику вищих педагогічних закладів освіти. До 

складу зазначеного навчально-методичного забезпечення входять: 

монографія, навчально-методичні посібники, навчальні програми модулів; 

навчально-методичні матеріали до викладу тем; тематика індивідуально-

дослідницьких завдань; навчально-методичне забезпечення майстер-класів; 

електронні навчально-методичні ресурси; перелік допоміжної літератури. 

Підготовлено завдання для студентів на період педагогічної практики, 

спрямовані на вивчення досвіду вчителя щодо використання ІКТ у 

професійній діяльності, а також на перевірку ефективності власних розробок 

у реальному навчальному процесі. 

8. Для перевірки ефективності запропонованої моделі розроблено 

критерії (мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, 

рефлексивний) готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ, а також показники зазначених критеріїв (визнання 

цінності, важливості формування у підростаючого покоління 

метапредметних ІКТ-умінь; налаштованість на оволодіння методами і 

засобами формування метапредметних ІКТ-умінь у молодших учнів; 

готовність до подолання труднощів у оволодінні інноваційними 

застосуваннями ІКТ; знання особливостей психофізіологічного розвитку 

учнів початкової школи; знання про види метапредметних ІКТ-умінь учнів 

та етапи їх формування; знання методів, форм організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів і засобів, використовуваних для формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів; знання новітнього педагогічного ІКТ-

інструментарію вчителя початкової школи; уміння застосовувати різні 

методи і форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з 

використанням ІКТ; уміння вибирати методи і засоби формування 

метапредметних ІКТ-умінь учнів у відповідності до їх вікового розвитку, 

досягнутого рівня навчально-пізнавальних можливостей і етапу 
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формування; уміння відбирати та опановувати новітній  

ІКТ-інструментарій для використання в освітньому процесі початкової 

школи; здатність адекватно оцінити рівень власної підготовки до 

використання ІКТ; уміння підвищувати рівень власної готовності до 

використання ІКТ; систематичність ознайомлення з педагогічним досвідом 

застосування ІКТ у початковій школі).  

 Визначено та схарактеризовано рівні сформованості готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ. 

Діагностичний апарат для з’ясування рівня зазначеної готовності включає 

спостереження, анкетування, опитування, тестування, контрольні роботи, 

аналіз продуктів навчально-пізнавальної діяльності студентів – результатів 

виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, STEAM-розробок, 

матеріалів педагогічної практики. 

Експериментальна перевірка запровадження розробленої моделі 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у 

професійній діяльності довела її ефективність. Отримані дані свідчать, що 

динаміка формування досліджуваної готовності відбувається згідно з 

закладеним у моделі поетапним набуттям знань, умінь і особистісних 

якостей, необхідних майбутньому вчителю для успішного використання 

ІКТ. Обробка експериментальних даних математичними методами дала 

підставу для висновку про підтвердження правильності висунутої гіпотези й 

доцільність запровадження розробленої моделі у процес професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. 

Перспективними напрямами подальших наукових розвідок є підготовка 

майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ як інструменту 

формування метапредметних ІКТ-умінь обдарованих учнів та учнів з 

особливими потребами. 


	 Pop Up Book – спливаюча (рухома) книжка, створення якої дозволяє ефективно доповнити навчальний матеріал тривимірними моделями (рис. 10). Pop Up Book передбачає наявність певної паперової конструкції й відноситься до розділу паперової інженерії (рис...
	 Trifold Book – книжка, яка зручно систематизує знання з будь-якої теми (рис. 12-13).

