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Оксана Кравчук  
 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА РІВНІ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Визначальною особливістю змін, які відбуваються в освіті України, є 

перехід до навчання, спрямованого на формування у суб’єктів навчання 
здатності творчо діяти, застосовувати знання і досвід на практиці. Зміна 
цілей навчання визначає необхідність коригування змісту і методик на-
вчання, спрямованого на забезпечення формування світогляду, ціннісних 
орієнтацій, уміння самостійно вчитися, критично мислити, користуватись 
сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зок-
рема персональним комп’ютером (ПК); здатності до самопізнання і само-
реалізації особистості у різних видах творчої діяльності. 

Впровадження ІКТ в початкову освіту перебуває у стадії становлен-
ня. Причому, і це є визначальною особливістю для всіх навчальних пред-
метів, спостерігається достатньо явна кореляція між результатами навчан-
ня у початковій школі та відповідною підготовкою вчителя до використан-
ня у навчально-виховному процесі засобів і методів навчання, заснованих 
на використанні ІКТ 

Існують основні компоненти професійної готовності майбутніх учи-
телів до застосування КІТ у початковій школі, а саме: 

1) спрямованість на оволодіння КІТ; 
2) готовність до використання засобів ІКТ у майбутній професійній 

діяльності; 
3) комп’ютерна грамотність; 
4) урахування психолого-педагогічних особливостей використання 

комп’ютерної техніки молодшими школярами; 
5) урахування дидактичних аспектів викладання суспільствознавчо-

природознавчих дисциплін у початковій школі. 
Виходячи з розуміння змісту кожного з цих компонентів, виокреми-

мо найголовніші показники їх сформованості. 
Дослідниця О.М. Снігур, розглядаючи поняття готовності студентів 

до використання засобів ІКТ у майбутній професійній діяльності, виділяв 
такі компоненти професійної підготовки: технологічна, психолого-
педагогічна, санітарно-гігієнічна, методична, естетично-художня та пред-
метна підготовка [2, с. 99–104]. Нею було виокремлено такі види готовнос-
ті студентів до використання КІТ, як: базова готовність рівня початківця, 
базова готовність рівня користувача, базова готовність рівня кваліфікова-
ного користувача та спеціальна готовність (готовність вирішувати профе-
сійні задачі за допомогою засобів КІТ. При визначенні змісту готовності 
майбутніх учителів початкової школи до використання засобів ІКТ у про-
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фесійній діяльності, її розглянуто як сукупність взаємопов’язаних компо-
нентів: мотиваційного, операційного, емоційно-вольового та оцінювально-
рефлексивного [2, с. 86]. 

Готовність до використання засобів ІКТ у майбутній професійній 
діяльності, в спектрі здійснення практичної діяльності, на нашу думку, пе-
редбачає насамперед оволодіння системою інформаційних знань, умінь і 
навичок на рівні користувача. 

Головними показниками щодо визначення ступеня готовності до ви-
користання засобів ІКТ у майбутній професійній діяльності обираємо: 

– рівень навичок кваліфікованого користувача комп’ютерної техніки; 
– логіко-математичний стиль мислення; 
– вміння створювати власні дидактичні матеріали засобами КІТ; 
– вміння здійснювати діагностику рівня навчальних досягнень уч-

нів засобами КІТ; 
– здійснення організації та планування навчального процесу з вико-

ристанням засобів КІТ. 
Комп’ютерна грамотність розглядається нами як володіння навичка-

ми та вміннями, пов’язаними з навчальною, пізнавальною і творчою діяль-
ністю в межах усіх предметних галузей, необхідних для засвоєння базових 
предметів, для формування самостійної діяльності як навчально-
пізнавального, так і професійного характеру, для розв’язання практичних і 
теоретичних завдань, що виникають у процесі навчання. 

Зрозуміло, що ефективно сформувати комп’ютерну грамотність у 
майбутніх учителів початкових класів можна лише за умови відповідної 
орієнтації усіх навчальних дисциплін. Необхідно розуміти, що, визначаю-
чи зміст формування комп’ютерної грамотності, яка формується в процесі 
всього навчання у вищому навчальному закладі, не слід обмежуватися ра-
мками одного предмета. Навпаки, за такого підходу завдання треба стави-
ти максимально широко. 

Ми виходимо з позиції розуміння поняття «комп’ютерна грамотність 
майбутнього вчителя», як уміння: 

– аналізувати отриману інформацію, використовуючи різного роду 
схеми, таблиці для фіксації результатів; 

– визначати можливі джерела інформації і стратегію її пошуку, оде-
ржання; 

– оцінювати інформацію з погляду її вірогідності, точності, достат-
ності для розв’язання проблеми; 

– розпізнавати потребу в додатковій інформації, одержувати її, як-
що це можливо; 

– використовувати результати процесів пошуку, одержання, аналізу 
й оцінки інформації для прийняття рішення; 

– створювати нові (для даного випадку) інформаційні моделі 
об’єктів і процесів, у тому числі з використанням схем, таблиць тощо; 
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– створювати власний банк за рахунок особистісно значимої інфор-
мації, необхідної для власної діяльності в найрізноманітніших галузях; 

– створювати свої джерела інформації; 
– використовувати сучасні технології у роботі з інформацією; 
– працювати з інформацією індивідуально й у групі. 
Нами виділено такі основні критерії сформованості компонента 

«комп’ютерна грамотність» майбутнього вчителя початкових класів: 
– ступінь оволодіння системою інформаційних знань і уявлень; 

комп’ютерними навичками; 
– динамічність набутих знань, умінь та навичок з ІКТ. 
Урахування дидактичних аспектів викладання суспільствознавчо-

природознавчих дисциплін у початковій школі має важливе предметне зна-
чення. Основними критеріями рівня урахування цих аспектів виділено: 

– знання дидактичних аспектів викладання суспільствознавчо-
природознавчих дисциплін у початковій школі; 

– ступінь урахування специфіки подачі інформації суспільствознав-
чо-природознавчого спрямування засобами КІТ. 

Зазначимо, що параметричні заміри на всіх етапах в експеримента-
льних і контрольних групах проводилися за єдиними показниками (крите-
ріями) з урахуванням того, що студенти контрольних груп можуть само-
стійно опрацьовувати навчальні програми комп’ютерної підготовки. 

На основі аналізу наукової літератури, досвіду діяльності практику-
ючих учителів, розуміння специфіки професійної діяльності сучасного 
вчителя початкової школи під час вивчення молодшими школярами курсу 
«Я і Україна», вимог до здійснення діалогу «учитель-комп’ютер», «учень-
комп’ютер», «учитель-учень», визначимо три рівні, що характеризують 
сформованість основних складових компонентів професійної підготовле-
ності майбутніх вчителів до застосування ІКТ під час вивчення суспільст-
вознавчо-природознавчих дисциплін у початковій школі: низький, серед-
ній, високий. 

Низький рівень – характеризується проявом пасивного ставлення до 
комп’ютерної техніки, пізнавальний інтерес до можливості застосування 
ІКТ у навчальній діяльності відсутній, установка на роботу із засобами ІКТ 
виникає спонтанно під впливом примусу зовнішніх факторів і триває недо-
вго. Основні професійні вміння і навички роботи з комп’ютерною техні-
кою – слабо виражені, відповідають рівню користувача-початківця. Набут-
тя нових знань, умінь та навичок роботи з ІКТ має дискретний характер. 
Студенти не знають, як зацікавити молодших школярів навчанням засоба-
ми КІТ, не приділяють уваги питанню руйнування психологічного 
«бар’єру» між ПК та учнями. Слабо використовують комп’ютерне навча-
льно-ігрове середовище для розвитку творчих здібностей, пізнавальної са-
мостійності молодших школярів. Майже не враховують специфіку вивчен-
ня предметів суспільствознавчо-природознавчого спрямування засобами 
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ІКТ під час проведення уроків. 
Середній рівень – характеризується підвищеним інтересом і постій-

ною потребою у використанні засобів ІКТ у педагогічної діяльності, гли-
боким усвідомленням професійного та особистісного значення застосуван-
ня ІКТ у навчальній діяльності, дієвою установкою на постійне викорис-
тання ІКТ у професійній діяльності. Здатність до математично-логічного 
мислення. Основні професійні вміння і навички роботи з комп’ютерною 
технікою – добре виражені, відповідають рівню базового користувача. На-
буття нових знань, умінь та навичок використання ІКТ має стійкий харак-
тер, відзначається послідовністю і наступністю. Активно використовують-
ся існуючі засоби ІКТ через спектр власного бачення ситуації. Грамотно 
здійснюється діагностика навчальних досягнень засобами ІКТ. Рівень са-
морганізованості та планування у використанні комп’ютерної техніки є до-
статнім. Намагаються зацікавити молодших школярів навчанням засобами 
ІКТ, приділяють достатню увагу питанню руйнування психологічного 
«бар’єру» між ПК та учнями. Активно використовують комп’ютерне на-
вчально-ігрове середовище для розвитку творчих здібностей, пізнавальної 
самостійності молодших школярів. Постійно враховують специфіку ви-
вчення предметів суспільствознавчо-природознавчого спрямування засо-
бами ІКТ під час проведення уроків. 

Високий рівень – характеризується глибоким усвідомленням профе-
сійного та особистісного значення застосування ІКТ у навчальній діяльно-
сті, внутрішньою потребою до використанням засобів ІКТ у педагогічної 
діяльності, дієвою установкою на постійне використання ІКТ у професій-
ній діяльності, творчим підходом до вирішення нестандартних навчальних 
завдань засобами ІКТ. Високорозвинене математично-логічне мислення. 
Основні професійні знання, вміння і навички роботи з комп’ютерною тех-
нікою відзначаються системністю, цілісністю, постійно вдосконалюються. 
Раціонально використовують існуючі інформаційні технології у нестанда-
ртних ситуаціях, активно створюються власні засоби ІКТ. Саморганізова-
ність та планування у використанні комп’ютерної техніки пронизані само-
аналізом, самоконтролем і рефлексивністю. Постійне спрямування на заці-
кавлення молодших школярів навчанням засобами ІКТ через авторські ме-
тодики. Дієво вирішують питання руйнування психологічного «бар’єру» 
між ПК та учнями. Творчо використовують комп’ютерне навчально-ігрове 
середовище для розвитку творчих здібностей, пізнавальної самостійності 
молодших школярів. Розробляють авторські навчальні програми із ураху-
ванням специфіки вивчення тем суспільствознавчо-природознавчого спря-
мування засобами ІКТ під час проведення уроків. 

Зазначимо, що при порівнянні цих рівнів зі ступенями формування 
професіоналізму майбутніх учителів початкової ланки під час операційно-
діяльнісного етапу їх підготовки у ВПНЗ (який відображає процесуальну 
сутність формування підготовленості) до застосування ІКТ при вивченні 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 34, 2010 

 39 

суспільствознавчо-природознавчих дисциплін молодшими школярами, 
орієнтація була на те, що низький рівень відповідав елементарному ступе-
ню професіоналізму, середній рівень – базовому і конструктивно-
системному ступеням професіоналізму, а високий – трансформаційному та 
творчому (авторському) ступеням професіоналізму. 

Формування системи теоретичної і практичної готовності майбут-
нього учителя до використання інноваційних методик та комп’ютерних 
технологій в навчальному процесі є визначальним у конструюванні навча-
льного змісту в ВПНЗ. 

Водночас, аналізуючи «Освітньо-професійну програму підготовки 
бакалавра за спеціальністю 6.010101 «Початкове навчання», напряму під-
готовки 0101 «Педагогічна освіта», кваліфікація 3310 «Вчитель початкової 
школи» (галузевий стандарт вищої освіти)», що була затверджена Наказом 
МОН України від 22.08.2003 р. № 576 [1], існуючі навчальні плани і робочі 
програми у різних ВПНЗ, ми визначились у тому, що ефективність процесу 
формування професійної підготовки майбутнього вчителя початкової шко-
ли до використання ІКТ при вивченні суспільствознавчо-природознавчих 
дисциплін забезпечується єдністю наступних компонентів: 

1) спрямованість на оволодіння ІКТ; 
2) готовність до використання засобів ІКТ у майбутній професійній 

діяльності; 
3) комп’ютерна грамотність; 
4) урахування психолого-педагогічних особливостей використання 

комп’ютерної техніки молодшими школярами; 
5) урахування дидактичних аспектів викладання суспільствозначно-

природознавчих дисциплін у початковій школі. 
На лекційних заняттях передбачається освоєння теоретичного мате-

ріалу з тем: місце нових інформаційних технологій в освіті; медичні, гігіє-
нічні та психологічні особливості використання комп’ютерної техніки у 
початковій школі; використання інформаційних технологій учителем у 
процесі підготовки до уроку; використання стандартного прикладного про-
грамного забезпечення у підготовці до уроку; пошук інформації за допо-
могою інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет; особливості ме-
тодики вивчення та використання комп’ютерних засобів на уроці у почат-
ковій школі; основи складання тестів (а також вимоги до тестів та визна-
чення їх придатності); статистична обробка результатів тестування; ство-
рення власних дидактичних матеріалів, зокрема електронних; проектуван-
ня та створення бази даних учнів класу; використання НІТ при проведенні 
наукових досліджень та опрацюванні результатів педагогічного експери-
менту. 

Практичні заняття реалізуються за чотирма напрямами: використан-
ня НІТ учителем початкової школи у своїй професійній діяльності; ви-
вчення елементів комп’ютерної обізнаності та формування основ інформа-
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ційної культури у початковій школі; визначення рівня навчальних досяг-
нень учнів засобами інформаційних технологій; створення електронних 
дидактичних матеріалів супроводження навчального процесу. 

Знання, отримані студентами під час лекційних занять, закріплюють-
ся на семінарських заняттях, підготовка до яких передбачає самостійне 
оволодіння новою інформацією (доповнюючою до поданої на лекції) з на-
ступним оформленням матеріалу у вигляді реферату, доповіді тощо. На 
формування практичних навичок роботи з комп’ютерною технікою спря-
мовані практичні і лабораторні заняття. Особливе значення вони мають 
при проведенні у комп’ютерних класах (лабораторіях). 

Серед інших форм навчання, що застосовуються у навчальному про-
цесі більшості ВНЗ України, виділяємо: індивідуальні заняття, консульта-
ції, конференції, домашні завдання, реферати, екскурсії, а також педагогіч-
на практика. 

Вбачаємо, що перспектива розробки нових навчальних курсів щодо 
оволодіння інформаційними технологіями не має на меті замінити існуючі. 
Головне їх спрямування – оптимально інтегруватись із ними у навчально-
му процесі ВНЗ, виходячи із специфіки професійної діяльності майбутніх 
учителів початкової школи щодо викладання різних предметів (зокрема 
курсу «Я і Україна»). 
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