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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

Інформатизація суспільства та комп’ютеризація усіх сфер людської 
діяльності стали провідними тенденціями світового розвитку. 
Інформаційно-комунікаційні технології все більше проникають в різні 
сфери життя, науки, освіти, виробництва, що вимагає відповідних знань та 
вмінь їх використовувати і цілеспрямованого формування інформаційної 
культури. 

Зросла потреба у висококваліфікованих спеціалістах, які володіють 
інформаційною культурою, тому оволодіння знаннями та вміннями 
використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання стало 
важливою складовою професійної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів. Зважаючи на це, дане питання знайшло сьогодні 
відбиття в цілеспрямованій державній політиці України щодо формування 
інформаційно-технологічного суспільства [1]. 

Із 1999 року європейське освітнє співтовариство живе під знаком 
Болонського процесу. Інтеграційний процес полягає у впровадженні 
європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні власних 
культурних і науково-технічних здобутків. Здійснення такого завдання 
передбачає орієнтацію вищих навчальних закладів на кінцевий результат: 
знання й уміння випускників повинні бути застосовані та практично 
використані на користь усієї Європи. Важливого значення ця проблема 
набуває в системі педагогічної освіти у сфері професійної підготовки 
майбутніх учителів початкових класів. 

Глобальність завдань інформатизації, залучення до сучасних 
інформаційних технологій значної частини суспільства передбачають 
початок їх вирішення вже на рівні початкової ланки освіти. Під час 
навчання у вищому педагогічному навчальному закладі майбутній учитель 
початкової школи має чітко усвідомити і враховувати у своїй подальшій 
професійній діяльності специфіку використання комп’ютерно-
орієнтованих технологій навчання в початковій ланці, яка обумовлюється 
підвищеною увагою до дотримання санітарно-гігієнічних вимог з 
урахуванням вікових, психологічних та фізіологічних особливостей 
розвитку молодших школярів [1]. 

Забезпечення підвищення рівня всебічної професійної підготовки 
майбутнього вчителя початкової школи, в тому числі і в напрямку 
педагогічно виправданого і доцільного використання комп’ютерно-
орієнтованих засобів в навчальному процесі, і, відповідно, формування 
основ їх інформаційної культури, можливе за умов: 

• засвоєння достатнього обсягу знань та вмінь для систематичного і 
ефективного використання комп’ютерної техніки під час навчання у 
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педагогічному ВНЗ; 
• використання комп’ютера для підготовки традиційних навчально-

методичних матеріалів для початкової школи; 
• ознайомлення з існуючими варіантами педагогічних програмних 

засобів навчального призначення для початкової школи; 
• вироблення навичок створення власних навчальних 

мультимедійних програм; 
• проведення занять з учнями початкової школи з використанням 

комп’ютера як засобу професійної діяльності педагога [2]. 
Для формування інформаційної культури необхідно визначити ролі і 

місця сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у системі 
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи; в 
урахуванні гнучкості структури і зв’язків між основними компонентами 
методичної системи навчання інформаційних технологій студентів у 
вищих педагогічних навчальних закладах, орієнтованої на формування 
основ їх інформаційної культури. 

Суть психолого-педагогічних проблем комп’ютеризації навчання в 
початковій ланці полягає у з’ясуванні вчителем того, коли, як і в якому 
обсязі може бути використаний комп’ютер у процесі навчання, як краще 
включити його до структури навчального процесу, щоб найефективніше 
розв’язувати педагогічні задачі. Необхідно зробити характеристичний 
аналіз загальних підходів до використання комп’ютера учителем 
початкової школи як універсального мультимедійного засобу навчання, 
виховання і розвитку молодших школярів. Можна підкреслити доцільність 
залучення комп’ютерних ігор з навчальним змістом в практику 
початкового навчання, специфіка комп’ютерно-орієнтованої ігрової 
діяльності учнів цієї вікової групи та детально аналізуються її негативні 
наслідки впливу на психічний і фізичний розвиток дитини. Комп’ютерно-
орієнтована ігрова діяльність повинна бути колективною під керівництвом 
вчителя, який зобов’язаний не допустити її негативних впливів на психічне 
і фізичне здоров’я учнів початкової школи [2]. 

У зв’язку з тим, що комп’ютери поступово приходять на зміну 
паперовим носіям даних, відзначається, що добір засобів наочності для 
початкової школи передбачає використання комп’ютера як кольорового 
динамічного візуального засобу навчання, так званої «електронної дошки», 
а отже вчитель початкової школи повинен в повній мірі володіти 
комп’ютером. А це означає, що інформаційна культура сучасного вчителя 
початкової школи є надзвичайно актуальною. 
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