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АНОТАЦІЯ 

Самборська О.Д. Модернізація інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки (викладання і навчання у 

вищій освіті). – Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних 

наук України, Київ, 2021. 

У дослідженні здійснено теоретичне обґрунтування та 

експериментальну перевірку результативності модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів внаслідок 

застосування комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу 

інформаційно-цифрових технологій (ІЦТ) в освітньому процесі початкової 

школи.  

Дослідницький пошук спрямовано на розв’язання виявлених 

суперечностей між: потребою суспільства в учителях початкових класів, 

здатних ефективно здійснювати професійну діяльність в умовах, визначених 

Концепцією Нової української школи і недостатнім рівнем інформаційно-

цифрової компетентності випускників педагогічних ЗВО; необхідністю 

модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів та недосконалістю підходів до реалізації дидактичного 

потенціалу інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі.  

У дисертаційній роботі висвітлено стан розробленості проблеми 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

Основна увага приділена з’ясуванню питань теоретичних і практичних 

аспектів інформаційно-цифрової підготовки педагогічних працівників. 

З’ясовано погляди науковців на формування інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх педагогічних працівників як результату 

інформаційно-цифрової підготовки, проаналізовано Європейські рамкові 

документи щодо цифрової компетентності освітян. На підставі цього 

сформульовано робоче визначення інформаційно-цифрової компетентності 
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(ІЦК) майбутнього вчителя початкових класів як динамічної комбінації знань 

(про цифрові пристрої, прикладне програмне забезпечення, способи створення 

цифрового контенту, комунікацію та взаємодію, безпеку в цифровому 

середовищі), умінь (взаємодіяти з цифровими пристроями та прикладним 

програмним забезпеченням, цифрової комунікації, створювати цифровий 

освітній контент, проектувати цифрове освітнє середовище), поглядів, 

цінностей, що визначають його цифрову грамотність і здатність 

використовувати інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі 

початкової школи. 

Структуру інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів 

початкових класів подано у вигляді трьох складників: когнітивного 

(характеризується знаннями основ роботи з цифровими даними; способів 

створення цифрового контенту; дидактичних можливостей інформаційно-

цифрових технологій в освітньому процесі початкової школи, методики 

використання ІЦТ в початковій школі; основ комунікації та взаємодії в 

цифровому середовищі; безпеки в цифровому середовищі); операційно-

діяльнісного (сформованість вмінь працювати з цифровими пристроями та 

організовувати навчальну діяльність молодших школярів із застосуванням 

ІЦТ); ціннісного (визначається усвідомленням ролі інформаційно-цифрових 

технологій у професійному розвитку вчителя; ставленням до цифрових 

технологій як чинника результативного навчання молодших школярів; 

прагненням до вдосконалення знань, умінь використовувати ІЦТ в освітньому 

процесі початкової школи).  

Для визначення рівнів сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності бакалаврів початкової освіти обрано діагностичний 

інструментарій відповідно до Європейської рамки – Digital Competence 

Framework for Educators (DigCompEdu), Професійного стандарту «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», Опису цифрової 

компетентності педагогічного працівника та ін. Він представлений критеріями 

(рівень засвоєння знань з дисциплін інформаційно-цифрової підготовки; 
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рівень практичних умінь з використання інформаційно-цифрових технологій 

у навчальній і професійній діяльності; цінності педагогічної діяльності із 

використанням ІЦТ, прагнення до розвитку ІЦК), їхніми показниками, які 

скорельовані зі структурними складниками інформаційно-цифрової 

компетентності, а також інструментарієм для оцінювання (тестовими 

завданнями, анкетами, практичними завданнями, тематикою проєктів для 

виконання під час педагогічної практики). 

Ґрунтуючись на результатах здійсненого аналізу вітчизняного й 

зарубіжного досвіду формування інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів, розроблено й обґрунтовано один із 

способів модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів – комплексний підхід до реалізації дидактичного 

потенціалу ІЦТ в освітньому процесі, який у дослідженні трактуємо як 

узгодженість форм організації освітнього процесу, видів навчальних занять, 

цифрового освітнього середовища задля цілеспрямованої реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ з дотриманням єдності мети підготовки, змісту 

навчального матеріалу, методів і форм організації навчальної діяльності 

здобувачів освіти. 

Модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів на засадах комплексного підходу до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі полягає у доповненні 

змісту дисциплін «Практичний курс інформатики з елементами 

програмування», «Методика навчання інформатики» професійно-

орієнтованим навчальним матеріалом; обґрунтуванні змісту і розробленні 

робочої навчальної програми вибіркової дисципліни «Сучасні інформаційно-

цифрові технології в освітньому процесі початкової школи»; застосуванні 

групової навчальної діяльності студентів з використанням мережевих сервісів, 

дослідницького, проєктного, проблемно-пошукового методів навчання, 

аналізі педагогічних ситуацій, ігрового моделювання під час навчальних 

занять; організації самостійної роботи здобувачів освіти з використанням 
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дистанційних технологій; використання ІЦТ в усіх видах діяльності під час 

проходження педагогічної практики; автоматизації контрольних заходів за 

рахунок використання інформаційно-цифрових технологій.  

У дослідженні виокремлено чинники модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів, які впливають на 

результативність інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів: випереджувальний характер підготовки, інформаційна 

діяльність та інформаційна взаємодії з використанням ІЦТ, модульність, 

варіативність, прикладна спрямованість підготовки, участь в організації 

мережевих професійних співтовариств вчителів початкових класів, 

електронна та дистанційна підтримка, цифрове освітнє середовище. 

Дослідження відбувалось у три етапи. Теоретико-методологічний етап 

дослідження стосувався вивчення науково-методичних джерел інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів; аналізу 

законодавчих основ, що врегульовують інформаційно-цифрову підготовку 

майбутніх бакалаврів початкової освіти; опрацювання й уточнення 

термінологічного апарату дослідження.  

Експериментальний етап полягав у розробленні плану педагогічного 

експерименту і створенні необхідного методичного супроводу, проведенні  

констатувального і формувального етапів педагогічного експерименту.  

Констатувальний етап педагогічного експерименту дозволив з’ясувати, що 

стан інформаційно-цифрової підготовки і сформованість інформаційно-

цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів не 

відповідають потребам НУШ. Високого рівня її сформованості за трьома  

складниками (когнітивним, операційно-діяльнісним, ціннісним) досягли 

відповідно 25%, 19%, 21% респондентів. Це зумовило необхідність 

розроблення сучасних підходів до модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів. В якості одного з них у 

дослідженні обрано комплексний підхід до реалізації дидактичного 

потенціалу ІЦТ в освітньому процесі. Його результативність перевірено 
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паралельним педагогічним експериментом. До складу контрольної групи 

увійшли 61 студент, експериментальної – 63 з п’яти закладів вищої освіти, де 

здійснюється підготовка здобувачів освітнього ступеня бакалавра за 

скороченою програмою. 

Завдяки проведенню формувального етапу педагогічного експерименту 

встановлено результативність модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки на основі комплексного підходу до реалізації дидактичного 

потенціалу ІЦТ в освітньому процесі, вплив чинників модернізації на 

формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів 

початкових класів, виявлено динаміку формування рівнів інформаційно-

цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів, здійснено 

перевірку ефективності навчально-методичного супроводу інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів. За результатами 

заключного виміру високого рівня сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності за трьома її складниками досягли 49%, 48%, 49% 

респондентів, що підтверджує результативність обраного способу 

модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів.  

На аналітико-узагальнювальному етапі дослідження здійснено аналіз та 

інтерпретацію його результатів, сформульовано методичні рекомендації для 

викладачів педагогічних закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку 

бакалаврів початкової освіти. 

Результати експериментального дослідження підтверджуються 

достовірними показниками, які перевірені за допомогою математично-

статистичних критеріїв Фішера і χ2 та засвідчують ефективність модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів 

завдяки комплексному підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в 

освітньому процесі (під час навчальних занять, самостійної роботи, 

практичної підготовки, контрольних заходів) і дотриманню перевірених у 
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дослідженні чинників модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх бакалаврів початкової освіти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: 

– визначено і теоретично обґрунтовано спосіб модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів на основі 

комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому 

процесі. Модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів на основі комплексного підходу полягає в узгодженості 

форм організації освітнього процесу, видів навчальних занять, цифрового 

освітнього середовища задля цілеспрямованої реалізації дидактичного 

потенціалу ІЦТ з дотриманням єдності мети підготовки, змісту навчального 

матеріалу, методів і форм організації навчальної діяльності здобувачів освіти; 

– розкрито суть інформаційно-цифрової компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів як динамічної комбінації знань, умінь, способів 

мислення, поглядів, цінностей, що визначають його цифрову грамотність і 

здатність використовувати інформаційно-цифрові технології в освітньому 

процесі початкової школи. Виокремлено її складники: когнітивний (знання 

основ роботи з цифровими даними; способів створення цифрового контенту; 

дидактичних можливостей інформаційно-цифрових технологій в освітньому 

процесі початкової школи; методики використання інформаційно-цифрових 

технологій у початковій школі); операційно-діяльнісний (уміння 

використовувати цифрові засоби в професійній діяльності та суспільному 

житті, реалізовувати дидактичні можливості ІЦТ в освітньому процесі 

початкової школи); ціннісний (усвідомлення ролі інформаційно-цифрових 

технологій для власного професійного розвитку, прагнення підвищувати 

здатність  використовувати ІЦТ в освітньому процесі початкової школи); 

– схарактеризовано рівні сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів (високий, середній, 

базовий).  
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– в якості чинників модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

виокремлено: випереджувальний характер навчання; інформаційну діяльність 

та інформаційну взаємодії з використанням ІЦТ; модульність; варіативність; 

прикладну спрямованість підготовки; участь в організації мережевих 

професійних співтовариств вчителів початкових класів; електронну та 

дистанційну підтримку освітнього процесу; цифрове освітнє середовище; 

– удосконалено освітню компоненту інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів через обґрунтування мети, завдань і 

змісту професійно-орієнтованої дисципліни за вибором «Сучасні 

інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі початкової школи» та 

приведено у відповідність з ним склад цифрового освітнього середовища 

(дистанційні курси, онлайн навчання, Інтернет-конференції, методичні 

портали, форуми, вебінари, сайти (блоги) вчителів, наукові та методичні 

бібліотеки, єдина база даних, система тестування, цифрові освітні ресурси, 

цифрове та програмне обладнання аудиторій, платформи для організації 

взаємодії учасників освітнього процесу (на прикладі Google Workspace)); 

– уточнено поняття «інформаційно-цифрова підготовка майбутнього 

вчителя початкових класів» як динамічний процес професійного становлення 

здобувача вищої освіти з використанням системи науково-методичних і 

педагогічних заходів, що в сукупності забезпечують: засвоєння знань про 

цифрові пристрої, прикладне програмне забезпечення, способи створення 

цифрового контенту, комунікацію та взаємодію, безпеку в цифровому 

середовищі, методику застосування ІЦТ в освітньому процесі початкової 

школи; розвиток умінь взаємодіяти з цифровими пристроями та прикладним 

програмним забезпеченням, створювати цифровий освітній контент, 

застосовувати дидактичні можливості ІЦТ в освітньому процесі початкової 

школи, цифрової комунікації; усвідомлення цінності інформаційно-цифрових 

технологій у професійному розвитку вчителя, їх впливу на результативність 

навчання учнів початкових класів.  

Подальшого розвитку набуло викладання і навчання дисциплін 

інформаційно-цифрової підготовки за рахунок застосування комплексного 
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підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ під час навчальних занять, 

самостійної роботи, практичної підготовки, контрольних заходів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що закладам 

вищої освіти запропоновано один із способів модернізації інформаційно-

цифрової підготовки. Він полягає у комплексній реалізації дидактичного 

потенціалу ІЦТ в основних формах організації освітнього процесу: на 

навчальних заняттях, у самостійній роботі, практичній підготовці, 

контрольних заходах. Для його впровадження запропоновано навчально-

методичний супровід, який представлено: робочою навчальною програмою 

вибіркової дисципліни «Сучасні інформаційно-цифрові технології в 

освітньому процесі початкової школи»; електронним навчально-методичним 

посібником «Google сервіси в роботі вчителя початкових класів»; курсами 

лекцій, рекомендаціями до самостійної роботи, завданнями тестового 

контролю, критеріями оцінювання навчальних досягнень студентів, глосарієм, 

сценаріями проведення лабораторних та практичних робіт з дисциплін 

«Методика навчання інформатики», «Практичний курс інформатики з 

елементами програмування», «Сучасні інформаційно-цифрові технології в 

освітньому процесі початкової школи».  

За результатами дослідження укладено методичні рекомендації для 

викладачів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку майбутніх 

бакалаврів початкової освіти. Результати дослідження можуть бути 

використані викладачами з метою модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти, під час укладання 

навчальних програм, планування і проведення навчальних занять, організації 

самостійної роботи, практичної підготовки студентів, контрольних заходів. 

Ключові слова: види навчальних занять, інформаційно цифрова 

компетентність, інформаційно-цифрова підготовка, комплексний підхід до 

реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ, майбутній учитель початкових 

класів, модернізація інформаційно-цифрової підготовки, форми організації 

освітнього процесу, цифрове освітнє середовище, чинники модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки. 
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ABSTRACT 

Samborska O.D. Modernization of Information and Digital Training of Future 

Primary School Teachers. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. The dissertation on competition of a scientific degree of the Doctor of 

Philosophy in specialty 011 – educational, pedagogical sciences (teaching and 

training in higher education). – Institute of Higher Education of the National 

Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The study provides a theoretical generalization and proposes a new solution 

to the problem of modernization of information and digital training of future primary 

school teachers. It is done by means of justifying a comprehensive approach to 

realization of the didactic potential of information and digital technologies in the 

educational process and developing appropriate educational and methodological 

support for its implementation. 

The research is aimed at resolving the identified contradictions between the 

need of society for primary school teachers who are able to carry out professional 

activities  effectively in the conditions defined by the Concept of the "New Ukrainian 

School" and the insufficient level of information and digital competence of 

pedagogical institutions graduates; the need to modernize the information and digital 

training of future primary school teachers and the undeveloped approach to the 

realization of the didactic potential of information and digital technologies, which 

would comprehensively cover the main forms of organization of the educational 

process in higher education institutions training Bachelors of Primary Education. 

The dissertation covers the state of development of the problem of information 

and digital training of future primary school teachers. The main attention is paid to 

clarifying the issues of theoretical and practical aspects of information and digital 

training of teachers. The views of scientists on the formation of information and 

digital competence of future teachers as a result of information and digital training 

are clarified, the European framework documents on digital competence of 

educators are analyzed. Depending on this, a working definition of information and 

digital competence (IDC) of future primary school teachers is formulated as a 
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dynamic combination of knowledge (about digital devices, software and 

applications, ways to create digital content, communication and interaction, security 

in the digital environment), skills (interact with digital devices and software, 

communicate online, create digital content, design a digital environment), ways of 

thinking, views, values that determine its digital literacy and ability to use 

information and digital technologies in the educational process of primary school. 

The structure of information and digital competence of future primary school 

teachers is presented in the form of three components: valuable (characterized by 

awareness of the role of information and digital technologies in professional 

development of teachers; attitude to digital technologies as a factor of effective 

learning primary school process); cognitive (characterized by knowledge of the 

basics of working with digital data; ways to create digital content; didactic 

possibilities of information and digital technologies in the educational process of 

primary school, methods of using IDT in primary school; basics of communication 

and interaction in the digital environment; security in the digital environment); 

operational (characterized by the ability to work with digital devices and organize 

educational activities of primary school students with the use of IDT). 

To determine the levels of information and digital competence of bachelors of 

primary education, diagnostic tools are selected in accordance with the European 

Framework - Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu), 

Professional Standard "Primary School Teacher", Description of digital competence 

of teachers and others. It is represented by criteria (level of knowledge acquisition 

in the disciplines of information and digital training; level of practical skills in the 

use of information and digital technologies to solve educational, professional, 

personal problems; values of pedagogical activities using IDT, the desire to develop 

IDC),  their indicators, which are correlated with the structural components of 

information and digital competence, as well as tools for assessment (tests, 

questionnaires, practical tasks, topics of projects to be implemented during 

pedagogical practice). 
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Depending on the results of the analysis of domestic and foreign experience 

in the formation of information and digital competence of future primary school 

teachers, one of the ways to modernize the digital training of future primary school 

teachers is developed and substantiated - a comprehensive approach to realization of 

the didactic potential of IDT in the educational process, which in the research is 

interpreted as the consistency of forms of organization of the educational process, 

types of educational classes, digital educational environment for purposeful 

realization of didactic potential of IDT with observance of unity of the preparation 

purpose, the maintenance of educational material, methods and forms of 

organization of educational activities of students. 

Modernization of information and digital training of future primary school 

teachers on the basis of a comprehensive approach to realizing the didactic potential 

of IDT in the educational process consists in supplementing the content of 

disciplines "Practical Course of Computer Science with Programming Elements", 

"Methods of Teaching Computer Science" with professionally oriented teaching 

material; substantiation of the content and development of the curriculum of the 

elective discipline "Modern Information and Digital Technologies in the 

Educational Process of Primary School"; application of group educational activity 

of students with the use of network services, research, design, problem-searching 

teaching methods, analysis of pedagogical situations, game modeling during 

educational classes; organization of independent work of students using distance 

technologies; use of IDT in all types of activities during pedagogical practice; 

automatizing of testing due to the use of information and digital technologies. 

The study identifies the factors of modernization of information and digital 

training of future primary school teachers, which affect the effectiveness of 

information and digital training of future primary school teachers: advanced nature 

of training, information activities and information interaction using IDT, modularity, 

variability, applied training, participation in organization of online professional 

communities of primary school teachers, electronic and distance support, digital 

educational environment. 
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The research took place in three stages. The theoretical and methodological 

stage of it concerned the study of scientific and methodological sources of 

information and digital training of future primary school teachers; analysis of the 

legislative framework governing the information and digital training of future 

bachelors of primary education; elaboration and specification of the terminological 

apparatus of the research. 

The experimental stage consisted in the development of a plan for a 

pedagogical experiment and the creation of the necessary methodological support, 

conducting the ascertaining and formative stages of the pedagogical experiment. The 

ascertaining stage of the pedagogical experiment revealed that the state of 

information and digital training and the formation of information and digital 

competence of future primary school teachers do not meet the needs of NUS. 

21%, 25%, 19% of respondents, respectively, reached a high level of its 

formation in three components (value, cognitive, operational and activity). This 

necessitated the development of modern approaches to the modernization of 

information and digital training of future primary school teachers. As one of them, 

the study chose a comprehensive approach to the realization of the didactic potential 

of IDT in the educational process. Its effectiveness was tested by a parallel 

pedagogical experiment. The control group consisted of 61 students, experimental 

63 of the five institutions of higher education, which provide training for Bachelor's 

degree in a shortened program. 

Due to the formative stage of the pedagogical experiment, the effectiveness 

of modernization of information and digital training based on a comprehensive 

approach to realizing the didactic potential of IDT in the educational process, the 

influence of modernization factors on the formation of information and digital 

competence of future primary school teachers, the dynamics of information and 

digital competence levels elementary school, the effectiveness of educational and 

methodological support of information and digital training of future primary school 

teachers was checked. According to the results of the final measurement of the high 

level of formation of information and digital competence in its three components 
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reached 49%, 48%, 49% of respondents, which confirms the effectiveness of the 

chosen method of modernization of information and digital training of future 

primary school teachers. 

The analysis and interpretation of its results is carried out at the analytical and 

generalizing stage of the research; methodical recommendations for teachers of 

pedagogical establishments of higher education which carry out preparation of 

bachelors of primary education are formulated. 

The results of the experimental study are confirmed by reliable indicators, 

which are verified by mathematical and statistical criteria of Fisher and χ2 and prove 

the effectiveness of modernization of information and digital training of future 

primary school teachers through a comprehensive approach to realizing the didactic 

potential of IDT in the educational process. practical training, control measures) and 

compliance with the factors tested in the study of modernization of information and 

digital training of future bachelors of primary education. 

The scientific novelty of the obtained results is that for the first time: 

- the way of modernization of information and digital training of future 

primary school teachers on the basis of the complex approach to realization of 

didactic potential of IDT in educational process is defined and theoretically 

substantiated. Modernization of information and digital training of future primary 

school teachers on the basis of an integrated approach is the coordination of forms 

of organization of the educational process, types of classes, digital educational 

environment for purposeful realization of didactic potential of IDT with unity of 

purpose, content, methods and forms of organization of educational activities of 

students. 

-  it revealed the essence of information and digital competence of the future 

primary school teacher as a dynamic combination of knowledge, skills, ways of 

thinking, views, values that determine his digital literacy and ability to use 

information and digital technologies in the educational process of primary school. 

Its components are distinguished: cognitive (knowledge of the basics of working 

with digital data; ways to create digital content; didactic opportunities of information 

and digital technologies in the educational process of primary school; methods of 
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using information and digital technologies in primary school); operational and 

activity (ability to use digital means in professional activity and public life, to realize 

didactic possibilities of IDT in the educational process of primary school); value 

(awareness of the role of information and digital technologies for their own 

professional development, the desire to increase the ability to use IDT in the 

educational process of primary school); 

- the levels of formation of information and digital training of future primary 

school teachers (high, middle, basic) are characterized; 

- as factors of modernization of information and digital training the following 

are singled out: advanced character of training; information activities and 

information interactions with the use of IDT; modularity; variability; applied 

orientation of training; participation in the organization of online professional 

communities of primary school teachers; electronic and remote support of the 

educational process; digital educational environment; 

- educational component of information and digital training of future primary 

school teachers was improved by substantiating the purpose, tasks and content of the 

professionally oriented elective course "Modern Information and Digital 

Technologies in the Educational Process of Primary School"; consistency of the 

digital educational environment (distance courses, online learning, Internet 

conferences, methodological portals, forums, webinars, teacher websites), scientific 

and methodological libraries, a single database, testing system, digital educational 

resources, digital and software classrooms, platforms for organizing the interaction 

of participants in the educational process (e.g. Google Workspace); 

- the concept of "information and digital training of future primary school 

teachers" as a dynamic two-way process of learning (about digital devices, software 

and applications, ways to create digital content, communication and interaction, 

security in the digital environment, methods of using IDT in the educational process 

of primary school), skills development (interact with digital devices and software, 

communicate online, create digital content, design a digital environment, apply the 

didactic potential of IDT in the educational process of primary school) and values 

through active ways of cognitive activity using information and digital technologies 

during classes, independent work, practical training, control measures that affect the 
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effective formation students have the ability to work professionally in the context of 

digitalization of education. 

The teaching and learning of information and digital training disciplines has 

been further developed due to the application of a comprehensive approach to the 

realization of the didactic potential of IDT during training sessions, independent 

work, practical training, and testing. 

The practical significance of the obtained results is that higher education 

institutions are offered one of the ways to modernize information and digital 

training. It consists in the complex realization of the didactic potential of the ICT in 

the main forms of organization of the educational process: in educational classes, in 

independent work, practical training, control measures. For its implementation the 

educational and methodical support of modernization of information and digital 

training of future primary school teachers is offered. Support is provided by: the 

curriculum of the elective discipline "Modern Information and Digital Technologies 

in the Educational Process of Primary School"; electronic textbook "Google Services 

in the Work of Primary School Teachers"; courses of lectures, recommendations for 

independent work, test control tasks, criteria for assessing student achievement, 

glossary, scenarios of laboratory and practical work in the disciplines "Methods of 

Teaching Computer Science", "Practical Course of Computer Science with 

Programming Elements", "Modern Information and Digital Technologies in 

Educational Process of Primary School ". 

According to the results of the research, methodical recommendations for 

teachers of higher education institutions that train future Bachelors of Primary 

Education have been concluded. Some results of the study can be used by teachers 

to modernize the information and digital training of higher pedagogical education, 

during the conclusion of curricula, planning and conducting classes, organizing 

independent work, practical training of students, testing. 

Key words: types of educational classes, information digital competence, 

information digital training, complex approach to realization of didactic potential of 

IDT, future primary school teacher, modernization of information digital training, 

forms of organization of educational process, digital educational environment, 

factors of modernization of information digital training. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ІЦТ – інформаційно-цифрові технології 

ІЦК – інформаційно-цифрова компетентність 

ІЦ компетентність – інформаційно-цифрова компетентність 

ІЦ підготовка – інформаційно-цифрова підготовка 

ЗВО – заклад вищої освіти 

НУШ – Нова українська школа 

ЦОР – цифрові освітні ресурси 

ЕОР – електронні освітні ресурси 

ЦОС – цифрове освітнє середовище 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В умовах реалізації ідей Концепції 

Нової української школи, важливою є роль сучасного вчителя початкових 

класів, рівень його підготовки, зокрема, інформаційно-цифрової, яка є 

невід’ємною частиною його професійної підготовки. За сучасними вимогами 

майбутній учитель початкових класів має орієнтуватися в інформаційному 

просторі, використовувати відкриті ресурси, інформаційно-цифрові 

технології, оперувати ними в професійній діяльності, розвивати в учнів 

початкових класів цифрову грамотність, навички безпечного використання 

цифрових технологій та сервісів [190].  

Концептуальні положення удосконалення освітнього процесу щодо 

використання інформаційно-цифрових технологій, сучасних технічних засобів 

комунікацій, та вимоги до інформаційно-цифрової компетентності 

педагогічних працівників регламентовані у Законах України «Про освіту» та 

«Про вищу освіту», Концепції інформаційної політики для розвитку і 

просування інформаційного суспільства, Концепції розвитку неперервної 

педагогічної освіти, Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018–2020 роки, Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року, Державному стандарті початкової освіти, Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, Європейських рамкових 

документах про цифрову компетентність – DigComp 2.1: The Digital 

Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of 

use; Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu), рекомендаціях 

ЮНЕСКО «ICT Competency Framework for Teachers» та ін. [166].  

Актуальність дослідження зумовлена соціальним замовленням 

суспільства щодо якісної інформаційно-цифрової підготовки учителів 

початкових класів, потребою модернізації процесу інформаційно-цифрової 

підготовки, відповідно до сучасних вимог окреслених у законодавчих та 

нормативних документах.  
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Таким чином, перед вищою педагогічною освітою постає одне з 

пріоритетних завдань – модернізація інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів, приведення освітніх програм у 

відповідність з потребами суспільства у вчителях, які компетентні в цифрових 

технологіях і здатні реалізувати дидактичні можливості ІЦТ в професійній 

діяльності в контексті ідей нової української школи та цифровізації освіти.  

Інформаційно-цифровим технологіям, можливостям їхнього 

застосування в освітньому процесі присвятили свої дослідження науковці 

В. Биков [12, 13, 14, 15, 16], О. Буров [13, 15], Л. Бірюк [17], Ю. Бойчук [18], 

Р. Гуревич [37], А. Гуржій [15, 38, 39], М. Жалдак [15], В. Лапінський [14, 38, 

39], М. Лещенко [15], С. Литвинова [15, 80], В. Олійник [15], В. Луговий [15], 

Н. Морзе [92], О. Овчарук [40, 106], С. Сисоєва [172], О. Співаковський [182], 

О. Спірін [15, 184, 185, 186], М. Шишкіна [15] та ін., а також зарубіжні учені 

В. Andersen [229], К. van den Brink [229], A. Ferrari [240], C. Guttman [243], 

R. Krumsvik [255], F. Rokenes [266] та інші. 

Ідеї розвитку і формування інформаційно-цифрової компетентності 

педагогічних працівників висвітлено в наукових працях Н. Воропай [25], 

Г. Генсерук [27], Л. Гаврілової [26], Н. Морзе [93], О. Овчарук [104, 105, 106], 

О. Сороки [179], О. Тимченко [200], С. Удалової [203]  та ін. 

Теоретичну складову підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до використання ІЦТ у педагогічній діяльності розглянуто в наукових 

пошуках В. Андрієвської [1, 2, 3], В. Барановської [8], А. Дрокіної [46, 47, 48, 

49], К. Діхнич [45], Л. Ілійчук [59], Н. Калити [61], А. Крижановського [73], 

Р. Моцика [95, 96], О. Нікулочкіної [99], Н. Олефіренко [106], І. Онищенко 

[107, 108], Л. Петухової [126], О. Суховірського [195], В. Шакотько [220], 

О. Шиман [222] та ін.. Науковцями обґрунтовано особливості впливу 

інформатизації освіти на професійну діяльність учителя початкових класів, 

окреслено шляхи формування різних аспектів інформаційно-комунікаційної 

компетентності студентів педагогічних спеціальностей, визначено специфіку 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%9D$
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професійної діяльності вчителя початкових класів з використанням 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що нині актуальними є теоретичні 

передумови інформатизації освіти і сформованість інформаційно-цифрової 

компетентності освітян, проте наголошується про недостатність досліджень,  

у яких розглядається комплексний підхід до реалізації дидактичного 

потенціалу ІЦТ в освітньому процесі (основних його формах: навчальних 

заняттях, самостійній роботі, практичній підготовці, контрольних заходах) як 

способу модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів. Існує затребуваність в розробці науково обґрунтованих 

теоретико-методологічних положень щодо забезпечення ефективності 

формування інформаційно-цифрової компетентності здобувачів вищої освіти 

з використанням комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу 

ІЦТ в освітньому процесі. 

В умовах цифровізації освіти знання і використання дидактичних 

можливостей інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі 

початкової школи є необхідною умовою успішної взаємодії учителя з учнями. 

Адже для сучасних школярів цифровий світ є звичним середовищем. 

Покоління «альфа» росте в оточенні цифрових пристроїв (девайсів), більшу 

частину часу вони проводять в цифровому середовищі, одночасно можуть 

спілкуватися в соціальних мережах, слухати музику, грати в ігри тощо. Тому, 

прийшовши вперше до школи, дитині буде легше адаптуватися, якщо навколо 

буде цифровий світ. 

Процеси інформатизації та цифровізації, що відбуваються у вищій і 

загальній середній освіті, детермінують необхідність модернізувати 

інформаційно-цифрову підготовку майбутніх педагогічних працівників.  

Аналіз стану професійної підготовки майбутніх учителів початкових 

класів у сучасних умовах цифровізації освіти дав змогу виявити суперечності 

в педагогічній теорії і практиці між: 
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˗ потребою суспільства у вчителях початкових класів, здатних ефективно 

здійснювати професійну діяльність в умовах, визначених Концепцією 

Нової української школи, і недостатнім рівнем інформаційно-цифрової 

компетентності випускників педагогічних ЗВО; 

˗ необхідністю модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів та недосконалістю підходів до 

реалізації дидактичного потенціалу інформаційно-цифрових технологій 

в освітньому процесі. 

Необхідність подолання наявних суперечностей, недостатня 

розробленість теорії і методики  інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

учителів початкових класів зумовили вибір теми наукового дослідження 

«Модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів». 

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

Дисертаційне дослідження спрямоване на реалізацію ідей Концепції 

«Нова українська школа», створення цифрового освітнього середовища, 

вивчення історії та досвіду розвитку інформаційно-цифрової компетентності 

вчителя. 

Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту вищої освіти 

НАПН України в 2017 р. (протокол від 30.10.2017 р. №10) та уточнено в 

2021 р. (протокол від 24.05.2021 р. №7/3). 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці результативності модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів внаслідок застосування комплексного 

підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі. 

Для досягнення мети дослідження були поставлені і послідовно 

розв’язані завдання: 

1. На основі аналізу нормативно-правових документів, вітчизняних і 

зарубіжних наукових публікацій та практик інформаційно-цифрової 

підготовки здобувачів вищої освіти з’ясувати стан інформаційно-цифрової 
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підготовки майбутніх бакалаврів початкової освіти.  

2. Визначити суть, складники, критерії та рівні сформованості 

інформаційно-цифрової компетентності як результату інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх бакалаврів початкової освіти. 

3. Теоретично обґрунтувати модернізацію інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів на основі комплексного 

підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі та 

розробити відповідний навчально-методичний супровід. 

4. Експериментально перевірити вплив комплексного підходу до 

реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі на формування 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів 

як результату інформаційно-цифрової підготовки. 

Об’єкт дослідження – інформаційно-цифрова підготовка майбутніх 

учителів початкових класів. 

Предмет дослідження – навчальні ресурси і методичний супровід 

модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів з використанням комплексного підходу до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі. 

Для досягнення поставленої мети використано комплекс 

взаємопов’язаних методів дослідження:  

– теоретичні – аналіз, синтез, порівняння – для вивчення наукових 

джерел та нормативно-правових документів з досліджуваної проблеми, 

з’ясування практичного стану підготовки бакалаврів початкової освіти, 

уточнення сутності базових понять та визначення структури інформаційно-

цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів; вивчення 

нормативно-правової документації щодо інформаційно-цифрової підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 

«Початкова освіта»; узагальнення та систематизація – для обґрунтування 

критеріїв, показників та рівнів сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів; синтез та 
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конкретизація – для обґрунтування комплексного підходу до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі як способу модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки  майбутніх учителів початкових класів;  

– емпіричні: діагностичні – анкетування, бесіди, тестування, презентація 

творчого проєкту; обсерваційні – педагогічні спостереження, 

самоспостереження, самооцінка; педагогічний експеримент (констатувальний 

і формувальний етапи) – з метою перевірки результативності впливу чинників 

та навчально-методичного супроводу модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів на формування їх 

інформаційно-цифрової компетентності як результату використання 

комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому 

процесі; якісний і кількісний аналіз результатів педагогічного дослідження; 

групування; 

– математичної статистики – критерій Манна-Уітні – для доведення 

однорідності сформованих груп, критерій Фішера (F-критерій) та критерій χ2 – 

для перевірки достовірності результатів формувального етапу педагогічного 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Педагогічний експеримент 

проведено на базі Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», Комунального закладу 

вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж», Комунального закладу 

«Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка 

Черкаської обласної ради» та Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії. 

Усього дослідженням було охоплено 240 студентів (116 осіб на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту та 124 – на 

формувальному). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: 

– визначено і теоретично обґрунтовано спосіб модернізації інформаційно-
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цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів на основі 

комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому 

процесі. Модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів на основі комплексного підходу полягає в узгодженості 

форм організації освітнього процесу, видів навчальних занять, цифрового 

освітнього середовища задля цілеспрямованої реалізації дидактичного 

потенціалу ІЦТ з дотриманням єдності мети підготовки, змісту навчального 

матеріалу, методів і форм організації навчальної діяльності здобувачів освіти. 

– розкрито суть інформаційно-цифрової компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів як динамічної комбінації знань, умінь, способів 

мислення, поглядів, цінностей, що визначають його цифрову грамотність і 

здатність використовувати інформаційно-цифрові технології в освітньому 

процесі початкової школи. Виокремлено її складники: когнітивний (знання 

основ роботи з цифровими даними; способів створення цифрового контенту; 

дидактичних можливостей інформаційно-цифрових технологій в освітньому 

процесі початкової школи; методики використання інформаційно-цифрових 

технологій у початковій школі); операційно-діяльнісний (уміння 

використовувати цифрові засоби в професійній діяльності та суспільному 

житті, реалізовувати дидактичні можливості ІЦТ в освітньому процесі 

початкової школи); ціннісний (усвідомлення ролі інформаційно-цифрових 

технологій для власного професійного розвитку, прагнення підвищувати 

здатність  використовувати ІЦТ в освітньому процесі початкової школи); 

– схарактеризовано рівні сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів (високий, середній, 

базовий); 

– в якості чинників модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

виокремлено: випереджувальний характер навчання; інформаційна діяльність 

та інформаційна взаємодії з використанням ІЦТ; модульність; варіативність; 

прикладна спрямованість підготовки; участь в організації мережевих 
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професійних співтовариств вчителів початкових класів; електронна та 

дистанційна підтримка освітнього процесу; цифрове освітнє середовище; 

– удосконалено: освітню компоненту інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів шляхом обґрунтування 

мети, завдань і змісту професійно-орієнтованої дисципліни за вибором 

«Сучасні інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі початкової 

школи»; цифрове освітнє середовище доповненням його такими складниками: 

дистанційні курси, онлайн навчання, Інтернет-конференції, методичні 

портали, форуми, вебінари, сайти (блоги) вчителів, наукові та методичні 

бібліотеки, єдина база даних, система тестування, цифрові освітні ресурси, 

цифрове та програмне обладнання аудиторій, платформи для організації 

взаємодії учасників освітнього процесу (на прикладі Google Workspace); 

– уточнено поняття «інформаційно-цифрова підготовка майбутнього 

вчителя початкових класів» як динамічний процес професійного становлення 

здобувача вищої освіти з використанням системи науково-методичних і 

педагогічних заходів, що в сукупності забезпечують: засвоєння знань про 

цифрові пристрої, прикладне програмне забезпечення, способи створення 

цифрового контенту, комунікацію та взаємодію, безпеку в цифровому 

середовищі, методику застосування ІЦТ в освітньому процесі початкової 

школи; розвиток умінь взаємодіяти з цифровими пристроями та прикладним 

програмним забезпеченням, створювати цифровий освітній контент, 

застосовувати дидактичні можливості ІЦТ в освітньому процесі початкової 

школи, цифрової комунікації; усвідомлення цінності інформаційно-цифрових 

технологій у професійному розвитку вчителя, їх впливу на результативність 

навчання учнів початкових класів;  

– подальшого розвитку набуло викладання і навчання дисциплін 

інформаційно-цифрової підготовки завдяки систематичному застосуванню 

комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ під час 

навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, контрольних 

заходів.  
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Практичне значення одержаних результатів.  

Закладам вищої освіти запропоновано один із способів модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки. Він полягає у комплексній реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в основних формах організації освітнього 

процесу: на навчальних заняттях, у самостійній роботі, практичній підготовці, 

контрольних заходах. Для його реалізації запропоновано навчально-

методичний супровід модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів. Супровід представлений: робочою 

навчальною програмою вибіркової дисципліни «Сучасні інформаційно-

цифрові технології в освітньому процесі початкової школи»; електронним 

навчально-методичним посібником «Google сервіси в роботі вчителя 

початкових класів»; курсами лекцій, рекомендаціями до самостійної роботи, 

завданнями тестового контролю, критеріями оцінювання навчальних 

досягнень студентів, глосарієм, сценаріями проведення лабораторних та 

практичних робіт з дисциплін «Методика навчання інформатики», 

«Практичний курс інформатики з елементами програмування», «Сучасні 

інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі початкової школи».  

За результатами дослідження укладено методичні рекомендації для 

викладачів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку майбутніх 

бакалаврів початкової освіти. Результати дослідження можуть бути 

використані викладачами, з метою модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки здобувачів вищої освіти, під час складання навчальних програм, 

плануванні й проведенні навчальних занять, організації самостійної роботи, 

під час практичної підготовки студентів і контрольних заходів. 

Готовність до широкого використання результатів дослідження в 

інформаційно-цифровій підготовці бакалаврів початкової освіти 

підтверджують довідки про їх впровадження у: Комунальному закладі вищої 

освіти «Барський гуманітарно-педагогічного коледж імені Михайла 

Грушевського» (довідка про впровадження від 24.05.2021 № 01-09/133); 

Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний 
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коледж» (довідка про впровадження від 26.05.2021 № 65/02-07/10); 

Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» (довідка 

про впровадження від 25.05.2021 № 252); Комунальному закладі «Уманський 

гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської 

обласної ради» (довідка про впровадження від 08.07.2021 № 173);  

Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії  (довідка про впровадження 

від 27.05.2021 № 289).  

Особистий внесок здобувача. У публікаціях, підготовлених у 

співавторстві, внесок здобувача є таким: у праці «Вітчизняна практика 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкової освіти у 

педагогічних коледжах» (О. Ярошенко, О. Самборська) [227] розкрито 

результати аналізу вітчизняної практики інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів у коледжах, які здійснюють підготовку 

бакалаврів початкової освіти, обґрунтовано необхідність пошуку способу 

модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів. У публікації «An integrated approach to digital training of 

prospective primary school teachers» (Yaroshenko, О.G., Samborska, O.D. 

Kiv, A.E.) [276] обґрунтовано комплексний підхід до реалізації дидактичного 

потенціалу ІЦТ під час навчальних занять, самостійної роботи, практичної 

підготовки, контрольних заходів як один із способів модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів, 

наведено результати педагогічного експерименту, визначені за рівнем 

цифрової грамотності і здатністю студентів контрольної й експериментальної 

груп використовувати ІЦТ в освітньому процесі початкової школи. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях відділу інтеграції 

вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України (2017-2021 рр.) та 

оприлюднені у виступах на науково-практичних конференціях різних рівнів: 

– міжнародних: «Social and Economic Aspects of Education in Modern 

Society» (Warsaw, 2019); «Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні» 
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(Житомир, 2019); «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, 

освіта, комунікація» (Київ, 2019); «Актуальні проблеми в системі вищої 

освіти: теоретико-методологічні і прикладні аспекти» (Бар, 2019); «Sectoral 

research XXI: characteristics and features» (Чикаго, USA. 2021); «Формування 

компетентнісного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України» 

(Бар, 2021); 

– всеукраїнських: «Глухівські наукові читання. Актуальні питання 

суспільних та гуманітарних наук» (Глухів, 2018); «Цифрова компетентність 

сучасного вчителя нової української школи: 2020 (Моделювання цифрового 

навчального середовища закладу загальної середньої освіти)» (Київ, 2020); 

«Результативна початкова освіта» (Київ, 2021). 

‒ звітних: Інституту вищої освіти НАПН України (Київ, 2017-2021); 

‒ вебінарах: «Google-сервіси в роботі вчителя» (освітня платформа 

«Всеосвіта», 2021); «НУШ: упевнений поступ освітньої реформи» (Бар, 2021). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження відображено 

у 10 працях, з них: 1 стаття у виданні, що включено до міжнародної 

наукометричної бази Scopus; 3 статті у наукових фахових виданнях України;  

6 – у збірниках тез доповідей на наукових конференціях, семінарах і форумах 

України та зарубіжних держав; 1 навчально-методичний посібник. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел, 11 додатків, містить 20 таблиць і 14 рисунків. Загальний обсяг 

дисертації складає 291 сторінку, основний зміст викладено на 190 сторінках. 

Список використаних джерел налічує 285 найменувань, з них 56 іноземними 

мовами.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ І МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ  

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

1.1. Нормативно-правове забезпечення інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів 

У Концепції Нової української школи зазначено, що «Наскрізне 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі 

та управлінні закладами освіти і системою освіти має стати інструментом 

забезпечення успіху Нової української школи. Запровадження ІКТ в освітній 

галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який 

охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, 

оптимізують управлінські процеси, в такий спосіб формуючи в учня важливі 

для нашого сторіччя технологічні компетентності» [100, с. 8]. Стає 

зрозумілим, що держава потребує підготовки педагогічних працівників, 

здатних працювати в умовах цифровізації освіти. В учителя нової української 

школи мають бути сформовані: здатності використовувати ІЦТ у освітньому 

процесі, застосовувати цифрові освітні ресурси для обміну та поширення 

навчальної інформації, забезпечувати ефективне впровадження методик 

навчання з використанням інформаційно-цифрових технологій та онлайн 

навчання; уміння здійснювати зворотній зв'язок з аудиторією, дотримуватись 

правил безпечної роботи в мережі Інтернет тощо. 

Інформаційно-цифрова підготовка майбутніх учителів початкових 

класів у вітчизняних закладах вищої освіти, загалом, регламентується низкою 

нормативно-правових документів, перелік яких наведено у таблиці 1.1.  
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Таблиця 1.1. 

Нормативно-правове забезпечення підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до використання ІЦТ 

Нормативно-правове забезпечення підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до використання ІЦТ 

Закони 

України 

«Про освіту» від 16.07.2019 № 2145-VIII [145] 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII [129] 

«Про інформацію» від 16.07.2019 р. № 2657-XII [143] 

«Про Концепцію Національної ̈програми інформатизації̈» від 

11.08.2013 р. № 75/98-ВР [144] 

«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій» № 5460-VІ від 16.10.2012 р. [131] 

«Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 р. № 537-V [146] 

Стандарти Державний стандарт початкової освіти [136] 

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових 

класів закладу загальної середньої освіти»…(2020 р.) [142]; 

Стандарт вищої освіти України. Ступінь – бакалавр. Галузь 

знань – 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність – 013 Початкова 

освіта [190] 

Положення Положення про електронні освітні ресурси (Наказ МОН від 

01.10.2012  № 1060) [141] 

Накази, 

розпоряд-

ження, 

постанови 

 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти I ступеня» № 407 від 20.04.2018 р. 

[149] 

«Про деякі питання участі України у міжнародному 

дослідженні якості освіти РІSA-2018»: Розпорядження 

Кабінету Міністрів України № 72 від 04.02.2016 р. [133] 

«Про внесення змін до Типових навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів»: наказ Міністерства 

освіти і науки України № 855 від 07.08.2015 р. (зі змінами 

№ 406 від 20.04.2018 р.) [130] 

«Про затвердження Орієнтовної ̈ навчальної̈ програми 

підготовки тренерів для навчання педагогічних працівників, 

які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 

навчальних роках»: Наказ Міністерства освіти і науки України 

№ 97 від 05.02.2018 р. [140] 

«Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників»: Розпорядження кабінету міністрів 

України № 17-р від 17.01.2018 р. [134] 

 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки 
педагогічних працівників для роботи в умовах Нової 

http://dano.dp.ua/attachments/article/1901/11.docx
http://dano.dp.ua/attachments/article/1901/11.docx
http://osvita-mk.org.ua/2015-2016/navch_plan/nmon_855.pdf
http://osvita-mk.org.ua/2015-2016/navch_plan/nmon_855.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0406729-18#n2
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Продовження табл.1.1. 

  української школи»: Наказ Міністерства освіти і науки 
України № 34 від 15.01.2018 р. [132] 

Концепції «Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної 
освіти» [135] 
«Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти в Україні 
та її інтеграції в європейський освітній простір» [138] 
Нова українська школа: концептуальні засади реформування 
середньої школи [100] 
«Концепція реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» на період до 2029 року» [147] 
«Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства 
України на 2018-2020 роки» [148] 

Національна концепція розвитку цифрових компетентностей 
до 2025 року, затверджена Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 3 березня 2021 №167-р 
(https://cutt.ly/pbKSA4M) [98] 
Проєкт Концепції цифрової трансформації освіти і науки на 
період до 2026 року. https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-
cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-
gromadskogo-obgovorennya [137] 

Декларації, 

міжнародні 

проекти та 

стандарти 

Програма ЮНЕСКО «Освіта для ХХІ століття» [150] 
«Проект Концепції інформаційної політики для развитку і 
висунення інформаційного суспільства» [151]; 
Декларація принципів ООН «Побудова інформаційного 
суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті» [42] 
«European e-Competence Framework 3.0: A common European 
Framework for ICT Professionals in all industry sectors» [239]; 
EPICT – European Pedagogical ICT Licence (Європейські 
педагогічні ІКТ ліцензії); UNESCO ICT Competence 
Framework for Teachers (рамка ІКТ компетентності для 
вчителів ЮНЕСКО) [238] 
DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens. 
Update Phase 1: the Conceptual Reference Model.Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. 2017. 
DOI:10.2760/38842. [Online]. URL: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c5e7879-
308f-11e7-9412-01aa75ed71a1/language-en 
Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). 
URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu (дата звернення 
14.10.2020) 

Рамки Опис рамки цифрової компетентності для громадян України.  
https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/
mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-
gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf 
[110] 

https://cutt.ly/pbKSA4M
https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya
https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya
https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya
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З метою сприяння процесу модернізації системи освіти в Україні на 

засадах системного впровадження та використання інформаційно-цифрових 

технологій, прийнято Закони України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» (2007 р.) [146], 

«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» 

(2012 р.) [131], «Про Концепцію Національної̈ програми інформатизації»̈ від 

11.08.2013 р. № 75/98-ВР [144], в яких обґрунтовано необхідність формування 

знань і умінь у сфері реалізації можливостей ІЦТ, необхідних педагогічним та 

науково-педагогічним працівникам для успішної професійної діяльності в 

умовах інформаційного суспільства, глобальної масової мережевої 

комунікації зі збереженням ключової ролі вчителя в процесі навчання 

молодшого покоління. 

У Законі України «Про освіту» (2017 р.) визначено інформаційно-

цифрову компетентність як одну з ключових компетентностей, необхідних 

кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності [145]. Розв’язання 

проблеми формування у нового покоління здатностей, які характеризують 

зазначену компетентність, можливе за умови переосмислення підходів до 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх педагогічних працівників.  

У Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи 

щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників» зазначено, що  

майбутні учителі початкових класів мають володіти не лише набором знань та 

умінь у сфері інформаційно-цифрових технологій, а й уміннями реалізовувати 

дидактичні можливості ІЦТ для пошуку і відбору навчально-методичної 

інформації, її обробки, модифікації і застосування в реальному освітньому 

процесі [134]. 

На актуальності використання електронних освітніх ресурсів та 

інформаційно-цифрових технологій у педагогічній діяльності наголошено в 

Національній концепції розвитку цифрових компетентностей до 2025 року 

[98], де вказується на те, що одним із завдань сучасного закладу вищої освіти 

є навчання майбутніх педагогічних працівників застосовувати інформаційно-
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цифрові технології для власного професійного зростання. Водночас 

передбачається не просто оволодіння цифровою грамотністю або вміння 

використовувати інформаційно-цифрові технології в повсякденному житті, а 

здатність вирішувати з їхньою допомогою професійні завдання. 

В Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти в Україні та її 

інтеграції в європейський освітній простір (2004) [138] визначено поняття 

інформаційно-технологічної підготовки, а у Галузевій Концепції розвитку 

неперервної педагогічної освіти (2013) наведено трактування інформаційно-

комунікаційної підготовки [135]. В обох документах зазначено, що підготовка 

передбачає вивчення основ інформатики, новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій та методик їх застосування у навчальному процесі 

і здійснюється впродовж усього строку навчання [135, 138]. 

У Наказі Міністерства освіти і науки України «Про деякі організаційні 

питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової 

української школи» [132], Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про 

додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників» [134], Державному стандарті початкової освіти [136] 

наголошується на основних аспектах підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до застосування інформаційно-цифрових технологій у 

професійній діяльності: користувацький, загальнопедагогічний та предметно-

педагогічний. Так, користувацький аспект підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до використання інформаційно-цифрових технологій у 

професійній діяльності стосується: 

- оволодіння інформаційно-цифровими технологіями, прийомами відео- 

та аудіофіксації освітнього процесу і навколишнього світу, навичками пошуку 

в Інтернеті і базах даних;  

- засвоєння знань правил техніки безпеки й ергономіки, етичних та 

правових норм використання ІЦТ;  

- набуття вмінь організації комунікації (відеоконференція, двосторонній 

зв’язок, переклад тексту, повідомлення тощо) [101]. 



38 

 

Загальнопедагогічний аспект передбачає спрямованість освітнього 

процесу на опанування вміннями здійснення педагогічної діяльності в 

інформаційно-цифровому середовищі; планування та об’єктивного аналізу 

освітнього процесу; «прозорість» освітнього процесу у відповідних 

розмежуваннях доступу до інформації та формування портфоліо учнів; 

організації освітнього процесу і його результатів у відкритому інформаційно-

цифровому просторі [140]. 

Предметно-педагогічний аспект підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до застосування інформаційно-цифрових технологій у 

професійній діяльності стосується набуття досвіду організації та проведення 

експерименту у віртуальних лабораторіях досліджуваної предметної сфери; 

отримання, накопичення та обробки масиву числових експериментальних 

даних за допомогою прикладних статистичних програм і візуалізації 

(діаграми, графіки); використання цифрових технологій музичної композиції і 

візуальної творчості (мультиплікація, анімація, тривимірна графіка) [134]. 

Кожен окреслений складник передбачає сформованість у майбутніх учителів 

початкових класів умінь використовувати дидактичні можливості ІЦТ з 

урахуванням специфіки навчання молодших школярів. 

У Державному стандарті початкової освіти визначені вимоги до 

обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти. До 

ключових компетентностей учнів початкової школи віднесено інформаційно-

цифрову компетентність – «…здатності до розв’язання проблем з 

використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних 

технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, 

власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяльності в 

інформаційному суспільстві» [136, с. 6]. Отже, підготовка майбутнього 

учителя початкових класів у закладі вищої освіти має охоплювати і такий 

напрямок його професійної діяльності як формування інформаційно-цифрової 

компетентності в учнів. 
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Вимоги до учителів початкових класів, знайшли відображення у 

Професійному стандарті за професіями «Вчитель початкових класів закладу 

загальної середньої освіти»… (2020 р.) [142]. Згідно зі стандартом серед 

професійних компетентностей, що входять до переліку трудових функцій, є 

інформаційно-цифрова компетентність, яка трактується як «здатність 

орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично 

оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності; здатність 

ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні 

(цифрові) освітні ресурси; здатність використовувати цифрові технології в 

освітньому процесі» [142, с. 7]. 

В умовах впровадження Державного стандарту початкової освіти [136]  

та Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року [147] до 

учителів початкових класів висуваються нові вимоги щодо організації 

освітнього процесу. Кардинально змінюються ролі суб’єктів освітнього 

процесу: учитель виступає у ролі інструктора, наставника, керівника, а учень 

стає активним учасником освітнього процесу. 

Стандартом вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти виділено важливу здатність 

майбутнього бакалавра початкової освіти «…орієнтуватися в інформаційному 

просторі, використовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та 

цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності» [190, с. 8]. Зазначене 

потребує оновлення освітніх програм, приведення їх у відповідність до вимог, 

викладених у Стандарті, шляхом введення освітніх компонентів, що зможуть 

забезпечити формування інформаційно-цифрової компетентності у майбутнього 

фахівця.    

Інтеграція України до Європейського Союзу висуває вимоги до вітчизняної 

системи освіти. Тому, досліджуючи проблему інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх бакалаврів початкової освіти, важливим є вивчення Європейських 

рамкових документів про цифрову компетентність – DigComp 2.1: The Digital 
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Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of 

use [234], Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) [235].  У 

документах охарактеризовано шляхи розвитку цифрової компетентності 

освітян, висвітлено підходи до опису складників цифрової компетентності. 

Виділено напрямки діяльності майбутнього педагогічного працівника такі як: 

інформація та цифрова грамотність; вчитель в цифровому суспільстві; 

професійний розвиток; використання цифрових ресурсів; навчання та 

оцінювання учнів; формування цифрової компетентності учнів [91].  

Аналізуючи нормативно-правові документи, які врегульовують 

інформаційно-цифрову підготовку майбутніх учителів початкових класів, 

варто відзначити, що вони, прямо чи опосередковано, передбачають: 

˗ виховання і розвиток якостей особистості, що відповідають вимогам 

інформаційно-цифрового суспільства, тенденціям цифровізації 

суспільства і освіти; 

˗ перехід до стратегії соціального проектування і конструювання в системі 

освіти на основі розробки змісту і технологій освіти; 

˗ урахування індивідуальних вікових, психологічних і фізіологічних 

особливостей молодших школярів, ролі і значення видів діяльності;  

˗ реалізацію нових видів освітньої діяльності (проєктний і проблемний 

підходи в навчанні), різноманітність організаційних форм і урахування 

індивідуальних особливостей кожного молодшого школяра (зокрема 

обдарованих дітей та дітей з обмеженими можливостями здоров’я), що 

забезпечують зростання творчого потенціалу, пізнавальних мотивів, 

збагачення форм взаємодії з однолітками і дорослими в пізнавальній 

діяльності; 

˗ гарантованість досягнення запланованих результатів освоєння основної 

освітньої програми початкової загальної освіти, що створює основу для 

самостійного успішного засвоєння учнями нових знань, умінь, 

компетенцій, видів і способів діяльності [136; 147]. 

В контексті дослідження доцільним є вивчення зарубіжного досвіду 
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нормативного врегулювання інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

педагогічних працівників. 

В Австрії створено нову концепцію професійної підготовки вчителів 

«Нова педагогічна освіта – майбутнє педагогічних професій», спрямовану на 

докорінну перебудову освітньої системи на основі кращих традицій та 

інновацій̆, відповідно до потреб сьогодення і вимог завтрашнього дня. У ній 

прописані цілі і завдання педагогічної ̈ освіти, вимоги до професійної 

підготовки вчителя нової формації, запропоновано нову структурно-змістову 

модель освіти, визначені ключові принципи і пріоритетні напрями 

удосконалення системи професійної підготовки майбутніх учителів. 

Концепція передбачає раціональний синтез ключових ідей провідних 

сучасних доктрин і парадигм професійної підготовки педагогічних кадрів, 

зокрема гуманістичної чи особистісно-орієнтованої, академічної, професійно-

прагматичної, культурологічної та ін. [230]. Усі ці заходи покладені в основу 

Федерального Закону «Про педагогічну освіту», який є нормативно-правовою 

базою для системи професійної підготовки майбутніх учителів початкових 

класів в Австрії [274].  

Заклади вищої освіти Австрії розробили стратегію підготовки майбутніх 

учителів до використання цифрових технологій та E-Learning – «Білу книгу 

розвитку потенціалу педагогів для переходу до використання цифрових медіа 

та технологій» – Weißbuch zum Kompetenzaufbau von Pädagoginnen und 

Pädagogen für den Umgang mit digitalen Medien und Technologien, основу для 

підготовки вчителів для сучасної австрійської школи, в якій виявлені напрями 

підготовки навчальних програм з усіх предметів та формування цифрових 

компетентностей в учнів [237]. На державному рівні затверджено програми 

розвитку цифрових навичок вчителів усіх дисциплін [273]. Австрійський 

досвід свідчить, що майбутні вчителі початкових класів упродовж навчання в 

університеті обов’язково вивчають «Медіа» та отримують цифрові навички, 

які є складовими професійної компетентності вчителя «Schule 4.0. – jetzt wird’s 

digital» та описані в законі про «Педагогічну освіту» [238].  
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Також, у процесі навчання в педагогічних закладах вищої освіти 

майбутні вчителі мають можливість: цілеспрямовано досліджувати, вибирати 

та оцінювати інформацію; писати наукові статті з використанням цифрових 

засобів масової ̈ інформації ̈ (макети / текстові системи); використовувати 

інструменти для кількісного та якісного аналізу даних та текстів у наукових 

цілях, коли це необхідно [230, 237].  

Реформування освітньої політики Нідерландів у контексті використання 

ІКТ полягає в започаткуванні різноманітних освітніх програм та проектів. 

«Так уряд Нідерландів започаткував програму «Освітня платформа «Освіта 

2032» (Onderwijs2032, http://onsonderwijs2032.nl). Серед цілей, що постали 

перед системою освіти цієї країни, було визначено, що для майбутнього 

громадянина необхідним є навчатися, жити і працювати у цифровому світі, 

тобто важливими для молоді мають стати базові ІКТ-навички, медіа 

грамотність, інформаційні навички» [103, с. 323]. В рамках проекту Digipabo 

студентам педагогічних ЗВО пропонується «…дистанційний курс навчання за 

програмою початкової підготовки майбутніх учителів, у якому все навчання 

базується виключно на практичній основі. Нині цей експеримент є 

повноправною освітньою програмою і експериментальним майданчиком для 

студентів у галузі ІКТ. Digipabo (http://www.surfspace.nl/) дозволяє студентам 

вчитися у своєму власному темпі: обрати інтенсивний темп навчання і 

«зберегти» один рік, або використати додатковий час, якщо це необхідно. За 

відгуками студентів, багатьом з них не можливо було б стати вчителем без 

засобів ІКТ та підтримки Digipabo. Студенти високо оцінили можливості 

Digipabo, що розвинуло їх ІК-компетентність, та відзначили потребу в набутті 

знань, умінь і навичок щодо використання ІКТ у професійній діяльності» 

[104, с. 325]. 

У Фінляндії навчальний план (курикулум) «професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи є достатньо гнучким та не 

перевантаженим багатьма предметами. Він складається з окремих навчальних 

модулів, а саме: комунікативно орієнтоване навчання; основне базоване 
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навчання; предметне навчання; вище педагогічне навчання; 

мультидисциплінарне вивчення шкільних предметів; додаткове навчання; 

факультативне навчання» [71, с. 13]. Окрім того, фінські педагогічні програми 

включають дослідно-базовану підготовку, підсилену виокремленими 

компетентностями, яких має набути майбутній учитель; інформаційно-

цифровий підхід та визначені методи їх засвоєння. Професійна підготовка 

майбутніх учителів відбувається з використанням цифрових навчальних 

ресурсів (Digital Learning Resources), відкритого та дистанційного навчання 

(Open and Distance Learning), систем управління навчанням (Learning 

Management Systems) та інше [282].  

Шведський досвід інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

педагогічних працівників характеризується колаборативним підходом. Такий 

підхід полягає у формуванні в майбутнього вчителя здатності створювати 

партнерські умови взаємодії з учнями в ході колективної проектної діяльності 

з використанням цифрових технологій [272]. Зусилля шведських освітніх 

менеджерів спрямовані на практичне оволодіння майбутніми учителями 

здатністю за допомогою цифрових технологій організовувати освітній процес, 

який носить, водночас, дослідницький та прагматично-орієнтований 

характер [78].  

Зарубіжний досвід інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

педагогічних працівників може бути використаний у педагогічній освіті для 

розробки стандартів, освітніх програм, навчальних планів, рамки цифрової 

компетентності бакалаврів початкової освіти, методик підготовки майбутніх 

учителів початкових класів, а стосовно нашого дослідження він дає змогу 

визначитися з чинниками модернізації інформаційно-цифрової підготовки на 

засадах комплексно підходу до використання ІЦТ в основних формах 

організації освітнього процесу.  

Отже, чинні нормативно-правові документи визначають рамки якісної 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів. На 

державному рівні окреслено вимоги до інформаційно-цифрової 
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компетентності вчителів та учнів початкових класів. Проблема інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів є актуальною та 

потребує приведення її у відповідність до сучасних процесів реформування 

освіти. Постає необхідність пошуку способів модернізації підготовки 

майбутніх бакалаврів початкової освіти, які б забезпечували формування у них 

здатностей ефективно та безпечно використовувати сучасні цифрові 

технології в навчанні, майбутній професійній діяльності та суспільному житті. 

Таким способом у дослідженні виступає комплексний підхід до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі, який схарактеризовано у 

підрозділах 2.2 і 2.3. 

 

 

1.2. Дидактичні можливості інформаційно-цифрових технологій в 

освітньому процесі початкової школи 

Сучасна система освіти повинна забезпечувати суспільству впевнений 

перехід в цифрову епоху, орієнтовану на зростання продуктивності, нові типи 

діяльності, вибудовування індивідуальних маршрутів навчання, управління 

власними результатами навчання, віртуальну і доповнену реальність. 

Засобами, що забезпечують такий перехід, є дидактичний потенціал 

інформаційно-цифрових технологій (ІЦТ), які істотно розширюють 

можливості демонстрації навчальної інформації, організації фронтальної, 

групової, індивідуальної навчальної діяльності учнів, а також їхньої 

позаурочної і самостійної роботи. У контексті вивчення дидактичних 

можливостей ІЦТ варто зазначити, що дидактичний – це такий, що має 

відношення до навчання, освіти, організації процесу навчання. Потенціал 

трактується як «Сукупність усіх наявних засобів, можливостей, продуктивних 

сил і т. ін., що можуть бути використані в якій-небудь галузі, ділянці, сфері» 

[174, с. 1087]. Відтак, дидактичний потенціал інформаційно-цифрових 

технологій – це вияв їх можливостей, засобів, резервів щодо дидактичної 

функції майбутнього вчителя початкових класів.  
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Інформаційно-цифрові технології, як слушно зазначають науковці 

С. Сисоєва, В. Осадчий, К. Осадча, виконують ряд важливих функції в освіті: 

«соціальні – визнання ролі, яку відіграють ІКТ в суспільстві сьогодні, 

відображення освітніми закладами інтересів суспільства, надання суспільству 

актуальної інформації про освітні процеси; педагогічні – супроводження 

процесу навчання, надання більш сучасних та якісних матеріалів, підвищення 

ефективності спілкування між викладачем і студентом; професійні – 

підготовка студентів до таких типів професійної діяльності, які вимагають 

навичок використання цифрових технологій;  адміністративні – автоматизація 

адміністративно-господарської діяльності та освітнього процесу закладу 

вищої освіти, забезпечення їх відкритості» [171, с. 17]. 

Необхідно зазначити, що поняття «інформаційно-цифрові технології» 

еволюціонує та розвивається разом з удосконаленням та ускладненням 

апаратних складових та програмних засобів.  

У дослідженні поняття інформаційно-цифрові технології розглядаємо як 

поєднання понять інформаційні технології та цифрові технології.  

Зауважимо, що у наукових публікаціях поняття інформаційно-

комунікаційні технології часто розглядаються як різновид інформаційних 

технологій. Так, М. Онопрієнко, досліджуючи інформаційні технології, 

пов’язує їх з інформатизацією, розглядаючи інформатизацію як процеси, 

спрямовані на побудову і розвиток телекомунікаційної інфраструктури, що 

об’єднує територіально розподілені інформаційні ресурси. Досліджуючи 

інформаційні технології, науковець виділяє «…основні риси сучасних ІТ: 

комп’ютерна обробка інформації за заданими алгоритмами, збереження 

великих обсягів інформації на цифрових носіях, передача інформації на значні 

відстані в обмежений час. У широкому розумінні ІТ охоплюють всі області 

передачі, збереження та сприйняття інформації і не лише комп’ютерні 

технології, але поява комп’ютерів вивела ІТ на принципово новий рівень» 

[109, с. 49].  
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О. Спірін, характеризуючи досліджуване поняття, розглядає його як 

«…технології розробки інформаційних систем і побудови комунікаційних 

мереж, що, зазвичай, передбачає психолого-педагогічний супровід процесів 

проектування, розроблення, упровадження та підтримки, а також технології 

використання таких систем і мереж для формалізації і розв’язування задач у 

будь-яких предметних галузях» [187 , с. 2].  

Досліджуючи поняття цифрові технології, ми звернулися до 

Європейської системи цифрової компетентності громадян, відомої як 

DigComp 2.0, де поняття цифрові технології трактується як «…будь-який 

продукт, за допомогою якого можна створювати, переглядати, 

розповсюджувати, змінювати, зберігати, вибирати, передавати і отримувати 

інформацію електронними засобами у цифровій формі» [285, с. 12].  

Зважаючи на вищевикладене, у дослідженні під інформаційно-

цифровими технологіями розуміємо сукупність способів, процесів, цифрових 

засобів, програмного забезпечення, комунікаційних мереж, що 

використовуються з метою збереження, передачі, пошуку, опрацювання, 

використання інформації та створення цифрового контенту.  

У сучасній науково-педагогічній літературі інформаційно-цифрові 

технології розглядаються як: широкий спектр навчально-методичних 

матеріалів, представлених в електронному вигляді [10]; змістово 

відокремленими об’єктами, призначеними для освітніх цілей і 

представленими у цифровій формі [14]; інформаційне джерело, що містить 

графічну, текстову, цифрову, аудіо-, музичну, відео-, фото- й іншу 

інформацію, представлену в цифровому вигляді, спрямовану на реалізацію 

цілей і завдань сучасної освіти [39].  

На думку А. Гуржія  та В. Лапінського, інформаційно-цифрові 

технології з технічної точки зору є сукупністю програм і даних, а з позиції 

споживача – контентом, тобто сукупністю змістових елементів, що 

відображають об’єкти, процеси, абстракції, які є предметом вивчення. 

Водночас ефективні ІЦТ характеризуються високим рівнем інтерактивності та 
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мультимедійної насиченості, а також мають можливості мережевого 

поширення [39]. Досліджуючи електронний освітній ресурс як складову 

системи внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців, Л. Грицаєнко 

відзначає, що дотепер не існує загальноприйнятої класифікації ІЦТ, що 

створює  проблеми в їхній каталогізації [36].  

ІЦТ – це потужний інструмент інтенсифікації та оптимізації освітньої 

діяльності. Досліджуючи можливості інформаційних технологій у 

професійній діяльності учителів початкових класів, Ф. Халілова 

запропонувала класифікувати їх за типом інформації таким чином:  

1) з візуальною інформацією (ілюстрації, фотографії, портрети, 

відеофрагменти процеси і заняття, демонстрації, відеоекскурсії); 

2) з комбінаторною інформацією (підручники, навчальні посібники, 

хрестоматії, енциклопедії, задачники, словники, періодичні видання); 

3) з аудіо інформацією (звукові музичні виступи, звучання живої і 

неживої природи); 

4) з аудіо-та відео (аудіо-відео об’єкти живої і неживої природи, 

предметні екскурсії, енциклопедії); 

5) інтерактивні моделі (предметні лабораторні практикуми, наочні 

віртуальні лабораторії) [206].  

Розглядаючи теоретико-методичні засади проектування цифрових 

наративів у навчанні майбутніх учителів початкових класів, Л. Тимчук 

зазначає, що використання інформаційно-цифрових технологій має бути 

органічно залучено в цілісний процес навчання у вивченні різних навчальних 

дисциплін початкової школи, відповідати дидактичній меті уроку і вести до 

раціонального вирішення поставлених завдань [201]. Використання ІЦТ в 

початковій школі необхідно для формування у школярів загальнонавчальних 

умінь і навичок, цифрової грамотності, позитивного ставлення до 

використання інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі. Це 

досягається в тому випадку, якщо використовуються цифрові навчальні 

матеріали, що доступні сприйняттю молодших школярів [156].  
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Результати експериментальної роботи У. Хортон та К. Хортон 

підтверджують, що використання в освітньому процесі початкової школи 

інформаційно-цифрових технологій істотно доповнює і підтримує традиційне 

навчання: стабільно високою мотивацією навчання, за допомогою ігрової, 

дослідницької форми навчальних завдань, миттєвої реакції комп’ютера на 

правильність їхнього виконання; можливості диференціації процесу навчання; 

розширенням спектра способів демонстрації навчальної інформації 

тощо [210]. 

Нині педагоги мають справу з учнями такого покоління, яке повністю 

володіє цифровими інструментами за допомогою яких отримує інформацію, 

формує знання і повідомляє про власні досягнення оточуючим. 

М. Prensky [264] особливо яскраво демонструється відмінність між вчителями 

та учнями, яка заснована на стрімкому поширенні цифрових технологій. 

Проблеми, з якими стикаються педагоги, свідчать про відмінності між 

вчителями та учнями в сфері оволодіння цифровими технологіями. У своїх 

дослідженнях Н. Хміль використовує термін «шок сьогодення» як певну 

драму відставання вчителів від учнів у сфері оволодіння інформаційними та 

цифровими технологіями [208]. Це пояснюється тим, що нові покоління дітей 

народжуються і живуть в мережевому інформаційному світі, а педагоги, як 

правило, лише навчаються володінню новими інформаційно-цифровими 

технологіями [280]. Відтак, знання дидактичних можливостей інформаційно-

цифрових технологій в освітньому процесі початкової школи та оволодіння 

ними майбутніми вчителями початкових класів є необхідним результатом 

їхньої інформаційно-цифрової підготовки в закладі вищої освіти. 

Нині заклади освіти оснащені цифровими засобами, а основними 

напрямками застосування інформаційно-цифрових технологій в освіті є: 

розробка педагогічних програмних засобів різного призначення; розробка 

web-сайтів навчального призначення; розробка методичних і дидактичних 

матеріалів; організація і проведення комп’ютерних експериментів з 
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віртуальними моделями; здійснення цілеспрямованого пошуку 

інформації [207]. 

За допомогою цифрових засобів учитель може інноваційно підходити до 

викладання, використовуючи методи: «кейсів» (від англ. case), дослідницько-

пошукової роботи, проєктів, розвивальних навчальних ігор тощо. Як результат 

– діти набагато краще засвоюють інформацію, перебуваючи в емоційно-

комфортному середовищі, не втрачають бажання навчатись, створювати нові 

знання та інновації. Цифрові технології дозволяють зробити процес навчання 

мобільним, диференційованим та індивідуальним. Урокам з використанням 

цифрових технологій властиві інтерактивність, адаптивність, керованість. За 

таких умов розширюються можливості поєднання індивідуальної та групової 

роботи, з’являється свобода вибору місця, часу і темпу навчання [213]. 

У свою чергу Н. Воропай вбачає потенційні переваги інформаційно-

цифрових технологій у можливості будувати модульні, легко адаптовані до 

потреб конкретного здобувача освіти програми навчання, незалежні від місця 

та часу навчання, можливості швидкого оновлення курсів. Окрім цього, 

з’являється ще й така специфічна дидактична функція інформаційно-

цифрових технологій, як моделювання ситуацій, які недоступні в традиційних 

умовах, що сприяє формуванню позитивного й свідомого ставлення до 

самоосвіти [25].  

Однією з ефективних інформаційно-цифрових технологій у освіті 

О. Базелюк визначає інформаційне джерело складної структури – певний 

цифровий освітній ресурс, заснований на текстах, відеозображенні, 

аудіозаписах, фотозображеннях, інтерактивних моделях тощо з відповідним 

навчально-методичним супроводом [5]. Такий ресурс допомагає учневі і 

вчителю розібратися в окремій темі або розділі шкільного предмета та може 

використовуватися в додатковій освіті й міжпредметних сферах. 

Важливу роль у розробці навчально-методичного забезпечення для 

початкової школи, на думку А. Karpati, відіграють засоби навчання, 

представлені електронними виданнями навчального призначення, розподілені 
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інформаційним ресурсом локальних і глобальних мереж. Їхнє використання в 

початковій школі зорієнтовано на досягнення таких цілей:  

1) відображення навчальної інформації з використанням засобів 

технологій мультимедіа, гіпертексту, гіпермедіа, телекомунікації;  

2) здійснення зворотного зв’язку в інтерактивній взаємодії;  

3) автоматизація процесів контролю результатів і досягнень у навчанні; 

4) автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення 

освітнього процесу [252]. 

На основі вищевикладеного, окреслимо можливості, які надають ІЦТ 

вчителю в організації освітнього процесу: 

˗ підготовка до уроку, створення електронних словників, дидактичних 

матеріалів, інтерактивних енциклопедій, медіа-віконечок у 

підручниках тощо; 

˗ швидкий пошук і доступ до необхідної інформації (аудіо-, відео-, 

графічної інформації, забезпечення доступу до неї і комплексне 

відображення інформації в різних формах); 

˗ візуалізація досліджуваних об’єктів або складних явищ і процесів; 

˗ організація різноманітних форм діяльності учнів щодо самостійного 

отримання і опрацювання інформації; 

˗ управління індивідуальним процесом засвоєння знань. 

Найпоширенішим видом ІЦТ, що застосовуються в початкових класах 

для пояснення нового матеріалу, узагальнення вивченої теми, розвитку 

просторового мислення учнів у вивченні геометричного матеріалу є створення 

і використання презентацій [44]. Також вчителями початкових класів 

використовується «Microsoft Word» для розробки текстових, зокрема і 

дидактичних матеріалів, а «Microsoft Excel» використовується для реалізації 

елементів автоматизації процесів управління навчанням, контролю та обліку 

результатів навчання, а також для підведення підсумків освітньої 

діяльності [70]. 
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Основною характеристикою сучасних інформаційно-цифрових 

технологій є мультимедійність як синхронізація різних видів інформації – 

текстової, графічної, анімаційної, звукової і відео, у межах якої можливі різні 

способи її структурування, інтегрування та подання [206]. Окрім того, 

інформація, продубльована через різні сенсорні шляхи (наприклад, текст, 

відео, графіку і звук), засвоюється краще і зберігається набагато довше [66].  

У наукових пошуках О. Юзик значну увагу приділено інформаційній 

взаємодії в тріаді «учитель – інформаційно-цифрові технології – учень» в 

умовах зміни парадигми інформаційної взаємодії, коли всі три учасники 

стають активними у спілкуванні [226]. Тому ІЦТ не замінюють учителя або 

підручник, однак докорінно змінюють характер педагогічної діяльності.  

Використання інформаційно-цифрових технологій допоможе 

організувати освітній процес із застосуванням різноманітних видів навчальної 

діяльності (наприклад, інтерактивний діалог, моделювання об’єктів, процесів, 

явищ тощо) [104].  

Доцільно у цьому руслі звернутися до наукових пошуків Л. Босової та 

Т. Сорокіної, які зазначають, що будь-який етап уроку значно пожвавлюється 

із упровадженням нових технічних засобів і відповідних засобів наочності: 

аудіо-відеоматеріалів, слайдів, цифрових освітніх ресурсів [21]. Тобто 

застосування ІЦТ в освітньому процесі початкової школи забезпечує 

наочність та інтерактивність навчання, дозволяє урізноманітнити види 

навчальної діяльності, підвищує індивідуалізацію навчання тощо.  

На думку Л. Хоружої та Т. Носенко, результативність навчання з 

використанням ІЦТ, значною мірою залежить від низки чинників: надійність 

використовуваної техніки, програмних засобів; вміння користуватися 

віддаленими інформаційними базами даних; вміння працювати за 

комп’ютером; мотивація до використання ІЦТ тощо [211]. 

Аналізуючи практику застосування інформаційно-цифрових технологій, 

С. Удалов констатує, що для вчителів найбільш затребуваними нині є цифрові 

освітні ресурси, що доповнюють підручники. Вони забезпечують можливість 
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використання різних форм навчальної роботи в класі і вдома (індивідуальне 

навчання, групова робота, фронтальна робота, проектна діяльність); 

допомагають вчителю використовувати в освітньому процесі сучасні 

технології. Науковець стверджує, що просто поширення інформації про 

навчальні матеріали нового покоління (публікації в методичних виданнях, 

доповіді на педагогічних і науково-методичних конференціях тощо) і самих 

цих матеріалів, розтиражованих або викладених в єдину колекцію ІЦТ – 

малоефективно [203]. 

Більшість електронних ресурсів, доступних на освітніх платформах, 

порталах, сайтах, забезпечують вирішення окремого дидактичного 

завдання [10]. Для подання навчальної інформації широко використовуються 

такі ресурси: інтерактивні плакати, таблиці, малюнки, що забезпечують 

поетапну демонстрацію інформації залежно від керуючих впливів 

користувача; презентації – послідовність з декількох слайдів з системою 

навігації у вигляді віртуальних кнопок, що дають змогу переходити від слайда 

до слайда у суворо визначеному або довільному порядку; відеоролики – 

невеликі відеофрагменти або відеоролики-лекції. Для урізноманітнення 

самостійної навчальної діяльності молодших школярів призначені 

гіпертекстові ілюстровані навчальні модулі, словники й енциклопедії, 

тренажери і дидактичні ігри [64].  

Вищезазначене свідчить про те, що вчитель початкових класів має 

можливість знаходити в мережі матеріал, необхідний для конкретного уроку, 

планувати послідовність організації освітнього процесу. Проте, доступні 

ресурси не завжди задовольняють вимоги до електронного навчального 

матеріалу, тому важливо, щоб майбутній учитель початкових класів був 

підготовленим до використання інформаційно-цифрових технологій і здатним 

до створення, розвитку сучасних навчальних матеріалів на основі ІЦТ [220]. 

Важливість формування у вчителя такої здатності, пов’язана ще й з тим, що 

існуючі ІЦТ не повною мірою відповідають вимогам освітнього процесу. На 

думку Л. Босової, сучасний етап використання ІЦТ не лише в межах 



53 

 

пропедевтичних курсів інформатики та інформаційно-комунікативних 

технологій, а й у викладанні інших шкільних дисциплін може бути 

охарактеризований як пошуковий: ідеї, запропоновані і реалізовані в 

електронних освітніх ресурсах фахівцями в сфері ІЦТ, активно апробуються і 

отримують оцінку в масовій педагогічній практиці [19].  

Ефективними формами навчальної діяльності учнів початкових класів з 

використанням інформаційно-цифрових технологій Л. Грицаєнко називає 

роботу з цифровими технологіями в парах з метою розвитку навичок спільної 

навчальної діяльності, взаємодопомоги, відповідальності за загальний 

результат; використання ІЦТ як джерела освітньої інформації в роботі в 

групах; індивідуального виконання школярем інтерактивного завдання 

електронного навчального посібника тощо [37]. Тобто, використання ІЦТ в 

освітньому процесі початкової школи передбачає орієнтацію на розширення 

наочності для більшої зацікавленості дітей предметом, привернення їхньої 

уваги, посилення мотивації в отриманні знання, навчання самостійного 

пошуку нових знань [34]. 

Поширеним є використанням ІЦТ в практичній роботі учителів 

початкових класів для організації ігрової діяльності здобувачів початкової 

освіти. Навчальні комп’ютерні ігри використовують для тренування 

(наприклад, усного рахунку), наочно представляють навчальний матеріал, 

пропонують на екрані різні ігрові сюжети і загадки для вирішення навчальних 

завдань тощо [7]. 

У роботі з учнями початкових класів Н. Гущина пропонує вчителям на 

уроках української мови використовувати комп’ютерні фільми про літери і 

звуки, а на уроках письма використовувати мультимедійний проектор, що 

проектує зображення сторінки прописів на дошку. На уроках математики 

дослідницею запропоновано використовувати так званий «математичний 

конструктор» для перевірки сформованості обчислювальних навичок або 

демонстрації прикладів і завдань для перевірки та самоперевірки усного 

рахунки [41]. 



54 

 

Розглядаючи досвід роботи учителів початкових класів щодо реалізації 

ІЦТ на уроках, І. Василашко та Т. Білик відзначають різноманіття методичних 

рішень у використанні інформаційно-цифрових технологій: для пошуку 

інформації, її обробки і надання учням; моделювання досліджуваних об’єктів 

або сюжетів, процесів; для самостійного планування діяльності учня 

початкової школи. Водночас діяльність учителів початкових класів з 

використанням ІЦТ спрямована на розробку тестів, контрольних завдань, 

різних анкет, дидактичних матеріалів. Ґрунтуючись на психологічних 

особливостях молодшого школяра, важливо, щоб майбутній учитель 

початкових класів мав сформовані здатності до: активізації пізнавальної 

діяльності із залученням навчальних матеріалів в електронному вигляді для 

початкових класів; розвитку навичок самоконтролю у молодших школярів; 

комфортності навчання і контролю; формування інформаційно-

комунікаційної компетенції; дотриманні правил безпеки в роботі за 

комп’ютером [24]. Це доводить, що вчителям початкових класів варто значну 

увагу приділяти: 

˗ відповідності змісту завдань на комп’ютері, змісту навчального 

предмета і методиці його викладання; 

˗ організації навчання учнів роботі за комп’ютером в спеціальному 

кабінеті, обладнаному згідно встановлених гігієнічних норм для учнів 

початкових класів;  

˗ вибору тем для розробки комп’ютерної підтримки навчальних 

предметів, що відповідає наявним програмним засобам і сформованим 

умінням роботи на комп’ютері молодших школярів.  

Аналізуючи досвід роботи учителів початкових класів щодо 

використання ІЦТ в освітньому процесі, Л. Гаврілова та Я. Топольник, 

О. Таргоній та Т. Чабанюк висловлюють слушні пропозиції реалізації ІЦТ у 

роботі вчителя початкових класів. Це застосування доступного прикладного 

програмного забезпечення з різних навчальних предметів початкових класів 

(навчальні, контролюючі, демонстраційні, ігрові, тренажерні та інші 
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програми); застосування «предметних навчальних середовищ»; викладання 

початкових елементів інформатики і програмування, адаптованих для 

молодших школярів; застосування доступних інструментальних засобів у 

підготовці та проведенні уроків [26, 196].  

Особливості використання інформаційно-цифрових технологій у 

початковій школі полягають у високій емоційності та наочності сприйняття 

молодшими школярами навчального матеріалу, їхньою схильністю до ігрових 

форм діяльності, низькою адекватністю самооцінки, високою залежністю 

навчальної діяльності від інтересу і настрою тощо [105].  

Загалом, робота з інформаційно-цифровими технологіями в початковій 

школі може організовуватися в різних режимах залежно від віку та готовності 

учнів: в режимі фронтальної бесіди або діалогу, під час яких учитель 

початкових класів розповідає, пояснює, демонструє, задає запитання, 

підводить підсумок поясненню або обговоренню, якщо воно було 

організовано (переважно в 1 класі); в режимі самостійної індивідуальної або 

групової роботи, в межах якої учитель початкових класів формулює завдання, 

перевіряє результати роботи, коригує їх і підводить підсумки (починаючи з 2 

класу). 

Варто наголосити, що інформаційно-цифрові технології 

використовуються учнями початкових класів в домашніх умовах під час 

виконання індивідуальних завдань , пошуку додаткової інформації, підготовки 

різних творчих або дослідницьких проектів. Оскільки в 1 класі не 

практикуються домашні завдання, то вчителі рекомендують батькам 

використовувати інформаційно-цифрові технології для організації 

пізнавального дозвілля учнів. У другому класі використання інформаційно-

цифрових технологій розширюється виконанням домашнього завдання. 

Починаючи з другого півріччя 3-го класу або в 4-му класі застосування 

розглянутих технологій можливе для підготовки презентацій. У позаурочній 

діяльності ІЦТ використовуються для організації вікторин, турнірів, олімпіад 

тощо. 
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С. Redecker зазначає, що використання майбутніми учителями 

початкових класів інформаційно-цифрових технологій у навчанні молодших 

школярів потребує дотримання низки принципів, комплексна реалізація яких 

зумовить створення необхідних дидактичних умов ефективної інформатизації 

освітнього процесу початкової школи [265]. Розглянемо детальніше ці 

принципи. Так, згідно з принципом відповідності застосовуваних 

інформаційних технологій цілям початкової освіти, віковим і психолого-

педагогічним особливостям молодших школярів способами роботи з 

інформацією є різні види дій з наочними образами, представленими в 

електронному вигляді, поступовий перехід до знаково-символічної діяльності, 

пошук інформації під час дослідницької діяльності молодших школярів [265].  

За принципом спрямованості – застосування електронних освітніх 

ресурсів на індивідуалізацію навчання, розвиток молодших школярів, 

розглядається як необхідність створення умов для реалізації, починаючи з 

початкової школи, індивідуальних освітніх траєкторій. Названий принцип 

передбачає використання інформаційно-цифрових технологій для розвитку 

навичок самоконтролю молодших школярів, формування навичок роботи з 

інформацією в індивідуальному темпі і на основі особистісно значущого 

змісту. 

Принцип комфортності навчання в умовах використання інформаційно-

цифрових технологій в освітньому процесі початкової школи вимагає 

дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил використання технічних 

пристроїв в навчанні молодших школярів, безпечних з ергономічної позиції 

електронних навчальних матеріалів. Комфортність забезпечується створенням 

сприятливих умов для оволодіння школярами навичками, що дозволяють 

вирішувати навчальні та повсякденні завдання із застосуванням 

інформаційно-цифрових технологій [265]. 

Принцип пріоритетного застосування інформаційно-цифрових 

технологій для вирішення дидактичних, розвиваючих і виховних завдань у 
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межах уроку розглядається як визначення найважливішого напряму 

забезпечення результативності освітнього процесу.  

Принцип оптимального поєднання традиційних та інформаційно-

цифрових технологій в навчанні молодших школярів передбачає необхідність 

і можливість розробки нових дидактичних підходів, що враховують ті 

переваги, якими володіють сучасні інформаційно-цифрові технології, і що 

спираються на традиції початкової освіти. Оптимальність реалізації принципу 

полягає в скороченні витрат часу і сил учасників освітнього процесу на 

рішення дидактичних завдань у підвищенні ефективності навчання [265].  

Таким чином, в сучасних умовах, використання ІЦТ в освітньому 

процесі є актуальним завданням учителів початкових класів. Проте, наявність 

у відкритому доступі різноманітних за призначенням, можливостями і типами 

інформаційно-цифрових технологій, вимагає компетентного їх використання 

в освітньому процесі початкової школи. Майбутньому вчителю початкових 

класів важливо вміти здійснювати: аналіз існуючих і доступних освітніх ІЦТ 

та визначати методичну доцільність їхнього застосування в освітньому 

процесі початкової школи; відбір інформаційно-цифрових технологій, 

необхідних для вирішення певного педагогічного завдання, проектування 

освітнього процесу в формі уроку певного типу, організації навчальної 

діяльності молодших школярів (самостійної, дослідницької чи іншої) на 

основі ІЦТ.  

Водночас учителі початкових класів можуть вибирати інформаційно-

цифрові технології з різних доступних колекцій, а також залучатися до 

розробки власних цифрових освітніх ресурсів.  

Незважаючи на незаперечні переваги використання ІЦТ в освітньому 

процесі початкової школи, ризики зниження ефективності застосування 

інформаційно-цифрових технологій в криються в недостатній інформаційно-

цифровій підготовці учителів початкових класів. Це проявляється у 

безплановості, випадковості застосування ІЦТ; перевантаженості ними 

освітнього процесу чи, навпаки, ігнорування можливостями ІЦТ тощо [223]. 
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Таким чином, ІЦТ наділені широкими можливостями щодо реалізації 

дидактичних цілей освітнього процесу початкової школи, зокрема: 

формування позитивної мотивації; стимулювання пізнавальної активності і 

самостійності молодших школярів; організації різноманітних форм діяльності 

учнів щодо самостійного отримання і опрацювання інформації; управління 

індивідуальним процесом засвоєння знань; забезпечення на більш високому 

рівні наочності навчального матеріалу. В сукупності все це підпорядковане 

трансформації навчання у цікавий і захоплюючий освітній процес, що 

відповідає очікуванням НУШ. Відтак, постає необхідність у належній фаховій 

інформаційно-цифрової підготовці майбутніх учителів початкових класів, 

розумінні ними ролі ІЦТ в освітньому процесі початкової школи, що в 

результаті формує у них інформаційно-цифрову компетентність, 

схарактеризовану у підрозділі 1.4.  

 

 

1.3. Аналіз наукових досліджень з проблеми ІЦ підготовки 

майбутніх учителів початкових класів та практичного стану її 

забезпечення у ЗВО  

З метою визначення способів модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів, здійснено аналіз науково-

педагогічних джерел з досліджуваної проблеми. Основна увага приділена 

з’ясуванню питання щодо висвітлення у наукових пошуках проблеми 

підготовки майбутніх учителів початкових класів  з використанням 

дидактичного потенціалу інформаційно-цифрових технологій в освітньому 

процесі.  

Теоретична складова підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до використання ІЦТ у педагогічній діяльності досить детально розглянута в 

наукових пошуках В. Андрієвської [3]; А. Гуржія, В. Лапінського [38]; 

А. Дрокіної [49]; Л. Ілійчук [59]; Н. Морзе, О. Глазунова, О. Кузьмінська [93]; 
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Р. Моцик [96]; О. Овчарук [105]; О. Суховірського [196]; І. Упатова [204]; 

О. Юзик [226] та ін.  

Зокрема, В. Андрієвська розкрила дидактичні основи підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів до використання інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній діяльності та обґрунтувала суть 

їхньої готовності до цієї складової професійної діяльності. Дослідниця 

розробила модель підготовки майбутнього вчителя початкових класів до 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 

діяльності, створила для цього відповідне навчально-методичне забезпечення, 

а також схарактеризувала метапредметні ІК-уміння та їх види на рівні 

початкової школи.  

Аналізуючи трансформацію вітчизняної системи підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній діяльності, В. Андрієвська 

наголошує, що основна її мета 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» [3, с. 56]. 

А. Дрокіна визначила структурні складники інформаційної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів й обґрунтувала 

структурно-функціональну модель її формування в процесі професійної 

підготовки. Інформаційну компетентність майбутнього вчителя початкових 

класів дослідниця структурно представила інформаційно-когнітивним, 

інформаційно-методичним, інформаційно-комп’ютерним компонентами та 

психолого-педагогічними професійно важливими якостями майбутніх 

учителів початкових класів [49]. Також, дослідниця обґрунтувала педагогічні 

умови успішної підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

професійної діяльності в новій українській школі. Організаційні умови 

дослідниця визначає як «…безперервний моніторинг змін, що відбуваються в 
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освітньому процесі початкової школи, і гнучке реагування на динаміку 

інформаційного освітнього середовища освітньої організації; забезпечення 

оновлення варіативної частини основної професійної освітньої програми та 

коригування робочих програм навчальних дисциплін і професійних модулів з 

урахуванням розвитку інформаційного освітнього середовища ВНЗ; реалізація 

програм навчальної та виробничої практики за умови активного впровадження 

ІКТ; організація підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ в області 

застосування інноваційних педагогічних технологій, заснованих на 

використанні засобів ІКТ тощо» [48, с. 72]. Методичні умови А. Дрокіна 

розглядає як «…забезпечення реалізації системно-діяльнісного підходу в 

навчанні студентів; оптимальне використання інноваційних педагогічних 

технологій, сучасних методів і засобів навчання; раціональне поєднання 

різних видів і форм занять у ВНЗ, що забезпечують якісну загальну і 

методичну підготовку майбутнього вчителя початкових класів тощо» 

[48, с. 72]. До психолого-педагогічних умов за А. Дрокіною відносяться  

«…психологічна готовність, як викладачів, так і студентів до використання 

ІКТ в освітній діяльності; наявність у студентів вираженої мотивації до 

майбутньої професійної діяльності; наявність у студентів професійно 

необхідних особистісних якостей (організаторські, комунікативні, творчі, 

дослідницькі та ін.» [48, с. 72].  

Проведений аналіз показав, що обидві дослідниці акцентують увагу на 

методичній підготовці здобувачів вищої освіти до використання ІКТ в 

початковій освіті, і більшою мірою зосереджуються на результативній 

складовій підготовки бакалаврів початкової освіти у вигляді готовності до 

використання ІКТ в освітньому процесі початкової школи (В. Андрієвська), 

інформаційної компетентності випускників (А. Дрокіна).  

Дослідження І. Упатової присвячене обґрунтуванню системи 

методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів та розкриттю 

готовності педагога до здійснення професійно-методичної діяльності, яка 

«передбачає … використання сучасних педагогічних технологій, методик, 
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прийомів і способів ефективного навчання й виховання молодших школярів». 

[204, с. 41]. Те, що у ході експериментальної роботи вчителі – переможці 

професійного конкурсу «Учитель року» – проводили зі студентами майстер-

клас «Використання ІКТ на різних етапах уроку в початковій школі», а «під 

час проходження практики студенти опановували сучасними методами 

початкової освіти, зокрема методикою впровадження ІКТ у навчально-

виховний процес початкової школи» [204, с. 29], свідчить, що інформаційно-

цифрову підготовку майбутніх учителів початкових класів дослідниця не 

обходить увагою. Проте, зміст та способи модернізації інформаційно-

цифрової підготовки студентів не були головними пріоритетами її 

дослідження.  

Л. Ілійчук розглядає інформаційно-цифрову підготовку майбутніх 

учителів як один із важливих факторів забезпечення якості освіти [59].  

Досліджуючи інформаційно-цифрову підготовку майбутніх учителів 

початкових класів О. Суховірський акцентує увагу на необхідності виховання  

культури спілкування школярів на уроках з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. Враховуючи те, що відбувається трансформація 

мови під дією інформаційно-цифрового суспільства, учитель впливає на те, як 

ці зміни проявлятимуться. Важливо дотримуватися мовних норм, 

ознайомлюючи учнів із новими термінами та зворотами. «Сучасний урок із 

використанням інформаційних технологій, як правило, пов'язаний з 

комунікаційними засобами, а отже – зі спілкуванням учнів не лише в 

реальному, а й віртуальному світі. Завданням вчителя є виховання в учнів 

культури спілкування, що дозволить підвищити рівень їхньої вихованості не 

лише у мережі Інтернет, а й у звичайному житті» [196, с. 221]. 

Ю. Бойчук та А. Турчинова пропонують удосконалення змісту 

професійної підготовки майбутніх педагогів у сфері ІЦТ за фахом «Педагогіка 

і методика початкової освіти», орієнтуючись на математику й інформатику та 

використання інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі [18]. 
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О. Овчарук увагу приділяє оцінюванню та стандартизації цифрової 

компетентності педагога нової української школи. Спираючись на опис 

цифрової компетентності у рамці цифрової компетентності для громадян 

(DigComp 2.0: Digital Competence Framework for Citizens), дослідниця зазначає, 

що «…до показників, які педагог має досягнути, варто віднести: керування 

інформацією (Information management) – знання, вміння й навички для пошуку 

необхідних відомостей та даних, їх аналізу та використанню відповідно до 

цілей професійної діяльності; співробітництво (Collaboration) – знання, вміння 

й навички для відповідальної участі в он-лайн-спільнотах та взаємодії з 

іншими користувачами в мережі Інтернет; комунікація (Communication) – 

знання, вміння й навички для спілкування за допомогою он-лайн-інструментів, 

з урахуванням конфіденційності, безпеки та мережевого етикету» [106, с. 51]. 

Не менш важливими показниками для педагогічного працівника нової 

української школи, на думку О. Овчарук є: «…створення контенту і знань 

(Creation of content and knowledge) – знання, вміння й навички для творчості та 

створення нових знань і контенту через використання ІКТ, які поширюються 

за допомогою сервісів Інтернет; етика та відповідальність (Ethics and 

responsibility) – знання, вміння й навички для належної етичної поведінки в 

мережі Інтернет; оцінювання та розв’язання проблем (Evaluation and Problem-

solving) – виявляється у здатності доцільного підбору ІКТ для оцінювання й 

самооцінювання знань, вмінь і навичок у межах різних навчальних дисциплін 

для вирішення проблем, опрацюванні результатів оцінювання за допомогою 

ІКТ й надання відповідних консультацій; технічне оперування (Technical 

Operation) – знання, вміння й навички, необхідні для ефективного, безпечного 

та доцільного використання ІКТ у професійній та навчальній діяльності» 

[106, с. 51]. Авторка окреслює цілісне бачення результатів інформаційно-

цифрової підготовки через формування інформаційно-цифрової 

компетентності майбутнього педагога. 

К. Колос розглядає використання цифрових освітніх ресурсів як 

навчально-методичних ресурсів, представлених у цифровому (електронному) 
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вигляді. Сучасна інформаційно-цифрова підготовка, на її думку, 

спрямовується на підготовку майбутніх учителів початкових класів до 

самостійної розробки та використання презентацій, а також прикладних 

програмних розробок високого рівня [68, 254]. Однак у дослідженні не 

розглядаються дидактичний потенціал інформаційно-цифрових технологій 

для збагачення методик викладання навчальних предметів в початкових 

класах. 

Підготовку майбутніх учителів початкових класів до навчання учнів 

інформатики, С. Литвинова пропонує спрямовувати на формування в них 

здатності використовувати інформаційно-цифрові технології й під час 

навчання учнів інших предметів початкової школи [79]. На нашу думку, це 

сприяє випереджувальному характеру інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів.  

Досліджуючи шляхи модернізації фахової підготовки майбутніх 

учителів початкових класів у сфері ІЦТ Р. Моцик окреслює необхідність 

спрямування освітнього процесу на оволодіння студентами вміннями 

застосовувати електронну пошту, чат, форум, аудіо- і відео-конференції, 

мультимедіа, віртуальний експеримент, а також використовувати ІЦТ у 

вирішенні комунікативних і пізнавальних завдань [95]. Водночас дослідник не 

пропонує конкретної методики, а обмежується наданням рекомендацій. 

Розглядаючи інформаційно-цифрову підготовку майбутніх учителів 

початкових класів, О. Смирнова-Трибульська зосереджується на реалізації 

теорії і методики інформатизації освіти в межах курсу інформатики [175]. 

Безперечно, це розвиває цифрову грамотність майбутніх учителів початкових 

класів та формує здатність використовувати ІЦТ у навчанні молодших 

школярів. Запропонована дослідницею блочно-модульна структура змісту 

підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання інформатики 

молодшим школярам стосується організації інтегрованих уроків із 

застосуванням прикладних програм і периферійного обладнання комп’ютера, 

а також використання інформаційно-комунікативних технологій та ІЦТ у 
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вивченні навчальних предметів (автор включає застосування засобів ІКТ у 

професійній діяльності вчителів початкових класів в курс інформатики) [175]. 

Водночас автор оминає питання застосування майбутніми учителями 

початкових класів ІЦТ для вирішення професійних завдань. 

Досліджуючи підготовку майбутніх учителів початкових класів у сфері 

застосування ІЦТ у професійній діяльності, П. Грабовський зазначає, що 

результатом цієї підготовки мають бути уміння майбутніх учителів 

початкових класів визначати доцільність використання цифрових освітніх 

ресурсів на уроці, виступати в ролі експерта, що самостійно оцінює знайдені 

матеріали, і використовувати на уроці лише ті з них, які відповідають 

основним вимогам, що висуваються до застосування ІЦТ в освітньому процесі. 

Окрім того студентам необхідні знання індивідуальних особливостей 

молодших школярів, норм використання комп’ютерної техніки на уроках в 

початковій школі тощо. Набуття такого досвіду, на думку автора, можливе в 

межах педагогічної практики та моделювання майбутньої професійної 

діяльності [34].  

І. Онищенко, зазначає, що у відборі змісту підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до використання ІЦТ у професійній діяльності 

необхідно враховувати відповідність змісту підготовки сучасним викликам і 

ризикам інформаційного суспільства та масової мережевої комунікації [109], 

а також спиратись на досягнення інформатизації освіти, культури 

інформаційної взаємодії в мережах, інформаційного захисту особистості 

користувача від можливого негативного впливу агресивної, нелегітимної 

інформації або інформації, забороненої законодавством. 

На необхідності єдності змісту й організаційно-методичного 

забезпечення підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

використанні ІЦТ наголошує В. Барановська. На її думку, це забезпечить вибір 

змісту, методів та організаційних форм, засобів навчання, адекватних 

сучасному рівню розвитку ІЦТ, особливостям цифрового суспільства, а також 

урахування уподобань студентів у виборі сучасних ІЦТ для їхнього 
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подальшого використання в майбутній професійній діяльності. 

Компетентність майбутніх учителів початкових класів з інформаційно-

цифрових технологій розглядається як «…частина професійних 

компетентностей, в процесі формування яких мають враховуватися 

особливості специфіки початкової школи, диференційована підготовка 

вчителя за ознакою спеціалізації, системна і цілеспрямована орієнтація 

студента на внутрішнє вмотивоване оволодіння системою знань, умінь, 

навичок, способів діяльності, способами застосування нових інформаційно-

комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності» [8, с. 31]. 

Авторка відзначає, що у професійній діяльності учителі початкових класів 

здебільшого використовують готові методики і програмні продукти, які 

недостатньо зорієнтовані на самоосвіту, професійне спілкування, 

дистанційний обмін досвідом і дистанційне підвищення кваліфікації, 

наприклад, шляхом участі в мережевих педагогічних спільнотах. 

Заслуговують на увагу розроблені Т. Буряковою принципи формування 

стилю професійної діяльності майбутніх учителів початкових класів із 

застосуванням ІЦТ (принципи фундаменталізації, гуманізації та доступності 

змісту підготовки). Принцип фундаменталізації змісту підготовки передбачає 

обов’язкове дотримання наукових основ предметних сфер, які будуть 

викладати майбутні бакалаври початкової освіти учням початкових класів з 

урахуванням вікових особливостей молодших школярів. Принцип гуманізації 

змісту підготовки передбачає реалізацію майбутніми учителів початкових 

класів гуманного ставлення до молодших школярів в їхньому навчанні та 

вихованні, обов’язкове дотримання прав та забезпечення безпеки, зокрема й 

інформаційної безпеки особистості дітей молодшого шкільного віку. Принцип 

доступності змісту підготовки спрямовує процес підготовки на організацію 

навчання «від простого до складного» у підготовці майбутніх учителів 

початкових класів згідно з логікою і структурою освоєння навчального 

матеріалу, зокрема й в освоєнні понять і у формуванні вмінь [22]; 
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Н. Герова наголошує на значущості реалізації технологічного змісту 

підготовки, що передбачає навчання майбутніх учителів початкових класів 

здійсненню інформаційної діяльності зі збирання, обробки, зберігання, 

передачі, тиражування інформаційних ресурсів Інтернету (web-ресурсів, 

електронних бібліотек, архівів, енциклопедій, періодичних друкованих 

видань, комп’ютерних мереж; Інтернет-телебачення тощо) [29]. 

Важливим аспектом підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до застосування ІЦТ в професійній діяльності Л. Тимчук вважає насичення 

змісту фахової підготовки інформацією щодо основних характерних 

особливостей сучасного інформаційного суспільства глобальної мережевої 

комунікації, його впливу на розвиток освіти в аспекті її інформатизації [201].  

Зміст підготовки студентів закладів вищої педагогічної освіти – 

майбутніх учителів початкових класів – до застосування ІЦТ у професійній 

діяльності ґрунтується на загальних дидактичних принципах (В. Andersen та 

К. van den Brink [229], А. Шлейхер [225] та ін.) вибору змісту навчання 

майбутніх учителів початкових класів, відповідно до особливостей сучасного 

періоду інформатизації освіти (А. Дрокіна [236], Л. Тимчук [201], 

С. Удалов [203] та ін.). 

У публікаціях зарубіжних авторів інформаційно-цифрова підготовка 

майбутніх учителів позиціонується як така, що забезпечує якість вищої освіти 

і має значення для формування їхньої професійної компетентності. Зокрема, 

за дослідженнями A. Ferrari цифрова підготовка учителя спрямована на 

формування у нього сукупності знань та умінь, включаючи здібності, стратегії, 

цінності та обізнаність, які необхідні для виконання завдань, вирішення 

проблем, спілкування, керування інформацією, співпраці, створення 

навчального контенту з використанням цифрових технологій [240]. 

Норвезький науковець R. Krumsvik відзначає що цифрова підготовка 

передбачає формування широкого спектру навичок, включаючи когнітивні та 

емоційні навички, а також соціологічні знання щодо використання цифрових 

технологій у професійній діяльності. [256] 
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Колектив науковців A. Calvani, A. Cartelli, A. Fini та M. Ranieri вказують 

на необхідність формування у майбутніх фахівців здатності досліджувати та 

гнучко вирішувати нестандартні ситуації, аналізувати, шукати та критично 

оцінювати дані та інформацію, використовувати технічні можливості для 

представлення та вирішення проблем, побудови загального та спільного 

знання, а також у розумінні особистої відповідальності та повазі до взаємних 

прав/обов’язків [233]. 

L. Ilomäki, A. Kantosalo та M. Lakkala виділяють технічні вміння з 

використання цифрових технологій, здатності осмислено застосовувати 

цифрові технології для роботи, навчання та у повсякденному житті, здатності 

критично оцінювати цифрові технології, мотивацію до розвитку  цифрової 

культури [249].  

I. Gutiérrez Porlán та J. Luis Serrano вважають, що цифрову підготовку 

майбутніх учителів початкових класів необхідно здійснювати через практичну 

діяльність, в якій студент знаходиться в центрі процесу [242]. 

F. Rokenes підкреслює важливість систематичного і рефлексивного 

використання ІЦТ в підготовці майбутніх учителів і відмічає цінність 

використання інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі [266]. 

O. Mcgarr & A. Mcdonagh, акцентують увагу на необхідності формувати 

у майбутніх учителів початкових класів етику спілкування в соціальних 

мережах, електронному листуванні та розвивати знання про цифрові 

технології, які охоплюють широкий спектр діяльності [259]. Також автори 

наголошують, що цифрова компетентність постійно розвивається, тому 

необхідно слідкувати за тим, щоб рамки та інструменти, які використовуються 

для її оцінки, не обмежували самостійність учителів у використанні ними 

цифрових технологій [246].  

Узагальнення підходів науковців до тлумачення поняття 

«інформаційно-цифрова підготовка», а також врахування концептуальних 

засад розвитку освіти, нормативно-правового регулювання вимог до 

інформаційно-цифрової підготовки освітян, дало можливість сформулювати 
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робоче визначення, вищенаведеного терміну. Інформаційно-цифрова 

підготовка майбутнього вчителя початкових класів – це динамічний процес 

професійного становлення здобувача вищої освіти з використанням системи 

науково-методичних і педагогічних заходів, що в сукупності забезпечують: 

засвоєння знань про цифрові пристрої, прикладне програмне забезпечення, 

способи створення цифрового контенту, комунікацію та взаємодію, безпеку в 

цифровому середовищі, методику застосування ІЦТ в освітньому процесі 

початкової школи; розвиток умінь взаємодіяти з цифровими пристроями та 

прикладним програмним забезпеченням, цифрової комунікації, створювати 

цифровий освітній контент, застосовувати дидактичні можливості ІЦТ в 

освітньому процесі початкової школи; усвідомлення цінності інформаційно-

цифрових технологій у професійному розвитку вчителя, їх впливу на 

результативність навчання учнів початкових класів.  

У вітчизняних ЗВО інформаційно-цифрова підготовка майбутніх 

бакалаврів початкової освіти здійснюється у межах дисциплін загальної і 

професійної підготовки та передбачає цілеспрямований процес навчання, 

результатом якого є сформована у здобувачів освіти цифрова грамотність та 

здатність використовувати інформаційно-цифрові технології в освітньому 

процесі початкової школи. Оновлення освітніх програм згідно з глобальною 

цифровізацією освіти, сучасним станом культурної, соціальної і економічної 

сфери є важливим аспектом підготовки майбутніх учителів початкових класів 

[142].  

Аналіз змісту акредитованих освітніх програм та навчальних планів, за 

якими здійснюється підготовка бакалаврів початкової освіти на основі 

освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра (фахового молодшого 

бакалавра) у педагогічних закладах вищої освіти [111, 112, 113, 114, 115], а 

також спостереження за освітнім процесом вищезазначеної категорії 

здобувачів освіти засвідчує належний дидактичний потенціал низки 

дисциплін (інформатика, практичний курс інформатики з елементами 

програмування, методика навчання інформатики, інформаційно-
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комунікаційні технології навчання). Проте цей потенціал використовується не 

повністю [227].  

У робочих навчальних програмах наведених вище дисциплін розподіл 

кількості годин на вивчення змістових модулів показує, що перевага надається 

темам, які передбачають вивчення принципів роботи цифрових пристроїв та 

прикладного програмного забезпечення. Дидактичним можливостям ІЦТ у 

початковій школі присвячено лише 6–10 академічних годин. Також у змісті 

цих навчальних дисциплін інформаційно-цифрової підготовки відсутні теми з 

вивчення: способів використання в освітньому процесі початкової школи 

потенціалу аудіовізуального інформаційного ресурсу Інтернету, технологій 

мультимедіа; непередбачено ознайомлення студентів з вимогами до 

електронних освітніх ресурсів для початкових класів, технологіями 

дистанційного навчання, хмарними технологіями. Здобувачів вищої 

педагогічної освіти у ЗВО фрагментарно ознайомлюють із методами 

комунікації засобами інтерактивних інформаційних ресурсів.  

В робочих навчальних програмах дисциплін ІЦ підготовки відсутні такі 

результати навчання, як знання і вміння необхідні для відповідальної участі в 

діяльності онлайн-спільнот та взаємодії з іншими користувачами в мережі 

Інтернет з метою спілкування за допомогою он-лайн-інструментів з 

урахуванням конфіденційності, безпеки та мережевого етикету. 

Здійснений аналіз навчальних планів Комунального закладу вищої 

освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла 

Грушевського», Комунального закладу вищої освіти «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний коледж», Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж», Комунального закладу «Уманський 

гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської 

обласної ради» та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії дає 

можливість розрахувати середнє значення кількості кредитів, відведених на 

інформаційно-цифрову підготовку майбутнього бакалавра початкової освіти. 

Цей показник дорівнював від 7 до 9 кредитів. Така інформаційно-цифрова 

складова у порівнянні із загальною кількістю кредитів (120) становить лише 

6–с8% [227].  
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Вищевикладене дає підстави зробити висновки, що зміст та обсяг 

навчальних дисциплін, які забезпечують інформаційно-цифрову підготовку 

майбутнього вчителя початкової школи з подальшим застосуванням набутої 

компетентності в реальному освітньому процесі початкової  школи необхідно 

модернізувати. Стає очевидною потреба пошуку способів модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

 
 

1.4. Інформаційно-цифрова компетентність майбутніх учителів 

початкових класів як результат інформаційно-цифрової підготовки 

У Професійному стандарті вчителя початкових класів закладу загальної 

середньої освіти інформаційно-цифрову компетентність віднесено до переліку 

професійних компетентностей [142]. Її формування є результатом 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів, яку 

було розглянуто у попередньому підрозділі. 

Аналіз наукових праць, пов’язаних із дослідженнями інформаційно-

цифрової компетентності, показав, що існують різні трактування дефініції 

«інформаційно-цифрова компетентність». Дослідниками А. Гуржій, 

А. Дрокіною, Н. Морзе, О. Овчарук, О. Спіріним, A. Ferrari та ін.  

використовуються «…такі терміни, як цифрова компетентність (англ. digital 

competence), цифрова грамотність (англ. digital literacy), компетентність у 

сфері ІКТ (англ. ICT competence), інформаційно-комунікаційно-технологічна 

грамотність (англ. ICT literacy) та інші» [152, с. 113].  

Інформаційно-цифрова компетентність майбутнього вчителя 

початкових класів «…має забезпечувати розвиток широкого спектру усіх її 

складових: від медіаграмотності до опрацювання та критичного оцінювання 

інформаційних даних, безпеки та співпраці в мережі Інтернет до знань про 

різноманітні цифрові технології та пристрої, вміння використовувати відкриті 

ресурси та технології для професійного розвитку, формування в учнів умінь 

ефективно користуватися цифровими технологіями та сервісами у навчальних 

та життєвих ситуаціях для розв'язування різних проблем та завдань, 
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застосовувати інноваційні технології для оцінювання результатів їх 

навчальної діяльності, розуміння поняття кодування, елементів штучного 

інтелекту, віртуальної та доповненої реальності та вирішення професійних 

проблем за допомогою використання цифрових технологій» [91, с. 3].  

Про різноманітність трактувань поняття, що визначає компетентність 

учителя в інформаційно-цифрових технологіях свідчить інформація подана в 

таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Тлумачення терміну, що визначає компетентність учителя в 

інформаційно-цифрових технологіях 

Документ /Автор Тлумачення / Опис  

Професійний 

стандарт «Вчитель 

початкових класів 

закладу загальної 

середньої освіти», 

2020 

«Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, 

здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, 

оперувати нею у професійній діяльності; здатність 

ефективно використовувати наявні та створювати (за 

потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси; 

здатність використовувати цифрові технології в освітньому 

процесі» [142, с. 7]. 

Стандарт вищої 

освіти України. 

Спеціальність – 013 

Початкова освіта, 

бакалавр, 2021 

«Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, 

використовувати відкриті ресурси, інформаційно-

комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними в 

професійній діяльності» [190, с. 8] 

Концепція НУШ, 

2016 

«Інформаційно-цифрова-компетентність передбачає 

впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, 

обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному 

просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-

грамотність, основи програмування, алгоритмічне 

мислення, робота з базами даних, навички безпеки в 

інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з 

інформацією (авторське право, інтелектуальна власність 

тощо)» [100, с. 15]. 

UNESCO Institute for 

Information 

Technologies in 

Education, 2011 

Цифрова компетентність педагога включає в себе такі 

компоненти, як знання і вміння, що мають відношення до 

освітніх стратегій, обізнаність з інноваціями в дидактиці та 

педагогіці. [270] 
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Продовження табл. 1.2 

Європейська 
система ключових 
компетентностей 
для навчання 
впродовж життя, 
2018 

Цифрова компетентність (Digital competence) включає в себе 
впевнене, критичне та відповідальне використання та 
взаємодію з цифровими технологіями для навчання, роботи та 
існування у суспільстві. Сюди відносяться: інформаційна 
грамотність та грамотність в роботі з даними, комунікація та 
співпраця, вміння створювати цифровий контент (включаючи 
програмування), безпека (включаючи цифрове благополуччя 
та компетентності, пов'язані з кібербезпекою) та вміння 
розв'язувати проблеми [50]. 

О. Спірін,  2009 
 

«…інформаційно-комунікаційно-технологічна 
компетентність, або ІКТ-компетентність – це підтверджена 
здатність особистості використовувати на практиці 
інформаційно-комунікаційні технології для задоволення 
власних індивідуальних потреб і розв’язування суспільно-
значущих, зокрема професійних, задач у певній предметній 
галузі [188]. 

Н. Морзе, 
О. Базелюк, 
І. Воротникова, 
Н. Дементієвська, 
О. Захар, 
Т. Нанаєва, 
О. Пасічник, 
Л. Чернікова, 
2019 
 
 

«Цифрова компетентність педагогічного працівника – це 
складне динамічне цілісне інтегративне утворення 
особистості, яке є його багаторівневою професійно 
особистісною характеристикою в сфері цифрових технологій 
і досвіду їхнього використання, що обумовлене з одного боку 
потребами та вимогами цифрового суспільства, а з іншого 
появою цифрового освітнього простору, який змінює освітню 
(навчально-виховну) взаємодію всіх її учасників, 
характеризується широким залученням мережі Інтернет, 
цифрових систем зберігання та первинної систематизації 
даних, а також автоматизованих цифрових аналітичних 
систем (на основі нейромереж та штучного інтелекту), що 
дозволяє ефективніше здійснювати професійну діяльність та 
водночас вимагає (можливо - стимулює або потребує) 
постійного професійного саморозвитку» [91, с. 7]. 

О. Подліняєва, 
2017 

«Інформаційно-цифрова компетентність вчителя є 
багатофункціональною і може застосовуватись у 
різноманітних життєвих сферах, вона трансверсальна 
(забезпечує «трансфер навчання», тобто перенесення набутих 
знань, навичок і мета-когнітивних здібностей особистості на 
вирішення ситуацій реального життя). Формування 
трансверсальних компетентностей також сприяє розвитку 
предметних компетентностей та орієнтує на навчання 
впродовж життя» [127, с. 75].   

С. Прохорова, 
2015  

Цифрова компетентність – це «…здатність вчителя ефективно 
та результативно використовувати ІКТ у своїй педагогічній 
діяльності та для свого професійного розвитку» [152, с. 115]; 
знання, уміння, технічні навички роботи з інформаційно-
цифровими технологіями, здатність застосовувати ці навички 
та наявні ресурси в освітньому процесі; критично оцінювати 
ресурси, зважаючи на соціальні та естетичні аспекти їх 
використання [152] 
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Продовження табл. 1.2 

П. Грабовський, 

2016 

Інформаційна компетентність – «…здатність і 

готовність на основі динамічної комбінації знань, 

умінь і практичних навичок використовувати 

інформаційні технології для підтримки професійної 

діяльності з навчання учнів шкільного предмета» [34, 

с. 33]. 
А. Гуржій, 

О. Овчарук, 

2013 

Інформаційно-комунікаційна компетентність –  

«…доведена здатність працювати індивідуально або 

колективно, використовуючи інструменти, ресурси, 

процеси та системи, які відповідають за доступ та 

оцінювання інформації, отриманої через будь-які медіа 

ресурси, й використовувати таку інформацію для 

розв’язання проблем, спілкування, створення 

інформованих рішень, продуктів і систем, а також для 

отримання нових знань» [40, с. 39] 

А. Дрокіна, 2020 Інформаційна компетентність – «…системна якість 

особистості, що відображає теоретичну та практичну 

здатність майбутнього вчителя початкової школи до 

використання ІКТ у процесі реалізації методик навчання 

здобувачів першого рівня повної загальної середньої 

освіти, здійснення самоосвітньої діяльності» [47, с. 2]. 

Л. Ілійчук, 2019 Інформаційно-комунікаційна компетентність трактується 

як готовність до розвитку, поглиблення та оновлення змісту 

навчання в початковій школі, зміни методів, форм і засобів 

навчання в умовах інформатизації освіти  та діяльності в 

умовах динамічно-мінливого ІКТ-насиченого освітнього 

середовища [59]. 

Л. Петрова, 2018 Інформаційно-цифрова компетентність – особистісна 

якість, що характеризується впевненим застосуванням 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій для 

пошуку, обробки, використання інформації у роботі та 

особистому спілкуванні та відображає інформаційну 

грамотність, вміння швидко шукати необхідну інформацію, 

використовувати програмні продукти, медіа-технології, 

знати основи програмування та безпеки в Інтернеті [122, с. 

69] 

Н. Сороко, 2012 Інформаційно-комунікаційна компетентність –  

«…здатність автономно та відповідально застосовувати 

набуті майбутніми учителями теоретичні та фактологічні 

знання, вміння та навички в галузі ІКТ для розв’язання 

суспільно значущих завдань, зокрема професійних… та 

задоволення власних потреб» [181, с. 6] 
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Продовження табл. 1.2 

A. Ferrari, 2011 Цифрова компетентність – «…набір знань, умінь, ставлень 

(включаючи здатності, стратегії, цінності та обізнаність), 

що необхідні для використання інформаційно-

комунікаційних технологій та цифрових медіа з метою 

виконання завдань; вирішення проблем; спілкування; 

управління інформацією; співробітництва; створення і 

поширення змісту; та побудови знання ефективно, 

результативно, відповідно, критично, творчо, самостійно, 

гнучко, етично, рефлексивно для роботи, відпочинку, 

спільної діяльності, навчання, спілкування, задоволення 

споживчих потреб та забезпечення можливостей для 

реалізації прав» [26, с. 9], [240]. 

Lee Watanabe 

Crockett, 2018 

Цифрову компетентність розглядає як розуміння переваг та 

небезпек використання технологій для учнів; знання і 

розуміння різних культур; усвідомлення важливості і 

потреб місцевого, локального та глобального середовищ; 

здатність до моделювання морально-етичної поведінки 

користувача глобальних мереж, яка сприяє здійсненню win- 

win комунікації у безпечних онлайн і офлайн середовищах; 

досвід роботи з широким спектром засобів інформаційно-

комунікаційного напрямку; адаптивність і творчість; 

здатність і готовність навчатися впродовж життя [271] 
 

Таблицю можна було б продовжувати складати далі, проте з наведених 

визначень можна виділити спільні підходи до формулювання поняття ІЦ-

компетентності.  

Спираючись на результати дослідження, висвітлених у наших 

публікаціях [163, 166], а також на основі аналізу, розглянутих трактувань 

(табл. 1.2), робимо висновок, що інформаційно-цифрова компетентність 

майбутнього вчителя початкових класів характеризується: розумінням і 

знаннями суті ІЦТ, можливостями їх використання в особистому та 

соціальному житті; поєднанням знань та вмінь використовувати цифрові 

технології для організації освітнього процесу початкової школи; 

усвідомленням відповідальності за використання інформації; уміннями 

знаходити, збирати та опрацьовувати різноманітну інформацію за допомогою 

цифрових технологій, використовувати її відповідно до реального та 
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віртуального середовищ; розумінням й усвідомленням значення ІЦТ для 

навчання упродовж життя.  

Розглядаючи трактування ІЦ-компетентності, не можна обійти увагою 

фундаментальну її передумову – цифрову грамотність. У відповідності до 

міжнародних рамкових законів, у сучасних умовах інформатизації освіти 

особливої актуальності набуває цифрова грамотність учителів, яка охоплює 

знання, навички та уміння для ефективного використання цифрових 

технологій у освітньому процесі та повсякденному житті [232, 269].  

Н. Jenkins та ін. [244] вважають, що «…цифрова грамотність залежить 

від сформованості трьох типів навичок: навички взаємодії з комп’ютером та 

будь-якими іншими пристроями (hardwareskills), з допомогою яких можна 

вийти в мережу або створювати цифрові артефакти; навички взаємодії з 

програмним забезпеченням (software skills), що забезпечують можливості 

роботи з контентом;  універсальні навички роботи з цифровими технологіями 

(meta skills), зокрема конструювання, розроблення цифрового онлайн чи 

офлайн середовища» [26, с. 6]. 

Дослідники Л. Гаврілова, Я. Топольник цифрову грамотність 

характеризують комплексом складників: «…комп’ютерна грамотність 

(computer literacy) як ефективне використання електронних пристроїв та 

програмного забезпечення; інформаційна грамотність (information literacy) – 

навички самостійного пошуку, аналізу, критичного осмислення 

інформаційних даних; компетентне користування соціальними медіа 

(socialmedia literacy); використання мережевих технологій (network literacy) з 

розумінням основ мережевої безпеки і стандартів нетикету» [26, с. 6]. 

Отже, цифрова грамотність у науковій літературі розглядається як 

основа якісного використання людиною цифрових ресурсів. Водночас, 

цифрова грамотність є складником значно ширшого і більш загального 

поняття «цифрова компетентність». 

На основі порівняльного аналізу змісту, який дослідники вкладають у 

трактування ІЦК та враховуючи базове визначення компетентності:  
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«компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або 

подальшу навчальну діяльність» [145, ст.1], інформаційно-цифрову 

компетентність вчителя початкових класів тлумачимо як динамічну 

комбінацію знань, умінь, способів мислення, поглядів, цінностей, що 

визначають його цифрову грамотність і здатність використовувати 

інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі початкової школи. 

З метою обґрунтування компонентного складу інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів нами розглянуто 

структурування інформаційно-цифрової компетентності у психологічних і 

педагогічних наукових пошуках. В. Биков, О. Спірін та О. Овчарук 

виокремлюють такі три складники інформаційно-цифрової компетентності: 

мотиваційно-ціннісний (професійно-особистісне самовизначення майбутніх 

учителів щодо використання ІЦТ у сучасній початковій школі), когнітивно-

операційний (міра володіння ІЦТ та науково-методичними основами їхнього 

використання в освітньому процесі), рефлексивно-проєктувальний (здібності 

та здатність оцінювати свій рівень і проєктувати умови його 

підвищення) [115]. 

Г. Генсерук виокремлює «стандарти цифрової компетентності за 

європейською мережею EUROPASS» [27, с. 12], які включають управління 

інформацією, співробітництво, комунікацію, контент та знання, етику та 

відповідальність, оцінювання та вирішення проблем, технічні операції [27]. 

Розглядаючи інформаційно-цифрову компетентність, Ю. Запорожцева у 

її структурі виокремлює такі компоненти: «інформаційна компонента 

(здатність ефективної роботи з інформацією у всіх формах її представлення); 

комп’ютерна або комп’ютерно-технологічна компонента (що визначає уміння 

та навички роботи з сучасними комп’ютерними засобами та програмним 

забезпеченням); компонента застосовності (яка визначає здатність 
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застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних технологій до 

роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач)» [52, с. 80]. 

K. Ala-Mutka [251] виділяє такі складники цифрової компетентності: 

«інструментальні вміння та знання (instrumental skills and knowledge), а саме 

технічні уміння роботи з цифровими пристроями, а також знання і вміння 

безпечного використання медіа-середовищ; просунуті (поглиблені) уміння та 

знання (advanced skills and knowledge), що передбачають ефективну взаємодію 

та комунікацію, управління інформацією, навчання в мережі, участь у 

цифровій діяльності; ставлення (attitudes), зокрема розуміння й прийняття 

міжкультурної взаємодії, критичне ставлення до якості інформації, відкритість 

до цифрової творчості й навчання з використанням цифрових інструментів, 

розуміння й урахування проблем інтернетбезпеки, дотримання етики 

цифрового середовища» [26, с. 8].  

Узагальнивши погляди дослідників на компонентний склад ІЦК, у 

структурі інформаційно-цифрової компетентності учителів початкових класів 

виокремлюємо три взаємопов’язані складники: когнітивний, операційно-

діяльнісний, ціннісний (рис. 1.1): 

 

Рис. 1.1. Структурні складники інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 

учителів початкових класів 

Окреслюючи основні характеристики структурних складників 

інформаційно-цифрової компетентності майбутнього учителя початкових 

класів, ми звернулися до Європейської рамки цифрової компетентності для 

Складники

інформаційно-
цифрової 

компетентності

когнітивний

операційно-
діяльнісний

ціннісний
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освітян (DigCompEdu, 2017) [265], де схарактеризовано форми та методи 

розвитку цифрової компетентності учасників освітнього процесу, а також 

засади створення цифрового навчального середовища в закладі освіти. Рамка 

орієнтована на вчителів та викладачів усіх рівнів освіти. DigCompEdu 

виокремлює три сфери, важливі для визначення цифрової компетентності 

вчителя: професійна компетентність вчителя; педагогічна компетентність 

вчителя; компетентності учня. У цих сферах визначено 6 основних областей: 

« професійна залученість (використання цифрових технологій для 

спілкування, співпраці та професійного розвитку);  

 цифрові ресурси (пошук, створення та поширення цифрових ресурсів);  

 навчання та викладання (керування та організація використання 

цифрових технологій у викладанні і навчанні);  

 оцінювання (використання цифрових технологій та стратегій для 

вдосконалення оцінювання);  

 розширення можливостей учнів (використання цифрових технологій для 

вдосконалення інклюзії, персоналізації та активного залучення учнів);  

 сприяння цифровій компетентності здобувачів освіти (забезпечення 

можливостей креативного та відповідального використання цифрових 

технологій для роботи з інформацією, комунікації, створення контенту, 

добробуту та розв'язування проблем)» [60, с. 4]. 

Зазначене враховано для опису змісту складників інформаційно-

цифрової компетентності майбутнього вчителя початкових класів. 

Когнітивний складник досліджуваної компетентності характеризується 

сукупністю загальних і спеціальних знань про інформаційно-цифрові 

технології, цифрові дані, цифрові засоби, цифровий контент, комунікацію та 

співпрацю, безпеку, а також методики їх використання у освітньому процесі 

початкової школи.  

До операційно-діяльнісного складника відносимо вміння:  працювати з 

цифровими інструментами; застосовувати цифрові технології для пошуку, 
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опрацювання, використання, поширення або створення відомостей та 

інформаційних даних; створювати цифровий контент; використовувати 

дидактичні можливості інформаційно-цифрових технологій та цифрових 

освітніх ресурсів у освітньому процесі початкової школи. 

Ціннісний складник інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 

учителів початкових класів окреслює усвідомленням ролі інформаційно-

цифрових технологій у професійному розвитку вчителя; ставленням до 

цифрових технологій як чинника результативного навчання молодших 

школярів; прийняттям  цифрових технологій як засобу комунікації, співпраці, 

творчості та інноваційності; прагненням підвищувати рівень власних 

можливостей використовувати ІЦТ в освітньому процесі початкової 

школи [163]. 

Формування будь-чого відбувається пролонговано у часі і це дозволяє 

відстежувати його розвиток на кожному з етапів та виявляти досягнутий 

рівень. У дослідженні розвиток інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів розглядаємо на трьох рівнях базовому, 

середньому, високому. Зазначений вибір було зроблено  після  вивчення, 

запропонованих О. Спіріним, рівнів розвитку інформаційно-цифрової 

компетентності. Вчений виокремлює шість рівнів. 

«І рівень, початковий. Продемонструвати елементарне розуміння суті та 

історії розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, що 

використовуються у певній предметній галузі. Охарактеризувати основні 

професійні задачі, розв’язування яких доцільно здійснювати з використанням 

ІКТ, та відповідні професійні вміння. У загальному вигляді описати основні 

підходи до розв’язування таких задач з використанням ІКТ» [188, с. 9].  

Окремо виділимо другий, третій та четвертий рівні, які найбільш точно 

відображають сформованість ІЦ компетентності майбутніх бакалаврів 

початкової освіти: 

«ІІ рівень, мінімально-базовий. Відтворити основні положення теорій 

інформаційно-комунікаційних технологій, що використовуються в певній 
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предметній галузі (основні означення, теореми, об’єкти та їх властивості 

тощо), описати принципи та поняття, що лежать в основі конкретної ІКТ, та її 

функціональні характеристики. Продемонструвати розуміння таких теорій та 

можливостей ІКТ через застосування відповідних знань і вмінь 

до розв’язування широкого кола елементарних професійних задач; 

ІІІ рівень, базовий. Подавати освоєні знання з ІКТ у певній предметній 

галузі логічно й послідовно. Самостійно знаходити, аналізувати та тлумачити 

відомості з інформаційно-комунікаційних технологій в контексті предметної 

галузі. Правильно добирати і використовувати ІКТ для розв’язування 

основних професійних задач; 

ІV рівень, підвищений (розширення базових компетентностей). 

Розуміти й використовувати методи критичного аналізу та розвитку теорій 

інформаційно-комунікаційних технологій. Аналізувати та розуміти 

результати експериментальних методів перевірки наукових теорій. Розробити 

зрозумілий, чіткий підхід до опанування обширної бази знань. Критично 

розглядати, узагальнювати й розширювати систематизований та послідовний 

обсяг знань. Уміти розв’язувати професійні задачі підвищеної складності з 

використанням ІКТ, удосконалювати інформаційно-комунікаційні технології 

для розв’язування основних професійних задач, зокрема бути здатним 

проектувати, конструювати й вносити інновації до елементів наявних ІКТ» 

[188, с. 9]. 

Цікавими для дослідження інформаційно-цифрової компетентності 

педагогічних працівників є поглиблений та дослідницький рівні за 

О. Спіриним: 

«V рівень, поглиблений. Володіти предметною галуззю інформаційно-

комунікаційних технологій на поглибленому рівні – знати новітні теорії та їх 

інтерпретації. Критично відслідковувати, осмислювати розвиток теорії й 

практики, зокрема критично оцінювати нові ідеї та доведення з різних джерел. 

Використовувати ряд спеціалізованих навичок і оцінювати різноманітні 

повідомлення для того, щоб змогти спланувати стратегію дослідження. Бути 
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здатним в галузі ІКТ розв’язувати нестандартні, інноваційні професійні задачі 

теоретичного й практичного характеру, зокрема з моделювання, проектування, 

розробки, впровадження, налагодження елементів нових інформаційно-

комунікаційних технологій. 

VI рівень, дослідницький. Засвоїти та демонструвати повне володіння 

предметною галуззю інформаційно-комунікаційних технологій. Володіти 

новітніми методами незалежного дослідження та пояснювати його результати 

на просунутому рівні. Зробити оригінальний вклад в розвиток ІКТ, 

демонструючи володіння методологією і вміння вести критичний діалог з 

колегами. Бути здатним розв’язувати інноваційні професійні задачі 

теоретичного й практичного характеру в галузі ІКТ, зокрема з моделювання, 

проектування, розробки, впровадження, налагодження нових інформаційно-

комунікаційних технологій та управління ними» [188, с. 9]. 

Оскільки у педагогічному експерименті брали участь здобувачі 

освітнього ступеня бакалавра, які здобули освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), то  початковий 

рівень ІЦ-компетентності у них уже сформований. Поглиблений та 

дослідницький рівні не розглядаємо, оскільки здатності до розв’язання завдань 

дослідницького або інноваційного характеру набуваються здобувачами освіти 

на другому (магістерському) рівні [189, ст. 5]. 

Орієнтуючись на визначені О. Спіріним рівні сформованості 

інформаційно-цифрової компетентності, а також спираючись на Європейську  

рамку цифрової компетентності для громадян [234], Рамку цифрової 

компетентності для громадян України [154], у дослідженні розглядаємо три 

рівні інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових 

класів: базовий, середній, високий. 

Схарактеризуємо критерії та показники ІЦ-компетентності майбутніх 

учителів початкових класів за рівнями сформованості досліджуваного 

феномену.  
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У науковій літературі критерій (від грец. criterion – засіб для визначення) 

розглядається як ознака досліджуваного об’єкта, що допомагає здійснити його 

оцінку [81]; ознаки, згідно з якими здійснюється оцінка і визначається 

класифікація чого-небудь. Усі критерії мають низку показників, необхідних 

для характеристики діагностованого явища. Показник – це вимірювальна 

характеристика певного аспекту «ключової» ознаки досліджуваного об’єкта, 

яка дає кількісну, якісну інформацію щодо властивостей цього об’єкта [74]. 

Здійснений аналіз підходів щодо розробки критеріїв та показників 

інформаційно-цифрової компетентності уможливив розробку сукупності 

критеріїв і показників формування інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів (табл. 1.3.):  

Таблиця 1.3. 

Критерії та показники оцінювання ІЦ-компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів 

Складники 

ІЦК 

Критерії Показники 

Когнітивний Рівень засвоєння 

знань з дисциплін 

інформаційно-

цифрової підготовки 

П.1. Знання: основ роботи з 

цифровими даними; способів 

створення цифрового контенту; 

дидактичних можливостей 

інформаційно-цифрових технологій в 

освітньому процесі початкової школи, 

методики використання ІЦТ в 

початковій школі; основ комунікації 

та взаємодії в цифровому середовищі; 

безпеки в цифровому середовищі. 

Операційно-

діяльнісний 

Рівень практичних 

умінь з використання 

інформаційно-

цифрових технологій 

у навчальній та 

професійній 

діяльності 

П.2. Вміння: використовувати 

цифрові засоби для пошуку, 

опрацювання, використання, 

поширення або створення відомостей 

та інформаційних даних;  створювати 

цифровий контент; реалізувати 

дидактичні можливості 

інформаційно-цифрових технологій 

та цифрових освітніх ресурсів в 

освітньому процесі початкової школи. 
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Продовження табл. 1.3. 

Ціннісний Цінності 

педагогічної 

діяльності із 

використанням ІЦТ. 

Прагнення до 

розвитку ІЦК 

 

П.3. Усвідомлення ролі 

інформаційно-цифрових технологій 

для власного професійного розвитку; 

потреба у застосуванні інформаційно-

цифрових технологій для покращення 

результативності навчання молодших 

школярів; прагнення підвищувати 

рівень власних можливостей 

використовувати ІЦТ в освітньому 

процесі початкової школи. 
 

Результати, виявлені за допомогою зазначених критеріїв і показників, 

відносимо до одного із трьох рівнів сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4. 

Характеристика рівнів сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів  

Рівні 

Базовий Середній Високий 

Когнітивний складник 
Знання й розуміння основних 
положень описаних в П.1. 
Відповіді на питання 
правильні, але недостатньо 
осмислені. Здатність 
аналізувати, порівнювати, 
узагальнювати та робити 
висновки з допомогою 
викладача. Вміння 
застосовувати знання під час 
виконання завдань за зразком. 

Володіння знаннями 
описаними в П.1, 
уміння аналізувати і 
систематизувати 
інформацію, 
використовувати 
загальновідомі 
положення з 
власною 
аргументацією. 

Глибокі знання в обсязі та 
в межах вимог П.1, Уміння 
самостійно аналізувати, 
оцінювати, узагальнювати 
опанований матеріал, 
самостійно користуватися 
джерелами інформації, 
приймати рішення. 

Операційно-діяльнісний 

Виконання за зразком 

простих завдань з 

використанням цифрових 

засобів (П.2); вміння 

створювати та редагувати 

цифровий контент з 

допомогою викладача; 

володіння окремими 

вміннями щодо організації 

освітнього процесу в  

Самостійне 

виконання 

передбачених в П.2 

завдань; 

володіння вміннями 

щодо організації 

освітнього процесу 

в початковій школі 

з використанням 

ІЦТ в стандартних і  

Вільне володіння 

вміннями, описаними в 

П.2.; володіння 

комплексом вмінь 

організації освітнього 

процесу в початковій 

школі на основі засобів 

ІЦТ в нестандартних 

ситуаціях; 
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Продовження табл. 1.4. 

початковій школі на основі 

засобів ІЦТ, їхнє 

використання в стандартних 

ситуаціях під постійним 

керівництвом викладача; 

цифрова, грамотність 

носить репродуктивний 

характер. 

в окремих 

нестандартних 

ситуаціях;  

цифрова 

грамотність 

характеризується 

стійкістю вияву. 

Систематичний вияв 

цифрової грамотності на 

педагогічній практиці;  

домінування повної 

самостійності й  

ініціативності в освоєнні і 

впровадженні в шкільну 

практику нових ІЦТ 

згідно з сучасними 

тенденціями розвитку 

інформаційного 

суспільства. 

Ціннісний складник 

Недостатнє розуміння 

визначальної ролі ІЦТ у 

сучасній системі початкової 

освіти (П.3); недостатньо 

виражена потреба у 

застосуванні нових ІЦТ у 

педагогічній діяльності в 

інформаційному 

середовищі; безсистемний 

вияв зацікавленості 

можливостями використанні 

ІЦТ в освітньому процесі 

початкової школи. 

Виявлення 

усвідомленого 

розуміння 

визначальної ролі 

ІЦТ у сучасній 

системі початкової 

освіти та потреба в 

застосуванні ІЦТ в 

освітньому процесі 

початкової школи 

(П.3); виявлення 

стійкої активності у 

професійно-

особистісному 

розвитку щодо 

педагогічної 

діяльності в 

інформаційному 

середовищі. 

Виявлення усвідомленого 

розуміння визначальної 

ролі ІЦТ у сучасній 

системі початкової 

освіти, яке носить стійкий 

характер; систематичний 

вияв активності у 

застосуванні нових ІЦТ у 

педагогічній діяльності в 

інформаційному 

середовищі; стійке 

прагнення підвищувати 

рівень власних 

можливостей 

використовувати ІЦТ в 

освітньому процесі 

початкової школи. 

 

Наведений критеріально-діагностичний інструментарій був 

використаний у педагогічному експерименті на констатувальному і 

формувальному його етапах з метою визначення рівня сформованості 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів 

як результату інформаційно-цифрової підготовки. 

Відтак, здійснений аналіз підходів науковців до трактування понять 

«інформаційна компетентність», «інформаційно-комунікаційна 
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компетентність», «цифрова компетентність» та ін., дозволяє сформулювати 

визначення інформаційно-цифрової компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів, як динамічної комбінації знань, умінь, способів мислення, 

поглядів, цінностей, що визначають його цифрову грамотність і здатність 

використовувати інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі 

початкової школи. Структурними компонентами, досліджуваної 

компетентності є когнітивний, операційно-діяльнісний, ціннісний складники. 

Кожен з них може перебувати на одному з рівнів сформованості – високому, 

середньому, базовому, які можна виявити за допомогою сукупності критеріїв 

та показників. 

 

Висновки до першого розділу 

У першому розділі дослідження охарактеризовано теоретичний та 

методичний аспекти інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів. Аналіз психологічної, педагогічної, методичної літератури, 

вивчення нормативних документів дозволяє зробити наступні висновки. 

Інформаційно-цифрова підготовка здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю «Початкова освіта» – це динамічний 

процес професійного становлення здобувача вищої освіти з використанням 

системи науково-методичних і педагогічних заходів, що в сукупності 

забезпечують: засвоєння знань про цифрові пристрої, прикладне програмне 

забезпечення, способи створення цифрового контенту, комунікацію та 

взаємодію, безпеку в цифровому середовищі, методику застосування ІЦТ в 

освітньому процесі початкової школи; розвиток умінь взаємодіяти з 

цифровими пристроями та прикладним програмним забезпеченням, цифрової 

комунікації, створювати цифровий освітній контент, застосовувати 

дидактичні можливості ІЦТ в освітньому процесі початкової школи; 

усвідомлення цінності інформаційно-цифрових технологій у професійному 

розвитку вчителя, їх впливу на результативність навчання учнів початкових 

класів.  
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Цей процес залежить від багатьох факторів. По-перше, під впливом 

цифровізації освіти змінюються професійні завдання і функції майбутніх 

учителів початкових класів, актуалізується необхідність здійснення 

цілеспрямованої підготовки вчителя-професіонала, підготовленого до 

вирішення педагогічних завдань в умовах цифровізації початкової освіти. 

Серед актуальних завдань виокремлено й обґрунтовано завдання щодо вибору, 

аналізу та ефективного використання інформаційно-цифрових технологій, а 

також створення власних цифрових освітніх ресурсів.  

По-друге, зростає роль інформаційно-цифрових технологій у 

професійній діяльності майбутніх учителів початкових класів, які виступають 

важливим інструментом у підготовці до уроку, створенні електронних 

словників, дидактичних матеріалів, інтерактивних енциклопедій, медіа-

віконечок у підручниках тощо; дозволяють здійснювати швидкий пошук і 

доступ до необхідної інформації (аудіо-, відео-, графічної інформації, 

забезпечення доступу до неї і комплексне відображення інформації в різних 

формах); забезпечують візуалізацію досліджуваних об’єктів або складних 

явищ і процесів; дозволяють організувати різноманітні форми діяльності учнів 

щодо самостійного отримання і надання інформації; забезпечують управління 

індивідуальним процесом засвоєння знань. 

По-третє, в контексті реформування початкової освіти на засадах 

упровадження Концепції «Нової української школи» виникає необхідність 

створення цифрового освітнього середовища закладу освіти. Відтак 

інформаційно-цифрова підготовка майбутніх учителів початкових класів має 

бути спрямована на формування у них здатностей створювати цифрове освітнє 

середовище та здійснювати в ньому освітню діяльність.  

Нормативними документами, що врегульовують підготовку майбутніх 

бакалаврів початкової освіти, компетентнісний підхід визначено основним 

чинником її реформування. У цьому контексті інформаційно-цифрову 

компетентність розглядаємо як результат інформаційно-цифрової підготовки, 

що є важливим у подальшій професійній діяльності майбутнього вчителя 
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початкових класів. Отже, інформаційно-цифрову компетентність майбутнього 

вчителя початкових класів трактуємо як динамічну комбінацію знань, умінь, 

навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, що є особистісною якістю, 

яка визначає його цифрову грамотність і здатність використовувати 

інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі початкової школи. 

Вітчизняні та зарубіжні наукові погляди на вимоги до формування 

цифрової компетентності  майбутніх педагогічних працівників стали основою 

для визначення складників та критеріїв інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів. Розроблені нами 

критерії діагностики рівнів сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів логічно співставлені зі 

складниками інформаційно-цифрової компетентності таким чином: 

когнітивний (знання про способи передавання, пошук, перетворення, 

використання інформації; знання видів й можливостей ІЦТ; розуміння 

дидактичного потенціалу використання ІЦТ у роботі з учнями початкової 

школи); операційно-діяльнісний (сформованість умінь ефективно 

використовувати цифрові технології в освітньому процесі початкової школи; 

умінь використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні 

(цифрові) освітні ресурси); ціннісний (усвідомлення власних потреб для 

розвитку цифрової компетентності і необхідності пошуку джерел навчання та 

ресурсів для розвитку цифрової компетентності).  

Описані у першому розділі дисертації результати дослідження 

опубліковано автором у роботах [155, 156, 162, 165, 225]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

 

2.1. Загальна методика проведення дослідження  

Організація педагогічного дослідження модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів здійснювалася із 

дотриманням основних вимог та підходів, висвітлених у наукових працях 

С. Гончаренка [31], В. Майборода, Ю. Скиба, О. Ярошенко [199], С. Сисоєвої 

[172] та ін..  

Розробляючи загальну методику педагогічного дослідження, ми 

визначили, насамперед, категоріальний апарат дослідження: сформулювали 

виявлені суперечності, тему; об'єкт, предмет, гіпотезу, мету і завдання 

дослідження, обрали комплекс методів дослідження. 

Для досягнення мети і реалізації завдань дослідження застосовувалися 

такі методи дослідження:  

1) теоретичні – аналіз – для вивчення наукових джерел та нормативно-

правових документів з досліджуваної проблеми, з’ясування практичного стану 

підготовки бакалаврів початкової освіти, уточнення сутності базових понять 

та визначення структури інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 

учителів початкових класів; вивчення нормативно-правової документації 

щодо інформаційно-цифрової підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта»; 

узагальнення та систематизація – для обґрунтування критеріїв, показників та 

рівнів сформованості інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 

учителів початкових класів; синтез та конкретизація – для обґрунтування 

комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому 

процесі як способу модернізації інформаційно-цифрової підготовки  

майбутніх учителів початкових класів;  
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2) емпіричні: діагностичні – анкетування, бесіди, тестування, 

презентація творчого проєкту; обсерваційні – педагогічні спостереження, 

самоспостереження, самооцінка; педагогічний експеримент (констатувальний 

і формувальний етапи) – з метою перевірки результативності впливу чинників 

та навчально-методичного супроводу модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів на формування їх 

інформаційно-цифрової компетентності як результату використання 

комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому 

процесі; якісний і кількісний аналіз результатів педагогічного дослідження; 

3) математичної статистики – критерій Манна-Уітні – для доведення 

однорідності сформованих груп, критерій Фішера (F-критерій) та критерій χ2 – 

для перевірки достовірності результатів формувального етапу педагогічного 

експерименту.  

Педагогічне дослідження проводили поетапно у такій послідовності: 

 аналіз стану досліджуваної проблеми (за літературними джерелами і 

вивчення практики інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів; 

 аналіз нормативно правових документів (Закони України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», стандарти, стратегії, положення, концепції, декларації, 

рамки, освітні програми, навчальні плани); 

 опрацювання й уточнення термінологічного апарату дослідження, зокрема, 

визначення сутності понять «інформаційно-цифрових технологій», 

«інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових 

класів»; 

 обґрунтування суті й основних складників інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів; 

 визначення критеріїв, показників, рівнів сформованості інформаційно-

цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів; 
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 обґрунтування чинників та складників цифрового освітнього середовища 

що забезпечують модернізацію інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів на засадах комплексного підходу до 

реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі; розроблення 

для цього відповідного навчально-методичного супроводу;  

 визначення практичного стану інформаційно-цифрової підготовки та 

сформованості досліджуваної компетентності у майбутніх учителів 

початкових класів; 

 організація і проведення педагогічного експерименту, що складався із 

констатувального й формувального етапів; 

 аналіз та інтерпретація одержаних результатів дослідження, 

формулювання висновків та методичних рекомендацій; 

 укладання методичних рекомендацій з модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів на основі 

комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ; 

 оформлення рукопису дисертації. 

Вищевказану послідовність виконання науково-педагогічного 

дослідження схематично можна згрупувати в три етапи наукового пошуку 

(рис.2.1). 

 

Рис. 2.1. Етапи педагогічного дослідження 

Теоретико-методологічний етап педагогічного дослідження дозволив 

визначити теоретико-методологічні принципи, на яких базується дослідження. 

Теоретико -
метолологічний

(2017-2018 н.р.)

Експериментальний 

• Констатувальний етап 
педагогічного 
ксперименту 
(2018 р.)

• Формувальний етап 
педагогічного 
експерименту 
(2018-2019 н.р.; 
2019-2020н.р.)

Аналітико-
узагальнюваль-

ний 
(2020-2021 н.р.)
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Ними стали принципи: детермінізму, об’єктивності, єдності теорії і практики, 

єдності історичного і логічного розвитку, вивчення явищ у взаємозв’язку. 

Спираючись на наявні в науковій літературі тлумачення понять 

«інформаційно-цифрова підготовка майбутнього вчителя початкових класів» 

та «інформаційно-цифрова компетентність» були уточнені базові поняття 

дослідження (цифрова грамотність, інформаційно-цифрові технології, 

цифрове освітнє середовище, цифровий освітній ресурс, дистанційні 

технології навчання). Також, розроблено структуру інформаційно-цифрової 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів та здійснено аналіз 

складників цієї компетентності. Для визначення стану та динаміки 

сформованості інформаційно-цифрової компетентності розроблено 

критеріально-діагностичний апарат дослідження.  

Для обґрунтування способу модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів, були встановлені її 

чинники: випереджувальний характер, інформаційна діяльність та 

інформаційна взаємодії з використанням ІЦТ, модульність, варіативність, 

прикладна спрямованість підготовки, участь в організації мережевих 

професійних співтовариств вчителів початкових класів, електронна та 

дистанційна підтримка освітнього процесу, цифрове освітнє середовище. 

Базуючись на аналізі підготовки майбутнього вчителя початкових класів 

у педагогічних закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку бакалаврів 

початкової освіти, ми встановили зміст, способи та засоби організації 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів, 

домінуючі форми організації освітнього процесу та види навчальних занять. 

Одержані результати вказували на необхідність модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів у зв’язку з 

необхідністю забезпечення закладів початкової освіти компетентними 

вчителями, здатними організовувати освітній процес з використанням 

інформаційно-цифрових технологій. З цією метою як один з варіантів обрано 

комплексний підхід до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому 
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процесі. Пояснимо свій вибір. По-перше, підхід – це  «…більш методологічне 

утворення. В рамках одного підходу може використовуватися ціла сукупність 

методів. Тому поняття «підхід» нерідко вживається в тих ситуаціях, коли 

вихідна методологічна ідея може бути реалізована різноманітними методами» 

[205, с. 58]. По-друге, хоча у закладах вищої освіти нині використовують 

доволі різноманітні  форми організації освітнього процесу та види навчальних 

занять, вони розрізнені й не підпорядковані спільній меті – формуванню 

інформаційно-цифрової компетентності. Підпорядкувати їх спільній меті 

можна застосувавши комплексний підхід, але за умови розроблення сценаріїв 

освітніх заходів та способів їх імплементації у навчальні заняття, самостійну 

роботу, практичну підготовку і контрольні заходи, наявності належного 

цифрового освітнього середовища. 

У межах дослідження цифрове освітнє середовище розглядаємо як таке, 

в якому дидактичні цілі та співпраця учасників освітнього процесу 

досягаються через застосування цифрових засобів навчання, інформаційно-

цифрових технологій та хмарних сервісів, що сприяють формуванню 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових 

класів.  

Навчальні ресурси та методичний супровід інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів розроблено та обґрунтовано 

як сукупність нормативних, навчальних, методичних матеріалів, 

представлених у паперовій або електронній формах, а також педагогічних 

технологій та цифрових засобів. 

Результати теоретико-методологічного етапу дослідження описані у 

підрозділах 1.1, 1.2, 1.3 та 1.4 рукопису дисертації.  

Другий етап дослідження виділено як експериментальний. Він слугував 

експериментальній перевірці дієвості комплексного підходу до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі як способу модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

Необхідність цього етапу пояснюємо тим, що педагогічний експеримент є 
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метод наукового пізнання, який полягає в цілеспрямованому вивченні будь-

якого явища реальності в контрольованих і керованих умовах. Експеримент, 

виконуючи функцію критерію істинності наукового пізнання, є основою 

перевірки гіпотез і передбачень теорії [118]. 

У межах констатувального етапу педагогічного експерименту вивчено 

відповідну документацію, освітні і навчальні програми, сценарії занять, 

організацію педагогічної практики й самостійної роботи у коледжах, 

проведено бесіди з викладачами, тестування й анкетування  здобувачів вищої 

освіти. 

Проведене комплексне опитування студентів дозволило вивчити 

практичний стан  інформаційно-цифрової компетентності та визначити рівні її 

сформованості у майбутніх учителів початкових класів, з’ясувати сильні та 

слабкі аспекти процесу інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

учителів початкових класів, щоб врахувати їх у подальшій експериментальній 

роботі. 

Результати стану сформованості ІЦ-компетентності у майбутніх 

учителів початкових класів продемонстрували необхідність розроблення та 

теоретичного обґрунтування навчально-методичного забезпечення 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх фахівців. З цією метою 

розроблено курс «Сучасні інформаційно-цифрові технології в освітньому 

процесі початкової школи», який складає навчально-методичний контент. 

Методичну підтримку студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти також закладено в цифровому 

освітньому середовищі, створеному на основі платформи Google Workspace. 

Також складено перспективний план і запропоновано удосконалений зміст 

педагогічних практик, спрямований на формування практичних умінь і 

навичок студентів організовувати навчання молодших школярів із 

застосуванням інформаційно-цифрових технологій.  

В результаті проведення констатувального етапу педагогічного 

експерименту стало відомо, що інформаційно-цифрова підготовка майбутніх 
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учителів початкових класів не відповідає вимогам сучасної школи  і потребує  

суттєвої модернізації. Тому була сформульована робоча гіпотеза про те, що 

інформаційно-цифрова підготовка майбутніх учителів початкових класів буде 

ефективною за умови її модернізації, в основу якої буде покладено 

комплексний підхід до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому 

процесі і видів навчальних занять, та розроблено змістове і методичне їх 

забезпечення, що базуватиметься на новітніх інформаційно-цифрових 

технологіях навчання. 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту 

відображені у підрозділі 3.1 рукопису дисертації. 

Перевірка висунутої гіпотези потребувала проведення формувального 

етапу педагогічного експерименту. Відповідно до структури інформаційно-

цифрової компетентності наш науковий задум полягав у тому, щоб розвивати 

кожен складник цієї особистісної якості майбутнього учителя початкових 

класів. Також зазначимо, що відповідно до комплексного підходу вибір 

навчально-методичного забезпечення спрямовано на формування усіх 

складників інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців.  

Експериментальне навчання, яке проводилося на формувальному етапі 

педагогічного експерименту, вибудовувалося відповідно з основними 

теоретичними положеннями, викладеними у першому розділі. В межах 

експерименту здійснено модернізацію всіх форм організації освітнього 

процесу. Ключове місце у формуванні інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів посідали дисципліни інформаційно-

цифрової підготовки, зміст яких доповнено інформацією про професійно 

орієнтоване використання ІЦТ в освітньому процесі початкової школи і 

можливості використання мережевих сервісів як педагогічного 

інструментарію.  

У межах вивчення обраних для експериментального дослідження 

дисциплін лекційні заняття урізноманітнено інтерактивною взаємодією зі 

студентами: застосовували проблемне навчання; розширили засоби навчання 



95 

 

використанням інтерактивної дошки, фантомів, кейсів, тестів, відео; 

проводили лекції-презентації, дуальні лекції, лекції-консультації і лекції-прес-

конференції.  

Основна мета вивчення дисциплін полягала в  розвитку інформаційно-

цифрової компетентності студентів в умовах, максимально наближених до 

реального освітнього процесу початкової школи.  

За період формувального етапу педагогічного експерименту майбутні 

учителі пройшли два види практики з довгостроковим залученням в освітній 

процес початкової школи. До завдань практики включено виконання проєктів, 

тематика яких стосувалася розробки електронних навчальних матеріалів для 

учнів початкової школи. 

Результати формувального етапу педагогічного експерименту 

відображені в підрозділі 3.2. 

На аналітико-узагальнюючому етапі дослідження проведено кількісний 

та якісний аналіз отриманих даних та аналіз і перевірку їх статистичної 

значущості. Заключні результати формувального етапу педагогічного 

експерименту були піддані обробці з використанням статистичної оцінки за 

критерієм χ2 та критерієм Фішера. За результатами дослідження складено 12 

таблиць та побудовано 7 гістограм. Заключним на цьому етапі стало 

формулювання загальних висновків та рекомендацій. Результати аналітико-

узагальнювального етапу дослідження відображені у підрозділі 3.2. 

Загалом дослідно-експериментальна робота щодо модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів 

відбувалась у період з 2017 по 2021 роки. Розроблену методику педагогічного 

експерименту перевіряли в умовах реального освітнього процесу 

Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний 

коледж імені Михайла Грушевського», Комунального закладу вищої освіти 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Комунального закладу 

вищої освіти «Луцький педагогічний коледж», Комунального закладу 

«Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка 
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Черкаської обласної ради» та Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії. 

Здобувачі освіти, які вступили на навчання у зазначені заклади освіти 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 013 «Початкова 

освіта» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

(освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра), склали 

вибірку дослідження у кількості 116 осіб (констатувальний етап) 124 особи 

(формувальний етап). Як зазначає С.У. Гончаренко, під час дослідження 

проблем дидактики мінімальна кількість осіб у контрольних і 

експериментальних групах повинна бути не меншою за 60 осіб, з проблем 

виховання до експерименту залучається 30-40 осіб. Перевірка технології 

вивчення теми з певної навчальної дисципліни обмежуються однією 

контрольною і однією експериментальною групою [31].  

Терміни виконання та одержані на кожному з етапів дослідження 

результати представлені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1  

Етапи та результати дослідно-експериментальної роботи 

Назва 

етапу 

Термін 

виконання 
Результат 

Т
ео

р
ет

и
к
о

-

м
ет

о
д

о
л
о

гі
ч

н
и

й
 

2017-2018 

р.р. 

Обґрунтування теоретичних та методологічних 
положень інформаційно-цифрової підготовки 
майбутніх учителів початкових класів. 
Визначення  
Визначення критеріально-діагностичного апарату 
дослідження 

Е
к
сп

ер
и

м
ен

та
л

ь
н

и
й

 

К
о

н
ст

ат
у

в
ал

ь
н

и
й

 

2018 р. 

- Визначення експериментального контингенту, який бере 
участь у дослідженні та етапів і термінів 
експериментальної роботи.  
- Розробка схеми педагогічного експерименту. 
- Діагностика доекспериментальних результатів рівня 
сформованості інформаційно-цифрової компетентності в 
освітньому процесі за всіма критеріями і загальною 
логікою дослідно-експериментальної роботи. 
- Обґрунтування чинників та проектування цифрового 
освітнього середовища модерн , на засадах комплексного 
підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в 
освітньому процесі.  
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Продовження табл. 2.1. 

Ф
о
р
м

у
в
ал

ь
н

и
й

 

2018-2020 р.р 

- Експериментальна перевірка розробленого та 

обґрунтованого у дослідженні  способу модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів. 

- Комплексного підходу до реалізації дидактичного 

потенціалу ІЦТ в освітньому процесі як способу 

модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів. 

- Доведення  впливу експериментальних чинників на 

формування інформаційно-цифрової  компетентності 

майбутніх учителів початкових класів. 

А
н

ал
іт

и
к
о

-

у
за

га
л
ьн

ю
в
ал

ь
н

и
й

 

2020-2021 р.р. 

Кількісний та якісний аналіз результатів дослідження, їх 

інтерпретація; формулювання висновків дослідження. 

Встановлення досягнутого рівня сформованості 

складників інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів. Укладання 

методичних рекомендацій. 

Оформлення результатів дослідно-експериментальної 

роботи у вигляді рукопису дисертації. 

 

Отже, у вище представленій методиці проведеного дослідження 

викладено етапи дослідження, сформульовано гіпотезу, а також описано 

методи, за допомогою яких реалізувались поставлені завдання дослідження 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів.  

 

 

2.2. Комплексний підхід до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ 

в підготовці бакалаврів початкової освіти 

Результати аналізу стану інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

бакалаврів початкової освіти у закладах вищої освіти, що здійснюють 

підготовку бакалаврів початкової освіти, (підрозділи 1.1., 1.3) свідчать про 

необхідність її модернізації. Зазначимо, що модернізація – це удосконалення, 

зміни, які відповідають вимогам сучасності [173]. Необхідність таких змін 

зумовлена низкою потреб.  

По-перше, потреба постійного вдосконалення професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до використання інформаційно- 
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цифрових технологій в освітньому процесі. Ця потреба пов’язана з тим, що 

сучасна початкова школа відчуває гостру необхідність у вчителях початкових 

класів, які є авторитетом для молодших школярів в технічних і технологічних 

питаннях роботи з інформаційними ресурсами (Н. Гібалова [30]), здатних 

ефективно організовувати освітній процес в постійно мінливих інформаційно-

технологічних умовах, готових до формування в учнів початкових класів 

основ цифрової грамотності, які мають намір використовувати ІЦТ як 

інструментарій формування в учнів універсальних навчальних дій. 

По-друге, проведений у підрозділі 1.1 аналіз нормативних і 

законодавчих документів в галузі освіти свідчить про невідповідність сучасної 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів у 

ЗВО вимогам, відображеним в цих документах. Завдання ускладнюється 

зростанням обсягів професійної інформації, що вимагає від вищої професійної 

освіти оновлення її змісту та розробки якісно нових педагогічних технологій, 

що дозволяють забезпечити ефективність освітнього процесу, спрямованого 

на формування інформаційно-цифрової компетентності. 

По-третє, процес модернізації педагогічної освіти, перехід на нові 

освітні стандарти початкової освіти та виклики, пов’язані з Covid-19, 

висувають нові вимоги до інформаційно-цифрової підготовки вчителів 

початкових класів. У Стандарті вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

за спеціальністю 013 Початкова освіта [189] передбачається формування 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів 

у всіх трьох рівнях її вияву: загальнокультурному, загально-професійному та 

професійному. Таким чином, поліфункціональний характер інформаційно-

цифрових технологій відкриває принципові можливості модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів, які 

базуються на новій освітній парадигмі та приводить професійну підготовку 

педагогів у відповідність з сучасними потребами суспільства і початкової 

освіти. 
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По-четверте, процес формування інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів в сучасній освітній 

практиці зорієнтований на використання педагогічних можливостей сучасних 

ІЦТ в межах окремих дисциплін, вже не відповідає сучасним професійним 

потребам підготовки педагогічних працівників для початкової школи, 

оскільки не враховує особливостей майбутньої діяльності в умовах карантину 

та багатопредметного, динамічно мінливого освітнього процесу початкової 

школи [64].  

Згідно з L. Watanabe-Crockett [270], побудова будь-якої теорії повинна 

засновуватися на мінімальній кількості вихідних і логічно пов’язаних 

принципів. Вихідною аксіоматичною підставою модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів прийнято 

положення, суть якого полягає в тому, що формування інформаційно-

цифрової компетентності в майбутніх учителів початкових класів базується на 

систематичному використанні інформаційно-цифрових ресурсів (медіа, відео, 

аудіо, фото, графіка, освітні портали, інтернет-сайти), телекомунікацій 

(мережеві та мобільні середовища, ЗМІ, поштові сервіси); систем керування 

освітнім процесом (авторизація користувачів, тестування, контент, рейтинги, 

особистий і колективний інформаційний простори – сайт, блог, чат, форум, 

пошта, база даних) в усіх формах організації освітнього процесу. 

У розробці науково-методичних основ модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів з поміж різних 

можливих способів її здійснення ми зосередили увагу на комплексному 

підході. Як педагогічний термін «комплексний підхід» у наукових працях 

мало досліджений. Його визначення у словникових виданнях відсутнє. У 

підручниках з педагогіки комплексний підхід до навчання і виховання 

розглядається з позиції дотримання єдності усіх компонентів освітнього 

процесу: мети, змісту, методів, форм і засобів навчання [123]. Розглядаючи 

інформаційно-цифрову підготовку майбутніх учителів початкових класів як 

процес засвоєння знань, формування умінь та цінностей через активні способи 
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пізнавальної діяльності з використанням інформаційно-цифрових технологій 

під час навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, заходів 

контролю, обґрунтуємо суть комплексного підходу. Наша спроба 

обґрунтувати його з урахуванням поставлених мети і завдань дослідження, 

базується на словникових тлумаченнях двох термінів – «комплексний» і 

«підхід». 

«Комплексний» від лат. complexus – зв'язок, сполучення [173]. У 

великому тлумачному словнику сучасної української мови «комплексний» 

визначається як такий, що «…охоплює групу предметів, явищ, дій, 

властивостей; який становить комплекс чого-небудь» [174, с. 561]. Термін 

«підхід» трактується як «…сукупність способів, прийомів розгляду чого-

небудь, впливу на кого-, що-небудь, ставлення до кого-, чого-небудь» [174, 

с. 969]. Е. Ушаков вважає, що «В рамках одного підходу може 

використовуватися ціла сукупність методів. Тому поняття «підхід» нерідко 

вживається в тих ситуаціях, коли вихідна методологічна ідея може бути 

реалізована різноманітними методами» [205, с. 58]. Підхід як категорія ширше 

за поняття «стратегія навчання» – він включає її в себе, визначаючи методи, 

форми, прийоми навчання [57, с. 85]». Підхід визначається певною ідеєю, 

концепцією, принципом і базується на основних для нього категоріях.  

З дотриманням словникових тлумачень, поглядів вчених щодо 

вищевказаних термінів та зважаючи на завдання дослідження, способом 

модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів у дослідженні обрано комплексний підхід до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в основних формах організації освітнього 

процесу та видах навчальних занять, визначених статтею 50 Закону «Про вищу 

освіту» [128]. Законодавчо визначено, що освітній процес здійснюється за 

такими формами: «навчальні заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять 

визначаємо лекцію, лабораторне, практичне, індивідуальне заняття, 

консультацію у поєднанні із нестандартними заняттями» [128, ст.50]. 
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З урахуванням вищевикладеного, комплексний підхід до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі як спосіб модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів у 

дослідженні трактуємо як узгодженість форм організації освітнього процесу, 

видів навчальних занять, цифрового освітнього середовища задля 

цілеспрямованої реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ з дотриманням 

єдності мети підготовки, змісту навчального матеріалу, методів і форм 

організації навчальної діяльності здобувачів вищої освіти. 

Обґрунтуємо вищеназваний способів модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх бакалаврів початкової освіти. 

Комплексний підхід до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в 

освітньому процесі як спосіб модернізації ІЦ-підготовки характеризується 

максимальним наближенням змісту підготовки до професійної сфери 

діяльності майбутніх бакалаврів початкової освіти. Будь-яка підготовка, й 

інформаційно-цифрова зокрема, має відбуватися як цілісний та системний 

процес. Реалізація змісту здійснюється на основі впровадження інформаційно-

цифрових технологій, які максимально відповідають меті підготовки. 

Інформаційно-цифрові технології формують здатність майбутніх фахівців 

здійснювати професійну діяльність відповідно до сучасних вимог [121]. 

Модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів на засадах комплексного підходу потребує розробки 

навчальних ресурсів та методичного супроводу, який стосується всіх основних 

форм освітнього процесу і в експериментальному навчанні реалізований у 

змісті програм навчальних дисциплін і лекційних занять, сценаріях 

практичних і лабораторних занять, самостійній роботі з дисциплін 

«Практичний курс інформатики з елементами програмування», «Методика 

навчання інформатики» та «Сучасні інформаційно-цифрові технології в 

освітньому процесі початкової школи», а також проведенні педагогічних 

практик та контрольних заходів.  
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Одним із елементів цього супроводу в дослідженні став електронний 

посібник «Сучасні інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі 

початкової школи».  

Комплексний підхід до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в 

освітньому процесі як один із способів модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів реалізується на основі ідеї, 

що ІЦТ є обов’язковим і невід’ємним засобом навчання та інструментом 

пізнання; методика освоєння цих засобів та інструментів вибудовується на 

основі особливостей змісту початкової освіти, специфіки окремо взятої 

дисципліни із застосування інтерактивних методів та інформаційно-цифрових 

технологій навчання.  

У вивченні обраних для експериментального дослідження дисциплін 

(«Практичний курс інформатики з елементами програмування», «Методика 

навчання інформатики» та дисципліни за вибором студентів «Сучасні 

інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі початкової школи») 

зроблено акцент на розвиток у студентів не лише знань та вмінь працювати з 

конкретним програмним забезпеченням, а й формування здатностей до: 

- формулювання інформаційних потреб;  

- пошуку даних, інформації та контенту у цифрових середовищах, 

здійснення доступ та виконання навігації по них;  

- поширення даних, інформації та цифрового контенту для інших за 

допомогою відповідних цифрових технологій;  

- взаємодії за допомогою різноманітних цифрових технологій та розуміння, 

які засоби цифрової комунікації доречні у контексті освітнього процесу 

початкової школи;  

- створення та редагування цифрового контенту в різних форматах;  

- самовираження цифровими засобами;  

- використання цифрових інструментів та технологій для процесів співпраці, 

створення знань та інновацій із врахуванням особливостей освітнього 

процесу початкової школи;  
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- моніторингу мінливого технологічного та програмного оточення 

молодшого школяра, адаптації до цього оточення; 

- організації E-навчання в початковій школі; 

- створення он-лайн курсів, персоніфікованих навчальних порталів, 

депозитаріїв, е-портфоліо, он-лайн  тестів тощо. 

Реалізації комплексного підходу до використання дидактичного 

потенціалу ІЦТ в освітньому процесі здійснюється за трьома 

взаємопов’язаними етапами: цільовим, змістовим, діяльнісним.  

Цільовий етап – визначальний, відображає вимоги освітнього стандарту 

до інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів в умовах 

модернізації початкової школи. У розробці комплексного підходу центральне 

місце займає постановка цілей навчання, оскільки відбір змісту, методів, 

засобів і форм навчання зорієнтований на їх досягнення. 

В першу чергу необхідно сформулювати зовнішні цілі, згідно з 

потребами суспільства і системи освіти в підготовці сучасного вчителя 

початкових класів (соціальне замовлення). З огляду на соціальне замовлення, 

здійснюється формулювання внутрішні цілі навчання з позиції їхньої 

відповідності компетентнісному підходу, який є в основі підготовки вчителя. 

Структура внутрішніх цілей комплексного підходу повинна, з одного боку, 

забезпечувати можливість досягнення і конкретизації зовнішніх цілей, а з 

іншого – враховувати реальні можливості процесу навчання. 

Відтак, зовнішню мету навчання в межах термінології компетентнісного 

підходу сформулюємо як очікуваний результат – наявність у випускників 

інформаційно-цифрової компетентності. Окреслена мета досягається на 

основі розв’язання таких завдань: сприяння опануванню майбутніми 

учителями предметними, методичними і технологічними знаннями в галузі 

використання ІЦТ в початковій школі; формування у майбутніх учителів 

початкових класів комплексу умінь з організації навчання учнів з 

використанням ІЦТ. Очікувані результати навчання визначають зміст 
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навчання, методи, засоби та організаційні форми навчання, які розглянемо  в 

змістовому та діяльнісному етапах комплексного підходу. 

Змістовий етап визначає сукупність і взаємозв’язок дисциплін, на основі 

яких формується інформаційно-цифрова компетентність майбутніх учителів 

початкових класів (вивчення дисциплін різних блоків, зокрема дисциплін і 

курсів за вибором). Він представлений дисциплінами інформаційно-цифрової 

підготовки, які виконують базову й об’єднувальні функції в підготовці 

студентів у сфері інформаційно-цифрових технологій, і дисципліни 

професійної підготовки, які, з одного боку, мотивують і спрямовують 

студентів на оволодіння сучасними технологіями, а з іншого – служать 

змістовою, методичною та експертною базою для їхнього застосування. Це 

такі дисципліни, як «Практичний курс інформатики з елементами 

програмування», «Методика навчання інформатики» та дисципліна за 

вибором «Сучасні інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі 

початкової школи». Формування складників інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів відбувається із 

залученням різних цифрових навчальних матеріалів (електронних підручників 

та посібників, презентацій, тренажерів, комп’ютерних тестів тощо) як засобів 

засвоєння змісту навчальних дисциплін. 

Зміст навчальних програм дисциплін «Практичний курс інформатики з 

елементами програмування», «Методика навчання інформатики» на основі 

міжпредметної інтеграції доповнено інформацією: про професійно-

орієнтоване використання ІЦТ в освітньому процесі початкової школи; 

діапазон нових можливостей мобільних цифрових пристроїв; використання 

дидактичного потенціалу мобільних додатків (перекладач, автоматичний 

редактор фото та відео файлів); організацію спільного простору для групової 

комунікації та колективної діяльності; можливості використання мережевих 

сервісів як педагогічного інструментарію. 
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З метою модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

бакалаврів початкової освіти навчальну дисципліну «Практичний курс 

інформатики з елементами програмування» доповнили такими елементами: 

– програмами створення та опрацювання фото та відеоматеріали із 

можливістю їхнього збереження в хмарному сховищі (робота з хмарними 

технологіями); 

– способами  отримання вільного доступу до інформаційних джерел шляхом 

застосування техніки сканування QR- коду; 

– потенційними можливостями мобільних цифрових технологій для 

організації групового спілкування в реальному часі молодших школярів; 

– способами реалізації оперативного зв’язку шляхом онлайн-опитування в 

режимі реального часу (наприклад, за допомогою Kahoot тощо).  

З метою надання ІЦ-підготовці цілісності і завершеності вважаємо за 

доцільне введення навчальної дисципліни за вибором студентів «Сучасні 

інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі початкової школи», 

вивчення якої базується на систематичному використанні цифрового 

інструментарію для ефективної організації та проведення освітнього процесу. 

Теоретичний блок дисципліни охоплює чотири змістові модулі. 

Модуль 1. «Теоретико-методологічні засади інформатизації початкової 

освіти», де висвітлюються ознаки інформаційного суспільства, опис 

інформаційно-цифрової компетентності педагогічного працівника, окремий 

аспект – використання інформаційно-цифрових технологій в роботі із 

здобувачами початкової освіти; прийоми і методи використання засобів 

інформаційно-цифрових технологій в різних видах і формах освітньої 

діяльності; можливості практичної реалізації особистісно-орієнтованого 

навчання в умовах використання мультимедіа технологій, систем штучного 

інтелекту, інформаційних систем, що функціонують на базі цифрових 

технологій, забезпечують автоматизацію введення, накопичення, обробки, 

передавання, оперативного управління інформацією; визначається 
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комп’ютерна складова інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 

учителів початкових класів. 

Модуль 2. «Розвиток цифрового інтелекту учителя: путівник по 

цифрових інструментах в ефективній організації і проведенні освітнього 

процесу», який містить навчальний матеріал щодо сучасних технічних 

приладів та додатків, мережевих сервісів та Інтернет-ресурсів як інструментів 

педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових класів в інформаційно-

цифровому середовищі (для пошуку інформації, її збору та обробки, досить 

швидкої та якісної перевірки рівня знань дітей з використанням передових 

технологій та прийомів, зокрема проведення веб-квестів, онлайн-тестів для 

перевірки рівня знань та сформованості навичок тощо).  

Модуль 3. «Google-сервіси в роботі вчителя», використання яких у 

освітньому процесі перш за все дозволяє вирішити проблему забезпечення 

рівного доступу учнів та вчителів до якісних освітніх ресурсів як на уроках, 

так і у позаурочний час. 

Компанія Google, останнім часом робить важливий внесок у розвиток 

хмарних технологій для освіти. Вивчення, зазначеного модуля має за мету 

оволодіння майбутніми учителями початкових класів такими вміннями: 

– вільний та швидкий доступ до документів та матеріалів з будь-якого місця; 

– можливість організації спільної роботи з учнями в режимі On-line;  

– можливість перевірки виконання домашніх завдань; 

– можливість отримання додаткової освіти; 

– вміння створювати власні освітні ресурси. 

Модуль 4. «Використання цифрових технологій в управлінні освітнім 

процесом» спрямований на формування умінь використовувати ресурси 

інформаційно-цифрових технологій як інструментарію в професійній 

діяльності майбутнього учителя початкових класів, зокрема, для ведення 

педагогічної документації, підготовки звітів, презентації власного передового 

досвіду з можливістю презентації його в інформаційному просторі мережі 

Інтернет. 
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Вивчення дисципліни дозволяє розкрити особливості застосування 

цифрових інновацій в реалізації інноваційних освітніх концепцій та програм, 

ознайомлює з основними способами використання засобів інформаційно-

цифрових технологій у педагогічній діяльності та організації ефективної 

роботи учнів з використання інформаційно-цифрових технологій в освітньому 

процесі початкової школи. Завдяки цьому знання, уміння, цінності, 

сформовані у процесі вивчення дисципліни продовжують розвиватись, 

набуваючи професійного спрямування. 

Розробляючи зміст дисципліни за вибором «Сучасні інформаційно-

цифрові технології в освітньому процесі початкової школи», у модулі 3 

передбачили освоєння простору Google, з усіма його компонентами, 

призначеними для освітніх цілей. Серед окремих елементів Google-технологій, 

передовим у використанні є ведення авторського блогу (робота з підрозділом 

Blogger), створення та ведення Google-класу для постійного прямого контакту 

між учасниками освітнього процесу, використання віртуальної дошки 

Jamboard та інших елементів. В зазначеному модулі передбачено ознайомлення 

з основами роботи в Google-формах, створенням та проведенням різних видів 

он-лайн-тестів. Освоюючи цю технологію, майбутній педагог набуває нових 

навичок у двох напрямах: проходження таких тестів та вчиться самостійно 

створювати тести, аналогічно до запропонованих.  

Процес модернізації змісту навчальних дисциплін з метою якісної 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів 

передбачає введення спеціалізованого педагогічно-технологічного 

інструментарію, що може бути використаний для задоволення інформаційно-

цифрових потреб учнів початкової школи.  

Діяльнісний етап спрямований на формування здатності ефективно та 

продуктивно застосовувати на практиці набуті знання і вміння з дисциплін 

інформаційно-цифрової підготовки.  

Насичення ЗВО різноманітною комп’ютерною технікою, локальними 

комп’ютерними мережами, виходом в Інтернет, уможливлює роботу 
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здобувачів освіти з різними видами ІЦТ, електронними підручниками, 

тренажерами, тестовими програмами тощо (І. Беззуб [10]). Цифрові засоби 

дають змогу в освітній діяльності оперувати інформацією різних видів (текст, 

звук, фото і відео-зображення тощо). Комп’ютер дозволяє з одного боку – 

обробляти інформацію різних видів, з іншого – комп’ютер в змозі виконувати 

цілий спектр операцій з інформацією одного виду. Завдяки цьому комп’ютер 

у сукупності з відповідним набором периферійних пристроїв в змозі 

забезпечити виконання всіх функцій технічних засобів навчання 

(Р. Моцик [95]). 

З огляду на окреслене, варто констатувати, що наявність в ЗВО 

комп’ютерної техніки дозволяє активно використовувати в якості засобів 

навчання різні ІЦТ та цифрові освітні ресурси, призначені як для початкової 

школи, так і для здобувачів вищої освіти. 

Як зазначає О. Тимченко, ІЦТ в освітньому процесі доцільно 

використовувати як засіб демонстрації готової інформації або ілюстрації 

факту, поняття, розглянутого закону, закономірності, що повідомляється 

[200]. Тобто за допомогою ІЦТ можлива організація проблемного викладу 

матеріалу, що вивчається. 

Побудова освітнього процесу на основі проблемного викладу матеріалу 

за комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в 

освітньому процесі створює умови для використання ІЦТ на лекціях і 

практичних заняттях та в організації самостійної роботи студентів.  

Комплексний підхід до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в 

освітньому процесі відкриває широкі можливості застосування 

індивідуальних, фронтальних і групових форм організації навчальної 

діяльності студентів. В інформаційно-цифровій підготовці майбутніх учителів 

початкових класів групову форму організації діяльності студентів 

передбачаємо застосовувати у проведенні лабораторних і / або практичних 

занять, розробці різних проєктів, під час проведення педагогічної практики, 

контрольних заходів. 
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За комплексного підходу лекції мають проводитись з використанням 

сучасних інноваційних (інтерактивних, мультимедійних, інформаційно-

цифрових) технологій. Вивчення теоретичного матеріалу буде 

результативним, якщо проводити лекції з використанням візуального 

супроводження, лекції з використанням опорного конспекту, проблемні 

лекції, лекції-конференції та інші [209, 281, 282].  

Чільне місце в інформаційно-цифровій підготовці майбутніх учителів 

початкових класів займають практичні та лабораторні заняття. Провідною 

дидактичною метою практичних занять є формування у студентів професійних 

умінь, необхідних майбутнім бакалаврам початкової освіти для виконання 

функціональних обов’язків та розвитку професійно-ділових якостей, що 

передбачені освітньою програмою випускника зазначеного рівня вищої освіти 

[88]. За комплексного підходу сценарії практичних занять містять: алгоритм 

рішення практичних завдань; контрольні запитання;  критерії контролю 

результатів, отриманих здобувачами освіти в ході практичного заняття; 

завдання для самостійної роботи. 

Під час лабораторних занять, переглядаючи відео-фрагменти уроків або 

безпосередньо в закладі початкової освіти майбутні фахівці мають змогу 

здійснювати спостереження за спеціально організованим уроком з 

використанням ІЦТ або під керівництвом викладача особисто проводити та 

аналізувати уроки з предметів початкової освіти. Такі заняття доцільно 

проводити з метою практичного підтвердження окремих теоретичних 

положень навчальної дисципліни, набуття практичних навичок роботи в 

умовах, наближених до майбутньої професійної діяльності. Важливим 

фактором успішного проведення лабораторних робіт є підготовка необхідної 

документації до них: інструкцій, методичних розробок тощо. 

Навчальні заняття передбачають організацію групової роботи студентів 

з використанням мережевих сервісів, систематичним застосуванням 

дослідницького, проєктного, проблемно-пошукового методів навчання, 
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аналізу педагогічних ситуацій, ігрового моделювання навчальних занять. 

Освітній процес орієнтований на активне використання методу проєктів [194].  

На практичних заняттях здійснюється конкретизація теоретичних 

положень, на основі використання різної літератури, зокрема поданої на 

цифрових носіях та отриманої за допомогою пошукових систем мережі 

Інтернет, розробляються конспекти уроків для початкової школи з 

застосування ІЦТ. У межах лабораторних робіт відбувається інтеграція 

теоретичних знань з практичними вміннями та навичками студентів в умовах 

тієї чи іншої міри близькості до реальної педагогічної діяльності в 

інформаційно-цифровому середовищі. На лабораторних заняттях проводиться 

аналіз можливостей щодо використанню ІЦТ для молодших школярів, 

демонструється застосування різних видів ІЦТ в освітньому процесі 

початкової школи.   

Наприклад, студентам можуть бути запропоновані пізнавальні завдання 

на пошук ілюстрацій, фотографій, репродукцій, аудіо- і відеоматеріалів для 

більш наочного уявлення навчального змісту дисциплін, що входять до 

навчального плану підготовки фахівців початкової освіти, а також для 

предметів початкової школи. Доцільним є опрацювання студентами цифрових 

освітніх ресурсів – електронні підручники, презентації, тренажери, 

комп’ютерні тести тощо. Вивчаючи дисципліни загально професійної 

підготовки, студенти використовують електронні словники, енциклопедії, 

довідники, підручники, комп’ютерні тренажери і тести, інформаційні ресурси 

Інтернету [277]. Також передбачається розробка різного роду проєктів. 

Передбачено здійснення спільних проєктів з розробки найпростіших 

електронних навчальних матеріалів (презентації, демонстраційні цифрові 

навчальні матеріали, які вони в перспективі будуть використовувати на уроках 

у початковій школі під час педагогічної практики). 

Проведення індивідуальних консультацій стосується розгляду 

труднощів, що виникли у студентів в процесі освітньої діяльності з 

використання ІЦТ або створення власного цифрового контенту. Для перевірки 
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й оцінки знань і умінь в процесі самостійного вирішення завдань різного 

характеру і рівня складності необхідне застосування різних видів контролю, 

зокрема й електронні тести.  

Під час проходження педагогічної практики студенти розвивають 

інформаційно-цифрову компетентність в умовах реального освітнього 

процесу початкової школи. Педагогічна практика дозволяє майбутньому 

вчителю початкових класів співставити свої знання та вміння з вимогами до 

інформаційно-цифрової компетентності майбутнього педагогічного 

працівника в контексті ідей нової української школи.  

На педагогічній практиці студенти мають можливість вивчати 

позитивний досвід використання ІЦТ в початковій школі; виконувати аналіз 

уроків, на яких застосовувалися цифрові ресурси навчального призначення; 

створювати для учнів дидактичні матеріал і цифрові демонстраційні матеріали 

до уроку з використанням цифрових пристроїв та прикладного програмного 

забезпечення. 

Під час проходження педагогічної практики здобувачі освіти можуть 

надавати допомогу батькам в організації роботи молодших школярів з 

електронними ресурсами навчального призначення; виступати перед 

учителями з доповідями і повідомленнями з проблеми використання сучасних 

інноваційних навчальних матеріалів з цифровою складовою; формувати 

методичну скарбничку цифрових освітніх ресурсів для початкової школи.  

Не менш важливою у комплексному підході є організація самостійної 

роботи, яка дає змогу вирішити кілька найважливіших завдань. По-перше, 

студенти мають можливість отримувати знання з різних джерел, зокрема і 

цифрових. По-друге, майбутні вчителі початкових класів набувають навичок 

самостійного планування та організації власного освітнього процесу, що 

забезпечує їхню підготовку до безперервної освіти та самоосвіти після 

завершення навчання в ЗВО. Окрім того, самостійна робота дозволяє знизити 

негативний ефект деяких індивідуальних особливостей студентів (наприклад, 

інертність, нездатність розподіляти увагу, нездатність діяти в ситуації ліміту 
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часу тощо) та максимально використовувати сильні сторони індивідуальності 

завдяки самостійного вибору часу і способів роботи, носіїв інформації, яким 

надають перевагу тощо. 

В організації самостійної роботи студентів ІЦТ використовуються для 

підбору необхідної інформації; вивчення нового навчального матеріалу;  

виконання лабораторних і практичних робіт; аналізу і побудови моделей в 

віртуальних лабораторіях; створення продуктів навчальної діяльності: 

конспектів, рефератів, проектів тощо; відпрацювання умінь і навичок; 

підготовки виступів і презентацій; підготовки до конкурсів, олімпіад, 

інтелектуальних турнірів; виконання навчально-пошукових робіт; проведення 

тестування як форми контролю та самоконтролю тощо [219]. 

Зважаючи на розкриті у публікаціях дослідників [43, 219] переваги 

сервісу Google Classroom, самостійну роботу за обґрунтованого комплексного 

підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі 

організовано з використанням сервісу Google Classroom. Всі матеріали для 

самостійної роботи розміщено у середовищі Classroom, налагоджено 

програмну та методичну підтримку дистанційних форм взаємодії студентів з 

викладачем через діалогове спілкування «студент – контент», «студент – 

викладач», «студент – студент». 

Усі форми організації освітнього процесу спрямовуються не лише на 

засвоєння студентом нової для нього інформації, а й передбачають спробу 

їхнього залучення в ситуацію вирішення професійних завдань вчителя 

початкових класів засобами інформаційно-цифрових технологій. 

Не менш важливими у комплексному підході щодо модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки є методи навчання. У виборі методів 

навчання перевагу надано методами навчання, які реалізують установку на 

активність суб’єкта в освітньому процесі, на противагу так званим 

традиційним методам, за яких студенти здебільшого відіграють пасивну 

роль [276]. 
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Як було обґрунтовано раніше, базовими методами навчання, 

спрямованими на формування інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів обрано метод проєктів, інтерактивні 

методи навчання тощо.  Водночас, необхідним є використання і традиційних 

методів. Розглянемо методи, застосування яких передбачено за комплексного 

підходу (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Методи навчання, використані для формування складників 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів  

початкових класів 

Складники 
інформаційно-

цифрової 
компетентності 

Методи 

 
 
 
 
 
Когнітивний  

Метод проєктів: вивчення теоретичного матеріалу 
дисциплін професійної підготовки з використанням 
різних видів ІЦТ. 

Кейс-метод: осмислення реальної професійної 
ситуації опис якої відображає проблему доцільності 
використання ІЦТ в умовах освітнього процесу 
початкової школи; у процесі вирішення проблемної 
ситуації студенти актуалізують необхідний для цього 
комплекс засвоєних раніше знань; ситуаційні завдання 
підбираються з урахуванням специфіки професійної 
діяльності майбутнього вчителя початкових класів; 
вирішення завдань, які є мотивом для подальшого 
вивчення теорії (введення нових понять і нових 
властивостей досліджуваних об’єктів) з використанням 
різних видів ІЦТ. 

Методи передачі і сприйняття навчальної 
інформації: лекція з використанням різних видів ІЦТ, 
розповідь або бесіда, підкріплені демонстрацією ІЦТ для 
початкової школи з аудіо і відеоінформацією, проблемний 
виклад матеріалу на основі ІЦТ.  

Методи самоврядування навчальними діями: 
вивчення джерел, зокрема на цифрових носіях, освітніх 
серверах мережі Інтернет, електронних підручників, 
енциклопедій, словників, навчальної літератури тощо. 

Методи контролю: письмовий контроль, 
самоконтроль, заліки, тестування, зокрема й комп’ютерне. 
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Продовження табл. 2.2. 

 
Операційно-
діяльнісний 

Метод проєктів:  розроблення дидактичних 

матеріалів для початкової школи із застосуванням ІЦТ на 

різних етапах уроку, розроблення власних найпростіших 

ІЦТ для початкової школи. 

Кейс-метод: вирішення навчальних педагогічних 

завдань вчителя початкової школи засобами ІЦТ, аналіз 

різних ІЦТ за заданими критеріями. 

Практичні методи: метод вправ, виконання 

лабораторних робіт з освоєння різних ІЦТ для початкової 

школи, ділова гра з використанням ІЦТ. 
Методи самоврядування навчальними діями: 

самостійна робота з різними видами ІЦТ, освітніми 

серверами мережі Інтернет та інтерактивною дошкою. 

Методи контролю: письмовий контроль, 

самоконтроль, усний вибірковий контроль рівня оволодіння 

окремими студентами під час заняття навчальним 

матеріалом, тестування, зокрема комп’ютерне. 
 
 

Ціннісний  

Метод проєктів: створення проєктів, які 
розкривають переваги використання ІЦТ в початковій 
школі. 

Кейс-метод: самостійна пізнавальна діяльність 

студентів, спрямована на ознайомлення з можливостями 

ІЦТ,  у штучно створеному професійному середовищі, яке 

дає можливість поєднати теоретичну підготовку і 

практичні вміння, необхідні для творчої діяльності у 

професійній сфері 

 

Зупинимося на характеристиці окремих методів навчання, 

виокремлених у межах дослідження згідно цілей і завдань формування 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових 

класів. Створення проєктів дозволяє розвинути у студентів інтерес до 

використання ІЦТ в майбутній професійній діяльності. Самостійна робота з 

різними видами ІЦТ для початкової школи сприяє отриманню навичок роботи 

в різних режимах цифрового ресурсу. Розробка майбутніми учителями 

конспектів уроків із застосуванням ІЦТ на різних етапах уроку, а також 

розробка власних найпростіших ІЦТ для початкової школи здійснюється під 

час виконання групових і індивідуальних проєктів, що сприяє формуванню 

всіх складників інформаційно-цифрової компетентності. 



115 

 

Використання інтерактивних технологій передбачало формування всіх 

складників інформаційно-цифрової компетентності. Вирішення завдань щодо 

обґрунтування доцільності застосування цифрових ресурсів освітнього 

призначення на різних етапах уроків в початковій школі спрямовується на 

розвиток інтересу до інформаційно-цифрової діяльності вчителя (що 

сприятиму формуванню ціннісного складника інформаційно-цифрової 

компетентності). Вирішення завдань щодо освоєння різних видів цифрових 

освітніх ресурсів, різних режимів роботи ІЦТ, освоєння технології, пов’язаної 

із застосуванням ІЦТ, на нашу думку, матиме позитивний вплив на 

формування когнітивного складника досліджуваної якості.  Прогнозуємо, що 

вирішення завдань щодо аналізу ІЦТ та цифрових освітніх ресурсів для 

початкової школи, проєктування уроків для початкової школи із 

застосуванням ІЦТ та організації навчання молодших школярів на базі 

цифрових ресурсів під час педагогічної практики сприятиме формуванню 

операційно-діяльнісного складника інформаційно-цифрової компетентності. 

Застосування різного роду пізнавальних ігор, які підтримуються 

демонстрацією ІЦТ для початкової школи (з аудіо-та відео, з інтерактивними 

правилами, схемами, таблицями тощо), створює умови для формування у 

студентів інтересу до використання ІЦТ, сприяє більш усвідомленому 

засвоєнню знань і умінь для використання ІЦТ в педагогічній діяльності в 

умовах цифровізації освіти. Самостійне вивчення цифрових джерел 

навчальної інформації (освітніх серверів мережі Інтернет, електронних 

підручників, енциклопедій, словників тощо), необхідної для освоєння змісту 

підготовки майбутніх учителів початкових класів, дозволяє формувати всі 

складники інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів 

початкових класів [164]. 

Однією із форм організації освітнього процесу є проведення 

контрольних заходів. У процесі вивчення дисциплін «Практичний курс 

інформатики з елементами програмування», «Методика навчання 

інформатики» та «Сучасні інформаційно-цифрові технології в освітньому 

процесі початкової школи» використовуються такі види контролю, як 

поточний та підсумковий, різновидом якого є семестровий контроль. 
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Контрольні заходи передбачено проводити з використанням онлайн-сервісів 

Google-форми, СlassDojo, платформи Kahoot, LearningApps та інших. Google- 

форми дозволяють створювати форми звортного зв’язку, онлайн-тестувань та 

опитувань. Можуть бути використані як під час поточного контролю, так і під 

час підсумкового. Kahoot – платформа для створення вікторин, тестів, 

дидактичних ігор. СlassDojo – це простий інструмент для оцінювання роботи 

здобувачів освіти в режимі реального часу. Ідея сервісу полягає в тому, щоб 

швидко і просто здійснювати оцінювання аудиторної та домашньої роботи 

студентів. Майбутні учителі початкових класів, працюючи з вказаними 

сервісами для контролю та корекції знань, не тільки демонструють свій рівень 

засвоєння навчального матеріалу але й навчаються застосовувати їх в 

освітньому процесі початкової школи. 

У дослідженні під час обґрунтування комплексного підходу до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі  ми виходили з положення, 

що для педагогічної теорії і практики важливо віднайти такий механізм 

змінювання, модернізації, оновлення освітніх систем, який одночасно є і їх 

природним розвитком (саморозвитком), і забезпечує досягнення наперед 

визначених цілей в обраний спосіб впродовж визначеного періоду [67]. Тому 

провідне значення відводимо комплексності, що сприяє взаємозв’язку усіх 

форм організації освітнього процесу, що загалом призводить до формування 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових 

класів. Схематично інформаційно-цифрову підготовку майбутніх бакалаврів 

початкової освіти на засадах комплексного підходу до реалізації дидактичного 

потенціалу ІЦТ в освітньому процесі ілюструє рис. 2.2. 
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Змістово-процесуальні основи комплексного підходу  

Мета модернізації інформаційно-цифрової підготовки: формування інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів на засадах комплексного підходу до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі  . 

Навчально-методичний супровід: освітня програма, навчальний план, робочі навчальні програми дисциплін 

інформаційно-цифрової підготовки, курс за вибором, програми практик, проєкти педагогічної практики. 

Форми організації освітньої 

діяльності: навчальні заняття; 

практична підготовка; 

самостійна, індивідуальна 

робота; контрольні заходи. 

Методи: проєктування, кейси, ділова гра, робота 

в групах, зворотній зв'язок, дискусія, 

обговорення, мережеве спілкування,  дистанційні 

технології, інформаційно-цифрові технології, 

методичне портфоліо, мобільні додатки тощо. 

Процесуальна основа модернізації інформаційно-цифрової підготовки на основі комплексного підходу 

Види навчальних занять: 

лекції, практичні, лабораторні  

заняття; навчальні тренінги, 

вебінари, майстер-класи, 

воркшопи.  

Інформаційно-цифрова підготовка на засадах комплексного підходу до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі 

Теоретичний аспект підготовки: Практичний аспект підготовки: 

- удосконалення змісту навчальних дисциплін; 

- організація самостійної роботи здобувачів 

освіти з використанням ІЦТ; 

- групова робота із залученням цифрових 

засобів; 

- впровадження інноваційних підходів до 

проведення  усіх видів навчальних занять. 

- практичні та лабораторні заняття 

зорієнтовані на освітній процес початкової 

школи. 

- оновлення програм педагогічних практик; 

- включення у завдання педагогічної 

практики виконання проєктів із 

використанням ІЦТ. 

Чинники модернізації ІЦ підготовки: цифрове освітнє середовище (дистанційні курси; онлайн навчання; інтернет-конференції; 

методичні портали; форуми; вебінари; сайти  (блоги) вчителів; наукові та методичні бібліотеки; єдина база даних; система 
тестування; цифрові освітні ресурси; цифрове та програмне обладнання аудиторій; Google Workspace); випереджувальний 

характер підготовки, інформаційна діяльність та інформаційна взаємодії з використанням ІЦТ, модульність, варіативність, 

прикладна спрямованість підготовки, участь в організації мережевих професійних співтовариств вчителів початкових 

класів, електронна та дистанційна підтримка. 

Складники інформаційно-цифрової компетентності майбутнього вчителя початкових класів 

Когнітивний  Операційно-діяльнісний Ціннісний 

Діагностика результатів формування інформаційно-цифрової компетентності за 

обгрунтованими у дослідженні критеріями і показниками 

Критерії і показники за 

когнітивним складником ІЦК 

Критерії і показники за операційно-

діяльнісним складником ІЦК 
Критерії і показники за 

ціннісним складником ІЦК 

Рівні інформаційно-цифрової компетентності: 

базовий, середній,  високий 

Етапи реалізації 

Цільовий Змістовий Діяльнісний 

Рис. 2.2. Інформаційно-цифрова підготовка майбутніх учителів початкових класів на засадах 

комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі 
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Таким чином, спосіб модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класі на основі використання комплексного 

підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі 

передбачає доповнення змісту навчальних дисциплін професійно-

орієнтованим матеріалом, вдосконалення методів, форм і засобів навчання під 

час аудиторних занять, самостійної роботи, контрольних заходів та в межах 

довгострокового залучення студента в освітню діяльність початкової школи 

під час педагогічної практики. Комплексний підхід сприяє тому, що 

випускники ЗВО будуть мати належний для реалізації Концепції НУШ рівень 

інформаційно-цифрової компетентності. Завдяки комплексному підходу до 

реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі, у студентів 

формуються здатності створювати цифрове освітнє середовище та 

здійснювати освітню діяльність на основі відбору, аналізу та ефективного 

використання інформаційно-цифрових технологій, а також створення власних 

цифрових освітніх ресурсів (електронних словників, дидактичних матеріалів, 

інтерактивних енциклопедій, медіа-віконечок) під час підготовки до уроку; 

здійснення швидкого пошуку необхідної інформації (аудіо-, відео-, графічної 

інформації, забезпечення доступу до неї і комплексне відображення 

інформації в різних формах); візуалізація досліджуваних об’єктів або 

складних явищ і процесів; організація різноманітних форм діяльності учнів 

щодо самостійного отримання і надання інформації; управління 

індивідуальним процесом засвоєння знань. 

 

 

2.3. Чинники модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів 

На основі аналізу науково-педагогічних досліджень з проблеми 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів та 

практичного стану формування інформаційно-цифрової компетентності, 

викладеного у наших статтях [163, 166, 226] виявлено, що реалізація 
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можливостей інформаційно-цифрових технологій у підготовці майбутніх 

учителів початкових класів не повною мірою відповідає сучасному рівню 

розвитку інформатизації освіти. 

Окреслимо виявлені недоліки: 

1) нереалізованість теоретичних положень, що відображають сучасний 

стан науково-педагогічних досліджень в сфері застосування ІЦТ у професійній 

діяльності майбутніх учителів початкових класів у контексті теорії і методики 

цифровізації освіти [4]. 

2) недостатня реалізація можливостей інформаційної взаємодії між 

учителем, молодшими школярами, адміністрацією школи і батькам у веденні 

електронного документообігу, складанні робочих програм з предметів 

початкового навчання, створенні методичних розробок для проведення уроків 

з використанням ІЦТ, складанні звітів в електронному вигляді тощо. Це 

зумовлено недостатньою увагою до інформаційної взаємодії з інтерактивним 

інформаційним ресурсом, що відбувається, в основному, за відсутності 

інформаційно-цифрового освітнього середовища початкових класів; 

3) переважання презентацій демонстраційного характеру у вигляді 

довідників, дидактичних текстових матеріалів, наочних екранних посібників, 

які не реалізують зворотний зв’язок [201]. Мала кількість авторських 

електронних освітніх ресурсів, що реалізують дидактичні можливості ІЦТ, 

зокрема на базі технології мультимедіа. Відсутність, як правило, експертизи 

існуючих електронних освітніх ресурсів, що розміщені у вільному доступі в 

мережі на предмет їхньої методичної значущості; 

4) недостатня реалізованість умов інформаційної взаємодії майбутніх 

учителів початкових класів в мережевих спільнотах.  

Державний стандарт початкової освіти орієнтує освітній процес на 

формування в учнів інформаційно-цифрової компетентності, опанування 

основами цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатності до 

безпечного та етичного використання цифрових технологій у навчанні та 

інших життєвих ситуаціях [136]. Концепцією Нової української школи 
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інформаційно-цифрову компетентність визнано однією з 10 ключових 

компетентностей, якими мають оволодіти учні [147]. У Професійному 

стандарті «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» 

зазначені загальні компетентності педагогічного працівника Нової української 

школи, серед яких є здатність застосовувати інформаційно-цифрові технології 

в освітньому процесі [142].  

Аналіз освітніх програм та навчальних планів підготовки бакалаврів у 

вітчизняних педагогічних коледжах за спеціальністю 013 «Початкова освіта» 

[227], а також аналіз програм педагогічних практик майбутніх учителів 

початкових класів на предмет можливостей для застосування ІЦТ в умовах 

реального освітнього процесу у майбутній професійній діяльності дали змогу 

визначити чинники модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів. 

Першим чинником модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів визначаємо випереджувальний 

характер. Тут беремо до уваги те, що педагогічні коледжі, які залишилися у 

системі вищої освіти [128, ст. 28], здійснюють ступеневу підготовку 

бакалаврів початкової освіти здебільшого на основі базової загальної 

середньої освіти. Такі здобувачі освіти вивчають загальноосвітні предмети, в 

тому числі інформатику. Це відкриває можливість вивчати інформатику з 

орієнтацією на майбутню професію.   

Основою інформаційно-цифрової підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів є її зміст, фундаментальність якого має забезпечити 

випереджувальний характер підготовки майбутнього фахівця. Окреслений 

чинник, по-перше, передбачає переструктурування змісту навчання в аспекті 

демонстрації навчального матеріалу на базі технологій мультимедіа, 

гіпертексту, гіпермедіа і здійснення форм і методів навчання, заснованих на 

застосуванні інформаційних ресурсів освітнього призначення, мережевих 

освітніх сервісів. По-друге, «введення» нової тематики сприяє освоєнню 
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майбутніми учителями початкових класів дидактичних аспектів цифровізації 

початкової освіти [236, с. 14].  

Забезпечення випереджувального характеру підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до використання ІЦТ з урахуванням структурно 

логічного визначення цифрової грамотності учнів початкових класів, умов її 

розвитку, зорієнтоване на формування у майбутніх учителів початкових класів 

здатностей: 

˗ використовувати інформаційно-цифрові технології як в колективній так 

і в індивідуально-груповій формах роботи під час навчальних занять; 

˗ використовувати ІЦТ з метою навчання та творчого розвитку дітей; 

˗ застосовувати інформаційно-цифрові технології для оцінки рівня знань 

учнів, моніторингу, обробки результатів, побудови діаграм за 

результатами проведеної оцінки рівня знань учнів [157]; 

˗ використовувати інформаційно-цифрові технології для обміну досвідом 

з колегами як очно так і дистанційно; 

˗ використовувати ІЦТ для розв’язання конкретних навчальних завдань, 

розуміти педагогічні підстави для використання ІЦТ під час проведення 

уроку; 

˗ формувати в учнів елементарні навички роботи з цифровими 

пристроями [257].  

Випереджувальний характер підготовки забезпечує оновлення змісту 

методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів за принципом 

цілісності, системності та інтеграції; врахування тих процесів, які визначають 

діяльність сучасної початкової школи. 

Наступним чинником модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів є сприяння оволодінню студентами 

способами інформаційної діяльності в сфері застосування ІЦТ та 

інформаційної взаємодії. Основу такого чинника становить перехід від 

використання швидко мінливих засобів ІЦТ до оволодіння навичками 

здійснення інформаційної діяльності та інформаційної взаємодії. Основна 
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увага приділяється загальним закономірностям і тенденціям використання 

засобів ІЦТ для розвитку інтелектуального потенціалу, організації 

професійного спілкування в інформаційних мережах, для розробки 

електронних освітніх ресурсів, для їхнього відбору й експертизи, освоєння 

нових ІЦТ задля застосування у професійній діяльності. Окрім того, зміст 

підготовки необхідно зорієнтовувати на застосування ІЦТ для підвищення 

професійного рівня майбутніх учителів початкових класів, зокрема і в 

дослідницькій діяльності. Розглянутий напрям передбачає комплексне 

використання форм організації освітнього процесу [165]. 

Окреслимо складники підготовки, що мають бути реалізованими у 

різних формах організації освітнього процесу: 

– пошук, збір, накопичення, зберігання, архівування навчальної 

інформації (щодо досліджуваних об’єктів, процесів, навчальних сюжетів); 

передача  досить великих масивів інформації, представленої в будь-якій формі 

(текстової, графічної, аудіовізуальної інформації), зокрема в мережах, на 

інтерактивну дошку, на екрани, на мобільні пристрої учнів та їхніх батьків; 

обробка інформації (аналіз, структуризація, систематизація, вибір за певними 

ознаками); 

– управління в реальному часі процесами контролю за результатами 

освітньої діяльності учнів (наприклад, управління розсилкою на персональні 

комп’ютери молодших школярів завдань з аудіовізуальною підтримкою і 

отримання в автоматизованому режимі від них результатів виконання 

завдань); 

– демонстрація навчальних сюжетів на екрані (наприклад, тренувальних 

вправ на арифметичний рахунок або на розповідь за картинкою) з 

аудіовізуальною підтримкою, демонстрація моделей різних досліджуваних 

об’єктів, процесів, як віртуальних, так і реальних (наприклад, модель 

поведінки на вулиці під час переходу проїжджої частини дороги за наявності 

світлофора (або без нього)); 
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– продукування інформаційного продукту у вигляді електронного 

освітнього ресурсу або окремих візуальних включень в методичну канву 

уроку, зокрема й для навчальних ігрових тренувань (наприклад, математичні 

задачі на правила додавання, віднімання та ін.; завдання на визначення 

приналежності об’єкта тваринного світу до сукупності об’єктів його виду; 

вправи на логічні ігри з виокремленням геометричної фігури певного виду із 

запропонованих тощо); 

– формалізація навчальної інформації; 

– представлення навчальної інформації у вигляді символічного запису 

або певної схеми, або структури, що відбиває істотні властивості цієї 

інформації; 

– здійснення інформаційної взаємодії та використання інформаційних 

ресурсів Інтернету.   

Наступним чинником модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів визначаємо опору на модульність змісту 

підготовки, що передбачає вдосконалення структури і змісту навчального 

матеріалу адекватно рівню розвитку ІЦТ  [252]. Забезпечення інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів на основі блочно-

модульної структури побудови програми навчання, орієнтоване на: 

– відповідність сучасного процесу інформатизації освіти науково-

технологічним досягненням і ризикам інформаційного суспільства глобальної 

масової комунікації; 

– виконання основних завдань інформаційної діяльності сучасного 

вчителя початкових класів у сфері використання сучасних ІЦТ; 

– розробку тематичних планів і програм підготовки відповідно до 

галузевого стандарту вищої освіти з урахуванням потреб майбутньої 

професійної діяльності учителів початкових класів; 

– забезпечення умов для самостійного підвищення рівня власної ІЦК. 

Опора на модульність інформаційно-цифрової підготовки забезпечує 

гарантованість формування інформаційно-цифрової компетентності 
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майбутніх учителів початкових класів. Так, модульність, на думку І. Крутової 

та Г. Стефаненко, передбачає структурування змісту навчання на модулі та 

навчальні елементи. Самоорганізація навчальної діяльності, що зумовлюється 

логікою модульності навчання, забезпечує високу ефективність 

функціонування інформаційно-цифрової підготовки [75].  

Модульність інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів базується на комплексному підході до конструювання 

змісту навчання (рис. 2.3). Основним джерелом для формування програми 

навчання є аналіз професійної діяльності майбутніх учителів початкових 

класів в галузі використання інформаційно-цифрових технологій навчання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Конструювання змісту інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів з опорою на модульність  
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підручники та посібники, словники, опорні конспекти. З таких умов 

комп’ютер розглядається як засіб організації навчання, що забезпечує 

необхідний рівень індивідуалізації діяльності студентів (О. Шиман [222]). Він 

є також найважливішим організаційним засобом діяльності викладача, 

оскільки з використанням комп’ютера створюються матеріали для навчання, 

забезпечується їхнє зберігання, організовується контроль результатів 

навчання майбутніх учителів початкових класів. 

В умовах модульності інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

учителів початкових класів змінюється співвідношення інформаційних, 

контрольно-корекційних і консультаційних функцій викладача, зростає 

значення планування й організації навчання, посилюється міжособистісна 

взаємодія зі студентами, забезпечення їхньої самостійної продуктивної 

діяльності. 

Характер діяльності майбутніх учителів початкових класів у процесі 

навчання також зазнає змін: зростає роль індивідуальної та самостійної 

діяльності (це стосується всіх етапів діяльності: планування, виконання, 

підведення підсумків виконання завдань) [176]. Самостійна робота студентів 

відбувається за індивідуальною програмою (для кожного студента може бути 

складена індивідуальна програма з урахуванням досягнутого рівня  

підготовки, вимог до результатів навчання, специфіки предметної сфери), в 

індивідуальному темпі. Можливі вільний вхід у програму (студент може 

почати навчання у зручний для себе час) і вільний вихід з неї (навчання 

закінчується, коли студент завершує освоєння індивідуальної програми) [153]. 

Модульність в організації навчання створює для студентів умови формування 

практичного досвіду, необхідного для виконання педагогічної діяльності з 

використанням ІЦТ. 

Ще одним важливим чинником модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів визначаємо варіативність,  

яка базується на дотриманні європейських вимог до складання навчальних 

планів підготовки бакалаврів з визначеною варіативною компонентою. У 
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дослідженні, спрямованому на модернізацію інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів, дисципліною вільного 

вибору студентів виступає дисципліна «Сучасні інформаційно-цифрові 

технології в освітньому процесі початкової школи». 

Для вдосконалення інформаційно-цифрової підготовки важлива 

реалізація «вільної траєкторії» студента під час вивчення навчальних 

дисциплін, зважування на його вибір щодо формування змістової і кредитної 

частини індивідуального навчального плану. Введення в навчальний план 

зазначеної дисципліни, забезпечує варіативність змісту навчання та форм 

організації освітньої діяльності, оскільки вивчення дисципліни здійснюється 

за технологією змішаного навчання (blended learning). Особливістю вивчення 

дисципліни є поєднання традиційних технологій з інноваційними 

технологіями електронного, дистанційного і мобільного навчання. В основі 

цієї технології лежать три форми навчання: дистанційна (distance learning), 

навчання в аудиторії (face-to-face learning) та навчання через Інтернет (online 

learning) [83].  

Основними перевагами варіативності форм навчання є гнучкість графіку 

навчання, підвищення мотивації та покращення ефективності процесу 

оволодіння інформаційно-цифровими технологіями. 

Прикладна спрямованість підготовки майбутніх учителів початкових 

класів як чинник модернізації їхньої інформаційно-цифрової підготовки 

передбачає реалізацію самостійних дій щодо здійснення інформаційної 

діяльності та інформаційної взаємодії в умовах самостійного вибору способів 

і методів, а також варіативності дій в разі прийняття самостійного рішення. 

Одним із механізмів забезпечення прикладної спрямованості підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до використання ІЦТ І. Онищенко 

визначає створення інформаційно-освітнього середовища початкової школи 

як моделі природного інформаційного простору з адаптованими до віку учнів 

джерелами інформації (книги, аудіо, відеозапису, Інтернет) [109, с. 98]. Така 

прикладна спрямованість на основі створення цифрового освітнього 
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середовища базується на проведенні практичних занять з підбору, розробки 

власного програмного супроводу, спрямованого на розвиток цифрової 

грамотності молодшого школяра і дидактичного продукту, що базується на 

міжпредметних зв’язках. Наприклад, на практичних занять майбутні учителі 

початкових класів розробляють: 

– комплект завдань для освоєння графічного редактора Paint з 

алгоритмом їхнього розв’язування; 

– інтерактивні кросворди, зорієнтовані на міжпредметні зв’язки з 

основними предметами початкової школи: українською мовою, читанням, «Я 

досліджую світ», математика, розроблені в онлайн-додатку LearningApps; 

– діагностичний матеріал в паперовій та електронній версіях для 

моніторингу рівня цифрової грамотності молодших школярів; 

– тестові завдання і завдання контролюючого характеру для предметів 

початкової школи, створені в середовищі MS Excel і MS PowerPoint та в 

Google-формах. 

У таких умовах майбутні вчителі початкових класів отримують досвід 

практичної діяльності з розробки власного програмного і методичного 

супроводу використання ІЦТ у професійній діяльності, збагачують наявні 

знання, вміння та досвід діяльності в сфері інформаційно-цифрових 

технологій, усвідомлюють цінність використання ІЦТ у майбутній 

професійній діяльності. Така квазіпрофесійна педагогічна діяльність в 

цифровому середовищі початкової школи майбутніх учителів початкових 

класів дає змогу набути:  

– знання в сфері цифровізації початкової школи та цифрової освіти 

молодшого школяра; 

– знання в сфері методики розвитку інформаційної грамотності 

молодших школярів і використання цифрового освітнього середовища; 

– практичний досвід створення методичного та програмного супроводу 

освітнього процесу. 
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Прикладна спрямованість інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

учителів початкових класів передбачає постійну взаємодію всіх учасників 

освітнього процесу, що відбувається під час: 

– участі в проектувальних семінарах за участю вчителів шкіл, 

викладачів, методистів, студентів, а також з проблем комунікацій в умовах 

вирішення проблемних ситуацій; 

– взаємодії студентів з учнями на уроках в ролях вчителя, тьютора, 

експерта, яка мотивує молодших школярів на дії і досягнення, прояв 

комунікативних умінь (вміння ставити запитання, активно слухати, 

погоджуватися, заперечувати), здатності контролювати свої емоційні стани і 

вияв загальної культури людини [234]; 

– рівноправної участі студентів, вчителів та викладачів в рефлексивно-

методичних семінарах, спрямованих на обговорення навчальних результатів 

(ефективність навчальних завдань, способів організації спільної діяльності 

учнів, засобів комунікації тощо). 

Організаційною умовою підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до застосування ІЦТ у професійній діяльності, що забезпечує її 

прикладну спрямованість, на думку С. Сапожникова, є трансформація та 

структуризація змісту підготовки таким чином, щоб тематика занять була 

пов’язана з методичним і дидактичним проектуванням і поступовим 

ускладненням. Наприклад, Інтернет технології в освіті; створення цифрових 

освітніх ресурсів засобами Інтернет-технологій; електронне навчання на 

основі інтернет-технологій; інформаційні технології створення навчальних 

матеріалів; організація електронного навчання; організація освітнього 

середовища електронного навчання; інформаційні технології в організації 

педагогічного експерименту; технології обробки результатів педагогічного 

дослідження. Цільовою установкою трансформації та структуризації змісту 

інформаційно-цифрової підготовки є розширення і поглиблення уявлень 

студентів про можливості застосування сучасних інформаційно-цифрових 

технологій, зокрема хмарних, для вирішення професійних завдань учителів 
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початкових класів, пов’язаних з пошуком, оцінкою, розробкою і 

застосуванням інформаційних продуктів в майбутній професійній 

діяльності [168]. 

На думку Л. Карташової, Н. Бахмат та І. Пліш, прикладна спрямованість 

підготовки майбутніх учителів початкових класів до застосування ІЦТ, 

забезпечується проведенням занять на основі ІЦТ, які органічно вбудовуються 

в навчальну програму і сприяють формуванню досвіду організації навчання в 

умовах цифрового освітнього середовища. Також ефективними є участь 

студентів в мережевому професійному співробітництві у формі щотижневих 

вебінарів. Така участь сприяє формуванню в студентів цілісного уявлення 

щодо ІЦТ в освітньому процесі, розумінню їхніх загальноосвітніх та 

світоглядних функцій, вихованню професійної культури майбутніх учителів 

початкових класів [63]. Проведення студентами уроків забезпечує їхню участь 

у різних ролях: спершу в ролі тьютора (консультація, супровід учнів в процесі 

виконання завдань); потім в ролі експерта з виконання контрольно-оцінних 

функцій уроку (перевірка правильності відповідей молодших школярів на 

запитання; перевірка правильності виконаних завдань; занесення результатів 

робіт учнів в рейтингову таблицю); далі в ролі вчителя – планування та 

розробка власного уроку, проведення його в межах педагогічної практики. 

Таким чином, прикладна спрямованість інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів забезпечує відповідність 

змісту освіти специфіці педагогічної діяльності в умовах освітнього процесу 

початкової школи та формування вмінь використовувати інформаційно-

цифрові технології для навчання молодших школярів. 

Ще одним актуальним чинником модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти є електронна та дистанційна 

підтримка освітнього процесу. Завдяки такій підтримці не лише оптимізується 

освітній процес, а й розвивається здатність студентів до організації 

електронного та дистанційного навчання учнів початкових класів.  
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Успішність підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

застосування ІЦТ у професійній діяльності залежить від того, наскільки вона 

опирається на світові інформаційні ресурси, результати новітніх досягнень 

наукових співтовариств, методичні напрацювання освітньої 

спільноти (А. Дрокіна [46]). З появою Web 2.0. технологій студенти отримали 

можливість не лише користуватися колекціями готових освітніх ресурсів, які 

знаходяться в вільному доступі, а й розміщувати в мережі власні розробки для 

отримання оцінки їхньої ефективності, публікувати результати власних 

досліджень, брати участь в педагогічних дискусіях і навіть колективних 

наукових проєктах. Фактично освітній процес у підготовці майбутніх учителів 

початкових класів вийшов за межі конкретного закладу освіти і певною мірою 

відчуває вплив світової освітньої спільноти. 

Сучасне інформаційно-насичене середовище навчання впливає на всі 

складники освітнього процесу та його результативність [107]. Інформаційно-

цифрові технології, які використовуються в електронній та дистанційній 

підтримці майбутніх учителів початкових класів здатні індивідуалізувати 

процес навчання. В інформаційно-цифровій підготовці майбутніх учителів 

початкових класів з електронною та дистанційною підтримкою навчання 

важливою є технологічна насиченість освітнього процесу, педагогічно 

зумовлене використання дидактичних електронних ресурсів, зокрема 

авторських, створених викладачами. Це дає змогу майбутнім учителям 

початкової школи на власному досвіді переконатися в педагогічній 

доцільності використання електронних засобів навчання та інформаційно-

цифрових технологій, в їхньому дидактичному потенціалі, набути мотивацію 

і бажання створювати власні програмні засоби, сприймаючи їх як невід’ємну 

складову сучасного освітнього процесу [214]. 

Для електронної підтримки навчання характерним є використання 

структурованих навчально-методичних матеріалів, електронних 

навчально-методичних комплексів і їх використання в будь-якому місці, 

у довільний час і в будь-якому темпі. Окрім доступності навчального 
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матеріалу, вони забезпечують студентам можливість зв’язку з викладачем, 

отримання консультацій в он-лайн режимі, а також можливість отримання 

індивідуальної  «навігації» в освоєнні дисципліни [245]; забезпечення 

свободи викладача у виборі способу навчання; відкритість системи 

(можливість її розвитку і доповнення роботами студентів). Робота з 

електронними навчально-методичними комплексами здійснюється на 

заняттях, а також студенти можуть використовувати матеріали електронного 

комплексу в процесі самостійної підготовки до занять. 

Другим аспектом підтримки діяльності студентів є дистанційна 

підтримка через Internet. Для цієї мети, зазвичай, використовуються 

платформи для дистанційного навчання, сайти, інформаційні портали та 

освітні платформи, на яких майбутні учителі початкових класів можуть знайти 

основні матеріали, необхідні для виконання завдань з дисципліни і критерії 

оцінювання виконаних робіт (Р. Гуревич [37]). 

У процесі навчання постійно підтримується зворотний зв’язок між 

викладачем і студентом. Він реалізується за допомогою сукупності засобів: 

системи практичних завдань з чітко визначеними критеріями їхнього 

виконання; сукупності тестів для перевірки рівня сформованості теоретичних 

знань; сукупності анкет для рефлексії студентів; системи анкет для виявлення 

потреб і оцінки задоволеності результатами навчання. 

До чинників модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

учителів початкових класів також відносимо сприяння участі студентів в 

організації мережевих професійних співтовариств вчителів початкових класів. 

Окреслений чинник стосується: доцільності використання соціальних мереж в 

освіті (соціальна мережа як об’єкт вивчення, соціальні мережі для реалізації 

освітніх програм, для інформаційної взаємодії вчителів); формування різних 

форм інформаційної взаємодії між вчителями, учнями та їхніми батьками, 

студентами, викладачами, адміністраціями закладів вищої освіти та школи в 

межах створеного освітнього співтовариства в соціальній мережі; варіантів 
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організації освітньої діяльності в соціальних мережах та їхнє використання в 

освітньому процесі. 

Комплексно зреалізувати дидактичний потенціалу ІЦТ в інформаційно-

цифровій підготовці майбутніх учителів початкових класів лише з допомогою 

окреслених вище чинників неможливо без розвитку цифрового освітнього 

середовища закладу вищої освіти. 

У наукових публікаціях поняття «освітнє середовище» трактується як 

«сукупність організаційно-педагогічних умов і факторів, система впливів і 

умов; як засіб навчання, що сприяє формуванню мотивації студентів до 

саморозвитку, самоосвіти та є необхідним для професійного становлення 

майбутнього фахівця» [80, с. 44]. 

На основі аналіз наукових досліджень щодо сутності та змісту поняття 

«освітнє середовище», встановлено, що вчені виділяють одну або декілька 

істотних ознак освітнього середовища. Так, В. Ясвін під освітнім середовищем 

розуміє «систему впливів й умов формування особистості за заданим зразком, 

а також можливостей для її розвитку, що містяться в соціальному і 

просторово-предметному оточенні» [228, с. 14]. Н. Горбунова вважає, що 

освітнє середовище закладу вищої освіти можна розглядати як фактор 

успішної соціально-професійної адаптації майбутнього фахівця [33].  

Освітнє середовище для навчання майбутніх учителів із застосуванням 

інформаційно-цифрових технологій – це створення спеціального 

мультимедійного середовища, формування відповідних знань, умінь і навичок 

щодо застосування мультимедійних навчальних систем; побудову освітнього 

процесу у ЗВО з обов’язковим включенням мультимедійних технологій та їх 

елементів до викладання дисциплін; підготовка вчителя до створення власних 

мультимедійних продуктів [217]. 

Цінною для дослідження є думка О. Цюняк, яка уточнює, що важливим 

складником інноваційного освітнього середовища закладу вищої освіти є 

«…вільний та стабільний доступ до глобальних освітніх мереж, наявність 
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електронної системи навчання, упровадження моделей дистанційного 

навчання, підготовка електронних навчальних посібників» [216, с. 177]. 

На думку А. Крижановського, в число «компетентнісних» форм і 

методів, поряд із діяльнісними, такими, як рольові та ділові ігри, навчальні 

проекти, навчальна практика, виконання кваліфікаційних робіт, повинні бути 

включені й інформаційно-цифрові, що «відносяться до інноваційних методів 

навчання (моделювання, тестування, он-лайн конкурси, соціальні сервіси, 

проектна діяльність у веб- та блог-квестах; створення та використання 

електронних освітніх ресурсів, роботи в інформаційно-цифровому середовищі 

закладу освіти, робота в електронних бібліотеках тощо)» [73, с. 29]. 

Згідно логіки нашого дослідження, вважаємо за необхідне уточнити 

поняття «цифрове освітнє середовище». 

Часто науковці ототожнюють «цифрове освітнє середовище» й 

«інформаційне освітнє середовище». Наприклад, М. Кушнір наводить 

визначення цифрового освітнього середовища як відкритої сукупності 

інформаційних систем, призначених для забезпечення різних завдань 

освітнього процесу [76]. І. Травкін визначає цифрове освітнє середовище як 

набір освітніх інтерфейсів цифрового світу [201]. А. Морозов розуміє під 

цифровим освітнім середовищем сукупність цифрових освітніх ресурсів, 

засобів і технологій, що забезпечують освітній процес в умовах цифровізації 

[94]. Групою дослідників Н. Морзе, О. Базелюк, І. Воротніковою та ін. 

визначено, що «цифрове освітнє середовище – це частина цифрового 

простору, найближче зовнішнє оточення особистості, є сукупністю 

спеціальних освітніх (можливо педагогічних) умов (що створюються 

цифровими сервісами), які забезпечують та за допомоги яких безпосередньо 

відбувається діяльність усіх учасників освітнього процесу» [91, с. 51]. 

Поділяємо їхню думку, щодо визначення цифрового освітнього середовища 

закладу освіти як «педагогічної підсистеми підтримки та здійснення освітньої 

діяльності у закладі освіти, вона базується на сучасних педагогічних та 

цифрових технологіях, що інтегрують відповідні цифрові освітні сервіси та 
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призначені для адаптації сучасного освітнього процесу до умов цифрового 

суспільства» [91, с. 52]. 

Відтак, опираючись на наведені тлумачення, у межах дослідження 

цифрове освітнє середовище розглядаємо як таке, в якому дидактичні цілі 

підготовки бакалаврів початкової освіти, а також забезпечення співпраці 

учасників освітнього процесу досягаються шляхом застосування цифрових 

засобів навчання, хмарних технологій та сервісів, що сприяють формуванню 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових 

класів.  

Відповідно до наведеного визначення, формування цифрового 

освітнього середовища у закладі вищої освіти – це створення системи умов і 

можливостей, що передбачає наявність інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури і надає набір цифрових технологій і ресурсів для навчання, 

розвитку, соціалізації, формування компетентного фахівця. Його призначення 

визначається самою специфікою цифрових технологій і полягає в розкритті та 

розвитку здібностей і потенційних можливостей здобувача освіти, 

формування певних особистісних якостей, створення умов для самостійної 

пізнавальної діяльності студентів, автоматизації процесу обробки результатів 

навчання [192].  

Цифрове освітнє середовище містить технологічні, інформаційні й 

організаційні ресурси. На основі платформи Google Workspace (G Suite for 

Education), можливо створити освітнє середовище із зазначеним ресурсним 

потенціалом. Застосування хмарних технологій надає нові можливості для 

здійснення освітньої діяльності: мобільність навчання (варіювання часу і 

місця навчання); реалізації безперервної освіти; підготовки здобувачів освіти 

за індивідуальними освітніми програмами; застосування і розробки 

електронних освітніх ресурсів; організації самостійної роботи; використання 

мережевих сервісів для проведення аудиторних занять, організації групової 

роботи, проєктної діяльності, самостійної роботи бакалаврів початкової 

освіти. 
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Використання потенціалу системи керування освітнім процесом Google 

Workspace дозволяє, окрім традиційних ресурсних, комунікаційних та 

організаційних функцій, реалізувати інструментальну функцію, що забезпечує 

комплексне розв’язання всіх завдань навчання в рамках єдиного середовища. 

У межах дослідження обґрунтовуємо використання можливостей інструментів 

Google Workspace в груповій роботі. Для ведення бесіди перед студентами як 

користувачами, які виконують певне завдання, з’являється можливість 

використання «Hangouts Chat». Особливістю ведення такого чату є легкість в 

його експлуатації, а однією з переваг – можливість створення групової бесіди. 

Під час роботи в чаті, студенти мають доступ до Google Drive (гугл-диску), 

куди можуть завантажувати всю необхідну для виконання групового завдання 

інформацію, надаючи до неї доступ кожному з членів групи. Часто на етапі 

обробки та узагальнення інформації виникає потреба у створенні презентації. 

Як результат – студенти продовжують користуватись можливостями Google 

Workspace, застосовуючи «Google Slides». Використання такого компонента 

Google-додатків дозволяє всій групі брати участь у підготовці презентації, а за 

потреби вносити корективи. Викладач, використовуючи Google-технології, 

може оцінювати роботу студентів, стежити за нею, вносити корективи.  

Однією з переваг Google Workspace є те, що встановлюючи додаток 

Google з метою використання електронної пошти Gmail, кожен користувач 

отримує доступ до даних технологій автоматично й абсолютно безкоштовно. 

Тож використовуючи ці технології в груповій роботі, студентам не доведеться 

обтяжувати свої мобільні пристрої додатковими програмами, водночас, вони 

матимуть до них доступ і з комп’ютерів, за потреби.  

В епоху цифрових технологій спілкування з батьками учнів відбувається 

постійно, а враховуючи специфіку початкової школи, вкрай важливо. Тому 

формування вміння використовувати месенджери, такі як Viber, Whats App, 

Telegram або Hangouts Chat розцінюємо як одне із завдань інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів. Для підтримки 

співпраці з батьками студенти вчаться створювати груповий чат у одному із 
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месенджерів, що дозволяє оперативно передавати інформацію, бути завжди на 

зв’язку, надавати фото-звіти та, за потреби, додаткові матеріали до уроків. 

Розглянуті месенджери також забезпечують спілкування індивідуального типу 

шляхом ведення студентами особистих чатів.  

Завдяки Google Workspace урізноманітнюється позанавчальна 

діяльність студентів. Студенти мають змогу використовувати особисту 

електронну пошту (Gmail) – для листування; Google-диск (Google Drive) – для 

збереження інформації, завантаження досить об’ємних документів та файлів; 

Google Docs, Google Sheets , Google Slides – це елементи Google Workspace, які 

дозволяють опрацьовувати текстові документи практично у всіх форматах 

(Google Docs), будувати діаграми, графіки та таблиці (Google Sheets ) не 

встановлюючи додаткових програм на гаджети, а також представляти 

результати своєї діяльності у вигляді презентацій (Google Slides), які 

створюють самі. Перевагами таких елементів в освітньому процесі є те, що 

їхнє використання відбувається за допомогою мережевого сервісу, саме тому 

немає потреби у використанні переносних накопичувачів інформації, а 

результати своєї роботи легко презентуються під час спілкування он-лайн, за 

допомогою режиму конференції тощо. 

Використання елементів Google Meet дозволяє студенту, за потреби, 

зв’язатись з викладачем для отримання консультації в реальному часі, що є ще 

однією перевагою навчання з використанням мережевих сервісів, а викладач 

має можливість не лише проконсультувати студента, а й здійснювати 

перевірку результатів навчання здобувачів освіти. Важливим для підготовки 

майбутніх учителів початкових класів є те, що цифрове освітнє середовище з 

наявним у ньому додатком Google Meet дозволяє в реальному часі проводити 

спільні консультації студента, методиста та вчителя-класовода під час 

підготовки до проведення пробних уроків у початковій школі.  

Акцентуємо увагу на доцільності використання ще одного сервісу 

системи Google Workspace, який став звичним для організації освітнього 

процесу, зокрема в умовах дистанційного навчання, – додатку Google 



137 

 

Classroom. Цей сервіс дозволяє автоматизувати процес регламентованого 

доступу до навчального контенту, можливості видачі / перевірки завдань, 

формування електронного журналу успішності. Наприклад, вивчення 

експериментальної дисципліни «Сучасні інформаційно-цифрові технології в 

освітньому процесі початкової школи», поряд із навчанням в аудиторії, 

передбачає електронний супровід дисципліни засобами Google Classroom. 

Провівши очне заняття зі студентами, викладач створює завдання для 

самостійної роботи, встановлює терміни їх виконання. В якості додатку до 

завдання можуть бути використані будь-які види інформації. Так, до завдання 

можна прикріпити: текстовий варіант лекції, графіку, аудіо-відео файли, 

посилання на інші ресурси. Водночас відбувається повна інтеграція з Google-

диском, тобто текстові файли, презентації, таблиці, тести можна створювати 

безпосередньо в Інтернеті, використовуючи тільки браузер.  

Під час організації роботи студентів з використанням можливості 

Google-класу викладач не лише забезпечує вивчення дисципліни, контролює 

діяльність студентів, а й створює умови для формування у них професійних 

компетентностей, зокрема й інформаційно-цифрової. 

Складником цифрового освітнього середовища підготовки майбутніх 

учителів початкових класів є Google-форми, які призначені для створення 

тестів, опитувань, анкет. Google-форми підтримують достатню кількість типів 

відповідей респондентів: відповідь у вигляді рядка; розгорнуту відповідь; 

один зі списку; кілька зі списку, що розкривається; шкала; сітка; дата, час. 

Корисною є, також, опція форм з можливістю завантаження файлів. За 

допомогою цієї функції здобувачі освіти у відповіді на питання тесту або 

опитування можуть докласти, наприклад, фотографію, сканований документ, 

відредагований аудіо- чи  відео-файл і т.п.  

Використання мережевих сервісів Google Workspace також є 

ефективним у створенні та веденні власного блогу з використанням основ 

Biogger або Sіtes Creator для створення та ведення особистого сайту. 

Використовуючи ці додатки, майбутні вчителі початкових класів освоюють 
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інструментарій цифрового освітнього середовища Google Workspace, а також 

вчаться ділитися власними розробками та здобутками із дотриманням 

авторського права та використовувати набутий досвід не лише під час 

навчання, а й в подальшій педагогічній діяльності.  

Google Workspace є універсальним інструментарієм, використання його 

елементів буде доречним як під час проведення аудиторних занять, 

самостійної роботи, так і для групової навчальної діяльності  студентів, як для 

пошуку інформації так і для представлення результатів власної діяльності та 

власних здобутків. 

Окрім інструментів Google Workspace, студенти ознайомлюються із 

можливостями, не менш популярного та потужного хмароорієнтованого 

сервісу Office 365. У курсі за вибором «Сучасні інформаційно-цифрові 

технології в освітньому процесі початкової школи» передбачено тему на 

вивчення можливостей використання сервісу Office 365 в освітньому процесі. 

Студенти використовують хмарний сервіс для створення презентацій, 

документів чи обговорюють різні події, об’єднуються у віртуальні спільноти. 

Ознайомлюються із принципом створення на основі сервісами Office 365 

хмаро орієнтованого навчального середовища школи.  

Реалізації комплексного підходу до модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів, сприятимуть інші 

елементи цифрового освітнього середовища. «Так лекційний виклад 

навчального матеріалу супроводжується аудіовізуальними матеріалами, 

оформленими в формі презентацій, оброблених відеозаписів фрагментів 

уроків в початкових класах, демонстраційних слайдів. На аудиторних заняттях 

використовується інтерактивна панель «Prestigio multiboard 65» – цифровий 

пристрій, що поєднує в собі функціонал проектора, дошки, комп’ютера, 

планшета, телевізора. Так студенти в процесі власного навчання знайомляться 

з сучасним засобом, який, володіючи всіма якостями традиційної шкільної 

дошки, має інтерактивні функції, можливості графічного коментування 

екранних зображень. Таким чином, в освоєнні дисципліни, що вивчається під 
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час лекцій, студенти знайомляться з можливостями ілюстрації та візуалізації 

матеріалу, що вивчається, й отримують наочний приклад методичного 

використання засобів ІЦТ» [167, с. 141].  

Підготовка студентів до семінарських та практичних занять будується 

не лише на освоєнні матеріалу підручників, а й на вивченні різних 

комп’ютерних навчальних програм, участі в педагогічних форумах, вебінарах, 

Інтернет-конференціях, розробці та виконанні методичних завдань. 

Результатом виконання лабораторної роботи завжди є готовий продукт 

до застосування або відображає професійну діяльність вчителя початкових 

класів (Т. Запорожченко [53]) – оформлена стаття, графік успішності учнів, 

база даних класу, тест перевірки знань школярів з предмета, електронний 

підручник, журнал успішності класу, презентація, створений Google-клас, 

блог, сайт тощо. Незважаючи на те, що під час виконання лабораторної роботи 

діяльність студента носить переважно індивідуальний і самостійний характер, 

у межах дослідження видається значущим використання ІЦТ під час 

лабораторної роботи таких видів діяльності: 

1) робота студентів в малих групах, в яких відбувається обмін ідеями, 

вироблення правил, постановка питань для майбутнього обговорення, 

дискусії, відбувається стимулювання пізнавального інтересу, розвиток 

комунікативних здібностей, вміння захищати власну позицію, контроль і 

корекція діяльності всіма учасниками групи. В умовах цифрового освітнього 

середовища метод малих груп стає ефективнішим завдяки можливостям 

взаємодії за допомогою таких технологій як форуми, спеціалізовані сайти, 

електронна пошта; 

2) колективне виконання певного завдання лабораторної роботи, в якому 

один зі студентів виконує завдання на інтерактивній дошці, а всі інші на 

персональних комп’ютерах. Цей вид роботи дає змогу розвивати у майбутніх 

учителів початкових класів уміння працювати з аудиторією, пояснювати і 

коментувати власні дії, реагувати на запитання, пропозиції та зауваження; 
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3) надання студентом звіту в електронній формі про виконану 

лабораторну роботу, який передбачає здійснення рефлексії власної діяльності. 

У процесі формування інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів базовим методом навчання обрано 

метод проєктів. Пояснимо наш вибір. Нині проєктне навчання стало одним із 

способів розвитку компетентностей (А. Цимбалару [212]). За допомогою 

методу проєктів дидактична мета досягається через розробку проблемного 

питання, яке завершується реальним практичним результатом, оформленим 

певним чином. 

Особливість методу проектів, на думку В. Молчанової в тому, що він 

передбачає: наявність значущої проблеми або завдання, що потребує 

дослідницького пошуку для їх вирішення; практичну, теоретичну, пізнавальну 

значущість передбачуваних результатів; самостійну (індивідуальну, парну, 

групову) діяльність студентів; структурування змістової частини проєкту (із 

зазначенням поетапних результатів) [90]. Тобто, метод проєктів передбачає 

різноманітну діяльність усіх учасників освітнього процесу для отримання 

освітнього продукту за певний проміжок часу і застосування отриманих 

теоретичних знань, практичних умінь у створенні конкретного продукту і його 

захисту в процесі презентації або дискусії [162]. 

Специфіка досліджуваного комплексного підходу полягає у 

систематичному використанні мережевих сервісів у професійній діяльності 

майбутнього вчителя початкових класів, тому проекти, розроблені на основі 

практичних знань та реального досвіду у межах педагогічної практики 

відіграють особливу роль. Перед початком педагогічної практики кожен 

студент повинен отримати завдання: виконання яких передбачає використання 

інформаційно-цифрових технологій під час організації та проведенні уроків, 

виховних заходів в позакласній та позаурочній діяльності. У зв’язку з цим 

доцільним є доповнення завдань практики такими: 
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- спільно з вчителем-наставником розробити та реалізувати проєкт 

застосування мережевих сервісів для формування інформаційно-

цифрової компетентності як учителя так і учнів; 

- проаналізувати ефективність та доцільність власного використання 

інформаційно-цифрових технологій під час проходження 

переддипломної практики в початковій школі. 

Виконуючи зазначені завдання, студенти усвідомлюватимуть, що в 

межах освітнього процесу для роботи з дітьми молодшого шкільного віку 

треба багато знати і вміти – мати високу цифрову грамотність, володіти 

методикою використання ІЦТ в урочній і позакласній роботі з молодшими 

школярами. Володіючи дидактичним цифровим інструментарієм, майбутні 

учителі початкових класів, сумісно з педагогом-наставником, мають змогу 

розробляти проєкти, спрямовані на впровадження мережевих технологій в 

освітній процес.  

Під час роботи над проєктами, визначеної тематики, майбутній учитель 

набуває навичок практичного збереження інформаційних даних на 

віртуальному Google- диску та використанню їх в будь-який час, на занятті, чи 

в позанавчальній діяльності. 

Використовуючи такі компоненти як Google Docs, Google Slides, Google 

Sheets, майбутній учитель вчиться опрацьовувати текстові документи, 

коригувати їх та за потреби, миттєво пересилати використовуючи Gmail 

(електронну пошту) за потреби; коригувати структуру та матеріали 

презентацій, навіть під час уроку, якщо в цьому виникає потреба, маючи 

можливість одразу їх презентувати. Застосування технологій Google 

Workspace та Office 365 під час педагогічної практики, дозволяє майбутньому 

вчителю початкових класів розмістити в своєму мобільному додатку всі 

необхідні матеріали, використати їх у будь-який момент часу та мобільно 

вирішувати актуальні на даному етапі питання. 

Створюючи освітні проєкти, спільно з учителем-наставником, студент 

має змогу помінятись ролями із наставником і в такий спосіб  вдосконалює 
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уміння зі створення інформаційних сайтів та блогів, їхнього ведення та 

наповнення відповідним контентом. Наповнюючи блог або сайт інформацією, 

майбутній учитель початкових класів формує здатність до використання 

інформації з дотриманням авторського права та етичного використання 

інформаційних ресурсів [159]. 

Організація зі студентами пізнавальних ігор, навчальних дискусій, 

підтримуваних демонстрацією ІЦТ для початкової школи з аудіо-та відео, з 

інтерактивними вправами, схемами, таблицями дозволяє формувати у 

майбутніх учителів початкових класів інтерес до використання ІЦТ в 

професійній діяльності. Така діяльність покликана формувати у студентів 

внутрішню позитивну мотивацію до використання ІЦТ в організації 

освітнього процесу в початковій школі. 

Цифрове освітнє середовище засноване на хмарних сервісах, цифрових 

інструментах забезпечує можливості для: спільної  роботи  над  проєктами  або 

завданнями; розробки цифрових освітніх ресурсів; використання 

професійного освітнього цифрового середовища та цифрових професійних 

спільнот для вивчення, розміщення та аналізу нових педагогічних практик і 

технологій; формування вмінь працювати на електронних освітніх 

платформах; вибору засобів цифрового зв'язку і цифрових інструментів; 

ефективної організації самостійної роботи та надає інструментарій для 

ведення обліку за її виконанням [278].  

Робота з освоєння незнайомих програмних засобів інформаційно-

цифрових систем вимагає від студентів значних затрат часу, тому не може 

реалізовуватися лише в межах аудиторних занять і спрямовує викладачів на 

організацію самостійної роботи студентів.  

Основними завданнями самостійної роботи майбутніх учителів 

початкових класів у межах дослідження є:  

- організація та здійснення пошуку інформаційного ресурсу і відбору 

потрібної для уроку педагогічно значущої інформації і демонстрації її 

відповідно з віковими особливостями учнів початкових класів; 
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- організація та реалізація навігації і вибору індивідуальної структури 

вивчення матеріалу на основі технології гіпертексту; 

- вдосконалення цифрової грамотності, зокрема операції з вікнами 

додатків; файлами; з текстовою, табличною, графічною інформацією, її 

копіювання, тиражування, збереження, копіювання на зовнішніх носіях, 

хмарних сховищах тощо; 

- знайомство з ІЦТ для початкових класів, їхній пошук в Інтернеті, 

соціальних професійно зорієнтованих мережах, демонстрація на 

заняттях;  

- підготовка фрагментів уроків з використанням ІЦТ для проведення 

занять і заходів з молодшими школярами; 

- підготовка діагностичних матеріалів, представлених в електронному 

вигляді для встановлення рівня засвоєння молодшими школярами знань 

і умінь; 

- повідомлення інформації та обмін досвідом між учасниками освітнього 

процесу (зокрема, в межах мережевих сервісів). 

Проведений аналіз дозволив виокремити складники цифрового 

середовища, необхідні для модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів (рис.2.4). Виділені складники 

інтегрується з освітнім середовищем закладу освіти, іншими відкритими 

освітніми середовищами, що знаходяться у вільному доступі в мережі 

Інтернет. 

В закладі освіти цифрове освітнє середовище вважається чинником 

цифрового перетворення освітнього процесу.  
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Рис. 2.4.Складники цифрового освітнього середовища модернізації інформаційно-

цифрової підготовки бакалаврів початкової освіти  

Узагальнюючи вищевикладене, зобразимо схематично чинники 

модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів на засадах комплексного підходу до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.4. Чинники модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 
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Відтак, схарактеризовані чинники модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки, такі як: цифрове освітнє середовище; випереджувальний характер 

підготовки; інформаційна діяльність та інформаційна взаємодії з 

використанням ІЦТ; модульність; варіативність; прикладна спрямованість 

підготовки; участь в організації мережевих професійних співтовариств 

вчителів початкових класів; електронна та дистанційна підтримка,  

визначають відповідність змісту підготовки майбутніх учителів початкових 

класів сучасним цифровим технологіям, особливостям інформаційного 

суспільства та основним положенням інформатизації освіти в сфері 

застосування інформаційно-цифрових технологій у навчанні та професійній 

діяльності вчителів початкової школи.  

 

Висновки до другого розділу 

Втановлено, що у зв’язку з інформатизацією та цифровізацією освіти 

виникла потреба вдосконалення інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів. Для її розв’язання необхідно  

інформаційно-цифрову підготовку привести у відповідність з вимогами, 

окресленим нормативно-правовими документами; освітній процес спрямувати 

на формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів 

початкових класів, враховуючи особливості майбутньої професійної 

діяльності в умовах багатопредметного, динамічно мінливого освітнього 

процесу початкової школи.  

У якості одного з способів модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів обґрунтовано комплексний 

підхід до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі. Він 

заснований на: доповненні змісту навчальних дисциплін професійно-

орієнтованим матеріалом; використанні ресурсного потенціалу мережевих 

сервісів та мобільних додатків у стимулюванні пізнавальних інтересів 

студентів; активному використанні інформаційно-цифрових технологій й 

сучасних методів навчання на лекціях і практичних заняттях, стимулюванні 
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самостійної роботи студентів на основі використання інформаційно-цифрових 

технологій та освітніх цифрових ресурсів,  залученні дистанційних технологій 

навчання; застосуванні дидактичних можливостей ІЦТ під час проходження 

педагогічної практики; здійсненні контрольних заходів з використанням 

цифрових інструментів. Тобто модернізаційні процеси стосуються всіх 

основних форм освітнього процесу і реалізується у змісті програм навчальних 

дисциплін і лекційних занять, сценаріях практичних і семінарських занять, 

самостійній роботі студентів, проведенні педагогічних практик та 

контрольних заходів. 

Встановлено чинники модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів: випереджувальний характер навчання; 

інформаційна діяльність та інформаційна взаємодії з використанням ІЦТ; 

модульність; варіативність; прикладна спрямованість підготовки; участь в 

організації мережевих професійних співтовариств вчителів початкових класів; 

електронна та дистанційна підтримка освітнього процесу; цифрове освітнє 

середовище.  

Виділено складники цифрового освітнього середовища, які сприяють 

реалізації розробленого способу модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів: дистанційні курси; онлайн 

навчання; інтернет-конференції; методичні портали; форуми; вебінари; сайти  

(блоги) вчителів; наукові та методичні бібліотеки; єдина база даних; система 

тестування; цифрові освітні ресурси; цифрове та програмне обладнання 

аудиторій; платформа Google Workspace.  

Викладене обґрунтування у розділі 2 «Теоретичне обґрунтування 

особливостей модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

учителів початкових класів» та зроблені на його основі висновки є 

теоретичною основою для організації і проведення педагогічного 

експерименту, результати якого висвітлені в розділі 3.  

Результати дослідження, наведені у другому розділі, опубліковані 

автором у роботах: [158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 167]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ ПІДГОТОВКИ НА 

ЗАСАДАХ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДИДАКТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІЦТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ  

 

3.1. Результати констатувального етапу педагогічного 

експерименту та їх аналіз 

Для досягнення поставленої у дослідженні мети проведено педагогічний 

експеримент, який дозволив перевірити результативність обґрунтованого у 

дослідженні комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ 

в освітньому процесі в контексті модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів.  

Щоб виявити стан сформованості ІЦ-компетентності майбутніх учителів 

початкових класів як результату ІЦ-підготовки студентів педагогічних 

коледжів у 2018 р було проведено констатувальний етап педагогічного 

експерименту з використанням критеріїв та показників сформованості ІЦ-

компетентності у майбутніх бакалаврів початкової освіти, описаних у 

підрозділі 1.4 цього рукопису. Аналіз її сформованості здійснювався за 

ціннісним, когнітивним та операційно-діяльнісним складниками [276]. 

До участі у зазначеному етапі експерименту залучена репрезентативна 

вибіркова сукупність у кількості 116 здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, котрі були вступниками на навчання на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (табл. 3.1).  

Обґрунтуємо репрезентативність досліджуваної вибірки. В Україні сім 

коледжів здійснюють підготовку бакалаврів початкової освіти за скороченим 

терміном навчання. В рік початку педагогічного експерименту таких 

вступників було 334 (дані з єдиного реєстру суб’єктів освітньої діяльності), 

тобто обсяг генеральної сукупності становить 334.особи.  
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Для визначення мінімального обсягу досліджуваної вибірки 

скористаємося статистичною формулою: 𝑛 =
𝑡2𝜔∙(1−𝜔)𝑁

𝑁∆2+𝑡2𝜔∙(1−𝜔)
 (2.1),  де n – обсяг 

вибірки; N – обсяг генеральної сукупності; t – нормоване відхилення, яке 

визначається, виходячи з обраного довірчого інтервалу; 𝜔 – визначена варіація 

для вибірки,  – припустима межа похибки. Допустима межа похибки 

узгоджується із заданим рівнем довірчої ймовірності Р = 0,95. Значення t 

визначається за таблицею нормального розподілу. Обчислюємо обсяг вибірки 

(𝑛). 

𝑛 =
1,962∙0,1∙0,9∙334

334∙0,052+1,9620,1∙0,9
98 

Отже, для забезпечення репрезентативності досліджуваної вибірки, до її 

складу необхідно включити не менше 98 осіб. У нашому дослідженні, як уже 

зазначалося, на констатувальному етапі дослідженням охоплено 116 осіб.  

 

Таблиця 3.1 

Учасники констатувальному етапу педагогічного експерименту  

№ 

з.п. 

Заклади освіти Кількість 

осіб 

1 КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 

Михайла Грушевського» 

25 

2 Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-

педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка 

Черкаської обласної ради» 

15 

3 КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 20 

4 КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 25 

5 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 31 

Всього 116 

 

Всі респонденти, задіяні в експерименті на констатувальному етапі, були 

вступниками на навчання на основі базової загальної середньої освіти, а після 

здобуття ступеня молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра) 

продовжили підготовку на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за 

скороченим терміном навчання (120 кредитів ЄКТС). 
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З метою діагностування сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів за обґрунтованими 

критеріями і показниками (підрозділ 1.4) розроблено діагностичний 

інструментарій, зокрема: анкети; тести; квазіпрофесійні (професійно 

спрямовані) практичні завдання. 

Оцінювання рівнів сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів відбувалося за 

відповідним інструментарієм та шкалою (табл. 3.2, 3.3). 

 

Таблиця 3.2. 

Інструментарій оцінювання рівнів сформованості ІЦК майбутніх 

учителів початкових класів (бальна шкала) 

№ 

з/п 

Критерії Показники  

 

Інструмен-

тарій для 

оцінюван-

ня 

1. 

Сприйняття 

ІЦТ як 

особистої 

цінності  

1) усвідомлення ролі ІЦТ для власного 

професійного розвитку;  

2) потреба у застосуванні ІЦТ для 

покращення результативності навчання 

молодших школярів;  

3) прагнення підвищувати здатність 

використовувати ІЦТ в освітньому 

процесі початкової школи. 

А
н

к
ет

у
в
ан

н
я
 

2. Рівень 

засвоєння знань 

з дисциплін 

інформаційно-

цифрової 

підготовки 

Знання: 

1) основ роботи з цифровими даними;  

2) способів створення цифрового 

контенту;  

3) дидактичних можливостей ІЦТ в 

освітньому процесі початкової школи, 

методики використання ІЦТ в 

початковій школі;  

4) основ комунікації та взаємодії в 

цифровому середовищі; безпеки в 

цифровому середовищі 

Т
ес

ту
в
ан

н
я
 

 

 

 



150 

 

Продовження табл. 3.2. 

3. Рівень 

практичних 

умінь з 

використання 

інформаційно-

цифрових 

технологій для 

розв’язання 

завдань 

навчального, 

професійного, 

особистого 

характеру 

Вміння:  

1) використовувати цифрові засоби для 

пошуку, опрацювання, використання, 

поширення або створення відомостей 

та інформаційних даних;   

2) створювати цифровий контент;  

3) реалізовувати дидактичні 

можливості ІЦТ та цифрових освітніх 

ресурсів в освітньому процесі 

початкової школи. 

В
и

к
о

н
ан

н
я
 к

в
аз

іп
р
о
ф

ес
ій

н
и

х
 

п
р

ак
ти

ч
н

и
х

 з
ав

д
ан

ь
 

 

Визначені за наведеними критеріями і показниками результати були 

переведені в бали на основі 100-бальної шкали (ЄКТС). Повністю відповідає 

критерію (кількість набраних балів 90 – 100 балів) і це високий рівень 

сформованості інформаційно-цифрової компетентності. Загалом відповідає 

критерію (якщо набрано 70-89 балів) –  це середній рівень ІЦ-компетентності. 

Частково відповідає критерію (кількість набраних балів 50 – 69) – базовий 

рівень сформованості ІЦ-компетентності. Не відповідає критерію (менше 50 

балів) – низький рівень (не виявлено). 

Таблиця 3.3 

Шкала оцінювання рівнів сформованості складників ІЦК 

майбутніх учителів початкових класів 

Рівні Бали 

Базовий 50-69 

Середній 70-89 

Високий 90-100 

 

Для діагностики сформованості ціннісного складника інформаційно-

цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів 

використовувалася анкета (додаток Б). Анкета складена за адаптованою 
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методикою К. Замфір у модифікації А. Реан [89]. Студентам пропонувалося 

ознайомитися із твердженнями, щодо ставлення до системного використання 

ІЦТ у професійній діяльності, інтересу до застосування ІЦТ, потреби до 

опанування та аналізу ІЦТ й оцінити їхню значущість за 5-бальною шкалою. 

На основі отриманих результатів визначався ціннісний комплекс особистості. 

Анкетне опитування дало змогу отримати великий обсяг фактичної 

інформації, за короткий час та відслідкувати ставлення майбутніх учителів 

початкових класів до системного використання ІЦТ у професійній діяльності, 

розуміння потреби опанування інформаційно-цифровими технологіями 

майбутніми вчителями початкових класів. Вибір цього методу зумовлений 

необхідністю одержання інформації відповідно до змісту дослідження, а саме: 

виявлення ставлення респондентів до застосування ІЦТ в освітньому процесі 

початкової школи, вивчення напрямів модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів. До анкети увійшли 

твердження, які необхідно було проаналізувати і скориставшись наведеними 

даними, оцінити за п’ятибальною шкалою (5 – погоджуюся; 4 – скоріше 

погоджуюся; 3 – скоріше не погоджуюся; 2 – важко відповісти; 1 – не 

погоджуюся). Твердження об’єднано  в три блоки (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4. 

Інструментарій діагностики сформованості ціннісного складника 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових 

класів 

№ 

з/п 

Блок Твердження 

1. 

Усвідомлення 
ролі ІЦТ для 
власного 
професійного 
розвитку 

1. Використання ІЦТ суттєво полегшує підготовку до 
занять у початковій школі. 
2. Постійно використовую текстові, графічні, табличні 
редактори, мультимедійні засоби для підготовки до 
занять. 
3. Постійно використовую матеріали освітніх порталів, 
Web-ресурси для підготовки до занять та педагогічної 
практики. 
4. Постійно здійснюю пошук даних, інформації та 
контенту у цифрових середовищах. 
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Продовження табл. 3.4. 

 

 5. Із задоволенням використовую ІЦТ під час різних 

видів педагогічної практики. 

6. Намагаюся самостійно виконувати завдання з 

комп’ютерних дисциплін та методик навчання 

предметів початкової школи, не люблю, коли мені 

підказують і допомагають. 

7. Створюю та редагую цифровий контент у різних 

форматах, самовиражаюся цифровими засобами. 

8. Труднощі, що інколи виникають під час вивчення 

інформаційно-цифрових дисциплін та методик 

навчання предметів початкової школи, роблять їх для 

мене не менш захоплюючими. 

9. Уважаю, що засоби ІЦТ можуть максимально 

оптимізувати освітній процес початкової школи  в 

умовах оновлення освіти (реалізація НУШ). 

2. 

Потреба у 

застосуванні 

ІЦТ для 

покращення 

результативнос

ті навчання 

молодших 

школярів 

1. Уважно опановую принципи та методи навчання,  

дізнаюся про  особливості їх реалізації під час 

використання ІЦТ на уроках та в позакласній роботі в 

початковій школі. 

2. Мені цікаво опановувати й використовувати засоби 

ІЦТ під час підготовки до уроку. 

3. Мені цікаво опановувати й використовувати засоби 

ІЦТ на різних етапах уроку. 

4. Мені цікаво опановувати й використовувати засоби 

ІЦТ під час роботи з батьками. 

5. Мені цікаво опановувати й використовувати засоби 

ІЦТ на різних видах педагогічної діяльності.  

3. 

Прагнення 

підвищувати 

рівень власних 

можливостей 

використовуват

и ІЦТ в 

освітньому 

процесі 

початкової 

школи 

1. Мої інтереси й  захоплення у вільний час пов’язані з 
засобами ІЦТ. 
2. Відчуваю потребу в  розширенні  своїх знань та 
умінь щодо використання ІЦТ у початковій школі. 
3. Постійно взаємодію за допомогою різноманітних 
цифрових технологій та розумію, які засоби цифрової 
комунікації доречні у даному контексті. 
4. Відчуваю потребу в обміні досвідом організації 
освітнього процесу за допомогою мережевих 
програмних засобів. 
5. Переконаний(-а), що моє подальше професійне 
самовдосконалення, підвищення професійної 
майстерності буде значно ефективнішим за умов 
використання засобів ІЦТ. 
6. Відчуваю потребу ділитися досвідом професійного 
самовдосконалення засобами ІЦТ. 
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Для діагностики сформованості когнітивного складника інформаційно-

цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів обрано 

сертифікований тест «Комп’ютерна грамотність», розроблений компанією 

Microsoft. Він був розроблений як оцінний тест після проходження курсу 

«Digital Literacy» (цифрова грамотність) (http://online.nt.ua/course/ 

index.php?categoryid=10). З огляду на те, що цифрові технології постійно 

змінюються, питання тесту були доповнені, актуалізовані згідно сучасних 

вимог та особливістю дослідження (Додаток В). Оцінка когнітивного 

складника інформаційно-цифрової компетентності здійснювалася за такими 

основними розділами: 

- основи цифрової грамотності (принципи роботи цифрових пристроїв; 

основні функції прикладного програмного забезпечення; основні 

тенденції розвитку цифрових технологій, технологічні новинки; 

програмне забезпечення тощо для пошуку, передачі та продукування 

навчальної інформації з використанням ІЦТ); 

- Інтернет, хмарні сервіси (мережеві сервіси і додатки); 

- основні режими роботи текстового і графічного редакторів для 

створення найпростіших цифрових ресурсів, цифрові освітні ресурси, 

призначені для початкової школи; 

- конфіденційність і безпека в мережі; 

- основні відомості про ПК (структура, забезпечення безпеки інформації). 

Взятий за основу сертифікований тест охоплює всі перераховані розділи 

та побудований таким чином, що дозволяє не лише оцінити знання ІЦТ 

студентами (когнітивний складник), а й показати, які дії необхідно 

застосовувати в конкретній інформаційній ситуації (операційно-діяльнісний 

складник), опираючись на практичний і особистий досвід використання ІЦТ. 

Для діагностики сформованості операційно-діяльнісного складника 

інформаційно-цифрової компетентності студентів використано педагогічне 

спостереження, опитування, самооцінювання, практичні вправи для 

оцінювання практичних навичок пошуку, використання та створення ІЦТ та 

http://online.nt.ua/course/%20index.php?categoryid=10
http://online.nt.ua/course/%20index.php?categoryid=10
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цифрових освітніх ресурсів для початкової школи. Для оцінки операційно-

діяльнісного складника інформаційно-цифрової компетентності перевірялися 

практичні уміння щодо освітньої взаємодії з використанням ІЦТ: 

– створення презентацій до уроків; 

– укладання тестів, запис навчальних відео; 

– створення інтерактивних вправ для молодших школярів; 

– використання дистанційних технологій навчання;  

– вміння працювати з програмами мережевої взаємодії;   

– здатність до практичної організації та контролю проведення уроку в 

початковій школі з використанням ІЦТ.  

Розробляючи контрольно-зрізові матеріали для діагностики 

когнітивного і операційно-діяльнісного складників інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів прагнули до того, щоб 

завдання носили диференційований характер. Відповідно до цього 

диференційованим було й оцінювання таких завдань – від 1 до 3 балів 

відповідно. Одержані на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

результати відображено у таблиці 3.5. та проілюстроване  діаграмами (рис. 3.1-

3.3). 

Таблиця 3.5 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту 

Складники 

інформаційно-

цифрової 

компетентності 

 

Рівні інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів 

Високий Середній Базовий 

Осіб  % Осіб % Осіб % 

Ціннісний 24 20,69 36 31,03 56 48,28 

Когнітивний 29 25,00 52 44,83 35 30,17 

Операційно-

діяльнісний 
22 18,97 41 35,34 53 45,69 
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Рис. 3.1. Результати сформованості ціннісного складника інформаційно-цифрової 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту  
 

Наведені дані свідчать про те, що ціннісний складник інформаційно-

цифрової компетентності у 48%  респондентів сформований на базовому рівні. 

Це доводить необхідність спрямовувати інформаційно-цифрову підготовку 

майбутніх учителів початкових класів на формування у них потреби в 

застосуванні ІЦТ для покращення результативності навчання молодших 

школярів, прагнення підвищувати здатність використовувати ІЦТ в 

освітньому процесі початкової школи. 

 

Рис. 3.2. Результати сформованості когнітивного складника інформаційно-цифрової 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту  
 

Високий
21%

Середній
31%

Базовий
48%

Ціннісний складник ІЦК

Високий Середній Базовий

Високий
25%

Середній
45%

Базовий
30%

Когнітивний складник ІЦК

Високий Середній Базовий
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За результатами тестування можна констатувати, що когнітивний 

складник інформаційно-цифрової компетентності у переважної більшості 

майбутніх бакалаврів початкової освіти сформований на середньому рівні 

(45 % респондентів). Значним залишається базовий рівень сформованості 

когнітивного складника (30%). 

 

Рис. 3.3. Результати сформованості операційно-діяльнісного складника інформаційно-

цифрової компетентності майбутнього вчителя початкових класів на констатувальному 

етапі педагогічного експерименту  
 

Результати сформованості операційно-діяльнісного складника 

показують, що практичні вміння майбутніх учителів початкових класів також 

потребують удосконалення. 

Для порівняння результатів за всіма складниками ІЦ-компетентності на 

відповідних рівнях побудуємо гістограму (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Результати сформованості складників інформаційно-цифрової компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів на констатувальному етапі педагогічного експерименту  

Високий
19%

Середній
35%

Базовий
46%

Операційно-діяльнісний складник ІЦК

Високий Середній Базовий
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Відтак, аналіз результатів, одержаних на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту, свідчить, що з поміж складників ІЦ-

компетентності найкраще сформований когнітивний. Так високого рівня він 

досяг у 25% студентів, середнього – у 45 %. Водночас, сформованість 

ціннісного і операційно-діяльнісного складників ІЦ-компетентності майже у 

половини респондентів знаходиться на базовому рівні (48% і 46% відповідно). 

Тобто більшість майбутніх учителів початкових класів знають основи роботи 

з цифровими даними; способи створення цифрового контенту; дидактичні 

можливості ІЦТ та методику використання ІЦТ в початковій школі. 

Переважно на високому і середньому рівнях володіють знаннями основ 

комунікації та взаємодії в цифровому середовищі, безпеки в цифровому 

середовищі. Однак, майже половина майбутніх педагогів частково  

усвідомлюють роль ІЦТ для власного професійного розвитку, не зовсім 

розуміють потребу у застосуванні ІЦТ для покращення результативності 

навчання молодших школярів, слабо виражають прагнення підвищувати 

рівень власних можливостей використовувати ІЦТ в освітньому процесі 

початкової школи. Наприклад, виражаючи своє ставлення до твердження 

анкети «Створюю та редагую цифровий контент у різних форматах, 

самовиражаюся цифровими засобами», 54 респонденти (47%) вибрали 

відповідь «важко відповісти». З твердженням «Відчуваю потребу в  

розширенні  своїх знань та умінь щодо використання ІЦТ у початковій школі» 

повністю погодились лише 22 (19%) студентів. 

У 46% респондентів на базовому рівні перебуває сформованість вмінь 

використовувати цифрові засоби для пошуку, опрацювання, використання, 

поширення або створення відомостей та інформаційних даних; створювати 

цифровий контент; реалізувати дидактичні можливості інформаційно-

цифрових технологій та цифрових освітніх ресурсів в освітньому процесі 

початкової школи. Безперечно, цього не досить, щоб ефективно формувати 

цифрову грамотність учнів та результативно здійснювати освітній процес у 

початковій школі з використанням ІЦТ. 
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За всіма складниками інформаційно-цифрової компетентності високий 

рівень їх сформованості не досягає 30%. Це дало підстави зробити висновок, 

що інформаційно-цифрова підготовка майбутніх учителів початкових класів 

потребує модернізації. Виявлені під час констатувального етапу педагогічного 

експерименту невисокі показники стали для нас орієнтиром для визначення 

підходів до модернізації інформаційно-цифрової підготовки, які спирались би 

на професійні потреби та запити вчителів початкових класів. 

 

 

3.2. Результати формувального етапу педагогічного експерименту 

та їх аналіз 

Проведення формувального етапу педагогічного експерименту було 

спрямовано на перевірку результативності обґрунтованого у дослідженні 

комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому 

процесі як способу модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

учителів початкових класів. На початку цього етапу педагогічного 

експерименту із студентів спеціальності 013 Початкова освіта КЗВО 

«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», 

Комунального закладу «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий 

коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради», КЗВО «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний коледж», КЗВО «Луцький педагогічний коледж» та 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії було сформовано 

контрольну (КГ) та експериментальну (ЕГ) групи  у кількості 61 та 63 студенти 

відповідно. Вік студентів, рівень їхньої успішності, кількість навчальних 

годин в обраних групах істотно не відрізнялися. Студенти експериментальної 

групи були, ознайомлені з метою, завданнями, ходом експерименту, 

методикою підведення підсумків. Слід підкреслити, що в складі 

експериментальної та контрольної груп умови навчання були в основному 

ідентичними і типовими для закладу освіти педагогічного профілю. 
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Таблиця 3.6 

Розподіл студентів на контрольні (КГ) та експериментальні (ЕГ) групи 

Заклади вищої освіти КГ ЕГ 

1. КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 

Михайла Грушевського» 

- 10 

2. Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради» 

- 14 

3. КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» - 19 

4. КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 26 20 

5. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 35 - 

Загальна кількість студентів 61 63 

 

Щоб довести однорідність сформованих груп за обраною ознакою, 

скористались одним з методів статистичної обробки даних – критерієм Манна-

Уітні. Сформулюємо гіпотези. 

Гіпотеза Н0: «студенти контрольної та експериментальної груп не мають 

відмінностей в рівні сформованості інформаційно-цифрової компетентності». 

Гіпотеза Н1: «студенти контрольної та експериментальної груп мають 

відмінності в рівні сформованості інформаційно-цифрової компетентності». 

Емпіричне значення критерію Манна-Уітні та рівень значущості 

розраховували за формулами: 

𝑈 = ∑ 𝑎𝑖 +
1

2

𝑁
𝑖=1 ∑ 𝑏𝑖

𝑁
𝑖=1 , 

𝑊𝑒𝑚𝑝 =
|
𝑁∙𝑀

2
−𝑈|

√
𝑁∙𝑀∙(𝑁+𝑀+1)

12

, 

де N – чисельність контрольної груп;  

M – чисельність експериментальної групи. 

Одержані значення за трьома складниками ІЦК наведено в таблиці 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Емпіричне значення критерію U-Манна-Уітні 

Складники Середнє 

значення в 

КГ (бали) 

Середнє 

значення в 

ЕГ (бали) 

Емпіричне 

значення 

критерію 

Рівень 

значущості, 

Wемп 

Ціннісний  63.948 63.607 1641.5 0.92 

Когнітивний  22.603 22.982 1514.0 0.53 

Операційно-

діяльнісний  

72.569 72.893 1391.5 0.179 

 

Критичне значення критерію Вілкоксона-Манна-Уітні W0,05 = 1,96. 

Оскільки, ми за всіма складниками одержали Wемп< 1,96, то можна зробити 

висновок, про подібність характеристик порівнюваних груп на рівні істотності 

0,05. 

Підготовка студентів контрольної групи проводилась за усталеною 

методикою, експериментальної – на основі комплексного підходу до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі. Формувальний етап 

педагогічного експерименту тривав 2 навчальних роки. На цей етап припадає 

вивчення таких дисциплін інформаційно-цифрової підготовки, як 

«Практичний курс інформатики з елементами програмування» і «Методика 

навчання інформатики», обґрунтованої та розробленої нами дисципліни за 

вибором студентів «Сучасні інформаційно-цифрові технології в освітньому 

процесі початкової школи», а також проведення навчально-дослідної і 

переддипломної практик. 

Принциповими відмінностями організації навчання студентів ЕГ були:  

1) залученість студентів у довготривалу аудиторну і дистанційну 

взаємодіяю з учнями початкової школи і вчителями початкових класів за 

допомогою проведення практичних і лабораторних занять зі спеціальних 

інформаційних дисциплін на базі шкіл; 

2) системотвірна функція в формуванні інформаційно-цифрової 

компетентності відводилась дисципліні за вибором студентів «Сучасні 

інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі початкової школи»; 
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3) організовано практичну діяльності студентів з проєктування та 

розробки ІЦТ та електронних освітніх ресурсів для організації навчального 

процесу в межах професійних інформаційних дисциплін і апробації цих 

ресурсів в освітній діяльності школи під час проходження навчальної та 

виробничої (педагогічної) практик; 

4) процес дистанційної й аудиторної взаємодії студентів з учасниками 

освітнього процесу школи передбачав, що студенти є консультантами для 

учнів з предметів, тьюторами у виконанні ними проєктів, консультантами для 

батьків з методичних питань, помічниками вчителя в розробці інформаційно-

цифрових технологій та електронних освітніх матеріалів. 

Характерним для формувального етапу педагогічного експерименту 

було те, що упродовж усього терміну його проведення студенти перебували 

під активним впливом освітнього середовища початкової школи, очно й 

дистанційно взаємодіяли з учнями і вчителями початкових класів. Майбутні 

вчителі вивчали включену до варіативної частини навчального плану 

дисципліну «Сучасні інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі 

початкової школи»; навчальну аудиторну та самостійну роботу здобувачі 

вищої освіти здійснювали з використанням групової навчальної діяльності. 

Групову навчальну діяльність оптимально поєднували з фронтальною й 

індивідуальною, обов’язковим завданням усіх видів практик було 

систематичне використання інформаційно-цифрових технологій в освітній 

діяльності закладів освіти I ступеня.  

По завершенні експерименту було проведено узагальнення всіх 

емпіричних даних та порівняння одержаних результатів на констатувальному 

та формувальному етапах педагогічного експерименту; відображення та 

інтерпретацію експериментальних даних, кількісний та якісний аналіз 

одержаних результатів; співставлення результатів експериментальної роботи 

з поставленою метою і визначеними завданнями. 

Експериментальне навчання з використання комплексного підходу до 

вибору форм організації освітнього процесу проводили із здобувачами 
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освітнього ступеня бакалавра за скороченим дворічним терміном навчання 

(2018-2019 н.р. та 2019-2020 н.р. Для проведення педагогічного експерименту 

було здійснено модернізацію всіх форм організації освітнього процесу  , 

передбачених статтею 50 Закону України «Про вищу освіту». Це дозволило 

організувати і провести експериментальну перевірку ефективності 

формування ІЦ-компетентності бакалаврів початкової освіти на засадах 

комплексного підходу. 

Ключове місце у формуванні інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів посідали дисципліни «Практичний курс 

інформатики з елементами програмування», «Методика навчання 

інформатики». Зміст навчальних програм доповнено інформацією про 

професійно орієнтоване використання ІЦТ в освітньому процесі початкової 

школи і можливості використання мережевих сервісів як педагогічного 

інструментарію. Перелік результатів навчання розширено за рахунок 

здатностей: застосовувати засоби навчання, що передбачають активне 

використання ІЦТ; впроваджувати ІЦТ для забезпечення якості навчання 

учнів; здійснення освітньої діяльності в цифровому освітньому середовищі, 

враховуючи освітні потреби та особливості учнів; здійснювати моніторинг 

освітньої діяльності учнів, їхнього прогресу у навчанні і надання відповідної 

підтримки з допомогою цифрових інструментів; коригувати та адаптувати 

освітній процес на основі даних, отриманих за допомогою цифрових 

технологій; використовувати цифрові сервіси для створення електронних 

документів та організації он-лайн заходів для спілкування з учнями та 

батьками; усвідомлювати роль цифрових ресурсів у житті громадянина та 

суспільства. 

Не менш значуще місце посідала дисципліна за вибором «Сучасні 

інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі початкової школи». Її 

метою було визначено здійснення розвитку інформаційно-цифрової 

компетентності студентів в умовах, максимально наближених до реального 

освітнього процесу початкової школи. Такі умови досягали за рахунок 
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розроблення пізнавальних завдань, виконання яких потребує відвідування 

закладу загальної середньої освіти або на етапі виконання завдань, або для 

перевірки достовірності одержаного результату. Для досягнення мети були 

визначені такі завдання організації освітнього процесу: поглибити розуміння 

студентами наукових засад побудови освітнього процесу з використанням 

інформаційно-цифрових технологій, формувати у здобувачів вищої освіти 

уміння оптимального застосування ІЦТ в роботі з молодшими школярами, 

з’ясувати вплив освітньо-інформаційного середовища на різні сторони 

розвитку особистості школяра; поглибити знання методики застосування 

інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі початкової школи. 

На вивчення дисципліни «Сучасні інформаційно-цифрові технології в 

освітньому процесі початкової школи» відведено 2 кредити (36 годин 

аудиторних занять і 24 години самостійної роботи). Заключний контрольний 

захід проводиться у формі заліку. Зміст дисципліни представлений чотирма 

логічно завершеними модулями:  

модуль 1.Теоретико-методологічні засади цифровізації початкової 

освіти та цифрова компетентність педагогічного працівника; 

модуль 2. Розвиток цифрового інтелекту вчителя: путівник по цифрових 

інструментах в ефективній організації і проведенні освітнього процесу; 

модуль 3. Google-сервіси в роботі вчителя початкових класів; 

модуль 4. Цифрові технології в управлінській та організаційно-

методичній роботі початкової школи. 

Побудова дисципліни ґрунтувалася на модульному підході, в основу 

якого покладено ідею структурування навчальної дисципліни, що забезпечує 

цілісність інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових 

класів. Для переходу від одного змістового модуля до іншого передбачався 

поточний контроль, який відбувався під час вивчення матеріалу кожного 

змістовного модуля. Форма підсумкового контролю – залік. 

Ще однією особливістю цієї навчальної дисципліни була висока частка 

творчих (проєктних) завдань. Тематика проєктів стосувалася розробки 



164 

 

електронних навчальних матеріалів (презентацій, демонстраційних цифрових 

навчальних матеріалів, якими вони скористаються на уроках у початковій 

школі під час педагогічної практики). Здійснювалося проєктування освітнього 

процесу із застосуванням інформаційно-цифрових технологій у початковій 

школі на уроках з різних навчальних предметів, позакласних заходах. 

Основний етап експериментального навчання відбувався з 

використанням інформаційних ресурсів (медіа, відео, аудіо, бібліо, фото, 

графіка, освітні портали, Інтернет-сайти); телекомунікацій (мережеві та 

мобільні середовища, мережеві додатки та блоги, ЗМІ, поштові сервіси); 

системи керування освітнім процесом (авторизація користувачів, тестування, 

контент, рейтинги, особистий і колективний інформаційний простори – сайт, 

блог, чат, форум, пошта, база даних). 

Підготовка в ЕГ проводився за такою схемою: 

1) ознайомлення студентів із специфікою ІЦТ у початковій школі, 

стимулювання мотивації до використання цифрових освітніх ресурсів та ІЦТ 

в початковій школі та реалізація наявних (вихідних) компетентностей в 

процесі професійної педагогічної підготовки; 

2) організація практичних занять з використанням ІЦТ для набуття 

досвіду вирішення професійних завдань вчителя початкових класів за 

допомогою цифрових освітніх ресурсів; 

3) вдосконалення досвіду вирішення професійних завдань вчителя 

початкових класів за допомогою ІЦТ під час педагогічної практики та 

дистанційної взаємодії. 

Розглянемо детальніше зміст та методи вивчення кожної з дисциплін 

студентами ЕГ. Так, на вивчення дисципліни «Практичний курс інформатики 

з елементами програмування», передбачено 9 лабораторних занять (18 годин), 

5 з яких (10 годин) проводилися на базі початкової школи. 36 годин 

самостійної роботи студентам відводилося на виконання проєктів і підготовку 

до лабораторних занять.  
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У межах вивчення дисципліни студенти розробляли демонстраційні 

матеріали для учнів початкових класів  на основі наданих викладачем 

цифрових освітніх ресурсів. Водночас майбутні вчителі застосовували різні 

інструментальні середовища, наприклад, текстові та графічні редактори, 

презентаційні програми. У межах змістової лінії «Використання можливостей 

мережі Інтернет в освіті» студенти знайомилися з різноманіттям цифрових 

навчальних матеріалів, що надаються мережею Інтернет, зокрема для 

молодших школярів. Використовуючи пошукові системи, студенти вчилися 

знаходити різні цифрові матеріали для молодших школярів: готові презентації 

до уроків, аудіо- та відеофайли, розробки позакласних заходів тощо. 

Організація самостійної роботи передбачала аудиторні та дистанційні 

консультації з учителем початкової школи і викладачем коледжу.  

В якості другої дисципліни в межах дослідження обрано дисципліну 

«Методика навчання інформатики», у межах вивчення якої передбачено 18 

практичних занять (36 годин), 6 з яких (12 годин) проводилися на базі 

початкової школи. 36 годин самостійної роботи студентам відводилося на 

виконання проєктів і підготовку до практичних занять. Організація 

самостійної роботи передбачала аудиторні та дистанційні консультації з 

учителем початкової школи і викладачем. 

У межах курсу студенти виконували проєкти, спрямовані на формування 

у них професійно значущих навичок роботи з електронним документообігом в 

освітній установі і організації дистанційної взаємодії учасників освітнього 

процесу. Перший проєкт був груповим і розраховувався на спільну роботу в 

малих групах (4-5 осіб). У виконанні проєктних завдань студенти моделювали 

і реалізовували налаштування електронного журналу школи (електронного 

щоденника учня). Кожен зі студентів виконував одну із ролей суб’єктів 

освітнього процесу школи: директора школи, системного адміністратора, 

вчителя, учня і батьків учня. У процесі роботи над проєктом ролі у студентів 

змінювалися. Завданням кожного студента було вивчення та апробація 

функціональних можливостей робочих місць всіх учасників освітнього 
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процесу початкової школи. Для реалізації проєкту студенти обирали одне з 

вивчених програмних середовищ (оболонку або сервіс мережі Інтернет). 

Другим проєктним завданням курсу була розробка студентами власного 

навчального портфоліо «Інформаційно-комунікаційне освітнє середовище 

молодших школярів». В якості стандартних елементів в портфоліо були такі 

компоненти як резюме, характеристика, освіта, проєктна діяльність, 

індивідуальні досягнення, інтереси і захоплення. Для створення і розміщення 

портфоліо студентам надавалися ресурси інформаційно-освітнього 

середовища коледжу. Однак, вони могли і самостійно обрати і 

використовувати для цієї мети Інтернет-ресурс конструювання сайтів вільного 

доступу. Для цієї мети студенти могли обирали такі ресурси як 

www.blogger.com; wix.com; www.jimdo.com; www.clippings.me; 

www.portfoliobox.net та ін. 

Завершальною дисципліною для експериментального дослідження 

обрано «Сучасні інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі 

початкової школи», вивчення якої супроводжувалося виконанням студентами 

таких завдань: дидактичний супровід освітнього процесу, який передбачав 

виготовлення й апробацію матеріалів щодо навчального розділу або окремого 

уроку за обраним студентом (вчителем початкових класів) предмету 

початкової школи; розробку електронного ресурсу навчального призначення. 

Студенти, за погодженням з учителем початкових класів, виготовляли 

електронний словник, електронний підручник, тест або тестові завдання для 

перевірки знань за обраною темою; проєктування дистанційного супроводу 

вивчення учнями предмета з навчального плану школи. У межах проектування 

студенти ЕГ використовували вивчені WEB-технології і сервіси середовища 

Інтернет, систему Google Workspace або можливості інформаційно-освітнього 

середовища тієї школи, де передбачається апробація проектного завдання. 

Створені в межах виконаних проєктів модулі дистанційного супроводу з 

предметів активно використовуються в освітніх процесах шкіл. Студенти, 

отримуючи досвід розробки подібних ресурсів, долучалися до особливостей 

http://www.blogger.com/
http://www.jimdo.com/
http://www.clippings.me/
http://www.portfoliobox.net/
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організації навчання вдома (дистанційного). За реалізацію цього проекту 

студентам виставлялася експертна оцінка керівника школи, викладача з 

дисципліни і вчителя початкових класів.  

У процесі вивчення дисципліни «Сучасні інформаційно-цифрові 

технології в освітньому процесі початкової школи» поряд з традиційними 

засобами навчання використовували електронний посібник до модуля «Google 

сервіси в роботі вчителя початкових класів», представлений у цифровому 

вигляді. За допомогою нього студенти освоювали зміст модуля з такою самою 

назвою. Посібник містить стислий опис головного теоретичного матеріалу, 

приклади виконання практичних завдань, вправи для самостійного виконання; 

завдання для самоперевірки, в тому числі тестові. Посібник має зручну 

навігацію, за допомогою якої студент може легко переміщатися в необхідний 

йому розділ. Електронний посібник містить також завдання, які передбачають 

групову роботу студентів з використанням мережевих сервісів.  

У межах вивчення обраних для експериментального дослідження 

дисциплін лекційні заняття урізноманітнено інтерактивною взаємодією зі 

студентами: застосовували проблемне навчання; розширили засоби навчання 

використанням інтерактивної дошки, фантомів, кейсів, тестів, відео; 

проводили лекції-презентації, дуальні лекції, лекції-консультації і лекції-прес-

конференції. 

На практичних заняттях обов’язковим стало використання 

аудіовізуальних засобів, цифрових пристроїв, засобів телекомунікацій, 

відеокомп’ютерних систем, мультимедіа, інтерактивної дошки, засобів 

віртуальної реальності. Зміст завдань для групової й індивідуальної діяльності 

розширили за рахунок професійно-орієнтованих завдань, що стосуються 

використання ІЦТ в шкільному освітньому процесі, запровадили моделювання 

і проведення на занятті фрагментів уроків (мікровикладання) з використанням 

інформаційно-цифрових технологій, а також уроків, дидактична мета яких 

стосується формування в учнів цифрової грамотності. Навчальне спілкування 

студентів на практичних заняттях забезпечували, організовуючи групову 



168 

 

навчальну діяльність, для відпрацювання практичних умінь вдавались до 

ігрового моделювання педагогічних ситуацій. 

Для набуття студентами досвіду вирішення професійних завдань 

вчителя початкових класів за допомогою ІЦТ на основі загальнопрофесійного 

змісту студентам пропонувалися доцільно підібрані завдання, які 

спрямовувалися на: 

- аналіз і порівняння інформації, необхідної для здійснення педагогічної 

діяльності з використанням ІЦТ, яку отримано з різних джерел; 

- взаємодію з колегами для обміну досвідом з використання ІЦТ в 

початковій школі, для аналізу і оцінки ІЦТ; 

- роботи з інформаційними ресурсами Інтернету, зорієнтованими на 

молодших школярів;  

- здійснення підготовки цифрових демонстраційних матеріалів до уроку, 

роздаткового матеріалу і посібників на основі цифрових освітніх ресурсів; 

- використання ІЦТ у позакласній роботі зі школярами. 

У таких завданнях акцент поступово переносився на сферу діяльності 

вчителя і класного керівника. Студенти складали добірку Інтернет-ресурсів, 

зорієнтованих на молодших школярів. Ця добірка використовувалася 

майбутніми учителями для вирішення педагогічних завдань. Наприклад, 

студенти розробляли самостійно або знаходили на основі пошукових систем 

мережі Інтернет виховні заходи, під час проведення яких повинні 

використовуватися цифрові матеріали, покликані зацікавити учнів, 

привернути їхню увагу до змісту заходу. Майбутні вчителі початкових класів 

представляли в цифровому вигляді цікавий матеріал, який доцільно 

використовувати на уроках у початковій школі, а також фізкультхвилинки для 

молодших школярів. Така діяльність спрямовувалася на набуття студентами 

ЕГ вмінь і способів діяльності у сфері професійної діяльності вчителя 

початкових класів, зокрема, розробки конспектів уроків, на яких 

застосовуються різні види ІЦТ.  
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Пропоновані навчальні педагогічні завдання значною мірою 

відображали специфіку діяльності вчителя початкових класів. Наприклад, 

студенти виконували аналіз різних видів ІЦТ для початкової школи, підбирали 

цифрові ресурси освітнього призначення з урахуванням типу або етапу уроку, 

на якому цей ресурс буде використовуватися тощо.  

Наведемо приклади завдань, які пропонувалися студентам на 

практичних заняттях з обраних для експериментального дослідження 

дисциплін: 

1. Опираючись на наявні знання щодо використання ІЦТ в навчальному 

процесі, дайте відповідь на такі запитання: «Скільки часу на уроці в початковій 

школі відводиться для роботи з ІЦТ?», «Яка робота з молодшими школярами 

повинна передувати роботі на комп’ютері?», «Яких умов необхідно 

дотримуватися, щоб уникнути надмірної втоми учнів під час роботи за 

комп’ютером?»,  

2. Складіть фрагмент уроку на тему «Функції голосних букв» з 

використанням фрагмента ІЦТ. «Які інформаційно-цифрові матеріали 

доцільно використовувати для: збагачення словника; уточнення словника; 

активізації словника?», «Які ІЦТ варто використовувати для роботи з розвитку 

мовлення молодших школярів?». Дайте коментар до розроблених та 

проведених фрагментів уроків за такими показниками: як може вплинути 

використання ІЦТ на мотивацію навчання, на ставлення до предмету; чи 

сприяє використання ІЦТ на уроці кращому засвоєнню матеріалу, чи 

виправданий вибір запропонованих учневі завдань. 

3. Як організувати діяльність учнів на уроці математики з 

використанням мультимедійного обладнання, якщо в класі є учні з різним 

темпом засвоєння навчального матеріалу? 

4. Розробіть і створіть для молодших школярів ІЦТ (наприклад, 

презентацію) щодо засвоєння учнями поняття «квадрат» (трикутник, 

алгоритм, рівняння, нерівність, безліч тощо). 
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5. Розробіть і продемонструйте позакласні заняття з математики (Я 

досліджую світ, української мови, літературного читання) для учнів 

початкових класів, що проводяться на основі цифрових освітніх ресурсів. 

6. Розробіть рекомендації для вчителів початкових класів щодо 

використання цифрових освітніх ресурсів у початковій школі. 

7. Розробіть рекомендації для батьків щодо організації роботи молодших 

школярів за комп’ютером вдома з використанням ними ІЦТ. 

На етапі обробки та узагальнення інформації  студенти створювали 

презентації. Для цього вони користувалися можливостями Google Workspace, 

застосовуючи «GoogleSlides». Використання даного компонента Google-

додатків давало змогу всій групі брати участь у підготовці презентації, 

вносити корективи. Викладач оцінював студентів, стежив за ходом й освітніми 

результатами, використовуючи технології Google класу (GoogleClassroom). 

У межах практичних занять студенти ЕГ складали колекції наочних 

цифрових посібників із певної теми. Така колекція наочних цифрових 

посібників охоплювала різні об’єкти: таблиці, схеми, слайди, електронні 

плакати, анімаційні фрагменти, моделі тощо. Створення колекції 

супроводжувалось підготовкою методичних рекомендацій до кожного 

об’єкту: мета використання, дидактичні можливості, місце застосування, час 

демонстрації, необхідні програмні та технічні засоби. У колекцію також 

залучалися фрагменти ІЦТ, знайдені в Інтернеті або розроблені самостійно. 

Відтак, майбутні вчителі початкових класів аналізували ІЦТ; складали і 

використовували електронні тести в процесі навчання молодших школярів; 

формулювали цілі уроків, на яких використовуються різні ІЦТ, відбирали 

зміст навчального матеріалу, конкретні цифрові освітні ресурси і адекватні 

здоров’язберігаючі технології; складали вправи для учнів початкових класів з 

різних навчальних предметів на основі електронних матеріалів. 

Під час групової навчальної діяльності застосовувався ресурсний 

потенціал соціальних мереж та мобільних додатків, які давали змогу 

студентам створити групу для вільного спілкування, оперативного обміну 
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інформацією та доступу до Інтернет-ресурсів. Під час роботи, малі групи 

отримували доступ до GoogleDrive, куди завантажувалася вся необхідна для 

виконання групового завдання інформація, надаючи до неї доступ кожному 

члену групи, що дозволяло спільно працювати над створенням презентації, 

вносити корективи, пропонувати ідеї, обговорювати їх, приймати спільні 

рішення. 

Працюючи в складі малих груп з використанням мережевих сервісів, 

студенти мали можливість працювати з іншими додатками та платформами, 

зокрема месенджерами, Skype, Viber, Zoom, Telegram, створювати групи для 

спілкування, що було досить зручним під час виконання групових проектів або 

групових завдань.  

Комплексний підхід до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в 

освітньому процесі, спрямований на модернізацію інформаційно-цифрової 

підготовки бакалаврів середньої освіти, стосувався також їхньої практичної 

підготовки, яка була і залишається важливою формою освітнього процесу. На 

час формувального етапу педагогічного експерименту припало проведення 

двох практик – навчально-дослідної і переддипломної. Програмою навчально-

дослідної практики передбачено проведення пробних та залікових занять з 

предметів початкової школи, переддипломної – робота вчителем з виконанням 

усіх його обов’язків. Переддипломна практика давала студентам ЕГ змогу 

перевірити в умовах реального освітнього процесу знання, вміння , цінності, 

здобуті у період навчання. Практика тривала шість тижнів, на неї навчальним 

планом відведено 6 кредитів. Одним із основних завдань переддипломної 

практики було формування здатності використовувати сучасні ІЦТ, 

виконуючи обов’язки вчителя початкових класів. Студенти перебували в 

реальному освітньому середовищі, де вони вивчали позитивний досвід 

використання ІЦТ у початковій школі; аналізували уроки, на яких 

застосовувалися цифрові ресурси навчального призначення; виготовляли для 

учнів роздатковий матеріал за допомогою ІЦТ і цифрові демонстраційні 

матеріали до уроків. Студенти набували досвіду роботи з батьками, зокрема, 
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надавали допомогу в організації роботи молодших школярів з електронними 

ресурсами навчального призначення; проводили публічні виступи перед 

учителями та батьками з доповідями і повідомленнями з проблеми 

використання сучасних інноваційних навчальних матеріалів з цифровою 

складовою; формували методичну скарбничку цифрових освітніх ресурсів для 

початкової школи. 

У межах практики майбутні вчителі початкових класів проєктували і 

використовували різні форми і технології взаємодії з батьками на основі ІЦТ 

згідно з освітньою ситуацією (батьківські збори, залучення батьків у 

вирішення навчально-виховних завдань тощо), надавали допомогу батькам в 

організації роботи молодших школярів з цифровими освітніми ресурсами; 

організовували проєктну діяльність учнів з використанням ІЦТ; розробляли і 

створювали найпростіші ІЦТ для молодших школярів; використовувати 

інформаційно-цифрові технології на різних етапах уроку, на уроках різних 

типів (урок-екскурсія, урок-дослідження); формували методичну скарбничку 

цифрових освітніх ресурсів для початкової школи. 

З метою довгострокового залучення студентів до майбутньої 

професійної діяльності кожен студент прикріплювався до педагога-наставника 

(практикуючого вчителя початкових класів). Також за кожним студентом 

закріплювалися (за бажанням учнів початкових класів і батьків учнів) 2-3 

школяра, над якими студент брав «шефство» впродовж двох років навчання в 

початковій школі. Студенти, на основі використання сучасних технологій, 

ставали вчителями для учнів з предметів, тьюторами у виконанні ними 

проєктів, консультантами для батьків з методичних питань, помічником 

вчителя в розробці електронних освітніх матеріалів. Студенти проводили 

роботу з підготовки учнів до конкурсів, контрольних і домашніх робіт за 

допомогою таких сервісів, як Skype, Google-сервісів, електронної пошти. За 

допомогою Google-форм, програми TestOfficePro здійснювали тестування 

молодших школярів. Ці форми роботи проводилися згідно з програмою 
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навчальної і позаурочної роботи конкретної школи і класу і давали змогу 

здійснювати неперервний процес взаємодії учасників освітнього процесу. 

Для підвищення рівня активності і самостійності студентів ЕГ в процесі 

формування інформаційно-цифрової компетентності, майбутні вчителі 

початкових класів здійснювали супровід проєктної діяльності учнів 

початкових класів. Учні під керівництвом вчителя і за допомогою студентів 

ЕГ виконували колективні та індивідуальні міждисциплінарні навчально-

методичні проєкти. Студенти на власному досвіді показували варіанти 

реалізації проєкту і надавали технічну допомогу вчителю, учням та їхнім 

батькам. В таких умовах у майбутніх учителів початкових класів з’являлася 

зацікавленість майбутньою професією, розвивалися пізнавальні навички, 

критичне мислення, вміння самостійно конструювати знання, здібності. Окрім 

того, майбутні вчителі початкових класів отримували досвід у вирішенні 

професійно зорієнтованих завдань, набували навички взаємодії з учасниками 

освітнього процесу початкової школи. Студенти, будучи носіями сучасних 

технічних рішень у сфері інформаційних і цифрових технологій, вносили 

«свіжі» ідеї в педагогічну діяльність досвідчених вчителів-наставників. 

Вчителі надавали змогу майбутнім учителям початкових класів збагатитись 

методичними та практичними прийомами використання педагогічних 

технологій в освіті.  

Як уже було показано в рукописі, одним із провідних методів, на основі 

якого відбувалося об’єднання учасників освітнього процесу, був метод 

проєктів. Кожен з учасників проєктної діяльності робив свій внесок у загальну 

роботу, розвиваючи навички співпраці, а також інформаційно-цифрову 

компетентність. Студенти ЕГ мали можливість активно брати участь в 

освітньому процесі школи, надавати необхідну підтримку учням, їхнім 

батькам і самому педагогу.  

Для реалізації мережевої проєктної діяльності використовували такі 

сервіси Google, як Google-документ. Учні, створюючи свій проєкт, мали 

можливість редагувати і працювати над ним колективно, кожен у себе вдома 
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в зручному для себе темпі і в зручний час. Під час взаємодії молодші школярі 

під керівництвом вчителя і з допомогою студентів ЕГ виконували колективні 

та індивідуальні міждисциплінарні навчально-методичні проєкти. 

Так, використовуючи Google-документ був створений проєкт «Міста 

України». У межах проєкту «Міста України» з використанням Google-maps 

студенти мали змогу в режимі реального часу зробити віртуальну подорож 

вулицями міст, переміщатися з одного куточка міста в інший за лічені секунди. 

Додаткову інформацію з проєкту оформляли за допомогою сервісу Google-

документ, який уможливлював публікацію документів в мережі Інтернет у 

вигляді брошури, презентації. Це давало можливість ділитися інформацією і 

зчитувати її з екрану комп’ютера. Найактуальнішим це стало для тих учнів, 

яким не вдалося виступити під час уроку (наприклад, відсутність на уроці з 

поважної причини). 

Також у межах мережевої проєктної діяльності активно 

використовувався ресурс Web-ГІС Google Планета Земля 

(https://webgis.com.ua). Використання програми дало змогу молодшим 

школярам за допомогою студентів додатково (понад навчальної програми, за 

бажанням) побачити нашу планету на відстані, зануритися в глибини океану, 

помилуватися зірками, пройтися вулицями міст різних країн і відвідати багато 

історичних будівель та музеїв. 

Результати проєктної діяльності відображалися в електронному 

портфоліо студента. Його наповнення відбувалося в процесі вивчення 

дисциплін професійної інформаційної підготовки та проходження навчальної 

та виробничої практик.  

Електронне портфоліо студентів ЕГ охоплювало: 

– звіти щодо результатів навчальної і виховної роботи в класі за 

поточний рік, характеристику на клас і окремого учня, електронне портфоліо 

учня, оформлені за запропонованими зразками і стандартами в текстовому 

редакторі і електронних таблицях; 

https://webgis.com.ua/
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 – складені та оформлені бази даних класу або окремих груп за 

запропонованими зразками;  

 – групові та індивідуальні міждисциплінарні навчальні проєкти, 

виконані, самостійно студентом та учнями початкових класів під його 

керівництвом; 

– цифровий освітній ресурс за матеріалами навчальних предметів 

початкової школи, реалізований в спеціальній оболонці для створення 

електронних підручників, що охоплює довідкові матеріали у вигляді 

електронного словника, змістову частину з графічними, відео- і 

аудіофрагментами, контрольну частину в формі тестових завдань; 

 – створений в тестовій оболонці контрольний тест призначений для 

перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів за обраним предметом і теми 

за курсом початкової школи. 

Проведення окреслених форм навчання виявилось продуктивним у 

підготовці студентів експериментальної групи до проведення переддипломної 

практики в умовах дистанційного навчання, запровадженого навесні 2020 року 

через обмежувальні протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Опинившись у 

нестандартній ситуації, вони змогли провести педагогічну практику, 

організувати онлайн-навчання учнів, допомагали вчителям створювати і 

підбирати завдання, виставляти оцінки, коментувати й організовувати 

ефективне спілкування з учнями і батьками в режимі дистанційного навчання. 

Студенти, використовуючи такі форми дистанційного взаємодії, як 

Meet-заняття, електронна пошта, сервіси Google, здійснювали навчання 

молодших школярів в онлайн форматі. За допомогою програми Meet 

створювали квазінавчальне середовище, коли студенти та учні початкових 

класів під керівництвом педагога або вдома за допомогою батьків мали змогу 

чути і бачити один одного. За допомогою Meet забезпечувався голосовий та 

відео зв'язок через Інтернет між учасниками освітнього процесу в системі 

«студенти – вчитель – учні». Такий вид взаємодії використовувався для 
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спілкування з однією людиною (учень – студент; учень – учитель; студент – 

учитель, студент – батьки учня; учитель – батьки учня) та з групою людей 

(студенти – учитель; студент – учні; студент – учень – батьки учня), для 

організації індивідуальної переписки під час виконання індивідуальної 

роботи, для обміну повідомленнями в загальному чаті в процесі роботи над 

проєктами. 

Процес взаємодії студентів і учнів початкових класів не обмежувався 

тимчасовими межами лабораторних занять і годинами, що відводилися на 

навчальну та виробничу практику. Логіка проведення експериментальної 

роботи вимагала довготривалої взаємодії студента з учнями початкових 

класів. Тому у 2020 році використовувались переважно дистанційні способи 

організації цієї взаємодії. У цьому випадку студенти мали можливість 

надавати необхідну консультацію безпосередньо в процесі виконання 

конкретної роботи (проєкту, домашнього завдання, підготовки до контрольної 

або перевірочної робіт), обговорювати з учнем хід її виконання, отримані 

результати, вносити необхідні поправки. 

Особливість початкової школи полягає в тому, що батьки є активними 

учасниками освітнього процесу. Тому наше експериментальне дослідження 

охоплювало не лише процес організації дистанційної взаємодії між 

студентами та учнями, а й стосувалося організації взаємодії студентів з 

батьками учнів. 

Основними перевагами використання програми Meet для організації 

спільної дистанційної діяльності в середовищі «студенти – учитель 

початкових класів – учні» були: 

- можливість використовувати в якості навчальних матеріалів аудіо- і 

відеоінформації, зокрема в онлайн режимі (студенти робили закладку 

сторінки з документом, завданням, грою, відеороликом або іншою 

інформацією, а вчитель початкових класів відкривав її в потрібний момент 

заняття, показуючи в режимі демонстрації екрану програми Meet); 
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- можливість постійного швидкого доступу до Інтернет-ресурсів, що давало 

змогу використовувати інформаційно-методичний та навчальний матеріал, 

заснований на гіпертексті; 

- можливість для учнів початкових класів (та їхніх батьків) здійснювати 

інтерактивну взаємодію з освітнім середовищем школи (студенти ЕГ або 

вчитель початкових класів розміщували потрібну інформацію для батьків і 

учнів, оперативно змінювали, доповнювали й оновлювали навчальний 

матеріал, який завжди був доступним); 

- можливість створення дидактичного матеріалу на базі різних програм та 

демонструвати їх в режимі реального часу, коли в програмі був 

налаштований режим відображення робочого столу (ця можливість давала 

змогу наочно демонструвати прийоми й алгоритми роботи в різних 

програмних середовищах). 

Загалом процес підготовки майбутніх учителів початкових класів 

послуговується широким спектром видів контрольних заходів (усне 

опитування, письмове виконання завдань контрольної роботи, анкетування, 

тестування та інші). Всі вони в експериментальній методиці збережені, однак 

доповнені захистом звіту проходження практики, оформленого у вигляді 

презентації та експертним оцінюванням виконаних студентами проєктів. 

Оцінювалися проєкти, виконані студентами експериментальної групи в 

умовах онлайн навчання на тему «Організація онлайн-навчання учнів 

початкових класів в умовах обмежувальних карантинних заходів». Студенти 

створювали дистанційні матеріали з одного (на вибір) предмета початкової 

школи. Проєкт містив методично опрацьований теоретичний матеріал, 

малюнки, відео, цікаві презентації, кросворди, тести, інтерактивні вправи 

тощо, розроблені в https://learningapps.org. В умовах карантину студенти 

втілювали розроблені проєкти у закріплених за ними класах, учні яких 

навчались за розробленими практикантами дистанційними курсами. Експерти 

оцінювали зміст розробленого фрагменту дистанційного курсу, обсяг, 

відповідність навчальній програмі, форму викладу навчального матеріалу, 

https://learningapps.org/
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наповнюваність інтерактивними вправами, онлайн-тестами, аудіо- та відео-

матеріалами. 

Після завершення переддипломної практики, студенти ЕГ захищали 

виконані проєкти та демонстрували матеріали, розміщені на платформі 

GoogleClassroom. Виконана робота оцінювалася експертною комісією до 

скаладу якої входили методисти практики, вчителі початкових класів, 

адміністрація коледжу за такими показниками: зміст розробленого фрагменту 

дистанційного курсу, обсяг, відповідність навчальній програмі, форма викладу 

навчального матеріалу, наповнюваність інтерактивними вправами, миттєвими 

тестами, аудіо- та відео-матеріалами. 

Початковий вимір результатів інформаційно-цифрової підготовки 

здійснювався по завершенні вивчення дисципліни «Практичний курс 

інформатики з елементами програмування» (у першому семестрі) за 

допомогою анкетування студентів, семестрового оцінювання із вказаної 

дисципліни, оцінювання комплексних практичних завдань. Результати 

початкового виміру наведено в таблиці 3.8. 

 

Таблиця 3.8 

Рівні сформованості ІЦК майбутніх учителів початкових класів за 

результатами початкового виміру  

Складники 

інформаційно-

цифрової 

компетентності 

Групи Рівні інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів 

Високий Середній Базовий 

Осіб % Осіб % Осіб % 

 

Ціннісний  

КГ 12 19,67 31 50,82 18 29,51 

ЕГ 13 20,63 30 47,62 20 31,75 

 

Когнітивний  

КГ 11 18,03 25 40,98 25 40,89 

ЕГ 12 19,05 25 39,68 26 41,27 

 

Операційно-

діяльнісний 

КГ 10 16,39 24 39,35 27 44,26 

ЕГ 11 17,46 23 36,51 29 46,03 

 

Заключний вимір здійснювався по завершенню вивчення дисципліни за 

вибором «Сучасні інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі 
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початкової школи» та переддипломної педагогічної практики. Діагностичний 

інструментарій обрано як і на константувальному етапі педагогічного 

експерименту – це анкетування і тестування. Відмінність була в оцінюванні 

практичних умінь здобувачів освіти, яке здійснювалося, як було описано 

вище, у формі захисту проєктів. Результати заключного виміру подано в 

таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9 

Рівні сформованості ІЦК майбутніх учителів початкових класів за 

результатами заключного виміру  

Складники 

інформаційно-

цифрової 

компетентності 

Групи Рівні інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів 

Високий Середній Базовий 

Осіб % Осіб % Осіб % 

 

Ціннісний  

КГ 15 24,59 32 52,46 14 22,95 

ЕГ 31 49,20 16 25,40 16 25,40 

 

Когнітивний  

КГ 13 21,31 28 45,90 20 32,79 

ЕГ 30 47,62 15 23,81 18 28,57 

Операційно-

діяльнісний 

КГ 12 19,67 26 42,62 23 37,71 

ЕГ 31 49,21 14 22,22 18 28,57 

 

Порівняльний аналіз одержаних числових даних дає змогу дійти 

висновку, що реалізація комплексного підходу до застосування дидактичного 

потенціалу ІЦТ в освітньому процесі як спосіб модернізації ІЦ підготовки 

майбутніх учителів початкових класів сприяє цілеспрямованому та більш 

ефективному формуванню інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 

учителів початкових класів. Аналіз табличних даних свідчить, що в 

експериментальній групі близько 50% студентів мають високий рівень 

сформованості усіх складників ІЦ компетентності. 

Результати двох вимірів були піддані порівняльному аналізу, для 

зручності проведення якого були складені таблиці 3.10 , 3.11 та 3.12.  
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Таблиця 3.10 

Сформованість ціннісного складника інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів 

 

 

Етап контролю  

Рівні сформованості ціннісного складника 

інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів 

Високий Середній Базовий 

Осіб % Осіб % Осіб % 

Контрольна група (61 студент) 

Початковий 

вимір  

12 19,67 31 50,82 18 29,51 

Заключний 

вимір 

15 24,59 32 52,46 14 22,95 

Динаміка 3 4,92 1 1,64 -4 -6,56 

Експериментальна група (63 студент) 

Початковий 

вимір  

13 20,63 30 47,82 20 31,75 

Заключний 

вимір 

31 49,20 16 25,40 16 25,40 

Динаміка 18 28,57 -14 -22,42 -4 -6,35 

 

За кількісними показниками формування ціннісного складника ІЦК 

студентів контрольної й експериментальної груп встановлено позитивну 

динаміку змін. Так у контрольній групі кількість студентів з високим рівнем 

збільшилась на 4,92 %, в експериментальній – на 28,57%, що на 23,65% більше 

ніж у студентів КГ. Це свідчить, що експериментальний чинник вплинув на те, 

щоб формувалось ціннісне ставлення до інформаційно-цифрових технологій 

як запоруки ефективної педагогічної діяльності в інформаційному середовищі 

початкової школи. Відбулися зміни й у чисельності студентів з середнім 

рівнем ІЦ компетентності. Але, якщо у контрольних групах кількість студентів 

збільшилася на 1,64%, то в експериментальних – навпаки – зменшилася на 

22,22%.  Зміни в експериментальній групі пояснюємо тим, що значна кількість 

студенів з базовим рівнем досліджуваної особистісної якості за час 

експерименту досягли високого рівня його сформованості. Саме тому в обох 

досліджуваних групах число студентів із базовим рівнем сформованості 
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ціннісного складника ІЦК зазнало приблизно однакових змін, що становлять  

6,56% у КГ й 6,35%. В ЕГ. 

Візуальний супровід таблиці 3.10 подано на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Сформованість ціннісного складника інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів за результатами початкового і заключного вимірів 
 

 

Сформованість когнітивного складника інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів за результатами 

початкового і заключного вимірів відображено в табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 

Сформованість когнітивного складника інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів 

 
 

Етап 
контролю  

Рівні сформованості когнітивного складника 
інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 

учителів початкових класів 
Високий Середній Базовий 

Осіб % Осіб % Осіб % 
Контрольна група (61 студент) 

Початковий 
вимір  

11 18,03 25 40,98 25 40,89 

Заключний 
вимір 

13 21,31 28 45,90 20 32,79 
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Продовження табл. 3.11 

Динаміка 2 3,28 3 4,92 -5 -8,1 
Експериментальна група (63 студенти) 

Початковий 
вимір  

12 19,05 25 39,68 26 41,27 

Заключний 
вимір 

30 47,62 15 23,81 18 28,57 

Динаміка 18 28,57 -10 -15,87 -8 -12,7 
 

Очевидно, що впродовж усього досліджуваного періоду навчання в 

студентів обох груп значно підвищився рівень знань, умінь та ставлення щодо 

використання засобів ІЦТ у професійній діяльності вчителя початкових класів. 

Так, динаміка змін у сформованості когнітивного складника інформаційно-

цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів 

характеризувалася такими значеннями: 

– за кількісними показниками формування когнітивного складника ІЦК 

студентів контрольної й експериментальної груп встановлено позитивну 

динаміку змін. Так у контрольній групі кількість студентів з високим рівнем 

збільшилась на 3,28 % в експериментальній – на 28,57%, що на 25,29% більше 

ніж у студентів КГ. Це свідчить, що у них ґрунтовніші знання щодо знань 

основ проєктування освітнього процесу в початковій школі, особливостей 

навчальної діяльності молодших школярів на різних уроках із застосуванням 

цифрових освітніх ресурсів та ІЦТ; 

– відбулися зміни й у чисельності студентів з середнім рівнем. Так, у 

контрольних групах кількість студентів збільшилася на 4,92%, а в 

експериментальних – навпаки – зменшилася на 15,87%, що зумовлено значним 

збільшенням кількості студенів з високим рівнем та зменшенням студентів із 

базовим рівнем сформованості цього складника інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів; 

– в обох досліджуваних групах спостерігалося зменшення числа 

студентів із базовим рівнем сформованості когнітивного складника ІЦК. 

Зокрема: у студентів КГ зменшення відбулося на 8,1%, а в ЕГ – на 12,7%, що 

на 4,6% менше, ніж в контрольних групах. 
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Позитивні результати педагогічного експерименту пояснюємо 

вдосконаленням змісту робочих програм у ЕГ. Крім того, на нашу думку, 

цінним ядром такої позитивної динаміки у ЕГ є цінність упровадження 

дисципліни за вибором «Сучасні інформаційно-цифрові технології в 

освітньому процесі початкової школи» та електронного навчально-

методичного посібника «Google сервіси в роботі вчителя початкових класів». 

Візуальний супровід динаміки змін у сформованості когнітивного 

складника інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів 

початкових класів подано на рис. 3.6. 

  

Рис. 3.6. Сформованість когнітивного складника інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів за результатами початкового і заключного вимірів 

 

У таблиці 3.12 відображені результати встановлення сформованості 

операційно-діяльнісного складника інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів на етапах початкового і заключного 

вимірів. 
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Таблиця 3.12 

Сформованість операційно-діяльнісного складника інформаційно-

цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів 

 

 

Етап 

контролю  

Рівні сформованості операційно-діяльнісного 

складника інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів 

Високий Середній Базовий 

Осіб % Осіб % Осіб % 

Контрольна група (61 студент) 

Початковий 

вимір  

10 16,39 24 39,35 27 44,26 

Заключний 

вимір 

12 19,67 26 42,62 23 37,71 

Динаміка 2 3,28 2 3,27 -4 -6,55 

Експериментальна група (63 студенти) 

Початковий 

вимір  

11 17,46 23 36,51 29 46,03 

Заключний 

вимір 

31 49,21 14 22,22 18 28,57 

Динаміка 20 31,75 -9 -14,29 -11 -17,46 

 

За результатами, поданими в таблиці 3.12 констатуємо, що кількість 

майбутніх учителів початкових класів із базовим рівнем сформованості 

операційно-діяльнісного складника зменшилась на основі збільшення 

кількості студентів на середньому та високому рівнях. Так, у групі ЕГ приріст 

високого рівня становив 31,75%, у той час, як у групі КГ приріст цього ж рівня 

становив лише 2,98%. За результатами, поданими в таблиці, можемо 

констатувати, що кількість майбутніх учителів початкової школи з середнім 

рівнем в КГ збільшилася на 3,27%, тоді як в ЕГ – навпаки зменшилася на 

14,29%. Тоді як за базовим рівнем кількість студентів зменшилася в обох 

групах: в ЕГ на 17,46%, а в КГ – на 6,55% 

Отримані позитивні результати пояснюємо розробкою та апробацією 

комплексного підходу до проведення лабораторних і практичних занять на 

базі початкової школи (дослідження незнайомого програмного середовища, 

розробка міждисциплінарного навчально-методичного проекту, роботи в 
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малих групах, проєктування навчальної діяльності молодшого школяра з 

освоєння і застосування засобів ІЦТ). 

За діаграмами на рис. 3.7 прослідковується динаміка змін показників 

сформованості рівнів операційно-діяльнісного складника інформаційно-

цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів. 

 

Рис. 3.7. Сформованість операційно-діяльнісного складника інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів за результатами початкового і 

заключного вимірів  

 

Для представлення узагальнених даних щодо рівнів сформованості 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів  

використовувався статистичний метод групування [198]. Здобувачів освіти, 

які брали участь у педагогічному експерименті поділено на три групи за 

такими показниками групування: 

- у групу високого рівня сформованості ІЦ компетентності увійшли 

респонденти, які мали високий рівень за всіма складниками 

інформаційно-цифрової компетентності; 
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- у групу середнього рівня увійшли ті здобувачі освіти, які досягнули 

високого або середнього рівня сформованості ІЦ компетентності та не 

мали базового рівня за жодним із складників; 

- у групу базового рівня увійшли респонденти, які досягнули базового 

рівень сформованості ІЦ компетентності хоча б за одним її складником. 

Згруповані емпіричні дані за початковим та заключним вимірами у 

експериментальній та контрольній групах подано в табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Динаміка сформованості інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів 

Рівень 

Група/вимір 

Експериментальна Контрольна 

початковий заключний початковий заключний 

о
сі

б
 

% 

о
сі

б
 

% 
о

сі
б

 
% 

о
сі

б
 

% 

Високий 11 17,46 31 49,21 10 16,39 12 19,67 

Середній 23 36,51 14 22,22 24 39,34 26 42,62 

Базовий 29 46,03 18 28,57 27 44,26 23 37,70 

 

 

Рис. 3.8 Динаміка сформованості інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 

учителів початкових класів за результатами початкового і заключного вимірів 
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Таким чином, аналіз досягнутих результатів сформованості 

інформаційно-цифрової компетентності у студентів ЕГ і КГ свідчить про 

помітне підвищення відповідних показників у ЕГ та незначне у КГ. Це можна 

пояснити сприятливими умовами імплементації комплексного підходу до 

реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі, який передбачає 

систематичне використання інформаційних ресурсів (медіа, відео, аудіо, 

бібліо, фото, графіка, освітні портали, інтернет-сайти), телекомунікацій 

(мережеві та мобільні середовища, ЗМІ, поштові сервіси); систем керування 

освітнім процесом (авторизація користувачів, тестування, контент, рейтинги, 

особистий і колективний інформаційний простори – сайт, блог, чат, форум, 

пошта, база даних) з вивченням дисципліни за вибором студентів «Сучасні 

інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі початкової школи». 

Досягнуті студентами ЕГ результати свідчать, що обґрунтована у 

дослідженні модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

учителів початкових класів на засадах комплексного підходу до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі забезпечує формування у 

них інформаційно-цифрової компетентності. 

Для перевірки достовірності результатів формувального етапу 

педагогічного експерименту використали методи математичної статистики. 

Обчислено та здійснено порівняння дисперсії для визначення F-критерію 

Фішера за формулою 3.1. [77, формула 4.33, с. 277]: 

2

2

2

1




empF  (3.1), 

де 
2

1  – більша дисперсія, а 
2

2  – менша дисперсія, які визначалися під час 

вхідного та підсумкового контролю й встановленні рівнів інформаційно-

цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів. 

Результати обчислення F-критерію Фішера для кожного складника і 

загалом інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів 

початкових класів відображено у додатку Ж. 
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Для перевірки достовірності отриманих результатів ми порівнювали 

показники емпіричного F-критерію контрольних (FempКГ) та 

експериментальних груп (FempЕГ) з показниками теоретичного F-критерію 

(Fkrit), числові значення якого дано у стандартній таблиці [77, с. 278].  

За умови, коли число ступенів свободи (кількість студентів в групі 

мінус 1) знаходиться в межах від 24 до нескінечності та від 60 до 120 (як у 

нашому дослідженні в КГ: 61 – 1 = 60 та в ЕГ: 63 – 1 = 62), то показник Fkrit для 

КГ та ЕГ має перебувати в межах від 1,7 до 1,3. 

Порівняння показників обчисленого емпіричного показника критерію 

Фішера для контрольних груп (1,0) з Fkrit (1,7 – 1,3) засвідчило, що FempКГ 

виходить за вказані межі. Визначений емпіричний показник F-критерію для 

експериментальних груп (FempЕГ) із значенням 1,3 – 1,4 для різних складників 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів 

підтверджує достовірність отриманих результатів. 

Для підтвердження достовірності одержаних результатів, заключні 

результати формувального етапу педагогічного експерименту, окрім 

вищевказаного статистичного методу, були також піддані обробці з 

використанням статистичної оцінки за критерієм χ2.  

Для виявлення збігу та розбіжності характеристик груп студентів, які 

брали участь у експерименті, порівнювали дві статистичні гіпотези: нульову 

та альтернативну. Згідно з нульовою гіпотезою Н0, спосіб модернізації ІЦ 

підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах комплексного 

підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ не впливає на рівні 

сформованості у них ІЦ компетентності, а альтернативною – гіпотеза 

значимості розбіжностей, тобто спосіб модернізації ІЦ підготовки майбутніх 

учителів початкових класів на засадах комплексного підходу до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ впливає на рівні сформованості у них ІЦ 

компетентності. Рівень значимості становив 0,05, тобто припускали, що 

вірогідність помилки не перевищує 5 %. 
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Статистичні гіпотези перевіряли за кожним із складників ІЦ 

компетентності. Для порівняння використали результати початкового і 

заключного зрізів формувального етапу педагогічного експерименту. Для 

одержаних даних використовували критерій однорідності χ2 , емпіричне 

значення якого розраховували за формулою:  

χ 2=∑
(𝑓0−𝑓𝑒)

2

𝑓𝑒

𝐿
𝑖=1   ,           (3.2)  

де f0 – спостережувані частоти (кількість осіб, які досягли відповідного 

рівня ІЦ компетентності, fe – очікувані частоти. Очікувані частоти 

обчислювали за таким алгоритмом [77]:  

1. Визначаємо кількість осіб, які досягнули певного рівня ІЦ 

компетентності в обох вимірах (f0) 

2. Розраховуємо їх відсоток від загального числа респондентів, котрі 

брали участь в експерименті. 

3. Розраховуємо скільки становить, одержаний відсоток, від кількості 

осіб у контрольній і експериментальній групі. Одержаний результат і 

є очікуваною частотою (fe). 

Критерій однорідності для кожного із складників інформаційно-

цифрової компетентності зручно обчислювати засобами табличного 

процесора Excel. Результати обчислень наведено в таблиці 3.13. 

 Таблиця 3.13 

Обчислення критерію однорідності χ2 

Складники/Рівні 

Початковий вимір Заключний вимір 

χ2 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

Частоти 
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Ц
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Високий 12 34,93 13 36,07 15 34,93 31 36,07 

6,9 Середній 31 53,62 30 55,38 32 53,62 16 55,38 

Базовий 18 33,45 20 34,55 14 33,45 16 34,55 
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Продовження табл. 3.13 

К
о

гн
і-

ти
в
н

и
й

 Високий 11 32,47 12 33,53 13 32,47 30 33,53 

6,68 Середній 25 45,75 25 47,25 28 45,75 15 47,25 

Базовий 25 43,78 26 45,22 20 43,78 18 45,22 

О
п

ер
ац

ій
н

о
-

д
ія

л
ьн

іс
н

и
й

 

Високий 10 31,48 11 32,52 12 31,48 31 32,52 

8,22 Середній 24 42,8 23 44,2 26 42,8 14 44,2 

Базовий 27 47,72 29 49,28 23 47,72 18 49,28 

Порівнявши критичне значення критерію однорідності зі значенням, 

одержаним у розрахунках за всіма складникам ІЦ компетентності бачимо,  що 

6,9 > 5,998; 6,68 > 5,99; 8,22 > 5,99, тобто χ2 емп > χ2 0,05. 

Аналогічно здійснено обчислення значення критерію χ2 для 

узагальнених даних. Одержане значення χ2=7,3, також більше за 5,99. 

Таким чином, результати дослідження є закономірними і доводять, що 

ефект змін обумовлений використанням експериментального способу 

модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів на засадах комплексного підходу до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі.  

Незначне підвищення у контрольній групі показників по кожному з 

трьох складників пояснюємо природним впливом традиційного освітнього 

процесу. Більш істотні позитивні зміни в ЕГ є результатом модернізації ІЦ 

підготовки майбутніх учителів початкових класів на основі застосування 

комплексного підходу до використання інформаційно-цифрових технологій, 

що свідчать про доцільність їх упровадження в освітній процес. 

Таким чином, результати експериментального дослідження 

підтверджуються достовірними показниками, які перевірені за допомогою 

методів математичної статистики. Результати заключного виміру 

педагогічного експерименту, свідчать про ефективність комплексного підходу 

до модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 
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початкових класів, достовірність якої доведено використанням методів 

математичної статистики. 

Одержані позитивні результати формувального етапу педагогічного 

експерименту уможливлюють формулювання методичних рекомендацій, 

розкритих на сторінках підрозділу 3.3. 

 

 

3.3. Методичні рекомендації щодо модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів на основі 

комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ 

У Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 

закладено концептуальні положення щодо удосконалення освітнього процесу 

за рахунок використання інформаційно-цифрових технологій. У Стандарті 

вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти серед фахових компетентностей 

майбутнього бакалавра початкової освіти виділено здатність «…орієнтуватися 

в інформаційному просторі, використовувати відкриті ресурси, інформаційно-

комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності» [190, 

с. 8]. У Концепції НУШ зазначено, що реформування педагогіки загальної 

середньої освіти потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими 

методиками і технологіями навчання, провідне місце серед яких займають 

інформаційно-цифрові технології.  

Проведене дослідження та його результати дозволили укласти 

методичних рекомендацій щодо способу модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів, який сприятиме виконанню 

зазначених завдань, середньої і вищої освіти.  

Зміст рекомендацій 

1. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 

учителів початкових класів має відбуватись з дотриманням Законів України 
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«Про освіту» та «Про вищу освіту», Концепції Нової української школи, 

Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта, 

Державного стандарту початкової освіти, Професійного стандарту за 

професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої 

освіти»…, Європейських рамкових документів про цифрову компетентність – 

DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight 

proficiency levels and examples of use, Digital Competence Framework for 

Educators (DigCompEdu), рекомендаціях ЮНЕСКО «ICT Competency 

Framework for Teachers».  

Зокрема, рамку цифрової компетентності для освітян (DigCompEdu), 

розроблену Європейським дослідницьким центом, рекомендуємо 

використовувати для встановлення критеріїв сформованості інформаційно-

цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів. А 

рекомендації ЮНЕСКО «ICT Competency Framework for Teachers», в яких 

виділено три послідовні етапи розвитку вчителя, слід враховувати для 

планування послідовності вивчення навчальних дисциплін, що забезпечують 

інформаційно-цифрову підготовку майбутнього вчителя початкових класів. 

Першим із них є етап, на якому формується цифрова грамотність майбутнього 

вчителя. Другий етап передбачає набуття глибоких знань та практичних умінь 

застосовувати ІЦТ в освітньому процесі початкової школи. Третій етап 

забезпечує набуття навичок створювати нові освітні ресурси, необхідні для 

навчання та розвитку молодших школярів. 

2. Перелік навчальних дисциплін доцільно доповнити професійно-

орієнтованими дисциплінами, які забезпечують формування інформаційно-

цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому 

процесі. Однією з них може бути вибіркова дисципліна «Сучасні 

інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі початкової школи», 

програма якої вміщена у додатку А. Вона базується на систематичному 
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використанні цифрового інструментарію для ефективної організації та 

проведення освітнього процесу. Програма складається з чотирьох змістових 

модулів. У модулі «Теоретико-методологічні засади інформатизації 

початкової освіти» висвітлюються ознаки інформаційного суспільства, історія 

виникнення та становлення інформаційних технологій в освітньому процесі. 

Здобувачі освіти ознайомлюються із різними аспектами використання 

інформаційно-цифрових технологій в роботі з молодшими школярами, 

можливостями практичної реалізації особистісно-орієнтованого навчання в 

умовах використання мультимедіа технологій, систем штучного інтелекту, 

інформаційних систем, що функціонують на базі цифрових технологій.  

Модуль «Розвиток цифрового інтелекту учителя: путівник по цифрових 

інструментах в ефективній організації і проведенні освітнього процесу»  

містить навчальний матеріал щодо сучасних технічних приладів та додатків, 

мережевих сервісів та Інтернет-ресурсів як інструментів педагогічної 

діяльності майбутніх учителів початкових класів в інформаційному 

середовищі (для пошуку інформації, її збору та обробки, досить швидкої та 

якісної перевірки рівня знань дітей з використанням передових технологій та 

прийомів, зокрема проведення веб-квестів, онлайн-тестів для перевірки рівня 

знань та сформованості навичок).  

Вивчення модуля «Google-сервіси в роботі вчителя» передбачає 

ознайомлення здобувачів освіти із сервісами, використання яких у освітньому 

процесі перш за все дозволяє вирішити проблему забезпечення рівного 

доступу учнів та вчителів до якісних освітніх ресурсів як на уроках, так і у 

позаурочний час. Вивчення, зазначеного модуля має за мету оволодіння 

майбутніми учителями початкових класів такими вміннями: вільний та 

швидкий доступ до документів та матеріалів з будь-якого місця; можливість 

організації спільної роботи з учнями в режимі On-line; можливість перевірки 

виконання домашніх завдань; можливість отримання додаткової освіти; 

вміння створювати власні освітні ресурси. 
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Окрім вищезгаданого, сервіси Google можна ефективно 

використовувати для спільної роботи в малих групах, реалізації 

міждисциплінарних зв’язків, у самостійній роботі студентів. До прикладу 

продемонструємо використання сервісу Google для виконання комплексного 

завдання з дисципліни «Методика навчання інформатики», під час 

самостійного опрацювання теми «Інформатика як наука та навчальний 

предмет у початковій школі»:  

˗ опрацювати тему 1 (стор. 3-16 посібника 

https://classroom.google.com/u/3/w/MTQ2OTk2MDg1OTc3/t/all); 

˗ дати відповідь на запитання 1-16 (стор. 15-16);  

˗ відповіді оформити у вигляді спільної презентації, яка знаходиться 

за вказаним посиланням.  

Над створенням презентації працює академічна підгрупа. Кожен 

студент додає до презентації 2 слайди (відповідь на 2 запитання).  

Приклад виконання розглянутого завдання студентами 

експериментальної групи можна переглянути за посиланням: 

https://docs.google.com/presentation/d/1qfJeDIhKN9edtVMGnr_OB6RoUrGx1

RuqINSdYPAlnpQ/edit?usp=sharing. 

Виконання завдання забезпечує не тільки вивчення окремої теми з 

методики навчання інформатики, але й формує у майбутніх учителів 

початкових класів здатність використовувати хмарні сервіси для організації 

освітньої діяльності, спільної взаємодії учасників освітнього процесу, 

комунікації. 

Модуль «Використання інформаційно-цифрових технологій в 

управлінні освітнім процесом» спрямований на формування практичних 

навичок використання ресурсів інформаційно-цифрових технологій як 

інструментарію в професійній діяльності майбутнього учителя початкових 

класів, зокрема, для ведення педагогічної документації, підготовки звітів, 

презентації власного передового досвіду з можливістю презентації його в 

інформаційному просторі мережі Інтернет. 

https://classroom.google.com/u/3/w/MTQ2OTk2MDg1OTc3/t/all
https://docs.google.com/presentation/d/1qfJeDIhKN9edtVMGnr_OB6RoUrGx1RuqINSdYPAlnpQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qfJeDIhKN9edtVMGnr_OB6RoUrGx1RuqINSdYPAlnpQ/edit?usp=sharing
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3. З метою вдосконалення інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

учителів початкових класів рекомендуємо дотримуватись, наведених у 

дослідженні, чинників модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів, а саме: випереджувальний характер; 

інформаційна діяльність та інформаційна взаємодії з використанням ІЦТ; 

модульність; варіативність; прикладну спрямованість підготовки; участь в 

організації мережевих професійних співтовариств учителів початкових класів; 

електронну та дистанційну підтримку. 

4. Зважати на те, що для інформаційно-цифрової підготовки майбутніх 

учителів початкових класів ефективним є цифрове освітнє середовище, яке 

містить наступні складники: дистанційні курси, технології онлайн навчання, 

інтернет-конференції, методичні портали, форуми, вебінари, сайти (блоги) 

вчителів, наукові та методичні бібліотеки, єдина база даних, система 

тестування, цифрові освітні ресурси, цифрове та програмне обладнання 

аудиторій, Google Workspace – платформа для організації спільної взаємодії 

учасників освітнього процесу, хмароорієнтований сервіс Office 365. 

Наприклад, під час вивчення теми «Створення навчального відео для 

учнів початкових класів» (вибіркова дисципліна «Сучасні інформаційно-

цифрові технології в освітньому процесі початкової школи») студенти можуть 

працювати в середовищі ClassRoom (додаток платформи Google Workspace). 

Мережевий сервіс дозволяє розмістити завдання з посиланням на зразок 

навчального відео https://www.youtube.com/watch?v=s2Kx1QTXi90 та 

перегляд вебінару «Використання відео в освітньому процесі…» 

https://www.facebook.com/nazyavo/videos/206921864133111 (починаючи з 

35 хв.). Переглянувши зразок відео та презентацію доповіді на освітньому 

вебінарі, студенти створюють власне навчальне відео та розміщують його в 

середовищі ClassRoom. Приклад результатів виконаної роботи студентами, 

можна переглянути за посиланнями: 

https://youtu.be/QGslyHEIoYI 

https://youtu.be/tNaG67USjok 

https://www.youtube.com/watch?v=s2Kx1QTXi90
https://www.facebook.com/nazyavo/videos/206921864133111
https://youtu.be/QGslyHEIoYI
https://youtu.be/tNaG67USjok
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https://youtu.be/1Nx5aQvn6BU 

Під час виконання подібних завдань студенти використовують декілька 

складників цифрового освітнього середовища. Пропоноване нами освітнє 

середовище дозволяє здійснити перехід до більш компактних освітніх 

форматів, відкриє нові можливості для навчання: в розроблений курс можна 

включати фрагменти матеріалів інших викладачів, давати посилання на 

вебінари, тренінги, конференції тощо. Студенти легше знаходять інформацію 

для міждисциплінарних досліджень, успішно знаходять професійно-

орієнтовані матеріали. Це має важливе значення під час підготовки курсових, 

дипломних робіт.  

Запропоноване багатофункціональне цифрове освітнє середовище 

комплексно підтримує освітній процес; забезпечує умови для вироблення ідей 

та обміну досвідом; дозволяє реалізовувати різноманітні навчальні проєкти, є 

осередком професійного та особистого самовдосконалення. 

5. За комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в 

освітньому процесі лекції рекомендуємо проводити з використанням сучасних 

інноваційних (інтерактивних, мультимедійних, інформаційно-цифрових) 

технологій. На практичних заняттях здійснювати конкретизацію теоретичних 

положень, на основі використання різної літератури, зокрема поданої на 

цифрових носіях та отриманої за допомогою пошукових систем мережі 

Інтернет, розробляти конспекти уроків для початкової школи із застосування 

ІЦТ (Додаток Е). 

У межах лабораторних робіт відбувається інтеграція теоретичних знань 

з практичними вміннями студентів в умовах реальної педагогічної діяльності 

в цифровому середовищі. На лабораторних заняттях проводиться аналіз 

можливостей щодо використання ІЦТ молодшими школярами, 

демонструється застосування різних видів ІЦТ в освітньому процесі 

початкової школи. 

https://youtu.be/1Nx5aQvn6BU
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Наприклад, студенти відвідують урок у одному із класів початкової 

школи. Після цього аналізують та обговорюють його у групі за схемою 

(Додаток К). 

Самостійну роботу за обґрунтованого комплексного підходу до 

реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі рекомендується  

організовувати з використанням сервісу Google Classroom. Всі матеріали для 

самостійної роботи розміщуються у середовищі Classroom, налагоджується 

програмна та методична підтримка дистанційних форм взаємодії студентів з 

викладачем через діалогове спілкування «студент – контент», «студент – 

викладач», «студент – студент». Приклади завдань для самостійної роботи 

подано в Додатку Д. 

Вивчення студентами позитивного досвіду використання ІЦТ в 

початковій школі під час проходження педагогічної практики відіграє важливу 

роль у формуванні в них інформаційно-цифрової компетентності. Тому 

привертаємо увагу викладачів до аналізу уроків, на яких застосовувалися 

цифрові ресурси навчального призначення; виготовлення студентами  

роздаткового матеріалу для учнів за допомогою ІЦТ, використання ними 

цифрових демонстраційних матеріалів до уроку; надання під час практики 

допомоги батькам учнів початкової школи в організації роботи молодших 

школярів з електронними ресурсами навчального призначення; підготовці 

виступів перед учителями з доповідями і повідомленнями з проблеми 

використання сучасних інноваційних навчальних матеріалів з цифровою 

складовою; створенню методичної скарбнички цифрових освітніх ресурсів для 

початкової школи. 

Проведення контрольних заходів з використанням інформаційно-

цифрових технологій у комплексі із іншими формами організації освітнього 

процесу також дає позитивний результат в інформаційно-цифровій підготовці 

майбутніх учителів початкових класів. У процесі вивчення дисциплін 

«Практичний курс інформатики з елементами програмування», «Методика 

навчання інформатики» та «Сучасні інформаційно-цифрові технології в 
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освітньому процесі початкової школи» контрольні заходи доцільно проводити 

з використанням онлайн-сервісів Google-форми, СlassDojo, платформи 

Kahoot, LearningApps та інших. Google Форми – це зручний інструмент, за 

допомогою якого можна легко і швидко планувати, складати опитування, 

анкети, тести та вікторини, а також збирати іншу інформацію. Посилання для 

заповнення форми (для відповідей на запитання тесту, анкети тощо) можна 

вислати по електронній пошті, а можна вбудувати  форму у сайт або блог. 

Google Форма дає широкий спектр можливостей використання, в освітньому 

процесі та полегшує підготовку завдань: зникають паперові версії питань (дані 

про опитування можуть зберігатися в електронному вигляді).  

ClassDojo – закрита освітня соцмережа, розроблена британськими 

вчителями та IT-технологами й має високий ступінь захисту особистих даних. 

Принцип роботи зручний: вчитель реєструється на платформі, створює свій 

«Клас», додає учнів та розсилає їм посилання на «Клас». Для учнів початкових 

класів цікавий тим, що має яскраві кольори, симпатичні аватари, кумедні 

персонажі привертають увагу. 

Kahoot! – онлайн сервіс для створення інтерактивних завдань. Дозволяє 

створювати тести, опитування, вікторини. Платформу можна використовувати 

під час роботи з будь-якими віковими категоріями. Для вчителя Kahoot! – це 

платформа-конструктор, на якій можна швидко створити навчальну гру за 

допомогою готових шаблонів та надіслати цю гру учням.  

LearningApps – онлайновий сервіс, який дозволяє створювати 

інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки різноманітних завдань 

з різних предметних галузей для використанням на уроках. Сервіс 

Learningapps є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх процесів у закладах 

освіти різних типів. Конструктор Learningapps призначений для розробки, 

зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за 

допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій 

формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу. 
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Комплексне використання інформаційно-цифрових технологій в 

основних формах організації освітнього процесу оптимізує зміст навчання, 

модернізує методи та форми організації навчального процесу, забезпечує 

високий науковий і методичний рівень викладання, індивідуальний підхід у 

навчанні, сприяє підвищенню ефективності та якості надання освітніх послуг. 

6. Не менш важливими для модернізації інформаційно-цифрової 

підготовки майбутніх учителів початкових класів на основі комплексного 

підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ є методи навчання.  

Ефективність методів навчання з використанням цифрового контенту 

перевірено експериментально. Рекомендується застосовувати методи 

навчання, які спрямовані на активність суб’єкта в освітньому процесі, 

наприклад:  

- метод проєктів, який передбачає створення проєктів, що доводять 

переваги використання ІЦТ в початковій школі;  

- кейс-метод, за використання якого самостійна пізнавальна діяльність 

студентів, спрямована на ознайомлення з можливостями ІЦТ, у штучно 

створеному професійному середовищі дає можливість поєднати 

теоретичну підготовку і практичні вміння, необхідні для творчої 

діяльності у професійній сфері;  

- практичні методи: метод вправ, виконання лабораторних робіт з 

освоєння різних ІЦТ для початкової школи, ділова гра з використанням 

ІЦТ тощо. 

Самостійна робота має виконуватись з використанням різних видів ІЦТ, 

освітніх серверів мережі Інтернет та інтерактивною дошкою. Важливо 

включати до неї виконання завдань з використання ІЦТ під час планування і 

розроблення сценаріїв навчальних занять і виховних заходів. 

Письмовий контроль, самоконтроль оволодіння студентами навчальним 

матеріалом варто здійснювати за допомогою комп’ютерного тестування. 

Задля цього в навчально-методичний супровід дисциплін включено тести до 

навчальних матеріалів, які виносяться на самостійне опрацювання. Приклад  
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тесту з дисципліни «Методика навчання інформатики» можна переглянути за 

посиланням https://docs.google.com/forms/d/1d4PMwChPUZZtR44-cfLvfknm-

tbGvf_1OxifUtvXLCE/edit?usp=sharing  

Таким чином, сформульовані вище рекомендації щодо одного із 

способів модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів спрямовані на формування у студентів здатності 

здійснювати освітню діяльність на основі відбору, аналізу та ефективного 

використання інформаційно-цифрових технологій, а також створення власних 

цифрових освітніх ресурсів (електронних словників, дидактичних матеріалів, 

інтерактивних енциклопедій, медіа-віконечок у підручниках) під час 

підготовки до уроку; здійсненню швидкого пошуку необхідної інформації 

(аудіо-, відео-, графічної інформації, забезпечення доступу до неї і комплексне 

відображення інформації в різних формах); візуалізації досліджуваних 

об’єктів або складних явищ і процесів; організація різноманітних форм 

діяльності учнів щодо самостійного отримання і надання інформації; 

управлінню індивідуальним процесом засвоєння знань. 

 

Висновки до третього розділу 

Виявлення практичного стану сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів на констатувальному 

етапі педагогічного експерименту дає підстави стверджувати, що вчителям 

початкових класів складно використовувати ІЦТ в освітньому процесі 

початкової школи. За результатами констатувального етапу педагогічного 

експерименту зроблено висновок, що за умов традиційного навчання у 25% 

респондентів когнітивний складник ІЦ компетентності досягає високого рівня, 

що свідчить про досить низький рівень знань з інформаційно-цифрових 

технологій, методик застосувння ІЦТ в освітньому процесі початкової школи 

та їх дидактичних можливостей. Невисокими є також показники 

сформованості ціннісного та операційно-діяльнісного складників ІЦ 

компетентності. У 48% респондентів ціннісний складник ІЦ компетентності 
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знаходиться на базовому рівні. Тобто майже половина майбутніх педагогів 

частково усвідомлюють роль ІЦТ для власного професійного розвитку, не 

зовсім розуміють потребу у застосуванні ІЦТ для покращення 

результативності навчання молодших школярів, слабо виражають прагнення 

підвищувати рівень власних можливостей використовувати ІЦТ в освітньому 

процесі початкової школи. Операційно-діяльнісний складник у 46% 

респондентів сформований на базовому рівні. Тобто половина майбутніх 

учителів початкових класів на базовому рівні вміють використовувати 

цифрові засоби для пошуку, опрацювання, використання, поширення або 

створення відомостей та інформаційних даних; створювати цифровий 

контент; реалізувати дидактичні можливості інформаційно-цифрових 

технологій та цифрових освітніх ресурсів в освітньому процесі початкової 

школи. За всіма складниками інформаційно-цифрової компетентності високий 

рівень їх сформованості не досягає 30%.  

Очевидно, що вчитель з таким рівнем інформаційно-цифрової 

компетентності не зможе ефективно здійснювати освітній процес у новій 

українській школі. Одержані на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту результати стали орієнтиром для пошуку способу модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки, який би спирався на професійні потреби 

та запити вчителів початкових класів. 

Результати формувального етапу педагогічного експерименту вказали 

на ефективність комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу 

ІЦТ в освітньому процесі та розробленого для його реалізації навчально 

методичного супроводу. Так, за результатами заключного виміру 

формувального етапу педагогічного експерименту виявлено, що серед 

майбутніх учителів початкових класів базовий рівень когнітивного складника 

мають 28,6 % здобувачів освіти, що на 12,7 % менше порівняно з кількістю 

початкового виміру, середній  – у 23,8 % респондентів, що на 15,9 % менше 

порівняно з результатами початкового виміру, високий – у 47,6 % вчителів, що 

на 28,6 % вище порівняно з результатами початкового виміру.  
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Базовий рівень операційно-діяльнісного складника виявлено у 28,6 % 

майбутніх учителів початкових класів, що на 17,5 % менше порівняно з 

результатами початкового виміру, середній рівень – у 22,2 % здобувачів 

освіти, що на 14,3 % менше порівняно з результатами початкового виміру, та 

високий рівень – у 49,2 % майбутніх бакалаврів початкової освіти, що на 

31,8 % вище порівняно з результатами початкового виміру.  

Позитивна динаміка також виявлена й у формуванні ціннісного 

складника інформаційно-цифрової компетентності. Так, формування 

ціннісного складника на базовому рівні виявлено у 25,4 % респондентів, що на 

6,4 % менше порівняно з результатами початкового виміру, на середньому 

рівні – у 25,4 % студентів, що на 22,4 % більше порівняно з результатами 

початкового виміру, на високому рівні – у 49,2 % майбутніх вчителів 

початкових класів, що на 28,6 % більше порівняно з результатами початкового 

виміру.  

Отримані результати початкового і заключного вимірів рівнів 

сформованості складників інформаційно-цифрової компетентності студентів 

контрольної й експериментальної груп доводять методичну доцільність 

організації й проведення педагогічного експерименту, з модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів на 

засадах комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в 

освітньому процесі. За час його проведення у студентів експериментальної 

групи інформаційно-цифрова компетентність формувалась успішніше, і вони 

досягли кращих показників сформованості ціннісного, когнітивного і 

операційно-діяльнісного складників досліджуваного феномену, ніж студенти 

контрольної групи.  

Узагальнені показники рівнів сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів також демонструють 

підвищення високого рівня інформаційно-цифрової компетентності у 

майбутніх учителів початкових класів на 31,8%. Статистична оцінка 

результатів педагогічного експерименту з використанням F-критерію Фішера 
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та критерію χ2 довела достовірність отриманих результатів, а, отже, й 

ефективність обґрунтованого у дослідженні способу модернізації. 

На підставі одержаних на формувальному етапі педагогічного 

експерименту результатів зроблено висновок про ефективність формування 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів 

в умовах цілеспрямованої реалізації обґрунтованого у дослідженні 

комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому 

процесі. 

Методичні рекомендацій щодо способу модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів, укладені за 

результатами проведеного дослідження, можуть бути використані 

викладачами закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку бакалаврів 

початкової освіти, з метою удосконалення інформаційно-цифрової підготовки 

здобувачів освіти. 

Таким чином, результати формувального етапу педагогічного 

експерименту підтверджують результативність способу модернізації ІЦ 

підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах комплексного 

підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі. 

Проведеним дослідженням не вичерпано розв’язання всіх аспектів 

модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів. Подальші наукові пошуки вбачаємо у дослідженнях 

комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому 

процесі з вивчення інших дисциплін професійного спрямування з метою 

всебічного формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 

учителів початкових класів. 

 

Основні результати, представлені у третьому розділі, опубліковані 

автором у роботах: [166, 275]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та 

експериментальну перевірку результативності модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів внаслідок 

застосування комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу 

ІЦТ в освітньому процесі початкової школи. Відповідно до поставлених 

завдань дослідження отримано такі основні результати: визначено теоретичні 

засади інформаційно-цифрової підготовки майбутнього вчителя початкових 

класів та основні поняття дослідження; обґрунтовано комплексний підхід до 

реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в підготовці бакалаврів початкової 

освіти; визначено поняття «інформаційно-цифрова компетентність 

майбутнього вчителя початкових класів»; виокремлено чинники модернізації 

ІЦ підготовки майбутніх учителів початкових класів; розроблено навчально-

методичний супровід модернізації інформаційно-цифрової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів. Зазначені результати дослідження дали 

підстави для формулювання наведених нижче висновків. 

1. Проблема інформаційно-цифрової підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів є актуальною та потребує практичного вирішення. 

Суголосне очікуванням НУШ підвищення ефективності та якості початкової 

освіти базується на систематичному використанні вчителями інформаційно-

цифрових технологій. Проте, інформаційно-цифрова підготовка майбутніх 

учителів початкових класів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

більшою мірою спрямовується на підготовку майбутніх учителів як 

користувачів цифровими пристроями, на ознайомлення з прикладним 

програмним забезпеченням і недостатньо уваги приділяється формуванню у 

них здатностей ефективно та безпечно використовувати сучасні 

інформаційно-цифрові технології у навчанні, майбутній професійній 

діяльності та суспільному житті. Це доводить, що у вітчизняних закладах 

вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів освітнього ступеня 

бакалавра початкової освіти, інформаційно-цифрова підготовка потребує 
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модернізації.  

2. Інформаційно-цифрова підготовка майбутніх учителів початкових 

класів у педагогічному закладі вищої освіти, який здійснює підготовку 

бакалаврів початкової освіти, відбувається у процесі вивчення дисциплін ІЦ 

підготовки, самостійної роботи і під час педагогічних практик. Узагальнюючи 

підходи науковців до тлумачення інформаційно-цифрової підготовки, у 

дослідженні під інформаційно-цифровою підготовкою майбутнього вчителя 

початкових класів розуміємо динамічний процес професійного становлення 

здобувача вищої освіти з використанням системи науково-методичних і 

педагогічних заходів, що в сукупності забезпечують: засвоєння знань про 

цифрові пристрої, прикладне програмне забезпечення, способи створення 

цифрового контенту, комунікацію та взаємодію, безпеку в цифровому 

середовищі, методику застосування ІЦТ в освітньому процесі початкової 

школи; розвиток умінь взаємодіяти з цифровими пристроями та прикладним 

програмним забезпеченням, цифрової комунікації, створювати цифровий 

освітній контент, застосовувати дидактичні можливості ІЦТ в освітньому 

процесі початкової школи; усвідомлення цінності інформаційно-цифрових 

технологій у професійному розвитку вчителя, їх впливу на результативність 

навчання учнів початкових класів.  

Результатом інформаційно-цифрової підготовки як процесу є 

інформаційно-цифрова компетентність майбутнього вчителя початкових 

класів – динамічна комбінація знань, умінь, цінностей, що визначають його 

цифрову грамотність і здатність використовувати інформаційно-цифрові 

технології в освітньому процесі початкової школи. Її структуру представляють 

когнітивний, операційно-діяльнісний, ціннісний складники. Зміст 

когнітивного складник окреслюється сукупністю предметних, методичних і 

технологічних знань, які інтегрують загальні і спеціальні знання основ роботи 

з цифровими засобами та цифровим контентом, дидактичних можливості ІЦТ 

і методики їх використання у початковій школі. Операційно-діяльнісний 

складник інформаційно-цифрової компетентності характеризується вміннями 
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використовувати цифрові засоби в професійній діяльності та суспільному 

житті, реалізовувати дидактичні можливості ІЦТ в освітньому процесі 

початкової школи. Ціннісний складник інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів полягає в усвідомленні 

ролі інформаційно-цифрових технологій для власного професійного розвитку, 

прагненні підвищувати рівень власних можливостей використовувати 

дидактичний потенціал ІЦТ в освітньому процесі початкової школи. К 

Здійснити визначення рівня сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів уможливлюють 

критерії: рівень засвоєння знань з дисциплін інформаційно-цифрової 

підготовки; рівень практичних умінь з використання інформаційно-цифрових 

технологій у навчальній та професійній діяльності; усвідомлення ролі ІЦТ для 

власного професійного розвитку, прагнення до розвитку ІЦК. 

3. Інформаційно-цифрова підготовка майбутніх учителів початкових 

класів потребує розширення переліку навчальних дисциплін, удосконалення 

самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів. Тому 

модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів відповідно до сучасних потреб початкової освіти є 

нагальним суспільним викликом. Одним із її способів є комплексний підхід до 

реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ під час навчальних занять, 

самостійної роботи, практичної підготовки, контрольних заходів. З поміж 

різних підходів комплексний підхід обрано з таких міркувань, що він 

забезпечує єдність усіх компонентів освітнього процесу: мети, змісту, методів, 

форм і засобів навчання. У дослідженні комплексний підхід до реалізації 

дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі як спосіб модернізації 

інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів 

трактуємо як узгодженість форм організації освітнього процесу, видів 

навчальних занять, цифрового освітнього середовища задля цілеспрямованої 

реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ з дотриманням єдності мети 
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підготовки, змісту навчального матеріалу, методів і форм організації 

навчальної діяльності здобувачів освіти. 

Доцільність обрання цього підходу пояснюється тим, що він забезпечує 

системне використання ІЦТ на навчальних заняттях, основними видами яких 

у закладах вищої освіти є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, 

індивідуальне заняття, консультація; у самостійній роботі і практичній 

підготовці бакалаврів початкової освіти; під час проведення контрольних 

заходів. До того ж використання одного підходу не виключає можливість 

застосування інших підходів у якості способів модернізації досліджуваного 

складника професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

Основними чинниками забезпечення модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах 

комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому 

процесі визначено: випереджувальний характер ІЦ-підготовки; інформаційну 

діяльність та інформаційну взаємодію з використанням ІЦТ; модульність; 

варіативність; прикладну спрямованість підготовки; участь в організації 

мережевих професійних співтовариств вчителів початкових класів; 

електронну та дистанційну підтримку, цифрове освітнє середовище. 

Розроблений навчально-методичний супровід, до складу якого входять: 

навчальна програма вибіркової дисципліни «Сучасні інформаційно-цифрові 

технології в освітньому процесі початкової школи»; силабуси дисциплін 

інформаційно-цифрової підготовки; електронний навчально-методичний 

посібник «Google сервіси в роботі вчителя початкових класів»; курси лекцій, 

рекомендації до самостійної роботи, завдання тестового контролю, критерії 

оцінювання навчальних досягнень студентів, глосарій, сценарії проведення 

лабораторних та практичних робіт з дисциплін «Методика навчання 

інформатики», «Практичний курс інформатики з елементами програмування», 

«Сучасні інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі початкової 

школи», забезпечує модернізацію інформаційно-цифрової підготовки на 
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засадах комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу ІЦТ в 

освітньому процесі.  

Здобуто підтвердження, що цифрове освітнє середовище, складниками 

якого є: дистанційні курси, онлайн навчання, інтернет-конференції, методичні 

портали, форуми, вебінари, сайти (блоги) вчителів, наукові та методичні 

бібліотеки, єдина база даних, система тестування, цифрові освітні ресурси, 

цифрове та програмне обладнання аудиторій, Google Workspace, забезпечує 

модернізацію інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів завдяки реалізації комплексного підходу до застосування 

дидактичного потенціалу ІЦТ в освітньому процесі. 

4. Як засвідчив педагогічний експеримент, комплексне використання 

інформаційно-цифрових технологій в усіх формах організації освітнього 

процесу, на відміну від фрагментарного, дозволяє модернізувати 

інформаційно-цифрову підготовку майбутніх учителів початкових класів, 

внаслідок чого зростає рівень сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності.   

Дієвість комплексного підходу до реалізації дидактичного потенціалу 

ІЦТ в освітньому процесі як способу модернізації ІЦ-підготовки майбутніх 

учителів початкових класів підтверджена результатами формувального етапу 

педагогічного експерименту. 

Аналіз та узагальнення результатів педагогічного експерименту 

дозволив встановити позитивну динаміку формування ціннісного, 

когнітивного, операційно-діяльнісного складників інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів. 

У студентів експериментальної групи порівняно зі студентами 

контрольної групи такі зміни були більш значущими. Так, у 

експериментальній групі кількість студентів з високим рівнем сформованості 

ціннісного складника збільшилась на 28,57%, а в контрольній  – на 4,92 %. За 

результатами заключного виміру когнітивний складник ІЦ-компетентності на 

високому рівні сформовано у 47,62% студентів експериментальної групи та у 
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21,31% студентів контрольної групи. Порівняно з початковим виміром у 

контрольній групі відбулося збільшення на 3,28%, у експериментальній – на 

28,57%. Спостерігається, також, приріст високого рівня сформованості ІЦК за 

операційно-діяльнісним складником – на 31,75% в експериментальній групі і 

лише 2,98% у контрольній групі. Водночас, відбулося зменшення частки 

майбутніх учителів початкових класів із базовим рівнем сформованості ІЦ-

компетентності за всіма складниками. 

Достовірність результатів підтверджено за допомогою методів 

математичної статистики (критерій χ2, критерій Фішера). Одержані значення  

критеріїв доводять, що ефект позитивних змін у рівнях сформованості ІЦ 

компетентності майбутніх учителів початкових класів обумовлений 

використанням експериментального способу модернізації інформаційно-

цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 

модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів. Перспективні напрямами дослідження вбачаємо 

модернізацію ІЦ-підготовки в умовах змішаного навчання, розроблення 

технології підготовки майбутніх учителів до використання STEАM-підходу в 

початковій освіті. 
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Продовження дод. А 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

професійний ступінь 

Характеристики 

навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 Галузь знань  

01 Освіта/Педагогіка 

Дисципліна варіативної 

частини 

Загальна кількість 

годин – 90 

Спеціальність 

 013 Початкова освіта 

Рік підготовки: 

2-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

2 год на тиждень 

31 тижнів 
Загальний обсяг 

дисципліни становить 3 

кредити ЄКТС  (90 год). 

Освітньо-професійний 

ступінь: бакалавр 

Семестр 

3, 4-й 

Лекцій – 20 год 

Практичні – 42 год 

Самостійна робота – 28 

год  

 

Підсумковий контроль: 

залік 

Кількість аудиторних годин становить 68,9% від загальної кількості 

годин. 

Кількість годин на самостійне опрацювання тем становить 31,1% від 

загальної кількості годин. 
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Продовження дод. А 

 

ВСТУП 

В епоху цифрових викликів ключовим активом національної економіки 

стає людський капітал і рівень його цифрового інтелекту. Відповідно, освіта 

має задовольняти технологічні вимоги суспільства до кваліфікаційного 

розвитку фахівця. Сучасний педагог має не лише вміти працювати з 

комп’ютером, використовувати функції свого смартфона, а й мати активну, 

безперервну готовність брати участь у розробці і розповсюджені цифрових 

технологій, нових цифрових медіа, віртуальних платформ.  

З метою модернізації підготовки учителів початкових класів на 

бакалаврському рівні нами внесено корективи у назву та зміст вибіркової 

навчальної дисципліни «Сучасні інформаційно-цифрові технології в 

освітньому процесі початкової школи».  В назві та змісті програми навчальної 

дисципліни враховано зміни в термінології, прописані  в нормативно-правових 

документах реформування освіти (Закон України про освіту, Закон України 

про вищу освіту, Концепція реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року та ін.), Європейських рамкових документів про цифрову 

компетентність – DigComp 2.1: The Digital Competence  Framework  for  Citizens 

with  eight  proficiency  levels  and  examples  of  use, Digital  Competence 

Framework for Educators (DigCompEdu), Професійного стандарту «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», Опису цифрової 

компетентності педагогічного працівника та ін.  

У навчальній дисципліні розглянуто можливості розвитку цифрового 

інтелекту майбутнього вчителя початкових класів з використанням 

інформаційно-цифрових практик і технологій в освітньому процесі. 

Узагальнено досвід реалізації найефективніших цифрових технологій і 

методів у забезпеченні продуктивності освітнього процесу. Запропоновано 

чек-листи для визначення індивідуальної траєкторії розвитку цифрового 

інтелекту майбутнього вчителя. 

Кожну технологію пропоновану у навчальній дисципліні ілюстровано 

практичними прикладами, кейсами, проблемно-пошуковими завданнями, 

активними посиланнями на корисні онлайн-сервіси, сучасні мобільні додатки, 

які допомагають евристично, нестандартно, креативно вирішувати складні 

задачі в освітньому процесі. Окремий розділ навчальної дисципліни 

присвячено розробці і упровадженню веб-квесту у додатку Google Blogger. 

Робота з веб-квестами підсилює мотивацію навчання, сприяє розвитку 

критичного мислення, формує вміння та навички здійснення порівняння, 

аналізу помилок, перспектив, класифікації, знаходження шляхів 

Проблемно-пошукові питання для самостійної роботи і практичні 

завдання для самоконтролю розраховано на розвиток цифрового інтелекту 

учителя, формування його цифрового досвіду у вирішенні освітніх задач, 

активізацію інноваційного потенціалу і розвиток цифрової творчості суб’єктів  

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/07/04/novyna1/249613934.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/07/04/novyna1/249613934.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/07/04/novyna1/249613934.pdf
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освітнього процесу. Матеріали курсу також містять тезаурус цифрових понять 

і список рекомендованої літератури. 

Навчальний курс презентує путівник по цифрових інструментах, які 

зорієнтують вчителя до новаторської діяльності в умовах цифровізації, 

допоможуть знайти власну траєкторію з метою створення найбільш 

сприятливих умов для формування цифрового інтелекту учнів. 

Навчальна програма з дисципліни «Сучасні інформаційно-цифрові 

технології в освітньому процесі початкової школи» є нормативним 

документом Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», який схвалено на 

засіданні кафедри педагогіки, психології та фахових методик і затверджено 

вченою радою коледжу. 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-

модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяг знань, яким 

повинен опанувати бакалавр з даної дисципліни, необхідне методичне 

забезпечення, складові та технології оцінювання навчальних досягнень 

студентів. 

Дисципліна «Сучасні інформаційно-цифрові технології в освітньому 

процесі початкової школи» є складовою частиною дисциплін, що 

забезпечують формування у здобувачів вищої освіти інформаційно-цифрової 

компетентності. Її вивчення передбачає розв’язання низки завдань 

професійної підготовки бакалаврів початкової освіти, удосконалення якості 

освітнього процесу початкової школи за допомогою його інтенсифікації на 

основі новітніх цифрових технологій навчання: розвиток інформаційної 

культури, оволодіння системою знань, формування професійних умінь та 

навичок, необхідних для застосування інформаційних технологій в роботі з 

молодшими школярами. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета дисципліни – сформувати у майбутніх учителів початкових класів 

систему знань умінь і навичок використання інформаційних та цифрових 
технологій в освітньому процесі, що є основою формування інформаційно-
цифрової компетентності фахівця. 

Завдання дисципліни: 
˗ теоретико-методологічні – знання наукових засад побудови освітнього 

процесу з використанням інформаційних технологій, їх розумного 
застосування в роботі з молодшими школярами, впливу освітньо-
інформаційного середовища на різні сторони розвитку особистості 
школяра; 

˗ когнітивні – поглиблення знань методики застосування інформаційно-
цифрових технологій в освітньому процесі початкової школи; 

˗ практичні – удосконалення умінь та навичок використання інформаційних 
ресурсів у професійній діяльності.  
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Робоча навчальна програма передбачає вивчення курсу в процесі 

поєднання лекційних, практичних, самостійної і індивідуальної роботи. 
Значний обсяг навчального матеріалу виноситься на самостійну роботу 
студента, що передбачає формування умінь здобуття нових знань та їх 
використання для вирішення практичних завдань, зокрема в педагогічній 
практиці. Під час практичних занять відбувається комплексне застосування 
отриманих знань та оволодіння проектно-конструктивними уміннями. 

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ  

ОСНОВНОЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  
Навчальна дисципліна включена в цикл професійної підготовки основної 

освітньо-професійної програми 013 Початкова освіта і відноситься до 

варіативної частини. Освоюється на 2 курсі, 3 семестр за скороченим терміном 

навчання та на 3 курсі, 6 семестр за нормативним терміном навчання. 

Підготовку майбутнього вчителя початкових класів до використання 

інформаційно-цифрових у професійній діяльності забезпечують кілька 

дисциплін: «Практичний курс інформатики з елементами програмування», 

«Інформаційно-комунікаційні технології навчання», «Методика навчання 

інформатичної освітньої галузі», «Математика». Знання, отримані в обсязі цих 

дисциплін, є базою для засвоєння програми курсу «Сучасні інформаційно-

цифрові технології в освітньому процесі початкової школи».  
 

КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ 

ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

В результаті засвоєння дисципліни формуються такі компетентності: 

Шифр 

компетентності 

Опис набутої компетентності 

К1 Ефективне та відповідальне використання цифрових 

технологій у комунікаціях. 

К2 Використання цифрових технологій для поширення та 

обміну практиками 

К3 Використання Інтернету для визначення можливостей 

професійного розвитку 

К4 Здатність до змістовної інтеграції доступних цифрових 

технологій у процес викладання та вдосконалення 

педагогічних стратегій 

К5 Здатність використовувати цифрові технології для 

вдосконалення взаємодій з учнями, моніторингу та 

керування 

К6 Здатність до використання цифрових технологій для 

розробки самостійної та спільної навчальної діяльності. 

К7 Здатність до стратегічного використання спектру 

форматів цифрового оцінювання 
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К8 Здатність до стратегічного використання спектру 

цифрових технологій для диференціації та персоналізації 

К9 Здатність до розгляду проблем доступності та інклюзії 

К10 Здатність  до реалізації діяльностей, які сприяють 

учнівській інформаційній та медійній грамотності 

К11 Здатність до реалізації діяльностей, які сприяють 

цифровій комунікації та співпраці учнів 

К12 Здатність до реалізації діяльностей, які сприяють 

створенню цифрового контенту учнями 
 

У результаті засвоєння дисципліни студент буде: 

- знати і розуміти: прийоми і методи використання засобів 

інформаційно-цифрових технологій в різних видах і формах освітньої 

діяльності; сутність процесу цифровізації сучасної освіти; можливості 

реалізації цифрових технологій у освітньому процесі; специфіку розроблення 

і створення цифрового освітнього контенту; 

- вміти: використовувати засоби інформаційно-цифрових технологій у 

своїй професійної діяльності; використовувати телекомунікаційні технології в 

освітніх цілях; організовувати ефективну роботу учнів з використання на 

уроках інформаційно-цифрових технологій; активізувати потенціал 

цифрового інтелекту суб’єктів освітнього процесу; створювати освітні 

продукти в умовах цифрової творчості; реалізувати новаторську і пошукову 

діяльність за допомогою цифрових технологій; удосконалювати оригінальний 

і нестандартний підхід до власної професійної діяльності; безперервно 

оновлювати знання з інформаційно-цифрових та інноваційних методик, що 

спрямовані на розвиток конкурентноздатної особистості. 

Диспозиції (цінності, ставлення): реалізація положень цифровізації 

освітнього процесу; орієнтація на цінності і принципи креативної 

педагогіки; готовність до змін, мобільність, евристичність, людиноцентризм; 

рефлексія власної діяльності. 

Сумарно з дисципліни можна отримати 100 балів, з них поточна робота 

оцінюється в 90 балів, підсумкова форма контролю – в 10 балів. Мінімальна 

кількість для допуску до заліку 45 балів.  

86 балів і більше – «відмінно» (відм.); 

71-85 балів – «добре» (добре); 

55-70 балів – «задовільно» (задов.); 

54 бали і менше – «незадовільно» (незадов.). 

  



251 

 

Продовження дод. А 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви розділів і тем 

Кількість годин  

у
сь

о
го

  у тому числі 

лек. прак. сем інд с.р 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Тема 1. Опис цифрової компетентності 

педагогічного працівника 

6 2    4 

Тема 2. Цифрова освіта: від цифрових 

трендів до успішного учня 

6 2    4 

Тема 3. Комп’ютерна складова 

інформаційно-цифрової компетентності 

педагога 

10 2 4   4 

Разом за модулем 1 22 6 4   12 
МОДУЛЬ 2. РОЗВИТОК ЦИФРОВОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧИТЕЛЯ: ПУТІВНИК ПО 

ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ В ЕФЕКТИВНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННІ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Тема 4. Розвиток цифрової компетентності 

вчителя нової української школи 

10 2 4   4 

Тема 5. Цифрові технології в організації і 

проведення сучасного уроку 

12 2 8   2 

Тема 6. Використання інтерактивної дошки 

у роботі з молодшими школярами 

10 2 6   2 

Разом за модулем 2 32 6 18   8 
МОДУЛЬ 3. GOOGLE-СЕРВІСИ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ 

Тема 7. Використання Google-сервісів у 

роботі вчителя. 

10 2 6   4 

Тема 8. Інтернет-ресурси для опитування і 

тестування.  

10 2 6   2 

Тема 9. Інтеграція технологій веб-квесту в 

освітній процес 

6 2 2   2 

Разом за модулем 3 26 6 14   6 
МОДУЛЬ 4. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМ 

ПРОЦЕСОМ 

Тема 10.  Цифрові технології в 

управлінській та організаційно-методичній 

роботі початкової школи 

8 2 6    

Разом за модулем  3 8 2 6   2 

Усього годин 90 20 42   28 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Теоретико-методологічні засади цифровізації  початкової освіти та 

цифрова компетентність педагогічного працівника 

 

Тема 1. Опис цифрової компетентності педагогічного працівника  
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Структура цифрової компетентності педагогічного працівника. Опис рівнів 

цифрової компетентності педагогічного працівника.  

Поняття: електронний документ, електронне портфоліо, змішане навчання, 

інтерактивність, Інтернет-безпека, інформація, інформаційно-цифрові 

технології, інформаційна безпека, обліковий запис,  цифрова компетентність, 

цифрове освітнє середовище, цифрові освітні ресурси, цифрова освітня 

платформа, штучний інтелект. 

 

Тема 2. Цифрова освіта: від цифрових трендів до успішного учня 

Цифрові освітні тренди. Специфіка цифрового інтелекту. Рівні сформованості 

цифрових компетентностей педагога. Чек-лист цифрових компетентностей 

педагога. 
 

Тема 3. Комп’ютерна складова інформаційно-цифрової компетентності 

педагога 

Технології і засоби обробки текстової інформації. 

Технології і засоби обробки числової інформації. 

Технології і засоби обробки графічної інформації. 

Технології і засоби обробки звукової інформації.  

Технологія роботи в мережі. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Розвиток цифрового інтелекту учителя: путівник по цифрових 

інструментах в ефективній організації і проведенні освітнього процесу 
 

Тема 4. Розвиток цифрової компетентності вчителя нової української 

школи  
Освітні цифрові ресурси. Розроблення і використання цифрового освітнього 

контенту в освітньому процесі Нової української школи 

Тема 5. Цифрові технології в організації і проведення сучасного уроку 

Створення і використання інтерактивних цифрових ресурсів в освітньому 

процесі. Психологічні особливості «цифрових тубільців» – дітей «покоління 

альфа». Розробка і використання мобільних додатків в освітньому процесі. 

Тема 6. Використання інтерактивної дошки у роботі з молодшими 

школярами 

SMART Board як технічна база інтерактивного навчання; склад і 

функціональні можливості, обладнання інтерактивної дошки.  

Програмне забезпечення SMART Notebook, його можливості.  

Застосування можливостей SMART Notebook у навчальному процесі 

початкової школи: змістовий аспект; методичні принципи застосування 

SMART Board, основні етапи підготовки педагога до застосування технології 

SMART Board на занятті, педагогічні уміння в роботі з технологіїю SMART 

Board, відтворення наочних матеріалів засобами SMART Board: статичних, 

динамічних. 
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Основні поняття: інтерактивна технологія навчання, інтерактивна 

дошка, педагогічні уміння в роботі з технологією SMART Board: 

конструктивно-проектувальні, організаторські, гностичні; наочні матеріали: 

статичні, динамічні, текстові, графічні, відео сюжети, вікна програми, 

інформаційні моделі.   
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

Google-сервіси в роботі вчителя 

Тема 7.  Використання google-сервісів у роботі вчителя.  

Google Диск – зручна хмара. 2. Gmail – важливе завжди під рукою. 3. Календар 

– плануємо свій день правильно. 4. Google форми. 

Тема 8. Інтеграція технологій веб-квесту в освітній процес  

Специфіка і використання веб-квесту на інтерактивних уроках. Створення веб-

квесту на базі додатку Google Blogger. Зміст сторінок веб-квесту. 

Тема 9. Інтернет-ресурси для опитування і тестування.  

Інтернет-сервіси для тестування та опитування – доступне кожному педагогу. 

Google forms. Майстер-тест. Playbuzz. ProProfs. Easy TestMaker. Online Test Pad 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

Використання комп’ютера в управлінні освітнім процесом 
 

Тема 10.  Цифрові технології в управлінській та організаційно-

методичній роботі початкової школи 

Сфери використання СІТ в роботі керівника  

Можливості Microsoft Office 365 у роботі вчителя початкових класів. 

Ділова презентація. Вимоги до оформлення та ефективного використання. 

Аналіз ділових презентацій. 

Сайт закладу початкової освіти: функції, адресати, змістове наповнення, 

вимоги. Аналіз сайтів українських початкових шкіл.  

Роль сайту початкової школи у роботі з батьками.  
 

Рекомендована література 

1. Биков В. Ю. Засоби навчання нового покоління у комп’ютерно 

орієнтованому навчальному середовищі / В. Ю. Биков // Комп’ютер у 

школі та сім’ї. –2005. –No 5. –С. 20-23.  

2. Використання сучасних інформаційних технологій у освітньому процесі: 

міжнародні тенденції. Збірник інформаційних матеріалів : [Овчарук О.В., 

Малицька І.Д., Іванюк І.В., Гриценчук О.О., Кравчина О.Є., Сороко Н.В.]. 

– К.: ІІТЗН НАПН України - 2019. – (40) с. 
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3. Вчитель початківець у мережі Internet (на прикладі сервісів Google): 

посібник до вивчення та практичної роботи для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання / укл. Є.С. Закревська, 

– Чернігів: ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2014. – 33 с. 

4. Гольдин А.М. Образование 2.0: взгляд педагога. // Компьютера Online. –

Режим доступа: http://www. computerra.ru/ readitorial/393364/. 

5. Люльчак С.Ю. Застосування мережевих комунікацій в навчальному 

процесі ВНЗ / C. Ю. Люльчак // Збірник звітної наукової конференції 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України -

[Електроннийресурс]. 

6. Продукти Google [Електронний ресурс]. —Режим доступу: 

http://www.google.ru/intl/ru/options/ 

7. Charles Crook. (2008). Web 2.0 technologies for learning: The current 

landscape –opportunities, challenges and tensions. http://www.becta.org.uk. 

8. Бойчук В. М. Теоретичні і методичні основи художньо-графічної 

підготовки майбутнього вчителя технологій : монографія / Віталій 

Миколайович Бойчук. –Вінниця : ФОП Рогальська О. І., 2015. –564 с. 

9. Початок роботи з Web документами. Посібник до вивчення та практичної 

роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для всіх форм 

навчання. / укл. Покришень Д.А. – Чернігів: ЧОІППО, 2011. – 88 с.  

10. Інформаційно-комунікаційні технології для педагогічних працівників 

(практичний курс). / укл. Покришень Д.А., Закревська Є.С., 

Корнієць О.М., Літош Ю.М., Ракута В.М., Тихоненко О.О.– Чернігів: 

ЧОІППО, 2011. – 62с.  

11. Інформаційно-комунікаційні технології для педагогічних працівників. 

Посібник до вивчення та практичної роботи для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання. / укл. Покришень Д.А., 

Закревська Є.С., Корнієць О.М., Літош Ю.М., Ракута В.М., Тихоненко 

О.О. – Чернігів: ЧОІППО, 2011. – 82 с.  

12. Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційні 

технології в навчальному процесі 2012» м. Чернігів, ЧОІППО імені 

К.Д. Ушинського, 19-23 грудня 2012 року.  

13. Морзе Н. Опис цифрової компетентності педагогічного працівника 

(проект) / Н. Морзе, О. Базелюк, І. Воротникова, Н. Дементієвська, 

О. Захар, Т. Нанаєва, О. Пасічник, Л. Чернікова // Відкрите освітнє е-

середовище сучасного університету. - 2019. - Вип. спецвип.. - С. 1-53. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2019_spetsvip. 

14. Технологія веб-дизайну: посібник до вивчення та практичної роботи для 

слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання / укл. 

Є.С Закревська – Чернігів: ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – 109 с.  
 

 

 

http://www.google.ru/intl/ru/options/
http://www.becta.org.uk/
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Інформаційні ресурси 
1. Сайт вчителя інформатики Леонтьєва Д. О. [електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://leontyev.net/index/kabinet_informatiki/0-7 

2. Опис ключових змін [електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://informaticsmon24-new.ed-era.com/opus_zmyn.html   

3. Бесплатные видеоуроки [електронний ресурс]. – Режим доступу:    

https://videouroki.net/blog/informatika/2-free_video/   

4. Інформатик [електронний ресурс]. – Режим доступу:    

http://informaticon.narod.ru/pages/docum.html 

5. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua. 

6. Освіта-UA. http://osvita-ua.net 

7. Освіта в Україні. http://www.ednu.kiev.ua 

8. Освітній портал - освіта в Україні, освіта за кордоном. 

http://www.osvita.org.ua 

9. Освіта в Україні на Parta.ua. http://www.parta.com.ua 

10. Шкільний портал "Острів знань". http://ostriv.in.ua 

11. Вчитель вчителю, учням та батькам. http://teacher.at.ua 

12. Портфоліо вчителя. http://aura.at.ua 

13. Супер клас. http://myclass.at.ua. 

 

  

http://leontyev.net/index/kabinet_informatiki/0-7
http://informaticsmon24-new.ed-era.com/opus_zmyn.html
https://videouroki.net/blog/informatika/2-free_video/
http://www.mon.gov.ua/
http://osvita-ua.net/
http://www.ednu.kiev.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://www.parta.com.ua/ukr/dpa
http://ostriv.in.ua/
http://teacher.at.ua/
http://aura.at.ua/
http://myclass.at.ua/
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Додаток Б 

Анкета «Діагностика ставлення до використання ІЦТ у професійній 

діяльності, розуміння необхідності опанування ІЦТ  у майбутніх 

учителів початкових класів» [47, с. 245; 283]. 

Шановні студенти! Пропонуємо Вам узяти участь у дослідженні, 

спрямованому на підвищення ефективності інформаційно-цифрової 

підготовки.  

Уважно прочитайте кожне висловлювання й оцініть своє ставлення за 

п’ятибальною шкалою (5 – погоджуюся; 4 – скоріше погоджуюся; 3 – 

скоріше не погоджуюся; 2 – важко відповісти; 1 – не погоджуюся)  

№ Висловлювання 
Бали 

1 2 3 4 5 

1. Ставлення до системного використання ІЦТ у 

професійній діяльності 

 

 

    

1 Я вважаю, що використання ІКТ суттєво полегшує 

підготовку до занять у початковій школі. 

     

2 Постійно використовую текстові, графічні, табличні 

редактори, мультимедійні засоби для підготовки до 

занять 

     

3 Я постійно використовую матеріали освітніх порталів, 

Web-ресурси для підготовки до занять та педагогічної 

практики  

     

4 Постійно здійснюю пошук даних, інформації та 

контенту у цифрових середовищах 

     

5 Я з задоволенням використовую ІЦТ під час різних 

видів педагогічної практики. 

     

6 Намагаюся самостійно виконувати завдання з 

інформатичних дисциплін та методик навчання, не 

люблю, коли мені підказують і допомагають. 

     

7 Я створюю та редагую цифровий контент у різних 

форматах, самовиражаюся цифровими засобами. 
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8  Труднощі, що інколи виникають під час вивчення 

інформатики та методик навчання, роблять її для мене 

не менш захоплюючою. 

     

9 Уважаю, що засоби ІЦТ можуть максимально 

оптимізувати освітній процес початкової школи  в 

умовах оновлення освіти (реалізація НУШ). 

     

Ч. 2. Інтерес до застосування ІЦТ       

10 Я уважно опановую принципи та методи навчання,  

дізнаюся про особливості їх реалізації для 

використання ІЦТ на уроках та в позакласній роботі в 

початковій школі. 

     

11 Мені цікаво опановувати й використовувати засоби ІЦТ 

під час підготовки до уроку. 

     

12 Мені цікаво опановувати й використовувати засоби ІЦТ 

на різних етапах уроку. 

     

13 Мені цікаво опановувати й використовувати засоби ІКТ 

під час роботи з батьками. 

     

14 Мені цікаво опановувати й використовувати засоби ІЦТ 

на інших видах педагогічної діяльності.  

(Якщо Ваша відповідь «погоджуюся» (5) або «скоріше 

погоджуюся» (4), то, будь ласка, вкажіть на яких саме  

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________) 

 

     

Ч. 3. Потреба до опанування та аналізу ІЦТ      

15 Я помітив(-ла), що мої інтереси й  захоплення у вільний 

час пов’язані з засобами ІКТ. 

     

16 Я відчуваю потребу в  розширенні  своїх знань та умінь 

щодо використання ІКТ у початковій школі. 
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17 Я постійно взаємодію за допомогою різноманітних 

цифрових технологій та розумію, які засоби цифрової 

комунікації доречні у даному контексті. 

     

18 Я відчуваю потребу  в обміні  досвідом  із колегами по 

організації освітнього процесу за допомогою 

мережевих програмних засобів. 

     

19 Переконаний(-а), що моє подальше професійне 

самовдосконалення, підвищення професійної 

майстерності буде значно ефективнішим за умов 

використання засобів ІКТ. 

     

20 Я відчуваю потребу ділитися з колегами досвідом 

професійного самовдосконалення засобами ІКТ. 

     

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток В 

Діагностика знань студентами дидактичних можливостей ІЦТ в освітній 

діяльності вчителя початкових класів, видів ІЦТ [183, 233, 234, 237, 238, 

239] 

 

ТЕСТ 

Шановний студенте!  

Дайте відповіді  на наведені нижче запитання, зазначивши, спочатку дані про 

себе.  

Курс ____ Група _____ Прізвище та ім’я ________________________  

  

Для відповіді на запитання тесту Вам надано  80  хвилин. Тест містить 

запитання одинарного вибору(1 бал),  множинного (2 бали)  вибору та на 

встановлення відповідності (3 бали).   

  

1. Складові інформаційно-цифрової компетентності учителя початкових 

класів:  

А) адекватна самооцінка  

Б) система знань, умінь і навичок  

В) особистісні якості   

Г) інформатизація освіти  

2. Скільки хвилин не може перевищувати  безперервна робота з екраном 

із учнями 2-4 класів?  

А) 5 хвилин  

Б) 10 хвилин  

В) 15 хвилин  

Г) 20 хвилин  

3. Гігієнічні норми і правила впровадження в навчальний процес ІКТ 

містять вимоги:  

А) до приміщень, де знаходяться комп’ютери  

Б) до обладнання місць для занять  

В) до комп’ютерної грамотності вчителя  

Г) до режиму занять і відпочинку на уроці  

4. Який навчальний матеріал доречно шукати для уроків з математики в 

Інтернеті?  

А) презентації та математичні  ігри  

Б) дитячий живопис  

В) малюнки  
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Г) озвучені тексти казок  

Д) вірші, загадки  

Е) дитячий музичний фольклор  

5. Яка головна характеристика навчального діалогу дитини з 

комп’ютером?   

А) ігровий характер  

Б) педагогічна спрямованість  

В) елементи новизни  

Г) позитивна спрямованість   

6. Гігієнічні норми і правила впровадження в навчальний процес ІКТ 

містять вимоги:   

А) до приміщень, де знаходяться комп’ютери  

Б) до обладнання місць для занять  

В) до комп’ютерної грамотності вчителя  

Г) до режиму занять і відпочинку під час роботи  

7. На яке сприймання розраховані мультимедійні програми?   

А) опосередковане  

Б) послідовне  

В) самостійне  

8. Створення _____________ допомагає вчителю вирішити організаційні, 

інформаційні питання, втілити в життя творчі задуми, створити серед 

учнів і батьків класного колективу відчуття «місця зустрічі».   
А) відомостей успішності  

Б) інтерактивних батьківських зборів  

В) сайту класу  

Г) пам’яток для батьків  

9. Які види робіт належать до етапу вивчення нової теми уроку 

образотворчого  мистецтва?  

А) розгляд предмета або організація сприйняття творів мистецтва  

Б) методологічне пояснення на дошці  

В) колективний аналіз учнівських робіт  

Г) організація робочих місць  

Д) повторення правил техніки безпеки  

10. Визначте правдиві методичні рекомендації щодо  підготовки й 

проведення комп’ютерних уроків)   

А) із учнями 2-4-их класів працювати, коли  в комп’ютерному класі є 

інтерактивна дошка  

Б)  усі  завдання бажано оформити графікою,  забезпечити ігровими 

ефектами  

В) інколи залишати учнів без контролю під час роботи в мережі 

Інтернет  

Г) за потребою слідкувати за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог  
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Д) необхідно передбачити захист від несанкціонованих дій 

користувача, розробити дружній інтерфейс  

Е) повинні  бути передбачені реакція на хибну відповідь і можливість її 

виправити  

11. Які способи застосування ІЦТ доцільні для уроків фізичної 

культури?  

А) пошук  та добір навчального матеріалу в Інтернеті  

Б) унаочнення завдяки мультимедійній презентації  

В) створення дидактичного матеріалу  

Г) тестування  

Д) музичний супровід  

Е) практичні вправи  

12. Оберіть основні етапи проєктної роботи:  

А) підготовка  

Б) постановка проблемного питання  

В) підведеня підсумків  

Г) планування  

Д) перевірка гіпотез  

Е) основна робота за проєктом  

13. Які пропедевтичні курси інформатики вивчаються в практиці роботи 

початкової школи?  

А) «Початкова інформатика»  

Б) «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів»  

В) «Інформатика для найменших»  

Г) «Сходинки до інформатики»  

Д) «Комп’ютерленд»  

14. За критерієм використання джерел і засобів виховного впливу на 

особистість школярів форми роботи поділяють на:   

А) інформаційні  

Б) словесні  

В) практичні  

Г) наочні  

15. Визначте критерії ефективності використання комп’ютера в роботі 

класного керівника)  

А) економічність  

Б) компактність  

В) інтерактивність  

Г) наочність  

Д) можливість проведення моніторингу   

Е) проблемність  

Ж) можливість творчого розвитку особистості учнів  
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16.  Як доцільно використовувати ІЦТ під час роботи вчителя з 

батьками?   

А) проведення електронного анкетування  

Б) проведення інтелектуальних ігор  

В) складання «Пам’яток»  

Г) показ презентацій  

Д) робота учнів з Інтернет  

Е) створення сайту класу   

17. Які можливості ІЦТ доцільно використовувати під час проведення 

класної години?  

А) презентації  

Б) створення портфоліо учня  

В) робота учнів з комп’ютером та Інтернеті;  

Г) створення баз даних  

Д) оформлення відомостей успішності  

18. Який перший етап проектної роботи?   

А) підготовка  

Б) постановка проблемного питання  

В) підведення підсумків  

Г) планування  

Д) перевірка гіпотез  

Е) основна робота за проектом  

19. Які можливості ІЦТ доцільно використовувати під час оформлення 

документації класного керівника?  

А) створення баз даних  

Б) показ презентацій  

В) створення портфоліо учнів  

Г) робота учнів з комп’ютером та Інтернеті  

Д) створення сайту класу  

Е) оформлення відомостей успішності.  

20. Визначте критерії ефективності використання комп’ютера в роботі 

класного керівника  

А) економічність  

Б) компактність  

В) інтерактивність  

Г) наочність  

Д) можливість проведення моніторингу  

Е) проблемність  

ж) можливість творчого розвитку особистості учнів 

21. Яка кількість змістових ліній пропедевтичного курсу 

«Інформатика»? 

А) 3 
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Б) 4 

В) 5 

Г) 7 

22. Курс «Інформатика» в початковій школі розрахований на: 

А) 110 годин 

Б) 105 годин 

В) 107 годин 

Г) 100 годин 

23.Пропедевтика: 

А) Це підготовчий, вступний курс, вступ до науки 

Б) Курс, що забезпечує засвоєння основних теоретичних положень 

В) Курс, що забезпечує опанування наукових основ, методів та засобів 

Г) Курс, що формує практичні навички використання сучасних засобів 

ІКТ 

24. Доступ до інтернет мережі здійснюється за рахунок використання 

маршрутизатора. Які дії необхідно виконати, якщо раптом зникає 

інтернет: 

А) очікувати поки інтернет знову з’явиться 

Б) зателефонувати оператору для отримання консультації в 

телефонному режимі 

В) провести  оновлення даних маршрутизатора за рахунок його 

перезапуску 

Г) провести оновлення даних маршрутизатора за рахунок його 

перезапуску, за умови що проблема не вирішена, зателефонувати 

оператору для отримання консультації 

25. Для зміни мовних налаштувань на веб-сайті: 

А) необхідно використати Google -перекладач 

Б) залишити так як є 

В) знайти умовний символ зміни мови (прапорець або шестерню) 

Г) провести зміну мови через використання Google налаштувань за 

даним посиланням 

26. Для створення брошури, серед додатків Microsoft потрібно обрати: 

А) Microsoft Word 

Б) Microsoft Excel 

В) Microsoft PowerPoint  

Г) Microsoft Publisher  

27. Шукаючи інформацію в інтернеті, і маючи посилання на певне 

джерело необхідно: 

А) ввести назву необхідної статті або джерела в пошукове віконце  

браузера 

Б) ввести визначену адресу в пошукове віконце  браузера 

В) ввести назву необхідної статті або джерела в адресний рядок 
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Г) ввести визначену адресу в адресний рядок 

28. Під час роботи з новою  програмою необхідно: 

А) детально вичитувати рекомендації та по-кроково їх виконувати  

Б) дотримуватися інструкції і пройти коротке навчання, яке є у 

більшості додатків 

В) вибірково дотримуватися інструкцій, залежно від поставленого 

завдання 

Г) скористатися загальними умовними знаками (прапорці, шестерні, 

пошукові віконця і т.д.)  а далі вчитись по ходу справи 

29. Створюючи презентацію до уроку перевага надається: 

А) відео монтажу з накладанням музичного проводу до презентації 

Б) класичному варіанту Microsoft PowerPoint  без будь – яких технічних 

елементів, щоб не витрачати час даремно 

В) готовим варіантам презентації 

Г) просто ілюстраціям 

Д) створенню мультфільму 

30. Працюючи з інтернет ресурсами варто: 

А) надавати перевагу перевіреним сайтам, програмам, браузерам 

Б) прагнути до розвитку, використовувати нові додатки та проводити 

системне оновлення вже встановлених 

В) використовувати нові додатки лише за умови, що без них не можна 

виконати завдання 

Г) не ускладнювати собі життя, користуватися тим, що знаєте і вмієте 

31. Для побудови діаграм надається перевага:  

А) Microsoft Word 

Б) Microsoft Excel 

В) Microsoft PowerPoint  

Г) Microsoft Publisher  

32. Працюючи із таблицею у Microsoft Word, для впорядкування базових 

даних в алфавітному порядку необхідно: 

А) ввести дані з урахуванням алфавіту 

Б) використовувати функцію нумерація 

В) використовувати функцію сортування 

Г) використовувати функцію експрес-блоки 

33. Для відображення відсоткового складу будь-якого компоненту варто 

використовувати: 

А) гістограму 

Б) колову діаграму 

В) графік 

Г) діаграму з областями 

34. Для пошуку інформаційних даних про історичну особистість: 

А) перевага надається пошуковій системі  Google 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
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Б) одразу варто звернутися до сайту Вікіпедії 

В) необхідно шукати інформацію, використовуючи кілька браузерів 

Г) необхідно звернусь до міського архіву 

35. Визначаючи достовірність знайденої в Інтернеті текстової інформації 

необхідно: 

А) перевірити історію сайту перш ніж брати звідти інформацію 

Б) шукати інформацію лише на рекомендованих сайтах  та 

використовувати офіційні додатки 

В) перевірити достовірність інформації, проаналізувавши її джерела 

Г) звернусь до бібліотеки, так надійніше. 

36. Під час реєстрації на сайті або в додатку потрібно обов’язково 

зазначити: 

А) Логін, пароль, електронну адресу 

Б) ПІБ, логін, пароль, номер телефону 

В) Паспортні дані, логін, пароль, номер телефону, електронну адресу 

Г) я не реєструюсь на сайтах та в додатках, це небезпечно 

37. Використовуючи інформацію з інтернет – джерел необхідно: 

А)  вказати посилання на джерело, поважаючи авторські права 

Б) вказати будь-яке посилання, все одно ніхто не перевіряє 

В) зробити пряму переадресацію для можливості доступу до 

першоджерела, щоб не було претензій 

Г) бібліотека надійніше 

38. Уміння цілеспрямовано працювати з даними й використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології, сучасні технічні засоби та методи 

для їх отримання, опрацювання й передавання, це –  

А) компетентність  

Б) інформатичні вміння  

В) інформаційна культура 

39. Здатність людини орієнтуватися в інформаційному просторі, 

оперувати даними на основі використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій відповідно до потреб ринку праці для 

ефективного використання професійних обов’язків, це – 

А) інформаційна культура  

Б) інформатична компетентність  

В) вміння вижити 

40. Сукупність пристроїв і програм, призначених для зберігання, 

опрацювання, подання та передавання даних різного типу, називають  

А) інформаційною системою  

Б) пошуковою системою  

В) інформаційним процесом 

41. Результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, які 

охороняються законом, це –  
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А) авторське право  

Б) інтелектуальне право  

В) інтелектуальна власність 

42. Установіть відповідності між ресурсами та задачею, пов'язаною з 

електронним документообігом: 

1. надсилання електронних документів.  

2. збереження архіву документів в електронному вигляді.  

3. створення з колегами плану роботи закладу освіти.  

4. збір інформації респондентів, рефлексія.  

 

А. електронна пошта.  

В. хмарне сховище.  

С. форми для опитування.  

Д. спільні документи. 

43. У діяльності закладу освіти планується використання онлайн-

інструментів Google. Установіть відповідність між інструментом та його 

можливим використанням. 

1. Google Документи.  

2. Google Таблиці.  

3. Google Форми.  

4. Google Сайти.  

А. Ознайомлення із поточними рішеннями, наказами.  

В. Висвітлення інформації про заклад освіти.  

С. Проведення опитувань учасників освітнього процесу.  

D. Оперативний збір інформації щодо освітнього процесу. 

44. Педагогічний працівник для фіксації успішності здобувачів освіти 

веде власний електронний журнал. Він дуже швидко власноруч обчислює 

тематичні оцінки, виводить середній бал із предмета, аналізує, додає 

необхідні колонки. У якому програмному засобі це можна реалізувати 

найбільш ефективно? 

А) Електронна таблиця 

Б) Презентація 

В) Текстовий документ  

Г) Програма калькулятор 

45. Педагогічний працівник підготував онлайн-тест для здобувачів 

освіти, але бажає зробити його засобом формувального оцінювання, а не 

контролю. Які параметри слід установити педагогічному працівнику? 

Педагогічний працівник підготував онлайн-тест для здобувачів освіти, 

але бажає зробити його засобом формувального оцінювання, а не 

контролю. Які параметри слід установити педагогічному працівнику? 

А) показувати правильні відповіді, показувати час проходження тесту 

Б) показувати не зараховані відповіді, показувати кількість спроб 
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В) показувати час проходження тесту,  показувати кількість спроб 

Г) показувати кількість балів, показувати не зараховані відповіді. 

46. Для того щоб використовувати хмарні сервіси Google, користувач 

повинен мати обліковий запис у середовищі 

А) Microsoft 

Б) Adobe Acrobat 

В) Google 

47. На ресурсі Google Диск можна зберігати: 

А) Інші файли 

Б) Відео 

В) Музику 

Г) Фотографії 

Д) Текстові документи 

48. Які операції можна здійснювати над об'єктами, завантаженими на 

диск? 

А) Переміщувати 

Б) Копіювати 

В) Переглядати 

Г) Видаляти 

Д) Перейменовувати 

49. Хмарні технології – це: 

А) Це інформаційні технології, що передбачають віддалене зберігання 

та опрацювання даних. 

Б) Це інформаційні технології, що передбачають віддалене зберігання 

даних. 

В) Це інформаційні технології, що передбачають пошук даних в google. 

50. З чого складається адреса електронної поштової скриньки? 

А) Назва поштового сервера, ім'я користувача, розділювач 

Б) Ім'я користувача, розділювач, назва поштового сервера 

В) Розділювач, ім'я користувача, назва поштового сервера 

Г) Розділювач, назва поштового сервера, ім'я користувача 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ тестових завдань 

Кожна повна правильна відповідь тесту оцінюється в 1, або 2, або 3 бали, 

неправильна відповідь – 0 балів. Максимальна можлива кількість набраних 

балів тесту – 100.  

Для загального оцінювання доцільно виходити з того, що отримавши:   

-  до 69 балів – знання задовільні («базовий рівень»);   

-  70–89 балів – знання добрі («середній рівень»);   

-  90–100 балів – знання відмінні («високий рівень»). 
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Анкета самооцінювання цифрової грамотності здобувачами освіти  

 

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________ 

 
 Не 

використовую 

(1 бал) 

Використовую 

рідко  

(2 бали) 

Використовую 

часто  

(3 бали) 

1. Використання ІКТ на переддипломній педагогічній практиці студента-

практиканта 

Текстовий редактор.     

Електронні бази даних    

Електронні таблиці    

Програми для створення 

презентацій 

   

Програми для роботи з відео, 

звуком і графікою 

   

Електронна пошта    

Пошук інформації в Інтернет    

Електронні тести    

Навчальні програми    

Цифрові енциклопедії та словники    

Навчальні ігри    

Інтерактивні дошки    

Робота в системі управління 

навчальним процесом (Хронограф) 

   

2. Реалізація професійних завдань  

Роблю поурочне планування з 

використанням ІКТ 

   

Готую уроки з використанням ІКТ 

учнями 

   

Добираю програмне забезпечення 

для навчальних цілей 

   

Шукаю навчальні матеріали в 

Інтернеті 

   

Використовую ІКТ для моніторингу 

розвитку учнів 

   

Ефективно використовую ІКТ для 

пояснень на уроці 

   

Використовую ІКТ для взаємодії з 

колегами або батьками 

   

Використовую Інтернет-технології 

(наприклад, електронну пошту, 

форуми і т.п.) для організації 

допомоги учням. 
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3. Використовую навчальні завдання наступних типів 

Робота над навчальним викладом 

(твором) за допомогою текстового 

редактора. 

   

Комп'ютерна презентація доповіді 

на уроці. 

   

Навчальні завдання, для виконання 

яких використовуються 

мультимедійні технологій, 

наприклад, відеофільми, анімації і 

т.п. 

   

Тестування за допомогою 

спеціальних програмних засобів. 

   

Використання електронних 

підручників 

   

Навчальні завдання, для виконання 

яких використовуються електронні 

таблиці 

   

Робота з цифровими інструментами 

(сканерами, цифровими фото- і 

відеокамерами, мікроскопами, 

музичними клавіатурами і т.п.) 

   

Робота над довгостроковим (понад 

2-х тижнів) навчальним проектом 

   

Робота над короткостроковими 

проектом 

   

РАЗОМ    

 

Характеристика сформованості цифрової грамотності 

До низького рівня (неприпустимого (менше 50 балів)) ІЦ-

компетентності ми віднесли респондентів, які не готові до продуктивної 

професійної діяльності в рамках діючих стандартів.  

До базового рівня (мінімально допустимому (50-55 балів) ІЦ-

компетентності ми віднесли респондентів здатних застосовувати засоби ІЦТ в 

освітньому процесі початкової школи. У вчителів цього рівня компетентності 

переважає репродуктивний вид діяльності. Вони готові до роботи в рамках 

діючих стандартів.  

До середнього рівня (оптимальному (56-79 балів)) ІЦ-компетентності 

ми віднесли респондентів, які готові свідомо, цілеспрямовано і 

диференційовано підбирати, компонувати і використовувати засоби ІЦТ в 

організації освітнього процесу молодших школярів. На даному рівні майбутні 

вчителі досягають спільного бачення цілей, методів і технологій формування 

у молодших школярів цифрової грамотності.  
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До високого рівня (перспективного (80-90 балів) ІЦ-компетентності ми 

віднесли респондентів готових експериментально перевіряти і оцінювати 

ефективність використання постійно оновлюваного інструментарію 

інформаційних і комунікаційних технологій як у власному професійному 

становленні, так і в освітньому процесі молодшого школяра. Майбутні вчителі 

даного рівня компетентності, готові до створення і методичного 

обґрунтування авторських електронних освітніх ресурсів, призначених для 

професійної діяльності.  
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Додаток Д 

Практичне завдання для самостійної роботи  студентів  

«Портфоліо педагога». 
(вивчення теми «Розвиток цифрової компетентності вчителя нової української школи») 

Вивчіть досвід педагогів зі створення портфоліо різних видів. Складіть 

звіт за вивченими електронними портфоліо педагогів, представлених в мережі 

Інтернет. Оцініть не менше 5 портфоліо за такими критеріями:  

- зміст: відповідність розміщених у мережі матеріалів цілям і завданням 

професійного портфоліо. Наявність візитки (інформації про автора) 

інформативність портфоліо.  

- технологічність: структура; стиль (естетика); логічна навігація; «Дрес-код» 

сайту; «Фішки»; ергономіка; візуалізація; цілісність; доцільність; грамотність 

тексту; форматування тексту; дбайливе ставлення до тексту. Дизайн, 

оформлення. Використання різних технологій. Оформлення (форматування) 

тексту.  

- соціальність: інтерактивність; контакти; посилання на профілі в соціальних 

мережах, блоги, веб-сервіси; авторство; ліцензії; коректні посилання на 

джерела; заборона на плагіат; цитування; збереження інформаційний. 

 

Практичне завдання для самостійної роботи  

«Портфоліо студента» 

Спроектуйте і технічно реалізуйте на Google-сайті (або інших сервісах)  

власне портфоліо «Портфоліо студента» як спосіб систематизації та зберігання 

документального підтвердження власних досягнень у процесі навчання. 

У портфоліо накопичуйте документи, що підтверджують факт навчання: 

- підсумкові документи навчальних занять (результати семестрової атестації, 

рецензії на курсові роботи, практики, творчі роботи і ін.); 

- сертифікати, посвідчення, свідоцтва, дипломи отримані за освоєння 

додаткових професійних програм;  

- відгуки від керівників практик, керівництва організацій, де студент проходив 

практику, стажування, участь в проектах та ін. 
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Додаток Е 

Приклади використання роботи в малих групах 

Приклад 1.  

Спільна робота над проектом «Цікаві факти про Google». 

Для реалізації  цього завдання використовуються сервіси Google: 

- Обліковий запис Google (Google Account); 

- Сервіс Gmail; 

- Google Клас; 

- Google Презентації; 

- Google Пошук; 

- Google Translate.  

Студенти отримують доступ до презентації (через сервіс Google Клас), 

яка має один, титульний слайд з назвою проекту. Студенти працюють 

групами. Завдання кожної групи –  додати до презентації п’ять слайдів, на 

яких висвітлено цікаві факти про компанію Google українською та 

англійською мовами. 

По завершенню роботи представник від кожної групи презентує слайди. 

Групи взаємо оцінюють виконану роботу. Максимальна кількість балів – 5. 

Оцінюється зміст, форма, презентація роботи. 

 

Приклад 2. 

Практична робота  

«Створення тесту за допомогою Google-форми» 

Студенти працюють в трьох групах над створенням тестів з предметів 3 

класу початкової школи (1 група – математика; 2 група – українська мова; 3 

група – природознавство). Необхідно створити по п’ять тестових завдань:  

- з одним варіантом відповіді (2 завдання, кожне оцінюється по 1 балу); 

- з кількома варіантами відповіді (1 завдання, оцінюється в 2 бали); 

- завдання на встановлення відповідності (1 завдання, оцінюється в 4 

бали); 

- завдання з відкритою відповіддю (1 завдання, оцінюється в 4 бали). 

Після того, як група склала тестові завдання (записують в зошитах), 

кожен учасник групи у своєму обліковому записі створює тест за допомогою 

Google форми і відправляє посилання викладачу. 

Інструкція до практичної роботи. (Додаток Є). 

 

Приклад 3. Інтерактивна вправа «Коло ідей» 

Студентам пропонується скласти список ідей можливих способів 

використання сервісів Google вчителем з урахуванням видів його професійної 

діяльності (навчальна, виховна, організаційна). 
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Продовження дод. Е 

 

Для виконання завдання студентів об’єднуємо в три групи. Кожна група 

пропонує свої ідеї, які представники груп записують на інтерактивній панелі 

(додаток Note). 

 

Приклад 4.  Створення карти знань 

На екрані визначення: 

Карти знань — це зручна і ефективна техніка унаочнення мислення та 

альтернатива звичайному (лінійному) запису. Їх застосовують для 

формулювання нових ідей, фіксування та структурування даних, аналізу та 

впорядкування даних, прийняття рішень тощо. Цей спосіб має багато переваг 

перед звичайними загальноприйнятими способами запису. На відміну від 

лінійного тексту, карти знань не лише зберігають факти, але і демонструють 

взаємозв'язки між ними, тим самим забезпечуючи швидше і глибше 

розуміння матеріалу. 

Студенти отримують карту на початковій стадії створення (на ній 

зображено тільки об’єкт вивчення –  Google Workspace). Працюють в групах. 

Кожна група доповнює карту сервісами Google та їх можливостями для 

роботи вчителя. По завершенню роботи, представники груп виходять до 

інтерактивної дошки порівнюють свої карти знань і спільно зображують 

зведену карту, використовуючи можливості інтерактивної панелі. 

 

Приклад 5. Проблемне завдання 

На слайді проблема, озвучена на початку заняття: 

"Навчання з використанням інформаційно-цифрових технологій ефективніше 

ніж навчання з крейдою в руках та обмеженим рамками класу освітнім 

середовищем?" 

Студенти в мікро-групах міркують над проблемою, використовуючи 

відомий прийом розвитку критичного мислення, запропонований британський 

психолог, доктор медичних наук Едвардом де Боно, –  «Шість капелюхів». 

Метод «Шести капелюхів» – це психологічна рольова гра, сенс якої 

полягає в тому, щоб розглянути одну і ту ж проблемну ситуацію з 6 

незалежних одна від одної точок зору. Це дозволяє сформувати найбільш 

повне уявлення про предмет дискусії та на логічному й емоційному рівнях 

оцінити переваги і недоліки. 

 Білий – фокусування уваги на інформації (аналіз відомих фактів та 

цифр, а також оцінка того, яких відомостей не вистачає та з яких 

джерел їх можна отримати). 
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Хто хоче поміркувати над озвученим проблемним питанням з цієї точки 

зору? (Студенти визначаються, одержують білі капелюхи і працюють в 

групі)/ 

Викладач розподіляє капелюхи і формує групи. 

 Жовтий – дослідження можливих успіхів, пошук переваг та 

оптимістичний прогноз події/ідеї/ситуації, яка розглядається. 

 Чорний – оцінка ситуації з точки зору наявності недоліків, ризиків та 

загроз її розвитку. 

 Червоний – увага до емоцій, відчуттів та інтуїції. Не вдаючись у 

подробиці та міркування, на цьому етапі висловлюються всі інтуїтивні 

здогадки. 

 Зелений – пошук альтернатив, генерація ідей, модифікація вже 

наявних напрацювань. 

 Синій – управління процесом дискусії, підбиття підсумків і 

обговорення користі та ефективності методу в конкретних умовах. 

Після обговорення кожна група висловлюється і обмінюються 

капелюхами. 
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Додаток Є 

Інструкція до практичної роботи   

«Створення тесту за допомогою Google-форми» 

Мета роботи: навчитися створювати тести з автоматичним збором 

результатів тестування засобами Google-форм. 

Підготовчий етап: 

1. Увійдіть у свій обліковий запис Google (на сторінці 

https://www.google.com.ua/в лівому верхньому куті потрібно натиснути 

кнопку «Увійти», після чого ввести адресу електронної пошти та 

пароль). 

2. Зайдіть у Google Клас та виберіть клас 1-БШ групи. 

3. У вкладці Завдання прочитайте та виконайте завдання «Практична 

робота».  

Хід роботи 

4. У лівому верхньому куті натисніть на + Більше Google Форми. 

Відкривається редактор форм.  

5. У лівому верхньому куті змініть назву форми на Тест з «предмету», 3 

класу. 

6. Натисніть іконку налаштувань (правий верхній кут), перейдіть у 

вкладку тести, натисніть увімкнути оцінки. Далі у налаштуваннях ви 

можете обрати коли показувати оцінку: одразу чи пізніше, та чи може 

учень бачити незараховані відповіді, правильні відповіді та кількість 

балів. Перейдіть до форми. 

7. Введіть тему вашого тестування. В описі вкажіть, що це тематичне 

тестування. 

8. Далі перейдіть до запитань.  

9. Додайте перше запитання з короткою відповіддю. Це питання буде 

прізвище, ім’я. Зробіть питання обов’язковим. Наступне запитання буде 

з варіантами відповідей (учні вибирають клас або «А» або «Б», та також 

є обов’язковим. Далі додайте назву й опис. Вкажіть, що це перший 

рівень з тестовими запитаннями. В опис надрукуйте, що кожне 

запитання оцінюється в 1 бал та вкажіть що загальна кількість балів 

рівна 2. Додайте перше тестове запитання. У запитанні натисніть ключ 

опитування, вкажіть вірну відповідь та оцінку за запитання. Аналогічно 

додайте друге запитання. 
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10.  Знову додайте назву й опис. Вкажіть, що переходимо до ІІ рівня і це 

буде запитання з кількома правильними відповідями. В опис 

надрукуйте, що запитання оцінюється в 2 бали, тобто всього за ІІ рівень 

можна набрати 2 бали. 

11. Знову додайте назву й опис. Вкажіть, що переходимо до ІІІ рівня і це 

буде запитання на встановлення відповідності. В опис надрукуйте, що 

кожна відповідність оцінюється в 1 бал, тобто всього за ІІІ рівень можна 

набрати 4 бали. 

12. Знову додайте назву й опис, вкажіть, що це IV рівень і це буде 

запитання відкритої форми. В опис надрукуйте, що запитання 

оцінюється в 4 бали (всього за IV рівень можна набрати 4 бали). 

13. Після того, як завдання створені натисніть надіслати. У наступному 

вікні оберіть як надіслати форму: через електрону пошту, посиланням, 

або через HTML-код. (надсилаєте на ел. пошту samborska@ukr.net). 

Зверніть увагу на те, що усі зміни автоматично зберігаються на Вашому Googl 

диску. Щоб вийти натисніть стрілочку у лівому верхньому куті. 
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Визначення F-критерію у проведеному дослідженні 

Таблиця 1.  

Результати обчислень F-критерію для порівняння показників 

сформованості ціннісного складника інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів 

 
 

Групи і к-

сть студ. 

Етап 

контр. і 

середній 

бал 

Показники для визначення F-критерію  

Femp 
f )( xxi     2)( xxf i

 

 
2  

В С Б В С Б 

КГ–61 ст. ВК – 3,9 12 31 18 1,1 0,1 -0,9 29,41 0,482  

1,0 КГ–61 ст. ПК – 4,0 15 32 14 1,0 -0,0 -1,0 28,98 0,475 

ЕГ–63 ст. ВК – 3,9 13 30 20 1,1 0,1 -0,9 32,22 0,512  

1,4 ЕГ–63 ст. ПК – 4,2 31 16 16 0,8 -0,2 -1,2 43,43 0,689 

 

Умовні позначення: 

  _ 

(х)  – середнє арифметичне; ВК – вхідний контроль; ПК – підсумковий 

контроль; В – високий рівень; С – середній рівень; Б – базовий рівень. 
 

 

Таблиця 2.  

Результати обчислень F-критерію для порівняння показників 

сформованості когнітивного складника інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів початкових класів 

 
 

Групи і к-

сть студ. 

Етап 

контр. і 

середній 

бал 

Показники для визначення F-критерію  

Femp 
f )( xxi     2)( xxf i

 

 
2  

В С Б В С Б 

КГ–61 ст. ВК – 3,8  11 25 25 1,2 0,2 -0,8 32,79 0,538  

1,0 КГ–61 ст. ПК – 3,9 13 28 20 1,1 0,1 -0,9 32,20 0,528 

ЕГ–63 ст. ВК – 3,8 12 25 26 1,2 0,2 -0,8 34,89 0,554  

1,3 ЕГ–63 ст. ПК – 4,2 30 15 18 0,8 -0,2 -1,2 45,71 0,726 
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Таблиця 3.  

Результати обчислень F-критерію для порівняння показників 

сформованості операційно-діяльнісного складника інформаційно-

цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів 

 
 

Групи і к-

сть студ. 

Етап 

контр. і 

середній 

бал 

Показники для визначення F-критерію  

Femp 
f 

)( xxi     2)( xxf i
 

 
2  

В С Б В С Б 

КГ–61 ст. ВК – 3,8  11 25 25 1,2 0,2 -0,8 32,79 0,538  

1,0 КГ–61 ст. ПК – 3,9 13 28 20 1,1 0,1 -0,9 32,20 0,528 

ЕГ–63 ст. ВК – 3,8 12 25 26 1,2 0,2 -0,8 34,89 0,554  

1,3 ЕГ–63 ст. ПК – 4,2 30 15 18 0,8 -0,2 -1,2 45,71 0,726 

 

Таблиця 4.  

Результати обчислень F-критерію для порівняння узагальнених 

показників інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів 

початкових класів 

 
 

Групи і к-

сть студ. 

Етап 

контр. і 

середній 

бал 

Показники для визначення F-критерію  

Femp 
f )( xxi     2)( xxf i

 

 
2  

В С Б В С Б 

КГ–61 ст. ВК – 3,8  11 27 23 1,2 0,2 -0,8 31,64 0,517  

1,0 КГ–61 ст. ПК – 3,9 13 29 19 1,1 0,1 -0,9 31,41 0,515 

ЕГ–63 ст. ВК – 3,8 12 27 24 1,2 0,2 -0,8 33,71 0,535  

1,3 ЕГ–63 ст. ПК – 4,2 31 15 17 0,8 -0,2 -1,2 44,89 0,713 
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Додаток З 

Скріншоти захисту звітів з переддипломної практики студентами 

експериментальної групи 
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282 

 

Додаток К 

Аналіз уроку з використанням ІЦТ 

Учитель:__________________ Предмет, клас: __________________________ 

1. Особистий внесок учителя в розробку уроку з використанням ІЦТ:  

1 – використовувалися існуючі освітні ресурси;  

2 – застосовувалася адаптована методика використання засобів ІЦТ;  

3 – застосовувалася авторська методика використання засобів ІЦТ.  

2. Форма використання програмного забезпечення:  

1 – вибрана форма використання засобів ІЦТ не сприяє вирішенню 

дидактичних задач;  

2 – вибрана форма використання засобів ІЦТ сприяє вирішенню окремих 

завдань уроку (навчальних, або розвивальних, або виховних);  

3 – вибрана форма використання засобів ІЦТ сприяє вирішенню всіх 

завдань уроку (навчальних, розвивальних, виховних).  

3. Організація діяльності учнів на уроці:  

1 – використання засобів ІЦТ знижує ефективність навчальної діяльності 

учнів;  

2 – ефективність навчальної діяльності учнів відповідає традиційному 

уроку;  

3 – підвищується ефективність навчальної діяльності учнів.  

4. Рівень методичної підготовки вчителя в галузі використання засобів 

ІЦТ:  

1 – базовий рівень методичної підготовки вчителя;  

2 – середній рівень методичної підготовки вчителя;  

3 – високий рівень методичної підготовки вчителя, яскраво виражений 

індивідуальний стиль роботи вчителя.  

5. Вплив інформаційних технологій на результативність:  

1 – штучне впровадження в урок засобів ІЦТ;  

2 – фрагментарне використання засобів ІЦТ (незначний вплив на 

досягнення дидактичних цілей уроку);  
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3 – системне використання засобів ІЦТ (інтегроване в зміст уроку).  

6. Індивідуалізація навчання за рахунок використання засобів ІЦТ:  

1 – використання ІЦТ не сприяє індивідуалізації навчання;  

2 – використання засобів ІЦТ частково підвищує ступінь індивідуалізації 

навчання;  

3 – використання ІЦТ спрямоване на індивідуалізацію навчання.  

7. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог:  

1 – порушені санітарно-гігієнічні вимоги до проведення уроку в 

комп'ютерному класі;  

2 – обладнання класу відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до 

проведення уроку в комп'ютерному класі;  

3 – обладнання та робота учнів відповідають санітарно-гігієнічним 

вимогам до проведення уроку в комп'ютерному класі або 

мультимедійному центрі.  

Головний критерій в оцінці уроків: чи підвищується ефективність 

уроку за рахунок використання засобів ІЦТ та ЦОР (визначається, перш за все, 

активністю учнів і інтенсивністю освітнього процесу, результативністю та 

досягненнями у навчанні)  

Примітка* Зазначити відповідний бал, знайти загальну суму (від 15 до 21 балів 

— високий рівень, від 8 до 14 — середній рівень, нижче 7 — критичний 

рівень). 

Висновки:_________________________________________________________ 

 

 

(Для розробки схеми аналізу уроку використовувалися матеріали сайту 

https://studfile.net/preview/5454131/) 
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Додаток Л  

Довідки про впровадження результатів дослідження 

 

 
  



285 

 

Продовження дод. Л 
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