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Формування інформаційно-комунікаційної компетент-
ності майбутніх вихователів і вчителів початкових класів 
нині є ключовою у процесі професійної підготовки. Дер-
жавні програми «Сто відсотків», «Інформатизація освіти» 
здійснюються нині в Україні у контексті глобалізаційних, 
євроінтеграційних процесів, технологій впровадження ІКТ 
безпосередньо в навчальний процес дошкільної освіти та 
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початкової школи. Нині у контексті численних дискусій 
навколо інформаційно-комунікаційної компетентності 
майбутніх вихователів і вчителів початкових класів важли-
вим є її аналіз, визначення місця у міжнародних порівня-
льних дослідженнях, уточнення цього поняття згідно з під-
ходами вітчизняних і зарубіжних авторів у контексті ком-
петентнісного підходу [1]. 

Проведений аналіз наукової літератури дає підстави 
стверджувати, що питанням, пов’язаним із виокремленням 
та трактуванням поняття інформаційно-комунікаційної 
компетентності у визначеному контексті, присвячено дос-
лідження В. Вембра, А. Гуржія, О. Кузьмінської, Н. Морзе, 
О.Овчарук, С. Спіріна та ін. Більшістю цих вчених визна-
чено, що дана компетентність має такі складові, як-от: 

• здатності та вміння отримувати інформацію, розподі-
ляти її та застосовувати за необхідності у процесі підгото-
вки майбутніх вихователів і вчителів початкових класів; 

• знання способів набуття інформації [2]. 
Під поняттям інформаційно-комунікаційної компетен-

тності майбутніх вихователів і вчителів початкових класів 
розуміємо сукупність знань, умінь і навичок, що упрова-
джуються для застосування інформаційних та комуніка-
ційних систем, включаючи засоби для використання веб-
дизайну, презентацій, графічних програм, он-лайн бібліо-
тек, веббраузерів тощо [2]. 

Основними характеристиками інформаційно-
комунікаційної компетентності майбутніх вихователів і 
вчителів початкових класів є те, що вона: 

• багатофункціональна; 
• наскрізна; 
• належать до ментальної діяльності високого порядку; 
• багатовимірна [2]. 
Інформаційно-комунікаційна компетентність майбут-

ніх вихователів і вчителів початкових класів має на меті 
навчити студента орієнтуватися у віртуальному освітньому 
просторі, розподіляти навчальну інформацію за відповід-
ними показниками, вирізняти серед потоку інформації ту, 
яка є достовірною та перевіреною. 
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Погоджуємося з тим, що зміст інформаційно-
комунікаційної компетентності становлять: 

• е-обізнаність; 
• технологічна грамотність; 
• інформаційна грамотність; 
• цифрова грамотність; 
• медіаграмотність [3]. 
У визначеному контексті слід зазначити, що проведе-

ний аналіз наукової літератури та власний досвід надає пі-
дстави стверджувати, що в багатьох наукових працях вче-
них синонімами виступають такі поняття, як  
е-компетентність, цифрова компетентність, інформаційно-
комунікаційна компетентність [2, 4]. 

Нами визначено такі складові інформаційно-
комунікаційної компетентності майбутніх вихователів і 
вчителів початкових класів, як-от: мотиваційна, когнітивна 
та рефлексійна. 

Мотиваційна складова інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх вихователів і вчителів початко-
вих класів сприяє усвідомленню важливості і необхідності 
використання комп’ютерних технологій у освітньому про-
цесі дошкільного закладу освіти і початкової школи. На 
перших теоретичних заняттях основна задача викладача – 
сформувати у майбутніх вихователів і вчителів початкових 
класів мотивацію до використання комп’ютерних техноло-
гій у професійній діяльності. Мотиваційна складова харак-
теризується: рівнем оволодіння конкретними 
комп’ютерними технологіями, оперуванням понятійно-
категоріального апарату, вивченням конкретних програм-
них продуктів тощо.  

Когнітивна складова вимагає з боку студента реально-
го дії, вироблення професійної звички використання 
комп’ютерних технологій у дошкільній та початковій осві-
ті. Мета – домогтися автоматизму при розв’язанні завдань 
у роботі з комп’ютером: ефективно працювати з текстови-
ми, табличними і графічними редакторами; створювати 
презентації; здійснювати пошук інформації в мережі Інте-
рнет тощо. Майбутні вихователі та вчителі початкових 
класів мають навчитися оптимально використовувати про-
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фесійні знання, свідомо добиватися розв’язання навчаль-
них і професійних завдань.  

Рефлексійна складова  формування інформаційно-
комунікаційної компетентності майбутніх вихователів і 
вчителів початкових класів відслідковується шляхом якіс-
ного оволодіння комп’ютерними технологіями: від низько-
го (фрагментарного) рівня сформованості інформаційно-
комунікаційною компетентністю до високого (професійно-
го) через середній (достатній), проводячи повсякчасний 
аналіз набутих знань, вмінь та навичок у визначеному кон-
тексті. 

Отже, проведений аналіз наукової літератури надає пі-
дстави визначити суть поняття «інформаційно-
комунікаційна компетентність майбутніх вихователів і 
вчителів початкових класів» як здатність працювати інди-
відуально або колективно, використовуючи інструменти, 
ресурси, процеси та системи, які відповідають за доступ та 
оцінювання інформації (відомостей та даних), отриманої 
через будь-які медіа-ресурси, та використовувати таку ін-
формацію для розв’язання проблем, спілкування, створен-
ня інформованих рішень, продуктів і систем, а також для 
набуття нових знань, спрямованих на розвиток та навчання 
дітей. Складовими інформаційно-комунікаційна компетен-
тність майбутніх вихователів і вчителів початкових класів 
визначено мотиваційний, когнітивний та рефлексійний 
компоненти.  
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Вибір молодими людьми напряму, серйозність відно-
шення до навчання залежать від багатьох факторів які 
пов’язують результати навчання з перспективами у майбу-
тньому. Своєчасна робота над мотивацією студентів може 
підвищити успішність і суспільну корисність майбутньої 
професійної діяльності випускників. 

Мотивація безпосередньо впливає на якість навчальної 
діяльності, оскільки формує ініціативу, відповідальність, 
спрямованість до прийняття раціональних рішень та пот-
ребу у постійному оновленні професійних знань студентів. 
Саме цьому розвиток навчальних мотивів є невід’ємною 
частиною формування особистості фахівця. 

Мотив (франц. motif, лат. motus – рух) – спонукання до 
діяльності, пов’язане із задоволенням потреб людини. 

Мотивація – система спонукань, які зумовлюють акти-
вність організму і визначають її спрямованість. 

Навчальна мотивація ґрунтується на потребі, яка сти-
мулює пізнавальну активність дитини, її готовність до за-
своєння знань. Потреба не визначає характеру діяльності, її 
предмет окреслюється тоді, коли людина починає діяти. 
Спонукальна (мотиваційна) складова навчальної діяльності 
охоплює пізнавальні потреби, мотиви і сенси навчання. 
Важливою умовою учіння є наявність пізнавальної потре-
би і мотиву самовдосконалення, самореалізації та самови-
раження. Емоційне переживання пізнавальної потреби по-
стає як інтерес [1]. 


