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ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry (математичні дитячі ігри); 

https://simplemath.org.ua (прості приклади з математики, арифметики 

та геометрії); https://play.google.com/store/apps/details?id=ru. 

publishing1c.fixiesmath (навчальні ігри для дітей; https://play.google. 

com/store/apps /details?id=net.speedymind.multiplication (вивчення таб-

лиць множення); https://play.google.com/store/apps/details?id=com. 

educ8s.physic s (експерименти з фізикою) тощо. Інтерес викликають 

онлайн-музеї, та віртуальні тури, кількість яких в Україні вже набли-

жується до сімдесяти, наприклад https://www.nas.gov.ua/UA/About/ 

Pages/museum.aspx (віртуальні тури Національної академії наук Ук-

раїни). В Youtube існує чимало освітніх каналів. Наприклад, 

https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg (відео-

уроки з математики та фізики); https://www.youtube.com/channel/ 

UC9gDR8zmbMhgEULgXipm3OA/about (канал перекладу та озвучення 

українською мовою відеороликів наукової тематики про сучасні дослі-

дження Всесвіту, природи, людини) тощо.  

Спеціально відібрані освітні інтернет-ресурси за умов всебічно об-

ґрунтованого використання сприятимуть розвитку природничо-

математичної освіти та дозволять вирішити завдання щодо зміцнення 

творчого та інтелектуального потенціалу країни 
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Анотація. У статті розглянуто нормативні засади впровадження 

компетентнісного підходу до шкільної освіти. Проаналізовано особли-

вості реалізації наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та ста-
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лий розвиток» шкільного курсу інформатики основної школи та мож-

ливості предметних змістових ліній курсу щодо формування екологіч-

ної компетентності учнів. 

Ключові слова: шкільний курс інформатики, змістові лінії, ключо-

ві компетентності, предметні компетентності, екологічна компетентність.  

Постановка проблеми. Реформування системи освіти в України 

передбачає розробку нового змісту освіти, заснованого на формуванні у 

випускників шкіл компетентностей, потрібних їм для подальшої успі-

шної самореалізації в суспільстві (Нова українська школа, 2016). Дію-

чими нормативними документами компетентність визначається як 

динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, 

навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи 

успішно провадити професійну та/або навчальну діяльність (Про осві-

ту, 2021). При цьому виокремлюють ключові компетентності – такі, 

яких потребує кожен для особистої реалізації, розвитку, активної гро-

мадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які 

здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом 

усього життя (Нова українська школа, 2016). Так, до переліку десяти 

ключових компетеностей Нової української школи віднесено екологіч-

ну грамотність і здорове життя (Нова українська школа, 2016).  

Аналіз актуальних досліджень. Екологічна грамотність і здо-

рове життя – це уміння розумно та раціонально користуватися приро-

дними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі на-

вколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і ба-

жання дотримуватися здорового способу життя (Нова українська шко-

ла, 2016). Оскільки до основи навчального курсу «Інформатика» для 5–

9 класів покладено розвивально-компетентнісний підхід, то тут також 

передбачається формування зазначеної компетеності, перш за все, че-

рез відповідну наскрізну змістову лінію та через інші змістові предме-

тні лінії курсу. 

Мета роботи полягає у встановленні можливостей формування 

екологічної компетентності школярів через змістові лінії курсі інфор-

матики основної школи. 

Слід врахувати, що курс інформатики основної школи є дворівне-

вим. Перший рівень (5-7 клас) є продовженням розпочатого в початко-

вій школі ознайомлення з базовими інформативними поняттями, тут 

акцентується на набутті навичок практичного застосування засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій, а також на розвивальній 

спрямованості навчання. На другому рівні (8–9 класи) має відбуватися 

повноцінне формування ключових та предметних ІТ-компетентностей 

(Інформатика, 2017).  

 Наскрізні змістові лінії шкільного курсу інформатики являють 

собою соціально значущі надпредметні теми, які допомагають форму-
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вати в учнів уявлення про суспільство в цілому, розвивають здатність 

застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Такі лінії є засобом 

інтеграції ключових і предметних компетентностей, навчальних пред-

метів та предметних циклів (Інформатика, 2017). Так, наскрізна лінія 

курсу інформатики «Екологічна безпека та сталий розвиток» на пер-

шому рівні навчання інформатики відображується через забезпечення 

розуміння школярами інноваційного потенціалу ІТ як ключового фак-

тору суспільного розвитку, а також набуття ними знань обов’язків що-

до утилізації технологічних пристроїв та її значення у збереженні до-

вкілля (Інформатика, 2017). На другому рівні навчання інформатики 

для реалізації зазначеної наскрізної змістової лінії передбачається 

проведення досліджень та розв’язання проектних задач на тему охо-

рони довкілля з використанням засобів обробки текстової, табличної та 

графічної інформації (Інформатика, 2017). Учні мають набути умінь 

оцінювати та опановувати нові технології як засіб саморозвитку та до-

лучитися до створення персонального освітньо-комунікаційного сере-

довища для навчання протягом життя, саморозвитку та самореалізації 

себе як члена соціуму (Інформатика, 2017)..  

Предметними змістовими лініями курсу «Інформатика» для учнів 5-

9 класів закладів загальної середньої освіти є інформація, інформаційні 

процеси, системи, технології; комп’ютер як універсальний пристрій для 

опрацювання даних; телекомунікаційні технології; інформаційні техно-

логії створення й опрацювання інформаційних об’єктів; моделювання, 

алгоритмізація й програмування (Інформатика, 2017). Тут перспектив-

ним щодо уявляється задачний підхід, який передбачає створення ситу-

ацій розв’язання школярами навчально-інтелектуальних, дослідниць-

ких задач різного рівня складності відповідного змісту та прикладної 

спрямованості. Таким чином, протягом вивчення усього курсу надається 

можливість формування екологічної компетентності школярів.  
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