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Анотацiя
Однiєю з ключових компетентностей, формування якої має забезпечити навчання у загальноосвiтнiй шко-

лi, є iнформацiйно-комунiкацiйна. У дослiдженнi розглянуто окремi компоненти методичної моделi навчання
iнформатики на основi компетентнiсного пiдходу. Ефективним засобом формування IК-компетентностi ви-
ступають вебiнар орiєнтованi платформи.

Annotation.
Information and communication competence is the one of the main competence that must be formed in secondary

school. Components of the methodical model of computer science teaching based on competence approach are considered
in research. Webinars are effective means of ICT competence forming.

Сучасний етап розвитку суспiльства характеризується впровадженням iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiй (IКТ) у всi галузi людської дiяльностi. Тому актуальною є проблема пiдготовки випускникiв
загальноосвiтнiх навчальних закладiв до життя у такому суспiльствi, набуття ними вiдповiдних компе-
тентностей.

Мета дослiдження – розглянути вебiнар орiєнтованi платформи як засiб формування iнформацiйно-
комунiкацiйної компетентностi учнiв старших класiв.

Аналiз наукових праць О.В. Овчарук [5], О.I. Пометун [8], I.В. Родигiної [9], А.В. Хуторського [10] та
iнших дослiдникiв показав, що компетентнiсний пiдхiд є найважливiшим орiєнтиром розвитку сучасної
освiти в Українi та свiтi.

Зокрема, важливим завданням є впровадження компетентнiсного пiдходу у старшу школу, яка Законом
України "Про загальну середню освiту"визначена профiльною. Адже основною метою профiльного на-
вчання є формування компетентностей учнiв на допрофесiйному рiвнi, розвиток навчально-пiзнавальних i
професiйних iнтересiв, нахилiв, здiбностей i потреб учнiв. Водночас, Петровський С.С. цiлком обґрунтова-
но виокремлює основнi суперечностi, що виникають у процесi профiльного навчання учнiв старшої школи,
зокрема мiж: обмеженими можливостями iндивiдуалiзацiї навчання за класно-урочної системи i необхi-
днiстю реалiзацiї особистiсно орiєнтованого пiдходу; «замкненiстю» навчальних груп у межах класу та
необхiднiстю формування в учнiв умiнь i навичок жити i дiяти у вiдкритому iнформацiйному суспiльствi
[7].

Профiльне навчання передбачає перехiд навчального процесу вiд репродуктивного до продуктивного,
здатного пiдготувати учнiв не лише до творчого застосування знань i вмiнь, але й постiйної самоосвiти
i самовдосконалення. Биков В.Ю. наголошує на тому, що для переходу учнiв вiд сприймання готових
знань до спрямованого та самостiйного пошуку нових знань можуть бути використанi сучаснi засоби те-
лекомунiкацiй, такi як глобальна комп’ютерна мережа Iнтернет, а також гiпермедiа та мультимедiа [1,
с. 7]. Однiєю з ключових компетентностей, формування якої має забезпечити навчання у загальноосвi-
тнiй школi, є iнформацiйно-комунiкацiйна. IК-компетентнiсть – це пiдтверджена здатнiсть особистостi
автономно i вiдповiдально використовувати на практицi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї для за-
доволення власних iндивiдуальних потреб i розв’язання суспiльно значущих завдань у певнiй предметнiй
галузi або дiяльностi [6, с. 46].

На основi узагальнення дослiджень науковцiв [2; 3; 4 та iн.] наведемо окремi компоненти методичної
системи профiльного навчання iнформатики на основi компетентнiсного пiдходу з використанням вебiнар
орiєнтованих платформ (табл. 1).

Таблиця 1 – Методична модель профiльного навчання iнформатики на основi компетентнiсного пiдходу
Елементи методичної моделi Опис

Мета Формування компетентностей учнiв на допрофесiйному рiвнi,
розвиток навчально-пiзнавальних i професiйних iнтересiв,

нахилiв, здiбностей i потреб учнiв.
Формування у випускникiв школи iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi, доведення вивчення
iнформатики до творчого рiвня.

Змiст Варiативнiсть навчального матерiалу вiдповiдно до здiбностей
та iнтересiв учнiв, реалiзацiя мiжпредметних зв’язкiв.

Методи Iнтерактивнi методи (дiлова гра, мозковий штурм, кейс-метод,
дискусiя та iншi), метод проектiв i портфолiо.

Форми навчання Переважно груповi та iндивiдуальнi, позаурочнi форми,
дистанцiйне навчання.

Засоби навчання Вебiнар орiєнтованi платформи, соцiальнi сервiси мережi
Iнтернет (засоби побудови карт знань, спiльного написання
програм, опрацювання i класифiкацiї iнформацiї, системи

управлiння проектами, соцiальнi мережi )
Як видно з таблицi 1, засобами розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi ми вважаємо

вебiнар орiєнтованi платформи i соцiальнi сервiси мережi Iнтернет, а саме такi їх функцiональнi особливо-
стi, як комунiкацiя мiж учасниками (текстовий, аудiо-, вiдеочат, обмiн файлами, вiртуальнi кiмнати для
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обговорень); взаємодiя мiж учасниками (спiльна робота з робочим столом, документами, програмним за-
безпеченням); демонстрацiя контенту (презентацiй, документiв, вiдео роликiв, веб-сторiнок); оцiнювання
навчальних досягнень та рефлексiя (анкетування, тестування, опитування).

З метою реалiзацiї компетентнiсного та особисто орiєнтованого навчання процес iнтеграцiї вебiнар
орiєнтованих платформ у навчальний процес з iнформатики може складатися з таких етапiв.

1. Визначення тем курсу «Iнформатика», якi доцiльно вивчати поглиблено у формi вебiнару; визначе-
ння тем групових проектiв з iнформатики.

2. Пiдготовка вчителя та учнiв до вебiнару або циклу вебiнарiв з окремої тематики. Цей етап передба-
чає вивчення учнями додаткових матерiалiв, перегляд вiдеороликiв, накопичення та класифiкацiю
iнформацiї за допомогою соцiальних закладок, попереднє обговорення теми вебiнару у соцiальних
мережах i спецiально створених групах.

3. Пiд час вебiнару учнi обговорюють знайдену iнформацiю, будують карти знань, пишуть або перевi-
ряють код програми за допомогою засобу спiльного написання програм (наприклад, collabedit.com),
за необхiдностi створюють необхiднi документи.

4. Рефлексiя пiсля вебiнару може бути органiзована як процес створення учнями власного портфолiо,
яке доцiльно представити у виглядi блогу. Портфолiо використовується для демонстрацiї дiяльностi
учня, аналiзу й оцiнювання, усвiдомлення учнем результатiв своєї дiяльностi, власної суб’єктної
позицiї. Портфолiо доповнює традицiйнi контрольно-оцiнювальнi засоби, спрямованi, як правило,
на перевiрку лише репродуктивного рiвня засвоєння iнформацiї, фактичних i алгоритмiчних знань
i умiнь.

Таким чином, на сучасному етапi актуальним стає розроблення методик застосування вебiнар орiєнто-
ваних платформ з метою реалiзацiї компетентнiсного та особисто орiєнтованого пiдходiв до навчання
iнформатики.
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