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АНОТАЦІЯ 

Стєганцева В. В. Формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів у процесі соціально-педагогічної 

комунікації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 231 Соціальна робота. ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», Полтава, 2022. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у 

процесі соціально-педагогічної комунікації. 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, 

сформульовано об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, 

розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, наведено відомості 

про апробацію та впровадження одержаних результатів. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади проблеми 

формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів 

у процесі соціально-педагогічної комунікації» – на підставі вивчення 

соціально-педагогічної літератури здійснено аналіз наукових підходів щодо 

обґрунтування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів 

як сучасного міждисциплінарного феномену. Подано діагностику вихідного 

рівня зазначеної компетентності у молодших школярів. 

У результаті аналізу науково-педагогічних джерел зазначено, що 

сучасна початкова школа поступово перетворюється в школу цифрову, школу, 

що активно впроваджує та використовує цифрове навчання та інформаційно-

комунікативні технології, які дозволяють ефективно формувати та розвивати 

інформаційно-цифрову компетентність молодшого школяра. Формування 

інформаційно-цифрової компетентності учнів, про яке наголошено в «Новій 

українській школі», проходить найбільш якісно, якщо забезпечується 

системний підхід і повна інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності. 
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Мова йде про цілісну програму поступового освоєння різних компонентів 

інформаційно-цифрової компетентності у процесі засвоєння різних дисциплін 

навчального плану, а також під час позаурочної соціально-педагогічної 

діяльності. 

Установлено, що саме соціально-педагогічна комунікація у цьому 

контексті найефективніше сприяє отриманню особистісних результатів: 

готовності та здатності до саморозвитку, умінню співвідносити власні дії з 

наявними етичними принципами, умінню взаємодіяти, навичкам адекватної 

оцінки моральних характеристик при роботі з інформацією, зокрема у мережі 

інтернет. Соціально-педагогічна комунікація у шкільному інформаційному 

середовищі є певною пропедевтикою соціальної активності учнів у ситуаціях 

кіберсоціалізації. 

Наведені фактори позитивного та негативного впливу цифровізації на 

психічне, а також психосоціальне становлення учнів уможливлює виділення 

тих особливостей особистості молодшого школяра, на які варто спиратися в 

процесі соціально-педагогічної комунікації в інформаційно-цифровому 

середовищі (надмірне тяжіння до цифрових технологій у дитячому віці, 

систематичний прояв «кліпової» свідомості, фрагментарне сприйняття 

дійсності, можливість вільного отримання негативної та небезпечної для 

психічного розвитку та формування особистості дитини інформації з 

інтернету). 

У результаті дослідження сутності дефініції «цифрове освітнє 

середовище», «цифрове дитинство», «кіберсоціалізація» та ін., аналізу 

соціально-педагогічної літератури та нормативно-правової бази (Закон 

України «Про освіту», «Державний стандарт початкової освіти», «Рамка 

цифрової компетентності для громадян України», «Концепція розвитку 

цифрових компетентностей»,  «DigComp 2.1: The Digital Competence 

Framework for Citizens», «European Framework for the Digital Competence of 

Educators: DigCompEdu», «European e-Competence Framework», «UNESCO ICT 

Competency Framework for Teachers» та ін. установлено, що  питання 
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формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів до 

сих пір не розглядалося в контексті соціально-педагогічної комунікації учнів, 

учителів і батьків, яка реалізовується в процесі позаурочної соціально-

педагогічної діяльності та може виступати універсальним засобом 

компетентнісного розвитку молодших школярів. 

Представлено авторське бачення дефініції «інформаційно-цифрова 

компетентність молодшого школяра» під якою розуміється набута учнем на 

базовому рівні здатність до конструктивної і відповідальної соціальної 

взаємодії, спілкування з дорослими і однолітками, особистісного розвитку на 

основі отримання та  актуалізації знань, умінь і навичок інформаційних і 

цифрових технологій, високої поведінкової мотивації і мережевої етики в 

умовах шкільного цифрового середовища. Визначено структуру 

інформаційно-цифровою компетентністю молодшого школяра, що містить 

такі компоненти: інформаційно-знаннєвий компонент (знання, уміння та 

навички про джерела інформації, необхідні для орієнтації у великому обсязі 

інформації, способи роботи з інформацією (пошук, ознайомлення, розуміння, 

оцінювання, інтерпретація, перетворення, передача); знання понять, 

пов’язаних з інформацією, уміння застосовувати ІКТ у процесі навчальної 

діяльності та повсякденному житті школи), цифровий компонент (передбачає 

базові технічні знання та навички, необхідні для використання комп’ютера та 

інших цифрових пристроїв; уміння знаходити та робити судження про 

корисність комп’ютерної інформації, уміння зберігати інформацію з метою її 

повторного ефективного відтворення в подальшому; уміння використовувати 

комп’ютер для розробки власних інформаційних продуктів, для спілкування 

та обміну інформацією з однолітками), мотиваційно-етичний компонент 

(знання правових та етичних аспектів онлайн-спілкування, ефективне, 

безпечне, критичне та відповідальне їх застосування в спілкуванні за 

допомогою соціальних мереж, месенджерів, електронної пошти, блогів та ін.; 

усвідомлення можливих наслідків дій в мережі, поваги до себе та інших 

учасників онлайн комунікації.  
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Установлено, що зазначена компетентність важлива для різних 

соціальних груп населення, адже в сучасних умовах  людина повинна вміти 

знаходити, перетворювати, аналізувати та систематизувати інформацію, 

користуватися інформаційними продукти та програми, усвідомлювати 

наслідки використання цифрових технологій,  дотримуватися етичних, 

міжкультурних та правових норм інформаційного середовища. Особливої 

актуальності інформаційно-цифрова компетентність набуває для молодших 

школярів, адже виступає запорукою компетентнісного розвитку дитини в 

цифрову епоху. 

Обґрунтовано та розроблено критерії інформаційно-цифрової  

компетентності молодших школярів: когнітивний, технологічний та 

аксіологічний, а також описати їхні показники відповідно до високого, 

достатнього та низького рівнів сформованості. У результаті констатувального 

експерименту встановлено, що більшість учнів мають середній і низький 

рівень показників, це підтверджує думку експертів, що формуванню 

інформаційно-цифрової компетентності в процесі соціально-педагогічної 

комунікації приділяється недостатньо уваги.  

У другому розділі – «Наукове обґрунтування та експериментальна 

перевірка технології формування інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів у процесі соціально-педагогічної комунікації»  – 

науково обґрунтовано, змістовно розроблено та експериментально перевірено 

педагогічну технологію інформаційно-цифрової компетентності молодших 

школярів у процесі соціально-педагогічної комунікації. 

У результаті розробленої авторської концепції дослідження, що містить 

чотири положення,  наведено авторське тлумачення педагогічної технології 

формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у 

процесі соціально-педагогічної комунікації як взаємопов’язаної динамічної та 

гнучкої сукупності форм, методів, засобів і ресурсів соціально-педагогічної 

комунікації, об’єднаних спільною метою функціонування та єдністю 

реалізації, що є запорукою формування інформаційно-цифрової 
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компетентності учнів початкової школи та гарантує досягнення кінцевого 

результату дослідження. Педагогічну технологію представлено як чотири 

взаємопов’язані блоки:  цільовий, теоретико-методологічний, організаційно-

змістовий та діагностико-результативний. Новизна авторської технології 

полягає в інтерпретації та трансформації вже відомих в освітянській практиці 

форм, методів і засобів у контексті соціально-педагогічної комунікації учнів 1 

– 4 класів.  

При розробленні педагогічної технології використано підходи 

(компетентнісний, системний,  діяльнісний, особистісно зорієнтований, 

гуманістичний, середовищний, креативний, гуманістично-культурологічний), 

дитиноцентризму, педагогіки партнерства, науковості та 

міждисциплінарності, доступності і посильності, наступності, безперервності 

та перспективності, гуманізації та гуманітаризації, орієнтації на цифрові 

технології), концептуальні засади (концепція «Нової української школи», 

Державний стандарт початкової освіти, концепція дослідження, попередня 

діагностика процесу формування інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів). 

Розроблено зміст педагогічної технології: організація роботи з батьками 

(форми роботи: тренінги «Дитина в цифровому світі», «Як захистити дитину 

від злочинів в інтернеті», майстер-клас «Використання цифрових ресурсів для 

якісного життя», батьківські збори, індивідуальні консультації, бесіди) та 

організація роботи з молодшими школярами (форми роботи: класні години у 

формі лекції, бесіди або диспуту та включати елементи вікторин, конкурсів, 

ігор тощо, групи продовженого дня (секції, клуби, творчі об’єднання), гурток 

«Основи конструювання роботів», майстер-клас зі створення власних 

зображень у вигляді малюнків та творчого опрацювання готових зображень, 

бесіди, масові заходи школи (тематичні вечори, дні й тижні), груповий проєкт 

«Як цифрові гаджети допомагають нам бути здоровими»).  

Обґрунтовано методи: традиційні (формування свідомості, організації 

діяльності, стимулювання діяльності, самовиховання) та специфічні (метод 
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проєктів, «перевернутий клас»,  позаурочна дослідницька взаємодія,  

позаурочна проблемна взаємодія). Розкрито засоби: відкриті освітні ресурси 

(сайти, блоги, соціальні мережі, YouTube), комп’ютерні та мультимедійні 

засоби (відео та аудіообладнання, мультимедійна дошка, стілус, проектор), 

програмні засоби (прикладне та системне ПЗ), мобільні пристрої (смартфони, 

планшети, електронні книги), діагностичні психолого-педагогічні методики, 

навчально-методичні матеріали. 

Виділено етапи впровадження педагогічної технології формування 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у процесі 

соціально-педагогічної комунікації (орієнтаційно-мотиваційний, діяльнісний, 

оцінно-рефлексивний). У межах зазначених етапів подано відповідні форми, 

методи та засоби соціально-педагогічної комунікації, у тому числі в умовах 

змішаної форми навчання. Обґрунтовано доцільність використання цифрових 

інструментів і сервісів для впровадження авторської педагогічної технології 

(для організації вебінарів, спілкування через месенджери, управлення 

груповою роботою, спільної роботи з документами, візуалізації, організації 

опитувань, створення презентацій, ментальних мап, хронології подій, хмарин 

слів, використання цифрових дошок). 

У результаті педагогічного експерименту доведено (з використанням 

статистичних критеріїв 2  критерій Пірсона, t-критерій Стьюдента), що 

більшість молодших школярів експериментальної групи можна 

схарактеризувати як такі, що досягли високого та середнього рівнів 

сформованості інформаційно-цифрової компетентності за її різними 

показниками. Зміни, які зафіксовано у представників експериментальної 

групи, є статистично значущими порівняно з констатувальним 

експериментом. У учнів контрольної групи більшість змін теж є позитивними, 

але не статистично значущими. Ці дозволяє говорити про те, що процес 

формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів за 

умов його організації як технологія, є ефективним. 

Установлено, що в перспективі доцільно дослідити можливості 
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соціально-педагогічної комунікації як засобу оптимізації формування 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у процесі 

кіберсоціалізації, теоретико-методичні засади її формування у взаємозв'язку 

соціальних інститутів суспільства. 

Ключові слова: інформаційно-цифрова компетентність, соціально-

педагогічна комунікація, молодші школярі, початкова школа, Нова українська 

школа, педагогічна технологія. 
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ABSTRACT 

Stiehantseva V. Formation of information-digital competence of junior 

schoolchildren in the process of social and pedagogical communication. – 

Qualifying scientific research on the rights of the manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 231 Social 

work. Luhansk Taras Shevchenko National University, Poltava 2022. 

The thesis is a theoretical-experimental study of the problem of information-

digital competence formation of junior schoolchildren in the process of social and 

pedagogical communication. 

The Introduction substantiates the relevance and feasibility of the chosen 

topic, formulates the object, subject, purpose, tasks, and research methods, reveals 

the scientific novelty, and practical significance of the work, and provides 

information about the approbation and implementation of the results obtained.  

In the first section – “Theoretical and methodological principles of the 

problem of information-digital competence formation of junior schoolchildren 

in the process of social-pedagogical communication” – based on the study of 

social-pedagogical literature, the analysis of scientific approaches to the 

substantiation of information-digital competence of junior schoolchildren as a 

modern interdisciplinary phenomenon was carried out. Diagnostics of the baseline 

level of the specified competence in junior schoolchildren are presented. 

As a result of the analysis of scientific and pedagogical sources, it is noted 

that modern primary school is increasingly becoming a digital school. A school that 

actively introduces and uses digital learning and information-communication 

technologies that allow the effective formation and development of the information-

digital competence of the younger schoolchildren. The formation of information-

digital competence of pupils, which is emphasized in the “New Ukrainian School”, 

is carried out most effectively if a systematic approach and full integration of 

educational and extracurricular activities are ensured. It is a holistic program of step-

by-step mastering of all components of information-digital competence in the 
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process of all, without exception, subjects of the curriculum and extracurricular 

social and pedagogical activities. 

It is established that it is social and pedagogical communication in this 

direction will most effectively contribute to getting personal results: readiness and 

ability to self-development, ability to correlate their actions with accepted ethical 

principles, ability to interact, skills of adequate assessment of moral characteristics 

when working with information, in particular on the Internet. Social-pedagogical 

communication in the school information environment is a certain propaedeutic of 

pupils' social activity in cyber-socialization situations. 

The given factors of the positive and negative impact of digitalization on the 

mental and psychosocial development of children make it possible to identify those 

features of the personality of the younger schoolchildren that need to be based on in 

the process of social-pedagogical communication in the information and digital 

environment (excessive gravity to digital technologies in childhood, systematic 

manifestation of “clip” consciousness, fragmentary perception of reality, the 

possibility of freely obtaining negative and dangerous for mental development and 

the formation of the child's personality information from the Internet). 

As a result of the study of the definition essence of “digital educational 

environment”, “digital childhood”, “cyber-socialization”, etc., the analysis of social-

pedagogical literature and the legal framework (Law of Ukraine “On Education”, 

“State Standard of Primary Education”, “Digital Competence Framework for 

Citizens of Ukraine”, “Digital Competence Development Concept”, “DigComp 2.1: 

The Digital Competence Framework for Citizens”, “European Framework for the 

Digital Competence of Educators: DigCompEdu”, “European e-Competence 

Framework”, “UNESCO ICT Competence Framework for Teachers”, etc.), it was 

established that the formation of information and digital competence of junior 

schoolchildren has not been considered so far in the context of social-pedagogical 

communication of students, teachers and parents, which is implemented in the 

process of extracurricular social and pedagogical activity and can act as a universal 

means of competent development of junior schoolchildren. 
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The author's vision of the definition of “information and digital competence 

of the younger schoolchildren” is presented, which means the ability acquired by the 

pupil at the basic level to constructive and responsible social interaction, 

communication with adults and peers, personal development based on the 

acquisition and actualization of knowledge, skills and abilities of information and 

digital technologies, high behavioral motivation and network ethics in the school 

digital environment. The structure of the information-digital competence of the 

junior schoolchildren is determined. The structure contains the following 

components: information and knowledge component (knowledge, skills and abilities 

about the sources of information necessary for orientation in a large amount of 

information, methods of working with information (search, acquaintance, 

understanding, assessment, interpretation, transformation, transfer); knowledge of 

concepts related to information, the ability to apply ICT in the process of educational 

activities and daily life of the school), digital component (involves basic technical 

knowledge and skills necessary for the use of a computer and other digital devices; 

the ability to find and make judgements about the usefulness of computer 

information, the ability to store information in order to replicate it effectively in the 

future; the ability to use a computer to develop their own information products, to 

communicate and exchange information with peers), motivational and ethical 

component (knowledge of legal and ethical aspects of online communication, safe, 

critical and responsible use of them in communication through social networks, 

emails, messaging, blogs and etc.; awareness of possible consequences of online 

actions, respect to for yourself and other participants in online communication.  

It is established that this competence is important for various social groups of 

the population because, in modern conditions, a person must be able to find, 

transform, analyze and systematize information, use information products and 

programs, and be aware of the consequences of the use of digital technologies, 

comply with ethical, intercultural and legal norms of the information environment. 

Information-digital competence is especially important for junior schoolchildren 

because it is the key to the competent development of the child in the digital age. 
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The criteria for the information-digital competence of junior schoolchildren 

are substantiated and developed: cognitive, technological and axiological, as well as 

their indicators according to high, sufficient and low levels of formation described. 

As a result of the stating experiment, it was found that most schoolchildren have 

medium and low levels of indicators, this confirms the opinion of experts that 

insufficient attention is paid to the formation of information-digital competence in 

the process of social-pedagogical communication.  

In the second section – “Scientific substantiation and experimental 

verification of the technology of junior schoolchildren's information-digital 

competence formation in the process of social and pedagogical communication” 

– the pedagogical technology of information-digital competence of junior 

schoolchildren in the process of social and pedagogical communication was 

scientifically substantiated, meaningfully developed and experimentally tested. 

As a result of the developed author's concept of the study, which contains four 

provisions, the author's interpretation of the pedagogical technology of forming the 

information-digital competence of junior schoolchildren in the process of social and 

pedagogical communication as an interconnected dynamic and flexible set of forms, 

methods, means and resources of social and pedagogical communication, united by 

the common purpose of functioning and unity of implementation, which is the key 

to the formation of information-digital competence of primary school students and 

guarantees the achievement of the result of the study. Pedagogical technology is 

presented as four interrelated blocks: target, theoretical and methodological, 

organizational and content, and diagnostic and results. The novelty of the author's 

technology lies in the interpretation and transformation of already known 

educational practice forms, methods and means in the context of social-pedagogical 

communication among schoolchildren in grades 1–4.  

In the development of pedagogical technology, next approaches were used: 

(competence, systemic, activity, personally oriented, humanistic, environmental, 

creative, humanistic-cultural), child-centeredness, partnership pedagogy, scientific 

and interdisciplinary, accessibility and feasibility, succession, continuity and 
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perspective, humanization and humanitarianization, orientation to digital 

technologies), conceptual principles (the concept of the “New Ukrainian School”, 

the State Standard of Primary Education, the concept of research, preliminary 

diagnostics of the process of junior schoolchildren's information-digital competence 

formation). 

The content of pedagogical technology has been developed: organization of 

work with parents (forms of work: training “Child in the digital world”, “How to 

protect a child from crimes on the Internet”, a master class “Use of digital resources 

for quality life”, parental meetings, individual consultations, conversations) and 

organization of work with younger schoolchildren (forms of work: class hours as a 

lecture, conversation or discussion and include elements of quizzes, competitions, 

games, etc., extended day groups (sections, clubs, creative associations), bands 

“Fundamentals of robot design”, a master class for creating our images as drawings 

and creative processing of ready-made images, conversations, mass events of the 

school (thematic evenings, days and weeks), a group project “How digital gadgets 

help us be healthy”).  

The following methods are substantiated: traditional (consciousness 

formation, organization of activity, stimulation of activity, self-education) and 

specific (project method, "inverted class", extracurricular research interaction, 

extracurricular problem interaction). The following means are disclosed: open 

educational resources (sites, blogs, social networks, YouTube), computer and 

multimedia means (video and audio equipment, multimedia board, desk, projector), 

software means (application and system SW), mobile devices (smartphones, tablets, 

e-books), diagnostic psychological and pedagogical methods, educational materials. 

The stages of implementation of pedagogical techniques for the formation of 

information-digital competence of junior schoolchildren in the process of social and 

pedagogical communication (orientation-motivational, activity, evaluation-

reflective) are highlighted. Within the framework of these stages, the relevant forms, 

methods, and means of social and pedagogical communication are submitted, 

including in a mixed form of education. The feasibility of using digital tools and 
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services for implementing the author's pedagogical technology (for organizing 

webinars, communicating through messengers, managing group work, joint work 

with documents, visualization, organizing surveys, creating presentations, mental 

maps, a chronology of events, word clouds, the use of digital boards) is 

substantiated. 

As a result of the pedagogical experiment, it was proved (using statistical 

criteria 2  Pearson's criterion, Student’s t-criterion), that most of the younger 

schoolchildren of the experimental group can be characterized as having achieved 

high and average levels of information-digital competence in its various indicators. 

The changes recorded in the representatives of the experimental group are 

statistically significant compared to the stating experiment. In the control group, 

most of the changes are positive, but not statistically significant. These allow us to 

say that the process of forming the information-digital competence of junior 

schoolchildren, under the conditions of its organization as a technology, is effective. 

It is established that in the future it is advisable to explore the possibilities of 

social and pedagogical communication as a means of optimizing the formation of 

information-digital competence of junior schoolchildren in the process of cyber-

socialization, theoretical and methodological principles of its formation in the 

relationship of social institutions of society. 

Keywords: information-digital competence, social and pedagogical 

communication, junior schoolchildren, primary school, New Ukrainian school, 

pedagogical technology.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ 
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ВСТУП 

 

Актуальність і доцільність дослідження.   

Реформа загальної середньої освіти «Нова українська школа» серед 

низки ключових компетентностей виділяє інформаційно-цифрову, що 

уможливлює опанування здобувачами освіти цифрової грамотності для 

розвитку і спілкування, здатності безпечного та етичного використання 

цифрових пристроїв і технологій для реалізації навчання, власного та 

суспільного добробуту, а також вирішення життєвих і повсякденних проблем. 

Зазначена компетентність важлива для різних соціальних груп населення, 

адже в сучасних умовах  людина повинна вміти знаходити, перетворювати, 

аналізувати та систематизувати інформацію, користуватися інформаційними 

продукти та програми, усвідомлювати наслідки використання цифрових 

технологій,  дотримуватися етичних, міжкультурних та правових норм 

інформаційного середовища. Особливої актуальності інформаційно-цифрова 

компетентність набуває для молодших школярів, адже виступає запорукою 

компетентнісного розвитку дитини в цифрову епоху. 

Вагомість інформаційно-цифрової компетентності учнів ЗЗСО 

підкреслюється в  Законі України «Про освіту», у «Державному стандарті 

початкової освіти». Крім того, підґрунтям щодо реалізації дослідження є 

також інші нормативно-правові, законодавчі документи та ініціативи («Рамка 

цифрової компетентності для громадян України» (2021 р.), «Концепція 

розвитку цифрових компетентностей» (2021 р.), «Пріоритетні напрями та 

завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року» (2021 р.), 

«Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників із 

розвитку цифрової компетентності» (2021 р.), національна онлайн-платформа 

для розвитку цифрової грамотності «Дія. Цифрова Освіта» (2020 р.), «Україна 

2030 – країна з розвинутою цифровою економікою» (2020 р.), «Концепція 

цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року (проєкт) та ін.). 

Заслуговують на увагу зарубіжні джерела (DigComp 2.1: The Digital 
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Competence Framework for Citizens (2017 р.), European Framework for the Digital 

Competence of Educators: DigCompEdu (2017 р.), European e-Competence 

Framework (2014 р.), UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (2011 

р.) та ін.). 

Фундаментальним теоретико-методичним підґрунтям проблеми 

формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у 

процесі соціально-педагогічної комунікації є наукові доробки сучасних 

учених.  

Концептуальні засади та тренди розвитку соціальної педагогіки та 

соціальної роботи розкрито в дослідженнях С. Харченка, І. Звєрєвої, 

О. Безпалько, А. Капської, Н. Чернухи, Л. Міщик, О. Караман, С. Коношенка, 

С. Омельченко, Л. Петришин, Ж. Петрочко, А. Рижанової, С. Савченка, В. 

Степаненко, І. Трубавіної, О. Рассказової, Я. Юрків, С. Курінна та ін.   

Особливий дослідницький інтерес мають роботи з соціалізації 

особистості в умовах цифрового сьогодення. Так, проблеми кіберсоціалізації, 

ролі та місця інформаційно-цифрових технологій в житті та навчанні 

сучасного учня початкової школи наведено в дослідженнях (О. Кузьміна,  

А. Тадаєва, Н. Потьомкіна, О. Петряєв, О. Мальцева та ін.). 

Психологічні аспекти життєдіяльності молодшого школяра в інтернеті, 

вплив цифровізації соціальної практики на розвиток його особистості 

розкрито в роботах (М. Снітко, О. Черних, В. Дубровський, Н. Сергієнко, Д. 

Меркулова та ін). 

 Проблеми безпечної поведінки дітей в інтернеті, зокрема, в контексті 

подолання ризиків в онлайн середовищі та кіберзалежності представлено в 

дослідженнях (Р. Гуревич, Р. Малиношевський, Л. Данильчук, А. Данілова, 

А. Уханова, В. Малєєв, В. Артемов,  В. Ходан,  Л. Дідик, Р. Новгородський, 

І. Кужель, Р. Моцик, Н. Атаманчук, І. Сбітнєва, Я. Хміль, Я. Шугайло, 

Н. Потьомкіна, А. Уханова, М. Ховрич та ін.). 

Окремі питання соціальної адаптації, соціалізації особистості, 

соціального виховання молодших школярів висвітлено в роботах 
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Т. Грибоєдової, Ю. Богінської, Л. Варяниці,  О. Малахової, О. Бурим, 

О. Василенко,  Р. Калько, Н. Коношенко, С. Андрійчук та ін. У контексті 

проблематики нашого дослідження певний інтерес мають роботи з 

формування комунікативних якостей молодших школярів (О. Губа), 

соціалізації молодших школярів в сучасному інформаційному просторі 

(А. Тадаєва) та ін. 

Теоретичні і методичні засади компетентнісного розвитку молодших 

школярів наведено в роботах Л. Гриневич, О. Савченко, Н. Бібік, Л. Хоружої,  

С. Мартиненко, В. Желанової, О. Матвієнко, Р. Пріми, Л. Хомич, О. Лінник, 

Н. Гавриш та ін.  Сутність і зміст технологічного підходу в освіті розкрито в 

роботах С. Сисоєвої, С. Харченка, О. Пометун, О. Дубасенюк, І. Прокопенка, 

І. Зязюна, І. Підласого, Н. Волкової, М. Кларіна, О. Пєхоти, В. Сластьоніна, В. 

Безпалька, Н. Кузьміної та ін. 

Концептуальні засади інформатизації освіти, формування цифрової 

компетентності в осіб різного віку наведено в роботах науковців (М. Жалдак, 

В. Биков, Н. Морзе, Т. Поясок, С. Семеріков, В. Осадчий, О. Спірін, 

О. Співаковський, Є. Смирнова-Трибульска, С. Раков, В.  Прошкін та ін.).  

Проведений соціально-педагогічний аналіз проблеми дослідження 

уможливлює твердження, що питання формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів до сих пір не розглядалося в контексті 

соціально-педагогічної комунікації учнів, учителів і батьків, яка 

реалізовується в процесі позаурочної соціально-педагогічної діяльності та 

може виступати універсальним засобом компетентнісного розвитку молодших 

школярів. Крім того, відповідно до ідеї «Нової української школи», головним 

завданням зазначеної педагогіки партнерства є подолання інертності 

мислення, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між 

учасниками освітнього процесу, що реалізується в спільній діяльності 

учителя, учнів і батьків. 

Відтак, інформаційно-цифрова компетентність молодшого школяра 

розглядається як основа його успішності в цифровому сучасному світі, а 
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позакласна діяльність – як пропедевтика розвитку соціальної активності в 

умовах цифрової соціалізації. 

Аналіз соціально-педагогічної літератури та реальної практики 

компетентнісного розвитку молодших школярів дозволяє виділити 

суперечності між: 

– потребою цифрового сьогодення в молодому поколінні, яке здатне 

безпечно використовувати сучасні цифрові технології для навчання, розвитку, 

спілкування, організації власного та суспільного добробуту, вирішення 

життєвих і повсякденних проблем і недостатнім рівнем їхньої інформаційно-

цифрової компетентності; 

– потенціалом соціально-педагогічної комунікації, що відбувається між 

молодшими школярами, учителями та батьками для формування 

інформаційно-цифрової компетентності учнів та недостатнім рівнем реалізації 

її можливостей в закладах загальної середньої освіти; 

– необхідністю практичного вирішення проблеми інформаційно-

цифрової компетентності молодших школярів та відсутністю відповідної 

педагогічної технології, що забезпечує її формування. 

Наявність нерозв’язаних питань і названих суперечностей обумовили 

вибір теми дисертаційної роботи: «Формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів у процесі соціально-педагогічної 

комунікації».  

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

Дисертацію виконано в межах проблематики науково-дослідної роботи 

кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» як складової частини комплексної наукової теми 

«Теорія та практика професійної підготовки спеціалістів з соціальної 

педагогіки та соціальної роботи» (державний реєстраційний номер 

0110U000752). Тему затверджено Вченою радою  ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» (протокол № 8 від 

01.03.2020 р.). 
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Об’єкт дослідження – процес формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів.  

Предмет дослідження – педагогічна технологія формування 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у процесі 

соціально-педагогічної комунікації. 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні, розробці та 

експериментальній перевірці педагогічної технології формування 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у процесі 

соціально-педагогічної комунікації. 

Відповідно до мети та предмета дослідження визначено такі завдання:  

1. На основі аналізу соціально-педагогічної літератури виявити ступінь 

розробленості проблеми формування інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів. 

2. Розкрити зміст, сутність і структуру інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів у контексті їхньої кіберсоціалізації. 

3. Визначити критерії й показники та діагностувати вихідний рівень 

сформованості інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів. 

4. Обґрунтувати та розробити педагогічну технологію формування 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у процесі 

соціально-педагогічної комунікації. 

5. Експериментально перевірити та оцінити ефективність розробленої 

педагогічної технології формування інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів у процесі соціально-педагогічної комунікації. 

З метою розв’язання завдань дисертаційної роботи використано 

наступні методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, систематизація та 

узагальнення соціально-педагогічної літератури, нормативно-правових 

документів для з’ясування стану розробленості проблеми формування 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у ппроцесі 

соціально-педагогічної комунікації, уточнення понятійно-категоріального 

апарату дослідження, розробки концепції дослідження; узагальнення сучасних 
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трендів та виокремлення проблемного поля дослідження задля обґрунтування 

педагогічної технології формування інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів у процесі соціально-педагогічної комунікації; теоретичне 

моделювання з метою розробки змісту та структури авторської педагогічної 

технології, визначення її основних блоків, етапів упровадження, особливостей 

функціонування та подальшого розвитку; емпіричні: письмові опитування, 

усні інтерв’ю, бесіди, спостереження за діяльністю школярів, опитування 

вчителів і батьків учнів; педагогічний моніторинг на кожному з етапів 

експериментальної роботи для відстеження динаміки рівня сформованості 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів; педагогічний 

експеримент для з’ясування ефективності розробленої педагогічної технології 

формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів; 

методи математичної статистики ( 2  критерій Пірсона, t-критерій 

Стьюдента) для оцінки статистичної значущості результатів 

експериментальної роботи. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 

уперше науково обґрунтовано, розроблено та експериментально 

перевірено педагогічну технологію формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів у процесі соціально-педагогічної 

комунікації у вигляді чотирьох взаємопов’язаних блоків: цільового, теоретико-

методологічного, організаційно-змістового та діагностико-результативного, 

визначено етапи впровадження педагогічної технології в роботу ЗЗСО: 

орієнтаційно-мотиваційний, діяльнісний, оцінно-рефлексивний, у межах 

зазначених етапів подано відповідні форми, методи та засоби реалізації 

авторської педагогічної технології в процесі соціально-педагогічної 

комунікації, у т. ч. в умовах соціального дистанціювання; 

уточнено понятійно-категоріальний апарат, зокрема: дефініції 

«інформаційно-цифрова компетентність молодшого школяра», «педагогічна 

технологія формування інформаційно-цифрової компетентності молодших 

школярів у процесі соціально-педагогічної комунікації», «цифрове освітнє 
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середовище», «цифрове дитинство», «кіберсоціалізація»; структуру 

інформаційно-цифрової компетентності молодшого школяра (інформаційно-

знаннєвий, цифровий, мотиваційно-етичний компоненти); критерії 

(когнітивний, технологічний та аксіологічний) і показники сформованості 

зазначеної компетентності відповідно до високого, достатнього та низького 

рівнів; 

набули подальшого розвитку форми, методи та засоби формування 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у процесі 

соціально-педагогічної комунікації. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

їхній достатній готовності до впровадження в процес соціально-педагогічної 

комунікації в закладах загальної середньої освіти. Розкрито зміст педагогічної 

технології, що реалізується у двох напрямках: організація роботи з батьками 

(форми роботи: тренінги «Дитина в цифровому світі», «Як захистити дитину 

від злочинів в інтернеті», майстер-клас «Використання цифрових ресурсів для 

якісного життя», батьківські збори, індивідуальні консультації, бесіди) та 

організація роботи з молодшими школярами (форми роботи: класні години у 

формі лекції, бесіди або диспуту та включати елементи вікторин, конкурсів, 

ігор тощо, групи продовженого дня (секції, клуби, творчі об’єднання), гурток 

«Основи конструювання роботів», майстер-клас зі створення власних 

зображень у вигляді малюнків та творчого опрацювання готових зображень, 

бесіди, масові заходи школи (тематичні вечори, дні й тижні), груповий проєкт 

«Як цифрові гаджети допомагають нам бути здоровими»).  

Обґрунтовано методи: традиційні (формування свідомості, організації 

діяльності, стимулювання діяльності, самовиховання) та специфічні (метод 

проєктів, «перевернутий клас»,  позаурочна дослідницька взаємодія,  

позаурочна проблемна взаємодія). Розкрито засоби: відкриті освітні ресурси 

(сайти, блоги, соціальні мережі, YouTube), комп’ютерні та мультимедійні 

засоби (відео та аудіообладнання, мультимедійна дошка, стілус, проектор), 

програмні засоби (прикладне та системне ПЗ), мобільні пристрої (смартфони, 
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планшети, електронні книги), діагностичні психолого-педагогічні методики, 

навчально-методичні матеріали. 

Результати дослідження можуть бути використані педагогічними 

працівниками в закладах загальної середньої освіти, зокрема для розробки 

освітніх програм, плануванні соціально-педагогічної роботи та ін., 

викладачами університетів у процесі професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи, у т. ч. при розробці освітньо-професійних 

програм, робочих навчальних програм, навчально-методичних посібників, 

електронних навчальних курсів і рекомендацій для студентів, аспірантами та 

студентами для підвищення їхнього професійного рівня й результативності 

університетської підготовки, а також у системі післядипломної педагогічної 

освіти. 

Експериментальні матеріали впроваджено в освітній процес 

Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей № 6 імені 

Н. Яремчука» Тернопільської міської ради (м. Тернопіль), Приватного закладу 

загальної  середньої освіти І – ІІІ ступенів «Лінгвістична гімназія» (м. Київ),  

Гімназії № 8 імені Панаса Мирного Полтавської обласної ради (м. Полтава), 

Кловського ліцею № 77 (м. Київ).  

Апробація результатів дослідження відбулася шляхом обговорення на 

наукових, науково-теоретичних і науково-практичних конференціях різного 

рівня, зокрема Міжнародних: «Освітологія – 2022. Якість університетської 

освіти: міждисциплінарний дискурс» (Київ, 2022), «Людина та соціум: сучасні 

проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)» (Львів, 2021), 

«Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи» (Старобільськ, 2021), 

«Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних 

викликів: теорія і практика» (Харків, 2021), «Наукова дискусія: питання 

педагогіки та психології» (Київ, 2020); Всеукраїнських: «Педагогіка 

сучасності: виклики та перспективи цифрової доби» (Переяслав, 2022), 

«Інформаційні технології – 2022» (Київ, 2022), «Актуальні проблеми 

педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» (Запоріжжя, 2021), 
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«Інформаційні технології – 2020» (Київ, 2020). 

Результати та висновки виконаної роботи обговорено й позитивно 

оцінено на засіданнях кафедри соціальної педагогіки Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка (упродовж 2018 – 

2022 рр.). 

Публікації. Зміст і результати дослідження відображено в 13 наукових 

працях автора, з них: 4 – у наукових фахових виданнях України, 1 – у 

зарубіжному виданні, 8 – у збірниках матеріалів науково-практичних 

конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел 

(338 найменувань, із них 39 іноземною мовою), 13 додатків на 38 сторінках. 

Робота містить 15 таблиць, 14 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 295 

сторінок, із них основного тексту – 201 сторінка. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 

 1.1. Формування інформаційно-цифрової компетентності молодших 

школярів як сучасна соціально-педагогічна проблема 

 

 Тема нашого дослідження має складний багатоаспектний характер, 

оскільки включає знання з різних галузей сучасних гуманітарних наук. 

Активне впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в усі сфери 

життєдіяльності суспільства, нерівномірний доступ до цифрових технологій 

через неоднакове засвоєння комп’ютерних навичок у соціальних і вікових 

групах актуалізують питання, що пов’язані з адаптивними процесами стратегії 

і тактики модернізації життя суспільства в інформаційно-комп’ютерній сфері. 

 До теперішнього часу склався значний фонд філософських, 

соціологічних, педагогічних і психологічних знань, що охоплює проблемне 

поле інформатизації та цифровізації суспільства. 

 Наше дослідження має конкретний теоретико-прикладний, 

експериментальний характер і спрямоване на розробку наукових шляхів 

формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів.  

 У зв’язку з цим вибірковий аспектний характер вивчення ступеня 

розробленості дослідницької теми буде сконцентровано на трьох напрямах 

аналізу наукової літератури. 

 Перший напрям аналізу наукової літератури ми пов’язуємо з 

кіберсоціалізацією, роллю і місцем інформаційно-цифрових технологій у 

житті і навчанні сучасного учня початкової школи, з питаннями формування у 

нього інформаційно-цифрової компетентності. 

 Другий напрям буде представлено психологічними аспектами 

життєдіяльності молодшого школяра в інтернеті, впливом цифровізації 
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соціальної практики на розвиток його особистості. 

 Третій напрям присвячується проблемі безпечної поведінки дітей в 

інтернеті, зокрема, ризиком в онлайн середовищі та кіберзалежності. При 

цьому ми виходимо з положення, що ці напрями тісно перетинаються, 

змістовно взаємопов’язані, їх розподіл на три групи має певною мірою 

умовний характер. 

Зазначимо, що концептуальні засади та тренди розвитку соціальної 

педагогіки та соціальної роботи, на які ми спираємося в дослідженні, наведено 

в працях С. Харченка [268 – 272], І. Звєрєвої [74], О. Безпалько [10], А. 

Капської [96], Л. Міщик [131], О. Караман [271], С. Коношенка [108], 

С. Омельченко [146; 330], Л. Петришин [157], Ж. Петрочко [158], 

А. Рижанової [191; 192], С. Савченка [203], В. Степаненко [243], І. Трубавіної 

[261; 262], Н. Чернухи [283; 284], Я. Юрків [295; 296] та ін.   

Окремі питання соціальної адаптації, соціалізації особистості, 

соціального виховання молодших школярів висвітлено в роботах 

Т. Грибоєдової [49], Ю. Богінської [17], Л. Варяниці [28],  О. Малахової [126], 

О. Бурим [24], О. Василенко [29],  Р. Калько [95], Н. Коношенко [107], С. 

Андрійчук [5] та ін. У контексті проблематики нашого дослідження певний 

інтерес мають роботи з формування комунікативних якостей молодших 

школярів (О. Губа [54]), соціалізації молодших школярів в сучасному 

інформаційному просторі (А. Тадаєва [248; 249]) та ін. 

 Переходимо до характеристики першого напряму аналізу наукової 

літератури. Наукові завдання, що розв’язуються в нашому дослідженні, 

мають доволі вузький прикладний характер. При цьому вони безпосередньо 

корелюють із глобальним трендом світового розвитку, що визначається 

сучасним терміном «цифровізація», під яким розуміється впровадження 

цифрових технологій в різні сфери життя.  

Аналіз просування цифрових технологій в світовому співтоваристві 

демонструє зростання таких технологій у геометричній прогресії. Вони вже 

присутні в кожному сучасному будинку, установі, лікарні, школі. Оскільки 
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наше дослідження пов’язане з поняттям «інформаційно-цифрова 

компетентність», буде доцільним чітко визначитися у співвідношенні 

категорій «інформатизація» та «цифровізація». 

 У науковій літературі «інформатизація» розуміється як організований 

соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних 

умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, 

організацій на основі формування і використання інформаційних ресурсів. 

Фактично це інструмент у вигляді програм, платформ, комп’ютерної техніки. 

Цифровізація – це впровадження цифрових технологій в різні сфери життя, 

зокрема, в освіту [265, с. 33]. Відповідно до тренду суспільного розвитку, на 

думку К. Борисової, «на передній план виходить гібридне навчання – сучасна 

освітня технологія, основу якої становить концепція об’єднання технологій 

класно-урочної системи і технологій електронного навчання, що базується на 

нових дидактичних можливостях, що надаються штучним інтелектом і 

сучасними інформаційними навчальними засобами» [265, с. 34]. По суті, 

авторка говорить про те, що цифрова платформа стрімко поширюється в 

освітньому просторі, це тягне за собою зміну сутності навчально-виховного 

процесу, посилення ролі позаурочної діяльності і, передусім, соціально-

педагогічної. 

 У зв’язку з цим зазначаємо, що в науковій літературі з’явилося і активно 

використовується категорія «цифрове освітнє середовище» як відкрита 

сукупність інформаційних систем, призначених для забезпечення різних 

завдань освітнього процесу. Якщо єдиної точки зору на це поняття в літературі 

немає, то її зміст в контексті загальноосвітньої школи особливих розбіжностей 

не викликає і включає до себе наступне: 

 1. Цифровий контент, представлений сукупністю цифрових освітніх 

ресурсів (онлайн-курси, цифрові бібліотеки, бази даних навчального 

призначення, інформаційно-довідкові системи) і цифрових результатів як 

результатів навчальної, наукової освітньої та професійної діяльності в 

цифровому форматі [44]. 
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 2. Цифрові технології та засоби їх реалізації (методичні, інформаційні, 

технічні та програмні засоби цифрових технологій, мобільні пристрої, 

планшети, комп’ютери, інше цифрове обладнання та їх програмне 

забезпечення) [46]. 

 3. Сукупність сучасних педагогічних технологій і методик, що 

забезпечують можливість ефективно використовувати ресурси цифрових 

технологій в освітньому процесі [259, с. 363]. 

 В. Клепіков, О. Пономарьова, І. Сатаєва виділяють в якості суб’єкта 

діяльності, що формує або реалізує освітнє середовище школи – «цифрову 

школу». Вони розглядають цифрову школу як систему навчання, засновану на 

процесі актуалізації цифрових освітніх ресурсів, що формує і реалізує 

готовність користувача до роботи з інформацією за допомогою використання 

сучасних інформаційно-цифрових технологій. Автори розробили та 

запропонували модель цифрової школи, що складається з трьох компонентів: 

адміністративного модуля – основного навчального модуля, додаткового 

навчального модуля і техніко-технологічного модуля [103, с. 74]. Залишаючи 

поза аналізом всю модель цифрової школи, звернемо увагу лише на один 

модуль –  додатковий освітній модуль. За задумом авторів він призначений для 

розширення взаємодії учнів із цифровими технологіями в умовах позаурочної 

діяльності, мотивуючи учнів на подальше навчання. 

 На наш погляд, реальні можливості цього модуля набагато ширше. Якщо 

проаналізувати схему моделі цифрової школи, зауважимо, що до додаткового 

модулю автори відносять: інтернет-кімнату для позаурочного доступу учнів 

до цифрових освітніх ресурсів, медіатеку цифрових ресурсів, відео студію і 

шкільне телебачення, цифрову лабораторію, студію робототехніки, тренажери 

віртуальної і доповненої реальності, ігровий центр [103, с. 75]. Для розв’язання 

завдань нашого дослідження цей модуль може виступати науково-методичним 

орієнтиром в організації процесу соціально-педагогічної комунікації в умовах 

кіберсоціалізації. 

Останнім часом в Україні реалізовано низку наукових досліджень з 
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соціалізації особистості в умовах цифрового сьогодення. Так, проблеми 

кіберсоціалізації, ролі та місця інформаційно-цифрових технологій в житті та 

навчанні сучасного учня початкової школи наведено в наступних 

дослідження. О. Кузьміна дослідила феномен кіберсоціалізації як невід′ємної 

частини процесу формування життєвої компетентності сучасної молоді [118]. 

А. Тадаєва розкрила кіберсоціалізацію як складову соціалізації дітей 

молодшого шкільного віку в умовах інформаційного суспільства [248; 249]. 

Крім того, сучасні автори розглянули соціально-педагогічні підходи до 

процесу кіберсоціалізації,  навели інформаційно-технічні, освітні та правові 

аспекти кіберсоціалізації, представили теоретичні та методологічні засади 

кіберсоціалізації як особливого виду соціалізації особистості (О. Мальцева, 

Н. Потьомкіна, О. Петряєв та ін.).  

 Ряд дослідників розглядають термін «цифрова соціалізація» молодших 

школярів в контексті «цифрового дитинства». Акцент при цьому робиться на 

використанні позаурочної соціально-педагогічної діяльності як 

універсального засобу формування цифрової компетентності молодших 

школярів. Це діяльність в умовах цифрової соціалізації продукує нові смисли 

комунікації. Учням «надається можливість артикулювати свої думки і почуття 

на мові, що найбільш комфортна, логічна. Робота у відкритому 

інформаційному просторі, у глобальних мережах вимагає здатності 

встановлювати нелінійні зв'язки між різними джерелами інформації, 

інтегрувати інформацію самостійно інтерпретувати отриманий пізнавальний 

результат» [198, с. 98 – 99]. 

 Так, учень у позаурочній діяльності здатний освоїти навички створення 

власного профілю в соціальних мережах і грамотного його використання для 

змістовної соціально активної діяльності, навички використання різних 

месенджерів і ІР-телефонії, стати активним учасником чатів і форумів. При 

соціально-педагогічному супроводі ці неминучі інновації молодшим 

школярем будуть засвоєні в пізнавальному аспекті. Орієнтиром у розвитку 

засобів стимулювання пізнавальних інтересів учнів є дослідження В. 
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Желанової та В. Теплинської [75.], А. Загородньої [79]. Учень зможе в 

соціальних мережах успішно самопрезентуватися, освоїти різні соціальні ролі, 

що, своєю чергою, сприятиме формуванню успішної громадянської 

ідентичності та активної соціальної позиції. На думку фахівців, 

«позанавчальна діяльність соціальної, громадянської спрямованості в галузі 

цифровізації та інформаційної грамотності може бути інтегрована в гуртки, 

клуби, об’єднання з освоєння комп’ютерної цифрової грамотності. Робота 

різних за формою груп, реалізація програм позаурочної діяльності 

сприятимуть отриманню молодшим школярем необхідного йому комплексу 

знань, умінь, навичок і компетенцій, які, своєю чергою, забезпечуватимуть 

безпечне, ефективне і результативне використання цифрових технологій і 

ресурсів інтернету, розвиток цифрової компетентності учнів» [3, с. 379]. 

 Автори відзначають, що саме соціально-педагогічна діяльність у цьому 

напрямі буде найбільш ефективно сприяти отриманню, по-перше, 

особистісних результатів: готовність і здатність до саморозвитку, вміння 

співвідносити свої вчинки з прийнятими етичними принципами, навички 

адекватної оцінки моральних характеристик поведінки при роботі з будь-якою 

інформацією, зокрема, і в мережі інтернет; по-друге, метапредметних 

результатів, що включають комунікативні універсальні дії, пов’язані з 

уміннями взаємодії (ділитися інформацією, відстоювати власну позицію, 

вступати в діалог, домовлятися про правила спільної діяльності, спілкування 

тощо). Отже, цифрова компетентність молодшого школяра стане основою 

його успішності в цифровому світі, а позаурочна діяльність – пропедевтикою 

розвитку соціальної активності в ситуації цифрової соціалізації» [3, с. 379]. 

 Учені (Т. Поясок [176], Д. Пріма [178], Т. Пушкарьова [183], С. Раков 

[185], О. Радзієвська [187]), констатують, що сучасна школа все більше 

перетворюється в школу цифрову, школу, що активно впроваджує і 

використовує цифрове навчання та інформаційно-комунікативні технології. 

Вони дозволяють ефективно формувати та розвивати інформаційно-цифрову 

компетентність молодшого школяра. Це наочно підтверджується появою 
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нових методів організації соціально-педагогічної комунікації в початковій 

школі. Дослідники відносять до них «наочні цифрові ресурси (анімації, 

презентації, комп’ютерні моделі), словесні (перегляд відеороликів, відео 

конференції, телемости), практичні (комп’ютерні освітні програми, 

комп’ютерні тренажери, симулятори та інтерактивні ігри). Нові методи 

починають все ширше застосовуватися завдяки таким технологіям, як 

технологія віртуальної реальності, спільні експериментальні дослідження 

педагогів та учнів, панорамних зображень, 3D моделювання, технології малих 

засобів інформатизації, робототехніки, створення мультимедійних продуктів 

та інтерактивного освітнього та дозвіллєвого контенту» [264, с. 396].  

 Ці та інші цифрові методи можуть з успіхом використовуватися в 

соціально-педагогічній роботі при проведенні позаурочних заходів (конкурсів, 

ліги сміху, екскурсій, святкових заходів), у гуртковій роботі, в дослідницькій 

та проєктній діяльності.  

 Проведені наукові дослідження і передовий педагогічний досвід, 

описаний у науковій літературі, свідчить про те, що формування 

інформаційно-цифрової компетентності в початковій школі проходить 

найбільш ефективно, якщо забезпечується системний підхід і повна інтеграція 

навчальної та позанавчальної діяльності. Йдеться про цілісну програму 

поетапного освоєння всіх компонентів інформаційно-цифрової 

компетентності в процесі предметів освітнього плану та позаурочної 

соціально-педагогічної діяльності. Реалізація такої програми, що 

запропонована О. Буліною-Соколовою, Т. Рутченко, О. Семеновим, 

О. Хохлової, має включати до себе такі розділи: 

 1. Знайомство з цифровими технологіями (використання ергономічних і 

безпечних для здоров’я прийомів роботи з цифровими пристроями.  

Організація системи файлів і папок, робота з ними). 

 2. Запис, фіксація інформації (введення інформації в комп’ютер, 

сканування зображень і текстів, збереження, розпізнавання тексту, 

використання змінних носіїв).  
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 3. Створення текстів за допомогою комп’ютера (складання тексту, 

клавіатурний лист, основні правила та інструменти створення та оформлення 

тексту, робота в простому текстовому редакторі). 

 4. Створення графічних повідомлень (малювання на графічному 

планшеті, створення діаграм). 

 5. Редагування повідомлень (редагування тексту, фото зображень, відео 

та аудіо повідомлень). 

 6. Створення нових повідомлень шляхом комбінування наявних 

(додавання на екран зображення, тексту, звуку, використання посилань із 

тексту для організації інформації, складання нового зображення з готових 

фрагментів). 

 7. Представлення та обробка даних (збір числових і аудіовізуальних 

даних, графічне представлення даних у вигляді графіків і діаграм). 

 8. Пошук інформації (пошук інформації в інтернеті, формулювання 

запиту, складання списку використаних джерел, організація пошуку за 

стандартними властивостями файлів, пошук у базах даних). 

 9. Комунікація, проєктування, управління та організація діяльності 

(передача повідомлення, участь у діалозі з використанням електронної пошти, 

чату, форуму тощо, усне повідомлення, соціальна взаємодія) [266, с. 118 – 

122]. 

 Схожі ідеї знаходимо в роботах [321; 325; 326]. 

Сучасні проблеми інформатизації початкової освіти розглядаються в 

монографії О. Федосова і Н. Ходакової [265]. Для нас вона особливо цікава 

тим, що автори поряд із теоретичними питаннями пропонують методичні 

рішення ряду практичних завдань формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів. Вони відображають передову 

педагогічну практику організації та проведення позаурочної соціально-

педагогічної роботи. Мова йдеться про три сучасні інформаційно-цифрові 

технології (технологія веб-квестів; технологія робототехніки та 

конструювання; технологія доповненої реальності). За їх допомогою як в 
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освітньому процесі, так і в позаурочній соціально-педагогічній роботі 

вирішуються завдання формування навичок роботи з мульти, медіо-

технологіями, технологіями віртуальної реальності, реалізації різних видів 

інформаційної взаємодії, процесами, явищами, що відбуваються як реально, 

так й у віртуальних середовищах. На думку авторів, реалізація проєктної 

діяльності на основі веб-квесту сприяє вирішенню низки завдань соціалізації 

молодших школярів:  

− розвиток використання комп’ютера в пошуковій діяльності; 

− активізація пізнавальної діяльності молодших школярів; 

− формування навичок роботи в команді (планування, розподіл 

функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль); 

− розвиток умінь знаходити способи вирішення проблемних ситуацій, 

визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір; 

− розвиток навичок публічних виступів (початкові вміння вести діалог, 

дискусію, вміння відстоювати точку зору, бути соціально активним). 

 У роботах Т. Панченко [150], В. Пахомова [152; 153], О. Федосової та Н. 

Ходакової [265] докладно розкрито особливості веб-квестів для початкової 

школи, їх види та характер завдань: подорожі, віртуальні переміщення по 

навчальним завданням, які пропонуються у вигляді артефактів; детектив, 

головоломка, таємнича історія як вид ігрової діяльності, що пов’язана з 

отриманням висновків на основі суперечливих фактів; оцінка як 

обґрунтування певної точки зору на запропоновану подію; наукові 

дослідження у вигляді вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі 

унікальних онлайн джерел.  

 Незважаючи на те, що пізнавальна і розвивальна діяльність у вигляді 

веб-квесту в початковій школі досить складна через низку причин, проте вона 

сьогодні є однією з найбільш цікавих форм активного застосування 

інформаційно-комп’ютерних технологій, що спираються на ігрову діяльність, 

як найбільш природну і ефективну для молодших школярів. При роботі над 

веб-квестом у дітей закладаються основи критичного мислення, діти 
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навчаються вирішувати складні завдання на основі відповідної інформації та 

аналізу обставин. У них формуються вміння самостійного прийняття рішень, 

вміння брати на себе відповідальність за їх реалізацію. Учень самостійно 

аналізує кожен свій крок, шукає причини проблем, шо виникають, а також 

знаходить шляхи виправлення помилок. Учень сам може вибрати спосіб 

діяльності, і це почуття свободи вибору допомагає досягти відчуття 

результативної діяльності [324; 335; 336]. 

 Ще однією сучасною технологією формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодшого школяра є, як стверджують автори, технологія 

робототехніки і конструювання в початковій школі.  Дослідники виділяють 

низку особливостей – це технології, які полягають в тому, що «для молодшого 

школяра конструювання і взаємодія з роботом – це, насамперед, гра. Гра 

стимулює активність учнів, викликає почуття задоволення. Завдяки наявності 

низки ігрових дій при роботі з роботами, заняття стають украй захоплюючими, 

дозволяють більш глибоко оволодіти знаннями, інформаційними вміннями та 

навичками» [142; 265]. 

 До числа перспективних засобів формування інформаційно-цифрової 

компетентності автори відносять також технологію доповненої реальності. Це 

технологія, що дозволяє поєднувати віртуальну реальність із фізичним 

оточенням, в реальному часі за допомогою комп’ютера відтворити світ 3D 

[265, с. 53]. 

 Технології доповненої реальності дозволяють забезпечити для 

педагогічного процесу максимальну кількість дидактичних і методичних 

матеріалів, цікавих для дітей молодшого шкільного віку. Ці технології можуть 

бути корисними саме при організації соціально-педагогічної комунікації, яка 

спрямована на пошукову та пізнавальну роботу дітей. Задіяння доповненої  

реальності може відбуватися як у самостійній роботі дітей, так і в спільній 

роботі з дорослими, зокрема, за участю батьків. При організації проєктної 

роботи особливе місце займає допомога дітям у найбільш повному освоєнні 

соціальних мережевих серверів і використанні їх у вирішенні практичних 
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завдань. Однак вчені відзначають, що багато в чому використання технології 

додаткової реальності в самостійній діяльності учнів поза уроком залишається 

поки обмеженим, або обумовленим активною допомогою дорослих у зв’язку з 

особливостями віку учнів і навичками самостійної інформаційно-цифрової 

діяльності, що лише формуються. 

 У контексті характеристики цифрового освітнього середовища школи 

виконано низку досліджень, присвячених проблемі вторинної інфантильності 

молодших школярів у цифровому освітньому середовищі. В. Шарапов цілком 

обґрунтовано зауважує, якщо сучасна школа в цілому готова до реалізації 

тенденції цифровізації освітнього простору в структурі предметної діяльності, 

то практично не розробленою є основа проникнення сучасних освітніх 

інформаційних технологій у виховний процес молодшого школяра, де в 

основному формуються метапредметні та особистісні результати освіти [287]. 

Сучасні школярі доволі добре орієнтуються в цифровому середовищі і 

успішно освоюють предметні знання і навчальні дії в системі інтеграції 

реального і віртуального навчання при узгодженні і контролі обох видів з боку 

педагогів. Інша ситуація, на думку вченого, складається в метапредметній та 

особистісній освіті, де реальне виховне, соціально-педагогічне середовище 

слабко представлене у віртуальному, часто основному, житті школярів і 

виконує незначну орієнтуючу та регулятивну функції. Таким чином, зазначає 

Т. Померанцева, молодші школярі все слабкіше орієнтуються в процесах 

суспільного життя, у власних соціальних ролях і функціях. Виникає тенденція 

неузгодженості предметної зрілості та метапредметної особистісної 

інфантильності, яка негативно впливає на вирішення завдань формування 

особистості, здатної до включення в суспільство за допомогою соціально 

значущої діяльності [173]. Ознаки цієї інфантильності були виявлені вченими 

в процесі дослідження учнів 1 – 4  класів: 

 1. Зацикленість на своїх переживаннях: дитині не цікавий внутрішній 

світ інших людей, що призводить до згортання діяльності школяра, його 

дезадаптації в освітньому процесі. 
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 2. Потреба у зовнішній турботі. Діти, які проводять вільний час у 

цифровому середовищі, вважають віртуальні дії своєю основною справою. 

Вони не в змозі відстежувати і жорстко дотримуватися режиму дня, в зв’язку 

з чим страждають перевтомою. Такі школярі можуть втратити функції 

саморегуляції і стати залежними від інших людей. 

 3. Прагнення до розваг також реалізується молодшими школярами у 

віртуальному середовищі. Зазвичай, вони не вміють відпочивати в реальному 

соціальному просторі. Якщо відсутня можливість знаходитись у цифровому 

середовищі, дітям складно організувати своє дозвілля. 

 4. Нездатність самостійно приймати рішення базується на демотивації 

до функціонування в реальному світі, де отримати соціально значущий успіх і 

суспільне схвалення складніше, ніж у віртуальному світі. 

 5. Екстернальний локус контролю полягає в тому, що діти вважають за 

можливе перекладати відповідальність за власне життя і вчинки на батьків і 

педагогів. Це призводить до дисбалансу оціночної діяльності дитини та 

ослабленню самоконтролю. 

 6. Нездатність планувати майбутнє, оскільки для таких дітей існує лише 

ситуація «тут і зараз». 

 7. Уявляючи себе через призму свого цифрового портрета, діти не 

можуть пізнавати себе, їх судження поверхневі, висновки схематичні, за 

образом героїв комп’ютерних ігор вони не намагаються пізнати себе, свої 

здібності та розвинути їх [27, с. 85 – 86]. 

 Безумовно, деякі з цих положень мають дискусійний характер, але в 

цілому наведені ознаки можуть стати для нас певним орієнтиром у розробці 

соціально-педагогічних технологій формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів. 

 Переходячи до аналізу другого напряму наукової літератури, ми 

констатуємо, що цифровізація суспільно-економічного життя, система освіти 

актуалізує проблему вивчення психологічних особливостей сучасних дітей. 

Психологічні аспекти життєдіяльності молодшого школяра в інтернеті, 
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вплив цифровізації соціальної практики на розвиток його особистості 

розкрито в роботах низки авторів. Для нас особливий інтерес має  дослідження 

О. Черних, яка навела соціально-педагогічний супровід формування безпечної 

поведінки підлітків в інтернеті [282]. Крім того, розглянуто соціально-

педагогічні умови формування у підлітків безпечної поведінки в інтернет-

мережі, інтернет-середовище як засіб виховання особистості молодшого 

школяра (М. Снітко, В. Дубровський, Н. Сергієнко, Д. Мєркулова та ін.). 

Сучасне покоління розглядаються психологами як покоління Зет, тобто 

покоління, яке народилося в цифровому суспільстві, що уявляє існування 

тільки з мобільним інтернетом, вміє виявляти специфічні манери «мовчазного 

покоління» за врахування певних поведінкових рис проміжку часу. Іншими 

словами, покоління Зет розглядається як проміжна ланка з ХХ у XXI століття, 

цифрове покоління, що є дітьми цифрової продукції, яке віддає перевагу 

віртуальному контактуванню. 

 С. Василенко виділяє такі основні психологічні особливості покоління 

Зет: 

− нетерплячість і зосередженість на нетривалих установках; 

− перевага за часом ігор в інтернеті, порівняно з реальними людьми 

або іграшками; 

− уміння за короткий термін зробити сайт, флеш-фільм, електронну 

презентацію, гру тощо; 

− кліповість, що характеризується вмінням коротко і барвисто 

сприймати навколишній світ через яскравий посил, втілений у вигляді  

відеокліпів або інших аналогічних варіантів. Діти цього  покоління слухають 

музику, спілкуються в чатах, займаються редагуванням фотографій, 

виконують водночас домашнє завдання; при цьому платою за багатозадачність 

є поява дефіциту уваги і гіперактивність;  

− наявність гіперактивності як результату кліпової свідомості; 

− виникнення схильності до аутизації; 

− формування інтровертного індивідуалізму [30, с. 92 – 93]. 
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 Для розуміння соціально-психологічних наслідків користування 

молодшими школярами соціальними мережами інтернету важливо уявляти, 

які зміни змісту процесу соціалізації вносить новий інформаційний простір. У 

зв’язку з цим для нас цікавою є позиція О. Бєлінської, яка виділяє три такі  

зміни (наслідки):  

• по-перше, зміна сприйняття та категоризація соціальної інформації: 

закономірне домінування при інтернет користуванні аудіовізуального каналу 

і досвіду «кліпового мислення» призводять до зниження рефлексивності, в 

результаті чого провідною складовою уявлень про навколишній світ стає 

образ; 

• другим напрямом можливої змістовної динаміки соціалізації в 

інформаційну епоху є трансформація комунікативного досвіду дитини. При 

цьому спостерігається певна суперечливість змістовній стороні норм 

мережевої комунікації. Так, норма взаємодопомоги (перевага комунікації, 

демонстрація згоди, дружелюбність і можливість підвищення користувачем 

свого мережевого статусу за рахунок подібної комунікативної поведінки) 

поєднується з проявом агресії в комунікації; 

• третім можливим вектором кіберсоціалізації молодшого школяра, 

що має змістовне значення, є динаміка сфери самосвідомості.  Розширення 

можливості рольового експериментування (наприклад, за допомогою 

комп’ютерних ігор) і збільшення кількості максимально керованих 

самопрезентацій (через створення особистих профілів сторінок в блогах і 

соціальних мережах) можуть давати користувачу як нову підставу для 

самоствердження, так і нові причини для Я-змін [13]. Схожі ідеї знаходимо в 

роботах [116; 117; 119; 127; 188]. 

 З психологічної точки зору надзвичайно важливо враховувати в 

соціально-педагогічній роботі з молодшим школярем проблему відмінностей 

в оволодінні новим цифровим середовищем і його можливостями між учнями 

та педагогами. А. Ронкі називає цей розрив «цифровим бар’єром». І такий 

бар’єр поки ще не подолано. «Цифровий бар’єр – розрив між електронними 
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громадянами», яким доступні сучасні інформаційні технології, і тими, хто 

такого доступу не має, – поки ще не подоланий, але з кожним днем 

скорочується. У найближчому майбутньому нові покоління навіть не зможуть 

уявити собі, як їх батьки обходилися без технічних пристроїв, які стали вже 

звичними. Телефонні будки, турагенства, телефонні довідники, географічні 

карти, факси будуть включатися до музейних експозицій як «релікти» 

доцифрового століття.  Зараз вже для всіх очевидно, що сучасні покоління, на 

відміну від поколінь попередніх, перервали раніше нерозривний «зв’язок 

часів». Цей розрив або, специфічна особливість, пояснює і скарги дорослих на 

те, що їхні діти не хочуть і не люблять вчитися, і наявність нових навичок і 

здібностей, які дорослі відкривають у молодому поколінні [196, с. 212]. 

 У теперішній час практично всі психологи погоджуються у визначенні 

принципових змін образу дитинства в цифрову епоху. За вірним зауваженням 

О. Бєлінської, реальність вже визначила, що у зв’язку з істотними змінами, що 

відбулися за останні десятиліття, соціокультурними умовами, які змінилися 

докорінно, суттєво змінилася і сама дитина. Ключовою ланкою соціалізації 

стає інформаційна соціалізація. Нові інформаційні технології, виступаючи 

найважливішим чинником розвитку світу, по-новому розкривають роль 

засобів масової комунікації, прирівнюючи їх до класичних традиційних 

агентів соціалізації – сім’ї та школи [13]. 

 Психологічні дослідження доводять, що технології інтернету 

опосередковують життя дитини, розширюють і доповнюють її 

життєдіяльність, не тільки онлайн, але і в реальному житті поза межами 

інтернету (офлайн) [223 – 226]. 

 Для організації процесу соціально-педагогічної комунікації важливо 

враховувати, що неминуче залучення до інформаційно-комунікативного 

середовища впливає на психічний розвиток дитини, стає, зокрема, важливим 

компонентом вікових криз розвитку. Це свідчить про виникнення нової, 

соціальної ситуації розвитку дитини, «в якій найважливішою координатою 

стають інформаційно-цифрові технології, і в першу чергу інтернет. У цьому 
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сенсі інтернет можна розглядати як психологічне знаряддя, яке присвоюється 

дитиною в процесі інтеріоризації, опосередковуючи розвиток психіки» [225]. 

 У зв’язку з цими тенденціями все більш актуальним стає всебічне 

вивчення впливу цифрових технологій на психічний і психосоціальний 

розвиток дітей. Тим більше, що в науці існують різні, часом діаметрально 

протилежні точки зору на цю проблему. Фонд наукових знань, що розкриває 

цифровізацію середовища як позитивний фактор розвитку особистості дитини, 

представлений, на наш погляд, доволі обмежено. Вважаємо цілком очевидним, 

що цифровізація дає великі можливості для розвитку людини, здійснюючи 

суттєвий вплив на психічний і психосоціальний розвиток, практично на всіх 

стадіях онтогенезу, а в дитячі періоди особливо. Аналіз наукової літератури в 

цьому напрямі [25; 26; 56; 318; 322] дозволяє в стислому вигляді 

схарактеризувати позитивний вплив цифровізації освітнього середовища: 

1. Інформатизація, комп’ютерні технології насичують розвивальне 

предметне середовище, сприяють розвитку пізнавальної активності дітей, 

створенню сприятливого емоційного фону, соціалізації особистості. 

2. Інформатизація надає колосальні можливості в пошуку потрібної 

інформації, отриманні нових знань, встановленні взаємодії зі значною еликою 

кількістю людей, зниженні почуття самотності і безпорадності, можливості  

постійного зв’язку, а за необхідності і контролю, дітей і батьків, вчителів і 

учнів, оперативну взаємодію школи з сім’єю. 

3. Завдяки інформатизації збільшується обсяг інформації, 

полегшується її пошук і отримання, встановлюються соціальні контакти, 

підтримуються соціальні зв’язки на рівні взаємодії з суспільством. 

4. Сучасні діти стають більш мобільними, вміють сприймати 

одночасно різні потоки інформації в інтерактивному та ігровому форматі. 

Використання аудіо та відеоматеріалів сприяє підвищенню ефективності 

сприйняття нової інформації, створює інтерактивний ефект. Цифрові 

технології дають можливість створювати стійку мотивацію і розвивати 

пізнавальну активність, комп’ютерні ігри можуть сприяти інтелектуальному 



48 

розвитку. 

5. Можливість візуалізації досліджуваного матеріалу дозволяє 

формувати в процесі навчання необхідні компетенції у вигляді готовності 

застосування отриманих знань у житті. Комп’ютерні навчальні технології 

уможливлюють проявлення індивідуального підходу до кожного учня, 

враховуючи його особливості. 

6. Цифрові технології актуалізують навички самостійного пошуку та 

осмислення інформації, розвивають комунікативні та соціальні навички дітей. 

7. Занурення в цифрове середовище впливає на психосоціальний 

розвиток, спілкування у віртуальному середовищі дозволяє знаходити 

однодумців і друзів. Це особливо важливо для дітей, які відчувають 

комунікативні бар’єри, для дітей з обмеженими можливостями. 

 Відзначаючи позитивну роль появи і поширення цифрових технологій, 

психологи справедливо вказують, що не можна не брати до уваги соціальні 

ризики і загрози. Причому обсяг наукової літератури в даному аспекті 

представлений у значно більшій кількості. Тому нижче ми детально  

схарактеризуємо цей аспект проблеми, включаючи причини, види інтернет-

залежності, профілактику та подолання цього негативного явища. Так само ми 

наголосимо з психологічної точки зору про ризики негативного впливу 

цифровізації на психологічний і психосоціальний розвиток дітей.   

 Значна група вчених-психологів у своїх дослідженнях, присвячених 

негативному впливу цифровізації на дітей, відзначає, що комп’ютер і 

можливість отримувати через нього інформацію перетворюється в 

самостійний вид зайнятості. За аналогією з вищенаведеним аналізом 

позитивного впливу цифровізації, ми, спираючись на вже реалізовані 

психологами дослідження [25; 26; 33; 181; 222; 259; 291; 294], виділимо 

положення, що характеризують негативний вплив інформатизації освітнього 

простору на психічний і психосоціальний розвиток молодших школярів. Ці 

положення полягають у наступному: 

1. Надмірне тяжіння до цифрових технологій у дитячому віці через 
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пластичність мозку може мати такі серйозні наслідки, як цифрова деменція або 

цифрове недоумство, що проявляються в обмеженому використанні власних 

розумових здібностей, оскільки частина дій виконується комп’ютером. 

2. Систематичний прояв кліпової свідомості, фрагментарного 

сприйняття дійсності, низький рівень рефлексії. 

3. Надмірне захоплення комп’ютерними іграми на шкоду творчим 

видам діяльності, сюжетно-рольовим іграм, пізнанням навколишнього світу у 

вигляді живого сприйняття і осмислення призводять до більш низьких 

показників розвитку уяви. 

4. Можливість вільного отримання негативної і небезпечної для 

психічного розвитку і формування особистості дитини інформації з інтернету. 

5. Комп’ютерна та інтернет-залежність, що виявляється у відсутності 

інтересу до реальної навколишньої дійсності та перевазі віртуального 

цифрового простору над реальним світом. 

6. Ризики віртуальної взаємодії з незнайомими людьми, дотримання 

стандартів асоціальної поведінки. 

 Проаналізовані фактори позитивного і негативного впливу цифровізації 

на психічний і психосоціальний розвиток дітей дозволяють нам виділити ті 

особливості психіки молодшого школяра, на які потрібно спиратися в процесі 

соціально-педагогічної комунікації в інформаційно-цифровому середовищі.  

 По-перше, з моменту як дитина пішла до школи, принципово змінюється 

соціальна ситуація її розвитку, суть якої в пізнанні навколишнього світу і 

застосування цих знань у житті. У цьому пізнанні поряд із дорослими 

(учителями, батьками) джерелом цього пізнання стає інформаційно-цифрове 

середовище. Традиційно функціонуюча система відносин «дитина-дорослий-

навколишня дійсність» часто замінюється системою «дитина-цифрові 

технології-навколишня дійсність». Реальна практика показує, що в багатьох 

випадках цифрове середовище замінює дорослого і виконує роль своєрідного 

провідника дитини до навколишнього світу [25; 26]. 

І якщо така заміна в освітньому процесі цілком логічна і відповідає 
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процесу інформатизації суспільства і освіти, то застосування учнем цифрових 

технологій у позаурочний час, у процесі взаємодії з однолітками, з дорослими 

має супроводжуватися активною реальною творчою діяльністю за 

педагогічної підтримки педагогів, що включає розвиток у дітей критичного 

мислення і критичного сприйняття інтернет-ресурсів. 

 По-друге, занурення молодших школярів у цифрове середовище 

суперечливо впливає на психосоціальний розвиток. З одного боку, 

спілкування у віртуальному середовищі, різних соціальних мережах дозволяє 

знаходити однодумців і друзів, а з іншого, існує небезпека «самотності в 

мережі». Для повноцінного формування соціальності учня необхідна емоційна 

підтримка і особиста участь дорослих у його спілкуванні з реальним світом, 

потрібна ненав’язлива допомога вибудовування соціальних відносин. 

 По-третє, виходячи з того, що психічний розвиток і формування 

особистості дитини відбувається в цифровому просторі, в яке дитина 

занурюється з моменту свого народження, живе і вчиться у світі загальної 

цифровізації, яка стрімко розвивається, всі сфери його розвитку 

(психофізична, когнітивна, емоційна, комунікативна, соціальна та інші) 

визначаються цим новим інформаційно-цифровим середовищем. 

 Звідси випливає висновок, що вся побудова процесу соціально-

педагогічної комунікації має бути організованою і спрямованою на 

педагогічно доцільну, соціально обумовлену і морально виважену діяльність 

із формування повноцінної і різнобічної особистості. 

 У прикладному контексті доволі цікавою і корисною для нас може бути 

робота Ю. Бахтової, в якій зроблена спроба відповісти на виклики сучасності 

з урахуванням результатів останніх досліджень впливу цифрових технологій 

на молодь. З психологічних позицій авторка доволі переконливо та 

обґрунтовано пояснює, що робить цифрові технології такими цікавими й 

захоплюючими для дітей; як сучасні технології змінюють дітей; в чому ризики 

і недоліки цифрового світу. Відразу ж звертає на себе увагу, що авторка 

виходить із розуміння цифрового світу не тільки як світу віртуальної 
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реальності, а й реального світу, в якому люди взаємодіють з цифровими 

пристроями [9, с. 169].  

Пояснюючи привабливість віртуального світу, авторка зазначає, що 

віртуальні світи куди яскравіше, більш насичені за змістом, ніж реальне 

оточення. При цьому в багатьох сервісах дитина може адаптувати свого 

персонажа і простір на власний розсуд. Ю. Бахтова наводить цікаві дані про 

те, що до 2015 року в інтернет-просторі було створено понад 158 віртуальних 

світів, призначених для дітей. За опитуваннями, проведеними у 

Великобританії, 46 % дітей від 6 до 9 років (тобто молодші школярі) проводять 

свій онлайн час, граючи у віртуальних світах [9, с.170]. 

 Другий важливий момент привабливості віртуального світу, як вважає 

Ю. Бахтова, полягає в тому, що встановлення зв’язків з однолітками і друзями 

є одним із найбільш фундаментальних аспектів дитинства, де соціальні мережі 

виступають потужним ресурсом для соціалізації. Вони значно розширюють 

список контактів, як в територіальному плані (є можливість спілкування з 

людиною, в якій би точці світу вона не знаходилася), так і в психологічному 

(знімаються бар’єри сором’язливості, невпевненості в собі, зменшується страх 

знайомства). При цьому в інтернеті в зоні особистого простору залишаються 

лише друзі. Знайомі поступаються місцем «віртуальному, незнайомому 

другу», а сім’я (батьки) і професійна допомога залишаються «за кадром». 

Третій елемент привабливості віртуального світу пояснюється простим 

наслідуванням дорослим, оскільки кількість батьків, які проводять час в 

цифровому світі, також стрімко зростає. Дитина сприймає таку модель 

поведінки єдино правильною і природною. 

 Останнє положення, що визначає психологічну привабливість, полягає 

в тому, що в барвистому віртуальному світі результат у досягненнях (в іграх) 

досягається легше і швидше, а програш стає не таким страшним, оскільки 

завжди є можливість перезавантажити гру і розпочати знову [9, с. 170]. 

Виходячи з такого аналізу, ми можемо зробити висновок, що одним із завдань 

педагогів повинна бути швидше за все спроба змістовної екстраполяції цих 
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положень в оффлайн середовище.  

 Подальший науковий аналіз психологічної літератури показує, що 

набагато менша увага вчених приділяється діяльності батьків, пов’язаної із 

взаємодією дитини та комп’ютера. При цьому, у дослідженнях декларується 

вагома роль сім’ї щодо запобігання комп’ютерної залежності, попередження 

знайомства дитини з негативним контентом, забезпечення самоконтролю при 

роботі школяра на комп’ютері [43; 69; 155; 168]. Незважаючи на деяку 

обмеженість літератури в цьому напрямі, можна виділити ряд робіт, що 

розкривають даний аспект і пропонують відповідні рекомендації для батьків 

[223 – 226; 122]. 

 Отже, дослідники виділяють дві групи дій батьків у плані організації 

взаємодії дітей із персональним комп’ютером в мережі інтернет: ті, що 

дозволяють, і ті, що обмежують. 

 Стратегії, що дозволяють, включають три напрями. Перший передбачає 

активну участь у процесі використання дитиною комп’ютера та інтернету. 

Батьки безпосередньо беруть участь у завантаженні медіа-додатків, у спільних 

іграх, додаються в друзі або в передплатники в соціальних мережах та в інших 

комунікативних сервісах; вони разом створюють і заповнюють блоги, 

розробляють сайти, вивчають нові цікаві сервіси та додатки тощо.  

 Другий напрям стосується організації безпечної роботи дитини на 

комп’ютері і в мережі інтернет, включає до себе інформування дитини 

батьками про безпечну роботу на комп’ютері і в мережі, про основні ризики, з 

якими дитина може зіштовхнутися. Сюди відносять: бесіди про те, для чого 

створюються різноманітні види передбачуваних в інтернеті сервісів, як 

адекватно і за якими критеріями їх можна оцінити, як попереджати проблеми 

ризиків (комунікаційні, електронні, контентні, технічні), як запобігти вплив 

комп’ютера на психічне (ігрова та інтернет-залежність) і фізичне здоров’я 

(зорове напруження, статичне напруження та інше), який приблизний 

алгоритм дій при виникненні цих проблем, які є норми онлайн-етикету 

(ввічливість, дружелюбність, повага).  
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 Третій напрям включає моніторинг використання дитиною комп’ютера 

та інтернету. Це постійна перевірка батьками сайтів, які відвідує дитина, її 

контактів, повідомлень, контроль за часом проведення за комп’ютером. Сюди 

ж відносять застосування сучасних навігаційних сервісів спостереження за 

дітьми [122, с. 33]. 

 Друга базова група стратегій – ті, що обмежують, включає два напрями: 

перший напрям передбачає застосування правил і обмежень щодо 

використання комп’ютера, інтернету, які можуть стосуватися обмеження часу 

або тривалості використання комп’ютерних технологій, виду 

використовуваних гаджетів, місця використання технічних засобів, зміст 

діяльності, умов, які потрібно виконати, перш, ніж отримати доступ до 

комп’ютера. Другий напрям також стосується обмеження використання 

комп’ютера дитиною, але за допомогою технічних засобів. Для цього батьками 

використовуються спеціальні програми, що блокують або фільтрують 

негативний контент, виконують відстеження щодо відвідування дитиною 

сайтів, обмежують час використання комп’ютера та інтернету [122, с. 33]. 

 У цих роботах також пропонується алгоритм дій батьків для вирішення 

тих чи інших проблемних ситуацій, пов’язаних із використанням дітьми 

інтернету [292, с. 80 – 85]. Цей матеріал може бути дуже корисним 

методичним інструментарієм для педагогів для більш активного залучення 

батьків до роботи з формування у молодших школярів інформаційно-цифрової 

компетентності. 

 Завершуючи аналіз наукової літератури щодо психологічного змісту 

процесу кіберсоціалізації, зазначимо, що в різних жанрах наукових джерел 

широко використовуються поняття «цифрового розриву» між поколіннями. У 

проведених дослідженнях [57; 76; 223; 225] доведено, що «цифровий розрив» 

в першу чергу виражається не в «відставанні» батьків, а у відсутності 

«випередження» ними своїх дітей. Дитина відчуває себе рівною батькам, або 

вважає, що перевершує  батьків в оволодінні інтернетом, зокрема, вважає, що 

батьки не можуть нічому її навчити або є некомпетентними. 
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 Дослідження, проведене Г. Солдатовою і О. Рассказовою, переконливо 

показує, як частота користування батьками інтернету, так і цифрова 

компетентність залежать не тільки від їх покоління, але і від покоління їхніх 

дітей. Діти молодшого шкільного віку «стимулюють» батьків до освоєння 

інтернету, причому стосовно молодших батьків цей ефект проявляється в 

частоті користуванні, а щодо старших батьків – у самостійності освоєння 

інтернету і більшої цифрової компетентності [224, с. 92]. 

 Третім напрямом аналізу наукової літератури з теми дослідження 

виступає проблема безпечної поведінки дітей в інтернеті. Ця проблема 

інтегрує в собі наукові праці, пов’язані з процесом соціальної дезадаптації 

молодшого школяра, незадоволеністю собою, оточенням, депресією, 

застосуванням психоактивних речовин, труднощами в спілкуванні з батьками, 

різними видами кібераддикції.  

Орієнтиром в наших наукових пошуках виступають дослідження щодо 

ризикованої поведінки дітей у сфері інтернет-спілкування 

(Р. Малиношевський, А. Данілова, В. Малєєв, В. Артемов), ризиків та 

небезпеки мережі інтернет в контексті проблеми інформаційної захищеності 

дітей (Л. Данильчук, О. Поліщук), інтернет-залежності та її впливом на стрес 

та ризикову поведінку підлітків, виховання сучасної молоді (Р. Гуревич, 

Л. Дідик, В. Корнієнко та ін.). Крім того, Н. Атаманчук розглянула інтернет-

залежність в контексті механізмів психологічного захисту дітей, Я. Хміль 

проаналізувала поняття «інтернет-залежність» у соціо-гуманітарних науках, 

Я. Шугайло, Н. Потьомкіна розкрили  проблему профілактики інтернет-

залежності серед дітей.  

Усі ці проблеми безпосередньо пов’язані з формуванням інформаційно-

цифрової компетентності молодших школярів, бо багато в чому від їх 

розв’язання залежить успішність процесу кіберсоціалізації. Зазвичай, у 

літературі поняття «загрози в інтернеті» розглядається як міра запобігання 

шкоди людині внаслідок використання інтернету.  

 Глибоке теоретичне вивчення проблеми безпечної поведінки дітей у 



55 

мережі інтернет проведено А. Каптеревим в монографії «Формування 

інформаційно-мережевої компетентності школярів: системно-діяльнісний 

підхід». Ми виділяємо ряд положень концептуального характеру, які 

стосуються інтернет-адикції молодших школярів. У автора вони формуються 

таким чином: 

1. Мережева залежність – це пристрасть до занять, пов’язаних із 

використанням комп’ютера, що призводить до різкого скорочення всіх інших 

видів діяльності, обмеження спілкування з іншими людьми. Мережева 

залежність є найбільш частою в дитячому та підлітковому віці, незалежно від 

статі. Найбільш вираженим є несприятливий вплив комп’ютерної залежності 

на соціальні якості молодшого школяра, такі, як дружелюбність, бажання 

спілкуватися, почуття співчуття. 

2. При вираженій комп’ютерній залежності спостерігається деградація 

соціальних зв’язків особистості і так звана соціальна дезадаптація дитини. На 

тлі соціальної дезадаптації і поглиблення в світ віртуальної реальності 

з’являється незрозуміла агресивність і різні види антисоціальної поведінки. 

3. Підпорядкування «всесвітній павутині» і відеоіграм, у молодших 

школярів можна віднести до проблем сучасної сім’ї, тому що саме батьки та 

інші родичі, насамперед, здатні позитивно вплинути на дитину, щоб запобігти 

мережевій залежності. 

4. Ознакою адикції (залежності) є не сама по собі кількість часу, що 

проводиться за комп’ютером, а зосередження всіх інтересів дитини навколо 

комп’ютера, відмова від інших видів діяльності. Молодші школярі свій шлях 

до залежності зазвичай починають із пристрасті до невигадливих ігор –

кібераддикції, де дитина ототожнює себе з персонажем, який будує міста і 

перемагає ворогів. 

5. Найбільш поширеними психічними ознаками комп’ютерної 

залежності є «втрата контролю» над часом, проведеним за комп’ютером, 

втрата інтересу до соціального життя і зовнішнім виглядом. Важливими 

симптомами комп’ютерної залежності є змішане почуття радості і провини під 
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час роботи за комп’ютером, а також роздратована поведінка, яка проявляється,  

якщо з певних причин тривалість роботи за комп’ютером зменшується. 

6. Основна причина для виникнення комп’ютерної залежності в 

молодшому шкільному віці криється в дитячо-батьківських стосунків в сім’ї, 

а саме у відсутності емоційної підтримки, яка в подальшому впливає на 

соціалізацію дитини. Віртуальна реальність дозволяє отримати відсутню 

любов і емоційне тепло, всі сурогати, пов’язані з дружніми стосунками, які є 

необхідними для цього віку. 

7. Профілактика комп’ютерної залежності серед молодших школярів 

повинна бути організована з урахуванням системності і безперервності 

профілактичної діяльності, спрямована на розвиток емоційно-особистісної 

сфери, розвиток навичок емоційної і поведінкової саморегуляції поведінки, 

навчання учнів ефективним моделям діяльності з комп’ютером. Вагоме 

значення для профілактики залежності має інформаційно-просвітницька 

діяльність із педагогами та батьками, яка висвітлює питання негативного 

впливу інтернету та комп’ютерних ігор на дітей, а також необхідних заходів 

щодо запобігання формуванню комп’ютерної залежності. 

8. Батькам важливо зберігати баланс між вимогливістю щодо 

регламентації часу спілкування з комп’ютером і включеністю в життя дитини. 

Зайве захоплення комп’ютером має негативні наслідки для фізичного і 

психічного здоров’я молодшого школяра, виникають зміни в емоційній, 

поведінковій, мотиваційній та когнітивній сферах [97, с. 51 – 52]. Схожі 

результати наведено в дослідженнях [189; 197; 199; 206; 207]. 

 Ці положення підкріплюються автором змістовною і методичною базою 

із застосуванням дитячих пошукових систем, дитячого браузера, а також зі 

знайомством із дитячими соціальними мережами. Ми опишемо їх у другому 

підрозділі нашої дисертації. 

 Аналіз наукових досліджень останніх років показує, що цілий ряд робіт 

присвячений саме такому аспекту проблеми, як ризики і загрози в інтернеті. 

Група вчених на чолі з С. Лівінгстоном об’єднали виділені загрози і онлайн 
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ризики в чотири групи: 

 1) ризики, пов’язані зі змістом медіа ресурсів (зміст порнографічного 

або сексуального характеру; зміст насильницького або агресивного характеру; 

неприйнятний зміст взагалі; страшний зміст; зміст зі сценами насильства та 

крові; зміст, що рекламує наркотики; рекламний зміст взагалі; зміст, що 

містить інформацію про заподіяння собі шкоди (анорексія, булімія) або 

суїцид; порнографія з насильством; зміст, який закликає до расизму; зміст, що 

викликає огиду; зміст, що принижує почуття власної гідності);  

 2) ризики, пов’язані з поведінкою (різні форми агресивної поведінки; 

булінг (найчастіше регулярні акти агресії); небажана або неприйнятна 

поведінка взагалі; несанкціоновані спроби доступу до особистих даних 

людини, порушення приватності; нанесення висловлюваннями шкоди 

репутації людини; обмін зображеннями або фотографіями; обмін особистими 

даними; сексуальна агресія або розсилка неприйнятних повідомлень 

інтимного змісту, сексизм); 

 3) ризики, пов’язані з контактами (загроза не прийнятного контакту 

взагалі; можливість не прийнятного сексуального контакту; особи, які 

видають себе за інших людей; фактичний або розпочатий неприйнятний 

контакт узагалі; особисті зустрічі після онлайн-знайомства; фактичний або 

неприйнятний контакт сексуального характеру; інші особи, які отримали 

доступ до ваших особистих даних; зміст із ідеологічними, релігійними, 

екстремістськими закликами); 

 4) інші особливі ризики (віруси, спам, рекламні вікна; недостатній рівень 

інтернет-безпеки загалом; ризики, пов’язані з пошуком надійної інформації; 

ризики, пов’язані з апаратним або програмним комп’ютерним забезпеченням; 

проведення значної кількості часу в інтернеті; азартні онлайн-ігри; 

недотримання правил онлайн-безпеки; ризики, пов’язані зі шкодою для 

здоров’я користувача; нелегальне скачування інформації) [122, с. 30 – 35]. 

 Більш системно, на наш погляд, може розглядатися класифікація 

О. Черних, яка виділяє такі групи загроз: 
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 - загрози фізичному благополуччю, пов’язані з використанням 

інтернету, до яких можна віднести такі: астенопатія, біль у спині, шиї, 

зап’ястний синдром, стенокардія, висипи на шкірі, обличчі, хронічний 

головний біль, запаморочення (виникають від тривалого користуванням 

комп’ютером); зниження концентрації уваги; порушення сну; зустріч із 

незнайомцями з мережі; педофілія; пропаганда психоактивних речовин, 

заклики до масового вживання наркотиків; зневага харчуванням; заподіяння 

шкоди собі чи іншим, суїцид тощо;  

 - загрози психічному благополуччю, пов’язані з використанням 

інтернету, до яких можна віднести: розповсюдження особистих даних в 

інтернеті, порушення конфіденційності та онлайнової недоторканності 

приватного життя; експлуатація довіри; кіберагресія, кібербулінг, 

залякування, розпалювання ненависті та нетерпимості, мова ворожнечі, 

тролінг; зміст порнографічного або сексуального характеру, сексизм, 

кібернет-повідомлення інтимного змісту; жорстокі й азартні ігри; приниження 

почуття гідності, порушення прав людини; низька якість інформації, 

інформаційне перевантаження тощо;  

 - загрози соціальному благополуччю, пов’язані з використанням 

інтернету, до яких можна віднести такі: підвищена збудженість і депресивні 

стани; перешкода для виконання домашніх справ; зменшення часу 

спілкування в реальному світі тощо;  

 - загрози матеріальному благополуччю, пов’язані з використанням 

інтернету, до яких можна віднести такі: реклама, спам, віруси, незаконні 

завантаження;  азартні онлайнові ігри; кібератаки, кібертероризм, придбання 

товару низької якості, пошкодження програмного забезпечення комп’ютера, 

інтернет-шахрайство [282, 58 – 59]. 

 Основні ризики онлайнового середовища вивчені в результаті 

дослідження Фонду розвитку інтернету та представлені в класифікації такими 

групами:  

- контентний (матеріали, що містять протизаконну, неетичну та 
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шкідливу інформацію, насильство, еротику, порнографію тощо); 

- комунікаційні (кібербулінг, незаконні контакти (наприклад, 

сексуальні домагання), знайомства в мережі й подальші зустрічі з інтернет-

знайомими в реальному житті);  

- споживчі (ризик придбання товару низької якості, підробок, 

контрафактної та фальсифікованої продукції, втрата грошових коштів); 

- технічні (загроза пошкодження програмного забезпечення 

комп’ютера, інформації, що зберігається на ньому, порушення її 

конфіденційності або розкрадання персональної інформації) [279, с. 94 – 95]. 

 Порівняння цих класифікацій показує, незважаючи на їх певні 

відмінності і збіги, вони так чи інакше охоплюють всі можливі ризики 

використання інтернету.  

 Спираючись на компетентнісний підхід в цілому і на визначення 

інформаційно-цифрової техніки зокрема, О. Чорних вводить поняття базової 

компетентності безпечної поведінки в інтернеті, розуміючи її як «втілену в 

практичну діяльність сукупність знань, умінь і цінностей, що під час 

користування інтернетом сприяють задоволенню потреб особистості й 

водночас запобігають можливості заподіяння збитків фізичному, психічному, 

соціальному благополуччю як самої людини, так й інших» [282, с. 69]. 

 При цьому авторка виділяє чотири базові компетенції безпечної 

поведінки в інтернеті: 

− повага прав людини онлайн (знання про права людини в інтернеті, 

дотримання їх та ставлення до інтернету як до інструменту надання 

можливостей);  

− електронна участь (знання про управління інтернетом, можливості 

електронної участі в житті школи, міста, країни, світу; активна участь в 

інтернеті, виконання ролей «творець», «критик»; розуміння принципів 

управління інтернетом, позитивне ставлення до можливостей електронної 

участі в житті школи, міста, країни, світу);  

− збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроями (знання 
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про негативний вплив на здоров’я та умови збереження здоров’я під час 

тривалого користування інтернетом; систематичне виконання умов для 

збереження власного здоров’я під час користування інтернетом);  

− звернення по допомогу та захист (знання необхідних дій у випадку, 

якщо став жертвою дій в інтернеті; досвід звернення за допомогою, захистом 

до різних структур під час власного користування інтернетом або друзів, 

родичів; визнання дієвості механізмів захисту прав людини, що порушені в 

інтернеті; сприйняття звернення за допомогою та захистом як умовою 

успішного користування інтернетом) [282, с. 69]. 

Ми вважаємо, що зміст цих компетенцій має бути врахований як 

складова частина при розробці нами інформаційно-цифрової компетентності 

молодшого школяра, при чому формуються ці компетенції згідно з підходом 

О. Черних у процесі соціально-педагогічного супроводу, який дослідниця 

розуміє «як вид соціально-педагогічної діяльності, спрямованої на захист, 

допомогу й підтримку дитини у формуванні компетенцій безпечної поведінки 

в інтернеті через взаємодію як із самим підлітком, так і з педагогами й 

батьками або особами, які їх замінюють» [282, с. 71]. 

Для розв’язання експериментальних завдань нашого дослідження можна 

спиратися на змістовну частину технології соціально-педагогічного 

супроводу, яку пропонує О. Черних. Ця технологія включає три компоненти, 

які відповідають її завданням, – освітній, комунікаційний, інформаційний. Ці 

компоненти, своєю чергою, реалізують функції соціально-педагогічної 

діяльності. За твердженням дослідниці, освітній компонент передбачає 

реалізацію діагностичної, попереджувально-профілактичної, коригувально-

реабілітаційної, соціально-терапевтичної функцій; комунікаційний – 

комунікативної, організаторської та охоронно-захисної; інформаційний – 

попереджувально-профілактичної та прогностичної  [282, с. 134]. 

У рамках іншого дослідження було проранжовано 10 можливих 

наслідків зловживання підлітками використання інтернету: 1) дратівливість, 

зниження тонусу за відсутності комп’ютера; 2) конфлікти з батьками, зокрема 
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у відповідь на заборону комп’ютера; 3) втрата інтересу до інших видів 

дозвілля, «живому спілкуванню з однолітками; 4) зниження успішності в 

школі; 5) відмова від виконання домашніх обов’язків; 6) порушення сну, 

погіршення самопочуття; 7) зловживання енергетиками як наслідок 

проведення часу за комп’ютером; 8) нехтування особистою гігієною; 9) 

проблеми, пов’язані з прийомом їжі (їжа за комп’ютером, забування про їжу 

тощо); 10) зайва емоційність, збудження при вигляді комп’ютера. 

Коли учням було запропоновано самим доповнити перелік зазначених 

наслідків, вони вказали: 

- формування цінностей і зразків поведінки на основі побаченої 

інформації; 

- ризик бути залученим до секти, релігійних організацій, тероризму; 

- негативний вплив на здоров’я (наприклад, зір) [7, с. 30]. 

Дослідники припускають, що шляхом мінімізації ризиків в інтернет-

просторі для учнів може стати здійснення психолого-педагогічного супроводу 

учнів та їх батьків.  

В узагальненому вигляді ця робота може полягати в наступному: 

- інформування учнів та їх батьків про ризики інтернет-простору для 

здоров’я; 

- навчання учнів прийомам саморегуляції, самовладання; 

- розвиток і відпрацювання у школярів навичок спілкування з 

однолітками і батьками (ефективна комунікація, самопрезентація, розвиток 

лідерського потенціалу, вміння працювати в команді тощо); 

- допомога в адаптації в колективі однолітків, подолання проблем 

міжособистісної взаємодії з однолітками; 

- формування в учнів позитивних якостей особистості (емпатії, довіри 

до людей); 

- інформування батьків про способи розширення можливостей дозвілля 

дітей; 

- навчання батьків ефективним способам спілкування з дитиною; 
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- підвищення професійної компетентності педагогів, зокрема, 

підвищення їх обізнаності про ризики інтернет-простору для здоров'я дітей та 

шляхів їх мінімізації; 

- забезпечення можливості педагогів співпрацювати з іншими 

фахівцями, зокрема, з психологами, психотерапевтами, лікарями, здатними 

своєчасно надавати необхідну допомогу дитині і сім'ї в цілому; 

- формування мотивації, готовності педагогів співпрацювати з 

фахівцями суміжних областей [132, с. 90 – 99]. 

Значний інтерес в теоретичному плані представляє дослідження 

M. Бадалової, присвячене взаємодії особистості з сучасним інформаційним 

середовищем. Акцент в роботі зроблено на двох аспектах проблеми. По-

перше, автор ретельно проаналізувала і виділила основні ризики сучасного 

інформаційного середовища. По-друге, представила трактування смислових 

орієнтирів інтелектуальної культури користувача комп’ютерних мереж як 

одного із способів забезпечення психологічної безпеки особистості в 

цифровому середовищі. До факторів ризику автор відносить: «анонімність і 

зниження індивідуальної відповідальності; розмивання ідентичності 

внаслідок різних моделей самопрезентації, розчинення межі приватності та 

залежність від зовнішньої оцінки; відчуження від реальності через відхід у 

сферу віртуальних почуттів; ілюзія насичення комунікативної потреби і ризик 

депресивного розладу із збільшенням кількості віртуальних контактів; 

розмивання достовірності, девальвація понять істини і норми, соціальна 

недовіра» [8, с. 7 – 8]. 

Доволі цікавим методичним джерелом інформації для нас є посібник 

«Корисний і безпечний інтернет. Правила безпечного використання інтернету 

для дітей молодшого шкільного віку», в якому з позиції соціальної педагогіки 

даються рекомендації щодо проведення комплексу різних інтерактивних 

заходів. Вони включають до себе майстер-класи та вебінари для вчителів і 

батьків, виставки, уроки корисного і безпечного інтернету. Безсумнівною 

перевагою цієї роботи є чіткий алгоритм проведення соціально-педагогічного 



63 

заходу, докладні методичні поради по кожному етапу проведення [171]. 

Досліджень методичного характеру щодо безпечної поведінки дітей 

молодшого шкільного віку в інтернеті, на жаль, набагато менше, ніж таких, які 

присвячені підліткам. Хоча в початкових класах починають з’являтися 

проблеми, які пізніше актуалізуються у підлітків. Прості, але ефективні 

способи захистити молодших школярів від небезпек інтернету пропонує 

М. Забалуєва. Вона пише: «Першим і найголовнішим способом захисту є, як 

не дивно, для деяких, невисоко технологічні продукти безпеки, а елементарні 

профілактичні бесіди. Чесна розмова на теми, що цікавлять дитину, допоможе 

захистити її краще, ніж всі додатки батьківського контролю, разом узяті. Адже 

більшість помилок в інтернеті діти роблять через незнання, або з пекучої 

цікавості дізнатися про заборону. А самоконтроль – це найкраща система 

захисту. Хоча, звичайно, все це не виключає і установку додаткових засобів 

забезпечення дитячої безпеки. До засобів захисту молодшого школяра в 

інтернеті відносяться додаткові модулі до антивірусних пакетів, а також 

дитячі браузери і різні програми-фільтри. Також необхідно надавати для дітей 

якомога більше можливостей спілкування з однолітками. Різні ігри, 

спрямовані на роботу в групах, творча, проєктна і колективна діяльність 

допоможуть школяру не випадати з реальної дійсності, не втрачати 

комунікативні навички» [77]. 

Варто зазначити, що сучасні дослідники особливу увагу приділяють 

феномену кібербулінгу. Це обумовлено його поширенням, пов’язаним із 

розвитком інтернет-технологій і збільшенням випадків інтернет-агресії. 

Даний вид агресії популярний, в основному, серед підлітків, так як особистість 

кривдника залишається анонімною, унаслідок чого підлітки, схильні до 

насильницької поведінки, активізуються. У початковій школі діти піддаються 

булінгу частіше саме з боку підлітків. Розрізняють два види булінгу: 

безпосередній, фізичний, і непрямий, який інакше називають соціальною 

агресією. Кібербулінг – це приниження за допомогою мобільних телефонів, 

інтернету, інших електронних пристроїв. 
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У соціальних мережах підліткам легше реалізувати свої агресивні 

нахили, агресію можна проявляти вільно, анонімно і часто безкарно.  

Кібербулінг відноситься фахівцями до форм психологічного насильства. 

Згідно з дослідженнями Н. Зінов’євої, Н. Михайлової найбільш частими 

жертвами різного роду психологічного насильства, як із боку дорослих, так і з 

боку однолітків, стають:  

- учні, які виховуються в умовах жорстоких відносин в сім’ї, які вороже 

сприймають світ, готові бути жертвами насильства з боку сильних, і самі 

проявляти насильство по відношенню до слабких; 

- учні, які виховуються в умовах бездоглядності, занедбаності, 

емоційного відкидання, які не отримують достатнього догляду, емоційного 

тепла і часто мають відставання в психічному розвитку, не здатні оцінити 

ступінь небезпеки та чинити опір насильству, легко сугестивні; 

- учні, які виховуються в обстановці беззаперечного підпорядкування, 

які не вміють сказати «ні», зі зруйнованою внутрішньою межею, що робить їх 

нездатними чинити опір насильству, тривожні; 

- учні з психічними або фізичними аномаліями, не здатні адекватно 

оцінити небезпечні ситуації [85, с. 116]. 

А. Зінцова в дослідженні чітко виділяє, як проявляється і як впливає 

кібербулінг на різні сфери життя учня. На соціальний бік життя молодшого 

школяра кібербулінг впливає, пригнічуючи його особистість. Сигналом такої 

пригніченості можуть бути: скритність, небажання йти на контакт з батьками 

і друзями, уникнення школи, шкільних та інших компаній, втрата 

комунікативних навичок, дезадаптація, дезінтеграція, девіантна поведінка. 

У педагогічному плані згідно А. Зінцової кібербулінг впливає на такі 

компоненти розвитку: зниження успішності школяра, небажання відвідувати 

школу, прогули, нестабільні оцінки, низька навчальна активність. Наслідки 

кібербулінгу психологічного характеру авторка вважає найбільш серйозними: 

це зниження самооцінки, втрата впевненості в собі, порушення психічного 

розвитку, психічні розлади, психо-емоційна нестабільність, постійне почуття 
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тривоги, страху, думки про суїцид [86, с. 124 – 125].  

А. Зінцова розробила і експериментально перевірила модель надання 

допомоги жертвам кібербулінгу. При її здійсненні вона рекомендує вчителям 

початкових класів, соціальним педагогам спиратися на такі принципи: 

системності, суб'єкт-суб'єктності, адаптації і витривалості, безпеки і 

надійності, комплексності, реабілітації, моніторингу [86, с. 127]. 

Крім того, авторкою запропонована доволі велика сукупність 

індивідуальних і групових методів в психотерапії. Більшість із них у 

педагогічній термінології відносять до форм і методів соціально-педагогічної 

комунікації. Виділимо лише тільки ті з них, які можуть бути використані нами 

в процесі експериментальної роботи («створення нової когнітивної 

(пізнавальної) моделі життєдіяльності; ігрова терапія, арт-терапія, 

музикотерапія; психогімнастика; казкотерапія; корекційний вплив засобами 

образотворчого мистецтва») [86, с. 128].  

Однією з прикладних, але не менш значущих і суперечливих для 

формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів 

проблем є їхня ігрова діяльність. Дослідники відзначають найважливішу роль 

гри в психічному розвитку і соціалізації дітей. Так, М. Небієв звертає увагу, 

що гра допомагає дитині моделювати навколишнє життя, сприяє засвоєнню 

знань, формуванню навичок і отримання досвіду, а також стимулює розвиток 

абстрактно-логічного мислення. Він підкреслює, що через ігровий сюжет 

дитина активно засвоює норми соціальної поведінки і взаємодії, пізнає себе, 

свої здібності, можливості і межі [138, с. 25].  

Його погляди підтримує С. Забродська, яка зазначає, що молодші 

школярі поряд з навчальною діяльністю та спілкуванням із задоволенням 

продовжують грати. І саме в грі відбувається подальший розвиток 

пізнавальної та емоційної чуттєвої сфери дитини, формування його 

особистості і становлення характеру. Дорослий, який бере участь у дитячій грі, 

стає еталоном поведінки і зразком для наслідування [78, с. 230].  

Інші дослідники стверджують, що відсутність реального ігрового 
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простору хороших іграшок і надмірність мультфільмів і комп’ютерних ігор 

порушують нормальний розвиток ігрової діяльності і формують у дітей 

залежність від телевізора і комп’ютера [211, с. 34]. 

Багато даних указують на те, що якщо комп’ютерні ігри будуть займати 

більшу частину часу молодшого школяра, то у нього почнуться серйозні 

проблеми з соціалізацією, бо коло спілкування дитини може обмежитися 

сім’єю, або взагалі зійти до самоізоляції. Отримані вченими результати 

говорять про те, що вже сьогодні практично кожен другий молодший школяр 

розділяє новий досвід кіберсоціалізації зі своїми братами і сестрами, а не з 

батьками, а кожна четверта дитина взагалі вважає за краще подорожувати по 

кіберпростору на самоті. Вчені попереджають, що така поведінка молодшого 

школяра у віртуальному світі може становити серйозну загрозу для розвитку 

їх особистості, бо цей процес діти ще не в змозі контролювати і направляти 

самостійно, а значущі дорослі передчасно знімають із себе цей обов’язок [88; 

89]. 

У зв’язку з цим просвітницька робота педагогів із батьками стає, на 

думку психологів, одним із важливих напрямків їх соціально-педагогічної 

роботи. Починати її потрібно тоді, коли дитина тільки знайомиться з 

комп’ютером, і поки ще авторитет батьків та їх вплив на дитину є значним. 

А. Фазлетдінова формулює профілактичні заходи в роботі вчителя з 

батьками: необхідно з раннього віку привчати дітей до стабільного режиму 

дня; виявляти здібності та інтереси дитини, формувати у неї різноманітні 

захоплення, щоб комп’ютерні ігри не стали її єдиним захопленням; 

домовлятися з дитиною про максимальну тривалість гри на комп’ютері, 

контролювати процес самим або використовувати спеціальні програми 

контролю часу; бути уважним до своєї дитини, більше спілкуватися, грати з 

нею, залучати її до своєї діяльності; саме спільні ігри і заняття дітей і дорослих 

є основою правильного виховання і розвитку; створювати комфортну 

обстановку довірчого спілкування в сім’ї [264, с. 74]. 

Зрозуміло, що такими рекомендаціями не обмежується вирішення 
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проблеми. Педагог може провести групові або індивідуальні консультації, де 

проаналізувати ці ситуації, обговорити аргументи і способи, які можуть 

допомогти відвернути дитину від комп’ютерної гри. 

Таким чином, здійснений аналіз літератури за проблемою дослідження 

дозволяє зробити низку висновків.  

 1. Сучасні наукові дослідження свідчать про те, що формування 

інформаційно-цифрової компетентності учнів початкової школи проходить 

найбільш ефективно, якщо забезпечується повна інтеграція навчальної та 

позанавчальної діяльності, поетапне засвоєння всіх компонентів 

інформаційно-цифрової компетентності в процесі всіх, без винятку, предметів 

навчального плану і позакласної соціально-педагогічної діяльності. 

 2. Науковці відзначають, що саме соціально-педагогічна комунікація у 

цьому напрямі буде найбільш ефективно сприяти отриманню особистісних 

результатів: готовності та здатності до саморозвитку, умінню співвідносити 

свої дії з прийнятими етичними принципами, умінню взаємодіяти, навичкам 

адекватної оцінки моральних характеристик при роботі з інформацією, 

зокрема у мережі інтернет. Соціально-педагогічна комунікація у шкільному 

інформаційному середовищі є певною пропедевтикою соціальної активності 

учнів у ситуаціях кіберсоціалізації. 

 3. Проаналізовані фактори позитивного та негативного впливу 

цифровізації на психічний та психосоціальний розвиток дітей дозволяє нам 

виділити ті особливості особистості молодшого школяра, на які варто 

спиратися в процесі соціально-педагогічної комунікації в інформаційно-

цифровому середовищі. До них ми відносимо: надмірне тяжіння до цифрових 

технологій у дитячому віці, систематичний прояв «кліпової» свідомості, 

фрагментарне сприйняття дійсності, можливість вільного отримання 

негативної та небезпечної для психічного розвитку і формування особистості 

дитини інформації з інтернету. 

 4. Найважливішим аспектом формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодшого школяра виступає проблема безпечної поведінки 
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дітей в інтернеті, яка інтегрує до себе наукові праці, пов’язані з процесом 

соціальної дезадаптації учня, незадоволеністю собою, оточенням, депресією, 

труднощами у спілкуванні. Шляхом мінімізації ризиків в інтернет-середовищі 

є здійснення психолого-педагогічного супроводу учнів та їх батьків. В 

узагальненому вигляді соціально-педагогічна комунікація в цьому напрямі 

полягає в наступному: інформування учнів та їх батьків про ризики інтернет-

простору для здоров’я, розвитку та відпрацювання у школярів навичок 

спілкування з однолітками та батьками (ефективна комунікація, 

самопрезентація, уміння працювати в команді), допомога в адаптації у 

колективі, подолання проблем міжособистісної взаємодії, навчання батьків 

ефективним способам спілкування з дитиною в умовах інтернет-середовища.   

 1.2. Інформаційно-цифрова компетентність молодших школярів у 

контексті їхньої кіберсоціалізації 

 

Інформаційно-цифрова компетентність – це складний, багаторівневий та 

багатоаспектний феномен, який на даний час вивчається в контексті різних 

галузей наукового знання. Наша мета полягає у тому, щоб виявити його 

сутнісні характеристики в соціально-педагогічному аспекті стосовно 

молодших школярів. 

Для цього нам потрібно розв’язати ряд дослідницьких завдань. Перше 

завдання полягає в тому, що потрібно визначитися та уточнити розуміння 

феномену кіберсоціаліції як найбільш загального поняття, спираючись на яке 

ми будемо досліджувати інформаційно-цифрову компетентність. 

Процес інформатизації, комп’ютерізації та інтернетизації всіх галузей 

освіти, науки, економіки характеризується тим, що все більш вагомим та 

значущим продуктом стають інформаційні та комп’ютерні бази даних, а 

провідними видами діяльності сучасної людини – процеси обробки та передачі 

інформації, створення та оновлення  комп’ютерних баз даних. 

Сучасна психолого-педагогічна наука з появою та розвитком мережі 

інтернет збагатилася новим інноваційним соціально-педагогічним 
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феноменом – процесом кіберсоціалізації людини. Цей термін введено у 

науковий обіг у 2005 році В. Плєшаковим [34; 164 – 167].   

Він визначає кіберсоціалізацію людини як локальний процес якісних 

змін структури особистості, що відбувається у результаті соціалізації людини 

у кіберпросторі віртуального соціалізуючого інтернет середовища, тобто у 

процесі використання його ресурсів і комунікацій з віртуальними агентами 

соціалізації, які людина зустрічає у глобальній мережі інтернет [34; 165].   

 Розкриваючи сутнісні характеристики процесу кіберсоціалізації, 

В. Плєшаков, виходячи зі специфіки впливу факторів кіберпростору інтернет-

середовища (як одночасно мегафакторів та мезофакторів соціалізації) на 

процес соціалізації, відзначає, що у людини виникає низка нових, фактично 

кіберонтологічних очікувань та інтересів, мотивів та цілей, потреб та 

установок, а також форм психологічної та соціальної активності, 

безпосередньо пов’язаних із кіберпростором, – новим життєвим простором 

людини. 

В. Плєшаком увів поняття кіберсоціалізації людини як сучасного 

психолого-педагогічного феномену в рамках теорії соціального виховання. 

Він справедливо розкриває соціально-педагогічний аспект комунікації у 

кіберпросторі інтернет-середовища відповідно до основних соціально-

педагогічних функцій: інформаційної, адаптивної. Виходячи з цього, виділяє 

найбільш суттєві особливості кіберсоціалізації людини:  

1) можливості спілкуватися в інтернет-середовищі у реальному часі, при 

цьому кількість комунікантів не обмежена. Це забезпечує комфортну зону 

рефлексії, а фактична відсутність безпосереднього сприйняття партнера або 

опонента, анонімність дозволяють створити особливий простір для 

спілкування та можливості для соціалізуючого впливу на особистість. 

2) у процесі кіберсоціалізації перебудовуються і сфера дозвілля, і 

інформаційна сфера, змінюються і характеристики освітнього процесу. 

Кіберсоціалізація істотно впливає на засвоєння соціальних норм, формування 

ціннісних орієнтацій, є часто системою неформальної освіти та просвіти.   
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3) активність людини у віртуальному соціалізуючому середовищі 

кіберпростору не обмежується позицією її як глядача, читача або слухача, вона 

сама може організовувати та включатися в дію, впливати на те, що 

відбувається. Суміщення ілюзорного, фантастичного світу, за умови 

функціонування його за законами реальності, роблять віртуальний світ 

незвичайно привабливим. У людини в процесі кіберсоціалізації як віртуальної 

комп’ютерної соціалізації часто через незадовільність оточуючої дійсності 

формується залежність від кіберпростор. Вона поступово поглиблюється, 

призводить до того, що людина починає віддавати перевагу саме віртуальному 

світу як найбільш привабливому для неї. Як наслідок патологічної 

поглибленості використання та застосування сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій в соціально-психологічному плані актуальними 

проблемами стає значна кількість негативних наслідків – техностреси, 

комп’ютерофобія, кіберадикція, хакерство, звуження кола інтересів, 

некомунікабельність та соціальний аутизм.  

4) застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій 

призводить до розвитку та перетворення діяльності людини практично будь-

якого віку за рахунок виникнення нових навичок, операцій, процедур та 

способів виконання дій, нових цільових і мотиваційно-смислових структур у 

віртуальному соціалізуючому середовищі. Їх ретельне вивчення дозволяє 

розкрити позитивний соціально-педагогічний потенціал феномену 

кіберсоціалізації людини та виробити превентивні стратегії квазісоціалізації 

особистості, розробити алгоритми профілактики негативних наслідків 

кіберсоціалізації [164 – 167]. 

На основі цих особливостей В. Плєшаков визнає, що кіберсоціалізація 

людини може бути розглянута як соціально-педагогічний полігон для 

багатокількісного та відносно безпечного апробування і розробки 

оптимальних моделей життєдіяльності людини, так і тих, що мають квазі 

соціалізуючий ефект. 

При цьому педагогічна наука, спираючись на створену А. Маслоу [3] 
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піраміду потреб, однозначно вважає, що користувачі мережі інтернет 

знаходять у кіберпросторі як задоволення, так і квазізадоволення власних 

потреб особистості: 

1. фізіологічні потреби: заказ їжі та напоїв дозволяє задовольнити 

голод та жагу людини, звернення до інтернет ресурсів еротичного змісту – 

потреба у сексуальному вабленні; 

2. екзистенціальні потреби: опосередкована комп’ютером і часто 

анонімна комунікація з іншими користувачами мережі інтернет задовольняє 

потребу безпеки власного існування; розповсюдженість та доступність 

комп’ютерних технологій і глобальна інтернетизація сучасного життєвого 

простору дозволяють відчувати комфортність та постійність умов 

життєдіяльності; 

3. соціальні потреби: різноманітні онлайн ігри та соціальні мережі, 

які з’явилися та стали дуже популярними за останні роки,  забезпечують 

задоволення потреби у приналежності до певних соціальних груп, 

установлення нових соціальних зв’язків та спілкування, а також організація 

спільної діяльності; 

4. потреба престижу: різні інтернет-ресурси, які дозволяють 

публікувати для всіх власну творчість та ознайомитися з творчістю інших 

користувачів інтернету, сприяють задоволенню потреби самоповаги та поваги 

з боку інших, схвалення і визнання, досягнення успіху та високої оцінки; 

5. духовні потреби: різноманітні можливості презентувати себе у 

кіберпросторі дозволяє задовольняти потреби самоактуалізації і 

самовираження в контексті реалізації потенціальних можливостей у розвитку 

власної особистості [129, с. 94 – 95].      

 Можна зазначити, що кіберпростір опосередковує різні види людської 

діяльності та здобуває завдяки цьому функцію соціалізізації.  

 Кіберсоціалізація людини (соціалізація особистості у кіберпросторі) як 

«процес якісних змін структури самосвідомості особистості та мотиваційної 

сфери індивідуума, що відбувається під впливом і в результаті використання 



72 

сучасних інформаційно-комунікаційних, цифрових і комп’ютерних 

технологій в контексті засвоєння та відтворення ним культури в рамках 

персональної життєдіяльності» [167, с. 24].  Кіберсоціалізація людини 

може мати як стихійний, так і відносно керований характер. Так, кіберпростір 

створює умови для стихійної соціалізації людини, оскільки різні його сегменти 

обумовлюють різноспрямовані обставини життєдіяльності і соціалізації 

людини [167, с. 51].  

 Відносно контрольована соціалізація відбувається на основі ідеї 

кіберпедагогіки – інноваційної галузі психолого-педагогічного знання, яке 

обґрунтовує спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну 

діяльність із кібервиховання, кібернавчання та кіберосвіти сучасної людини у 

процесі її кіберсоціалізації засобами сучасних інформаційно-комунікаційних, 

електронних, цифрових, комп’ютерних та освітніх технологій [34, с. 155]. 

 Відзначимо, що українські дослідники вважають за необхідне ввести до 

вітчизняного наукового обігу категорію «цифрової гуманістичної педагогіки», 

як науки, що демонструє конвергенцію інформаційно-комунікаційних 

технологій із гуманістично-освітніми практиками. Так, В. Биков та 

М. Лєщенко відзначають, що цифрова педагогіка у комплексі наук цифрової 

гуманітаристики є наукою про закономірності передачі та сприймання 

освітнього досвіду, що відбувається у фізичній та віртуальній діяльності на 

основі використання інформаційно-комунікаційних технологій [304]. 

 Можна зазначити, що і соціальна педагогіка, предметом якої є 

соціалізація та соціальне виховання, вписується в поняття кіберпедагогіки, 

цифрової педагогіки, оскільки також спрямована на розвиток навичок  

взаємодії та комунікації, виховання та навчання у кіберпросторі, розвитку 

соціально-педагогічних технологій кіберсоціалізації, здійснення оптимальної, 

в залежності від віку дитини, соціально-педагогічної підтримки та соціально-

педагогічного супроводу даного процесу, своєчасної адекватної допомоги 

дитині в процесі його кіберсоціалізації.    

 Успішність процесу кіберсоціалізації дитини певною мірою 
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визначається сформованістю у неї необхідного рівня інформаційно-цифрової 

компетентності, адекватної за віком, з одного боку, і розвитком інформаційних 

цифрових технологій, з іншого. 

 Логіка використання компетентнісного підходу при вирішенні наших 

дослідницьких завдань передбачає необхідність чітко позначити суттєві 

характеристики використовуваних понять, їх генезис і змістовні особливості. 

У сучасній науковій літературі використовується ряд близьких за змістом 

понять, кожне з яких по-своєму трактує процеси соціалізації в кіберпросторі. 

До них насамперед відносимо інформаційну компетентність, цифрову 

грамотність, цифрову компетентність, цифрову культуру. 

 У педагогічних джерелах найбільш часто зустрічається поняття 

«інформаційна компетентність». При цьому, як показує аналіз, існують два 

основних підходи до його визначення. Перший з них спирається тільки на 

використання технологічних комп’ютерних засобів в процесі роботи з 

інформацією. Другий підхід, трактує інформаційну компетентність як 

інтегративну якість особистості, що є результатом процесів відбору, 

засвоєння, переробки, трансформації і генерування інформації в особливий 

тип предметно-специфічних знань, що дозволяє виробляти, приймати, 

прогнозувати та реалізовувати оптимальні рішення в різних сферах діяльності 

з можливим використанням технологічних засобів [53, с. 292]. 

 До останнього часу другий підхід до визначення інформаційної 

компетентності був більш поширений, бо вчені вважали, що в сучасному світі 

існує багато процесів, де людина, тим більше учень, працює з інформацією без 

використання комп’ютерних засобів.  

 Разом із тим, сьогодні яскраво простежується тенденція, навіть в 

загальноосвітній школі, швидкого поширення комп’ютерних технологій і не 

тільки в освітньому процесі, а й у повсякденному житті учнів. Враховуючи, 

що ми розглядаємо інформаційну компетентність у контексті процесу 

кіберсоціалізації загалом, для вирішення наших дослідницьких завдань 

представляє безсумнівний інтерес структура інформаційної компетентності, 
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прийнята в більшості педагогічних робіт. 

 У педагогіці переважно виділяють такі компоненти інформаційної 

компетентності: 

 - когнітивний: аналіз, порівняння, узагальнення інформації, що 

надходить, уміння орієнтуватися в потоках різноманітної інформації, 

виявляти, відбирати та оцінювати значущу і другорядну інформацію, 

прогнозувати варіанти використання нової інформації; 

 - ціннісно-мотиваційний: характеризує ступінь мотиваційних спонукань 

людини, що впливають на її ставлення до сучасних способів отримання 

інформації, необхідності освоювати сучасні інформаційні, зокрема 

комп’ютерні, технології, необхідною мірою володіти найефективнішими 

прийомами роботи з інформацією; 

 - емоційно-вольовий: полягає в усвідомленні власного рівня 

саморегуляції особистості в режимах індивідуальної або групової роботи з 

інформацією, активної самостійної роботи учня з освоєння прийомів роботи з 

інформацією, що веде до саморозвитку, самореалізації, уміння адаптуватися 

до умов життя і діяльності в інформаційному співтоваристві; 

 - пізнавально-творчий: характеризує досвід пізнавально-дослідницької 

діяльності, ступінь знання способів, спілкування в інформаційному 

середовищі;  

 - діяльнісно-технологічний: відображає уміння класифікувати завдання 

за типами інформації з вибором певного інформаційно-технічного засобу, 

вміння працювати з інформаційними потоками. 

 Ці структурні компоненти, на думку дослідників, тісно взаємодіють між 

собою, переходять одне в одне і фактично представляють єдиний процес, що 

дозволяє бачити взаємозв'язок проблем різних рівнів в цілісній системі 

компетенції учнів [179]. 

 Узагальнюючи вищезазначене, можна вважати, що при розробці 

структури і змісту інформаційно-цифрової компетентності ми можемо за 

основу взяти такі вихідні структурні компоненти: 
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1. сукупність знань, що відображають систему сучасного 

інформаційного суспільства (інформація, інформаційні моделі, мови опису 

тощо) [203]; 

2. практичний досвід здійснення відомих способів роботи з 

інформацією, що втілюється в уміннях і навичках особистості, яка засвоїла цей 

досвід; 

3. досвід творчої, дослідницької, пізнавальної діяльності, що 

виражається в готовності вирішення нових завдань, що стоять перед 

особистістю; 

4. мотивація, потреба і інтерес до отримання знань, умінь, навичок 

роботи з інформацією. 

 Одним із понять, що зустрічається найбільш часто, є інформаційно-

комунікаційна компетентність. Вона, на думку більшості авторів, являє 

собою «сукупність взаємопов’язаних якостей особистості, що формуються на 

основі знань, умінь, навичок, способів діяльності, яка є заданою (обов’язково 

необхідною) для якісної продуктивної діяльності в сфері використання 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, і в цілому для роботи з 

інформацією. Стосовно особистості школяра інформаційно-комунікаційна 

компетентність виступає в якості однієї з ключових інструментальних 

компетенцій, що забезпечують його здатність до пошуку, обробки, 

використання основної та допоміжної навчальної інформації в освітньому 

процесі, а також здатність до різних видів і форм комунікації в навчальній і 

позанавчальної діяльності» [169, с. 9]. 

 При такому трактуванні інформаційно-комунікаційної компетентності її 

структурними компонентами визначаються: когнітивний (знання про цілі 

діяльності, про способи отримання, обробки і зберігання інформації, про 

способи конструювання нового знання, знання принципів, методів, прийомів 

роботи з інформацією, знання про способи спілкування (комунікаційної 

взаємодії); операційний (уміння і навички роботи з інформацією, технічними 

ресурсами і засобами); ціннісний (розуміння особистої і соціальної значущості 
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інформації, спілкування, комунікації). 

 На наш погляд, таке розуміння інформаційно-комунікаційної 

компетентності носить дещо обмежений, прикладний характер, оскільки 

охоплює не весь процес кіберсоціалізації, а тільки інформаційний і 

комунікативний аспекти переважно навчальної діяльності або діяльності за 

межами інформаційного цифрового середовища, наприклад, володіння 

риторикою, технікою аргументації тощо. Разом із тим, сам підхід до структури 

і компонентів інформаційної та комунікаційної компетентності може бути 

використаний при розробці змісту нашого базового поняття інформаційно-

цифрової компетентності. 

 Подальший теоретичний аналіз досліджуваної проблеми дозволив нам 

виділити ряд понять, які можна віднести до одного загального понятійного 

класу: інформаційна грамотність, інформаційна комунікаційна грамотність, 

цифрова грамотність, цифрова компетентність. При цьому зауважимо, що 

поняття інформаційно-цифрова компетентність у науково-методичній 

літературі зустрічається в контексті реалізації концепції «Нова українська 

школа» [139 – 141].  

 Коротко охарактеризуємо та порівняємо наукові поняття, що мають 

безпосереднє відношення до нашої роботи. Насамперед це поняття 

«інформаційна грамотність». Вона розглядається як «уміння формулювати 

інформаційну потребу, запитувати, шукати, відбирати, оцінювати і 

переробляти інформацію в якому б вигляді вона не була» [53; 204; 205]. 

 Більш розгорнуте поняття інформаційної грамотності представлено в 

роботі «Керівництво з інформаційної грамотності для освіти протягом усього 

життя». У цій книзі під інформаційною грамотністю розуміється наявність 

знань і умінь, необхідних для правильної ідентифікації інформації, важливої  

для виконання певного завдання або вирішення проблем; ефективного пошуку 

інформації, її організації та реорганізації; інтерпретації та аналізу знайденої і 

витягнутої інформації; оцінки точності і надійності інформації, включаючи 

дотримання етичних норм і правил користування отриманою інформацією; 
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при необхідності – передачі і представлення результатів аналізу та 

інтерпретації іншим особам; подальшого застосування інформації для 

здійснення певних дій і досягнення певних результатів [120, с. 14]. 

Ці два означення дають підстави вважати, що інформаційна грамотність 

виступає найзагальнішим поняттям, найбільш широким і більш комплексним 

конструктом, що включає до себе всі інші поняття. При цьому в літературі 

зустрічаються і протилежні точки зору, що складаються в іншій побудові 

ієрархії понять за принципом «частина – ціле» [59; 60]. На наш погляд, це може 

пояснюватися тими завданнями, які ставлять перед собою дослідники, і 

логікою їх вирішення. Для вирішення завдань нашого дослідження необхідно 

розібратися в суті вихідних понять і співвіднести їх із віковими особливостями 

молодших школярів. 

 Для цього розглянемо детально визначення цифрової грамотності. 

Виходячи з аналізу різних змістовних описів цього поняття, можемо 

виокремити його основні характеристики. Це: набір знань і умінь, які 

необхідні для безпечного та ефективного використання цифрових технологій 

і ресурсів інтернету; уміння шукати, аналізувати і споживати інформацію 

безпечно для здоров’я, уміння впоратися з ризиками цифрового середовища та 

досягати успіху в ньому; здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для пошуку, розуміння, оцінки, створення та 

передачі цифрової інформації в культурному та соціальному контекстах; 

здатність використовувати та створювати контент на основі цифрових 

технологій, включаючи пошук та обмін інформацією, відповіді на запитання, 

взаємодію з іншими людьми та комп’ютерне програмування [170, с. 86]. 

 Із цього випливає, що суб’єкт із високим рівнем цифрової грамотності 

повинен, по-перше, знати, що таке інформаційні та комунікаційні технології, 

по-друге, уміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

роботи з цифровою інформацією за 5 основними напрямками: 1) пошук; 2) 

розуміння; 3) оцінка; 4) створення; 5) передача.  

 Таким чином, інформаційна та цифрова грамотність тісно 
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переплітаються і доповнюють одна одну, складаючи єдине ціле – 

інформаційно-цифрову грамотність. Інакше кажучи, інформаційна 

грамотність вимагає цифрової грамотності для доступу до відповідних онлайн 

джерел. Водночас інформаційна грамотність надає додатковий контекст 

навичкам оцінки, що розвиваються цифровою грамотністю. 

 Процес кардинальної цифровізації суспільного та економічного життя 

на початку XXI століття викликав появу ще одного нового 

міждисциплінарного поняття, що має пряме відношення і змістовно пов’язане 

з нашими дослідницькими проблемами. Це поняття цифрової культури. На 

наш погляд, найбільш повне і змістовне визначення представлено в 

аналітичній записці відділу гуманітарної політики Національного інституту 

стратегічних досліджень «Питання розвитку цифрової культури українського 

соціуму» [161]: цифрова культура – це базова основа сучасної світової 

культури. Явище цифрової культури вказує на домінуючу форму соціалізації 

сучасного суспільства – інформаційно-віртуальну, її різноманітні творчі 

практики (кінематографічний, літературний кіберпанк, відео культура й 

цифрові інсталяції, техно та електронна музика, віртуальний музей та театр, 

Soft Art, infographic, інтерактивна візуалізація тощо) є показниками 

фундаментальних змін у пізнанні людини та її творчості. Під впливом 

цифрової культури докорінно змінюється і розуміння власної культури [161]. 

 Наукове тлумачення цифрової культури, її змістовні характеристики 

отримали розвиток вже на початку XXI століття. Для нас цікаві тим, що 

можуть бути враховані при визначенні феномена інформаційно-цифрової 

компетентності молодшого школяра. 

 Ми повністю погоджуємося з позицією Д. Галкіна про те, що «з точки 

зору методології сучасна цифрова культура повинна розглядатися через аналіз 

її основних феноменів, до яких відносяться відеоігри, персональний 

комп’ютер та його модифікації, інтернет, штучний інтелект, системне і 

прикладне програмне забезпечення, комп’ютерна графіка та системи 

віртуальної реальності, цифрові формати традиційних засобів комунікації 
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(книги, фотографії, аудіо- та відеозаписи, цифрове телебачення, технологічне 

мистецтво)» [40, с. 12]. 

 Аналогічно міркують Л. Гаврилова і Я. Топольник, аналізуючи цифрову 

культуру через призму нових артефактів, нових художніх практик, які виникли 

якраз завдяки цифровим технологіям [39].  

 Для розуміння суті цифрової культури з методологічної точки зору не 

менш значущою є її характеристика на декількох рівнях. Такі рівні наведено 

Д. Галкіним у такій сукупності:  

1. Матеріальний рівень (усе різноманіття цифрових пристроїв від 

смартфонів до суперкомп’ютерів, а також квазіматеріальні об’єкти, такі, як 

програмне забезпечення у всьому його різноманітті).  

2. Функціональний (соціальний) рівень (інститути, що визначають 

спосіб життя, повсякденний уклад, форми взаємодії і відносини, ритуали і 

традиції різних груп населення, що поділяють загальний соціокультурний 

простір, пов’язані з мовою, родом діяльності, етнічною та географічною 

приналежністю, віковими та іншими особливостями людей). 

3. Символічний рівень (понятійні системи мистецтва і науки, мова 

повсякденного спілкування, символіка духовної культури, що формується в 

логіці цифрового кодування мов програмування).  

4. Ментальний рівень (стереотипи поведінки і сприйняття, що 

розділяються з іншими, вірування і знання, ставлення до інших народів і 

культур як стійкі і відтворювані соціально-психологічні риси людини певної 

культури. Їх особливості проявляються в прийнятті або відторгненні 

технологічного імперативу, звичок роботи з цифровими пристроями). 

5. Духовний рівень (ціннісні основи цифрової культури, їх зміст, 

формування та підтримка духовних цінностей як ціннісних основ цифрової 

культури [40, с. 15]. 

 З таким підходом багато в чому співвідносяться ідеї М. Кириченка, який 

пропонує формулювання цифрової культури в широкому смислі як системи 

реальних і символічних феноменів, що базуються на цифровому кодуванні та 
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його універсальній технічній реалізації, закріплені ментально й детермінують 

віртуальні форми різних видів життєдіяльності. У вузькому смислі цифрова 

культура трактується як система цінностей, знань, компетенцій, моделей 

поведінки і комунікації, що визначають життєдіяльність людини у цифровому 

просторі [100, с. 180]. 

 Про складність і багатозначність досліджуваного феномена свідчить 

характеристика цифрової культури як системи правил поведінки людини, яких 

вона дотримується під час використання інформаційно-комунікаційних 

технологій. До таких правил як компонентів цифрової культури К. Литвинова 

відносить: 

- раціональне споживання інформації; мова йде про так звану 

«інформаційну дієту», тобто обмежене споживання інформації (свідоме 

обмеження використання інтернету, читання новин, перегляду телевізора 

тощо) 

- критичне мислення, що стосується не лише кількості, а передусім 

якості сприйнятої інформації і вміщує пошук (вибір достовірних та надійних 

інформаційних джерел), інтерпретацію (надання переваги фактам між 

думками), дослідження (глибокий аналіз інформації для формування 

висновків) та оцінку (погляд на інформаційне повідомлення з різних аспектів). 

На погляд авторки, неможливо цілком відмежуватися від неякісного контенту, 

оскільки в інформаційному просторі користувача постійно супроводжує 

реклама, чорний PR, тому критичне мислення допомагає автоматично 

відкидати хибну інформацію і виступає важливим компонентом цифрової 

культури особистості; 

- цифрову грамотність (компетентність), тобто вміння користуватися 

сучасними ІТ та програмним забезпеченням, зокрема у професійній 

діяльності, звертати увагу на ІТ новинки; 

- ІТ-волонтерство, що передбачає використання ІКТ не лише для 

власних потреб, але й для вдосконалення оточуючого світу (приклади такої 

діяльності – участь громадян у створенні краудкарт за допомогою соціального 
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мобільного додатку, у соціальних веб-проектах, використання інструментів 

електронної демократії тощо); 

- «зелене» використання інформаційних технологій, що означає 

участь у вирішенні екологічних проблем, спричинених інформаційним 

прогресом, зокрема, проблеми нераціональної утилізації електронного сміття 

[123]. 

 У даному випадку цифрова культура і цифрова грамотність 

розглядаються як синоніми і змістовно обмежуються вміннями 

використовувати сучасні ІТ-технології та програмне забезпечення. На наш 

погляд, це звужує і спрощує сучасні уявлення про розглянуті феномени.  

 Для максимально обґрунтованого і теоретичного тлумачення вихідного 

поняття ми звертаємося до основних нормативно-правових документів, які 

визначають магістральні напрями цифровізації освіти. 

Вагомість інформаційно-цифрової компетентності учнів ЗЗСО 

підкреслюється в  Законі України «Про освіту» [80], у «Державному стандарті 

початкової освіти» [62]. Крім того, підґрунтям щодо реалізації дослідження є 

також інші нормативно-правові, законодавчі документи та ініціативи («Рамка 

цифрової компетентності для громадян України» [186], «Концепція розвитку 

цифрових компетентностей» [110], «Пріоритетні напрями та завдання 

(проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року» [177], «Типова 

програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників із розвитку 

цифрової компетентності» [252], національна онлайн-платформа для розвитку 

цифрової грамотності «Дія. Цифрова Освіта» [65], «Україна 2030 – країна з 

розвинутою цифровою економікою» [263], «Концепція цифрової 

трансформації освіти і науки на період до 2026 року (проєкт) [111], «Про 

схвалення стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року [193]), 

«Цифрова адженда України – 2020» [278], «Про внесення змін до Закону 

України від 13.09.2001 «Про Національну програму інформатизації» [180], 

«Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 
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України на 2018 – 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018) [194] та ін. 

 Зазначена нормативно-правова база повною мірою враховує 

загальноєвропейські стандарти викладання та оцінювання цифрової 

компетентності. Це, насамперед, такі документи: (DigComp 2.1: The Digital 

Competence Framework for Citizens [309], European Framework for the Digital 

Competence of Educators: DigCompEdu [311], European e-Competence 

Framework [312], UNESCO ICT Competency Framework for Teachers [333], 

«Рамка цифрової компетентності для громадян, створена об’єднаним 

дослідницьким центром Єврокомісії в рамках напряму досліджень «Навчання 

та навички для цифрової епохи» [334], «Європейська / Інтернаціональна 

сертифікація комп’ютерних умінь, яка впроваджується в країнах ЄС та світу 

від початку 2000 років» [310], «Європейська сертифікація ІТ-фахівців» [307], 

«Рамка електронної компетентності», що розроблена у 2016 році для фахівців 

у сфері інформаційно-комунікаційних технологій [314]. 

 Звернення до цих документів дає нам підставу вважати, що цифрова 

культура належить до універсальних характеристик ХХІ століття, які мають 

забезпечити активну участь зростаючого покоління в житті суспільства, а 

також сприяють досягненню інших компетентностей. 

При цьому позиції зарубіжних учених стосовно структури та змісту 

поняття цифрової культури суттєво відрізняються одні від одних. 

 Так, К. Алла Мутка презентує модель цифрової компетентності, у складі 

якої науковець виділяє: 

- інструментальні вміння та знання, тобто технічні уміння роботи з 

цифровими пристроями; 

- поглиблені вміння та знання, що забезпечують ефективну взаємодію 

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

цифровій діяльності; 

- ставлення, зокрема критичне ставлення, до якості інформації, 

розуміння і прийняття міжкультурної взаємодії, відкритість до цифрової 
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творчості й навчання з використанням цифрових інструментів [301]. 

 Більш технологічно і більш інструментально, на наш погляд, визначає 

цифрову компетентність С. Скотт. Він розуміє її як здатність використовувати 

цифрові медіа й ІКТ, розуміти і критично оцінювати різні аспекти цифрових 

медіа і медіа контенту, а також уміти ефективно здійснювати комунікацію у 

різноманітних контекстах. Науковцем виокремлено такі складники: 

інформаційна і медіа грамотність (пошук, опрацювання, зберігання 

інформації, створення цифрових матеріалів); онлайн комунікації (електронна 

пошта, чати, блоги, соціальні мережі та ін.); технічний (ефективне і безпечне 

використання комп'ютера і ПЗ для вирішення різноманітних задач, та 

споживацький (вирішення повсякденних задач, які задовольняють 

різноманітні потреби) компоненти [329]. 

 Для нас найбільш прийнятним є підхід А. Феррарі, оскільки в ньому ми 

знаходимо змістовну єдність і інтеграцію інформаційного і цифрового 

контекстів шуканого поняття. Автор визначає цифрову компетентність як 

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; побудови знання ефективно, результативно, відповідно, 

критично, творчо, самостійно, гнучко, етично, рефлексивно для роботи, 

відпочинку, спільної діяльності, навчання, спілкування, задоволення 

споживчих потреб та можливостей для реалізації прав [316]. 

 Відзначимо, що і в «Концепції нової української школи» мова йде про 

інформаційно-цифрову компетентність, де її виокремлюють як одну із 

ключових, що передбачає впевнене, а водночас критичне, застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій для створення пошуку, обробки, 

обміну інформацією на роботі, у публічному просторі та приватному 

спілкуванні. Інформаційно-цифрова компетентність за стандартом НУШ 

вміщує також інформаційну й медіа-грамотність, основи програмування, 
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алгоритмічне мислення, роботу з базами даних, формування навичок безпеки 

в інтернеті та кібербезпеки, розуміння етики роботи з інформацією (авторське 

право, інтелектуальна власність тощо) [50; 139]. Провідні українські вчені-

педагоги саме в такому розумінні зазвичай використовують це поняття [144; 

145; 195; 215]. 

 Водночас, як показує теоретичний аналіз, в науці існують різні думки 

щодо структури і змісту цифрової компетентності в залежності від галузі знань 

дослідників і спрямованості на той чи інший процес і результат.  

 Так, автори проєкту «Цифрова грамотність» в структурі цифрової 

компетентності виділяють три ключові компоненти: 1) цифрове споживання, 

що передбачає використання інтернет-послуг для роботи і життя: фіксований 

інтернет, мобільний інтернет, цифрові пристрої, інтернет-ЗМІ, новини, 

соціальні мережі, телемедицина, хмарні технології; 2) цифрові компетенції – 

навички ефективного користування технологіями: пошук інформації, 

використання цифрових пристроїв, використання функціоналу цифрових 

мереж, фінансові операції, онлайн-покупки, критичне сприйняття інформації, 

виробництво мультимедійного контенту, синхронізація пристроїв; 3) цифрова 

безпека та основи безпеки в мережі: захист персональних даних, надійний 

пароль, легальний контент, культура поведінки, репутація, етика, зберігання 

інформації [91]. 

 Хоча подібна структура не може повною мірою задовольнити наші 

інтереси, через те, що в ній домінують технологічні елементи без 

інформаційно-психологічного контексту, тим не менш, вона може бути 

використана для створення авторської моделі інформаційно-цифрової 

компетентності (наприклад, у В. Горленко [48]). 

 Набагато більш ближчою до наших уявлень про психолого-педагогічну 

модель інформаційно-цифрової компетентності є модель, запропонована 

А. Шариковим, що включає чотири компоненти досліджуваного конструкту. 

Такі компоненти побудовано за принципом: «можливості – загрози»: 

1) техніко-технологічні можливості – інструментальне розширення 
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можливостей людини за рахунок освоєння цифрового середовища. Подібне 

розширення створює передумови як для зростання змістовно-комунікаційних 

можливостей людини, так і для реалізації його креативного потенціалу; 

2) змістовно-комунікативні можливості – реалізація передумов, описаних у 

попередньому пункті. Це медіатизована комунікація від міжособистісного до 

масового рівнів, а також розширення можливості створення та отримання 

нових медіатекстів від інших учасників комунікаційних процесів, їх 

сприйняття та інтерпретації; 3) техніко-технологічні загрози – безпека 

використання пристроїв і програмного забезпечення, формування знань, умінь 

і навичок роботи з інструментами, що забезпечують таку безпеку; 4) соціо-

психологічні загрози – соціально-психологічні та етичні аспекти [288, с. 91 – 

98].  

 Поєднання аспектів гуманітарного характеру з технологічними 

компонентами в даній моделі, на наш погляд, більш точно відображає 

інформаційний і цифровий контексти вихідного поняття «інформаційно- 

цифрова компетентність». 

 Італійські психологи в складі цифрової компетентності виділяють 

чотири виміри. Це: 

 1) технологічний вимір – здатність до гнучкого дослідження, зіткнення 

з проблемами і новими технологічними ситуаціями;  

 2) когнітивний вимір – вміння читати, вибирати, інтерпретувати і 

оцінювати дані та інформацію з урахуванням їх актуальності, і достовірності;  

 3) етичний вимір – здатність конструктивно взаємодіяти з іншими 

людьми за допомогою відповідального використання доступних технологій 

(усвідомлювати можливі наслідки своїх слів і дій в мережі, поважати себе та 

інших учасників онлайн-комунікації); 

 4) інтегративний вимір – розуміння потенціалу запропонованих 

технологій, які дозволяють людям обмінюватися інформацією та спільно 

створювати нові знання [112; 113; 305]. 

 Ця модель доволі цікава, ураховує всі основні компоненти моделі 
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інформаційно-цифрової компетентності. Разом з тим, ми не можемо для себе 

прийняти її як вихідну, базову. Її головний недолік – слабка, поверхнева 

інструментальність, яка не зможе нам допомогти відобразити в базовому 

понятті вікові особливості та інтелектуальний рівень молодших школярів.  

 Вагоме значення в розробці теоретичних і методичних основ цифрової 

компетентності з педагогічних позицій має розробка колективу вчених під 

керівництвом Г. Солдатової. Як показує аналіз, автори у своїх дослідженнях 

феномену цифрової компетентності виходять із того, що така компетентність 

є складником більш загального поняття «соціальна компетентність». Іншими 

словами, знання, вміння, навички, мотивація на виконання завдання, а також 

почуття відповідальності за виконання обов’язків і поставлених цілей повинні 

становити каркас цифрової компетентності «як частини соціальної 

компетентності особистості в сучасному суспільстві, а саме: як загальні 

здібності і заходи освоєння відповідної компетенції, що дозволяють успішно 

використовувати інфо-комунікаційні технології в життєдіяльності. Цифрова 

компетентність – це не лише сума загальних користувацьких і професійних 

знань і умінь, які представлені в різних моделях ІКТ-компетентності, а й 

установка на ефективну діяльність і особисте ставлення до цієї діяльності, 

заснована на почутті відповідальності» [224 – 226]. 

 Отже, в основі поняття «цифрова компетентність» згідно з 

Г. Солдатовою містяться такі компоненти: знання, уміння, мотивація, 

відповідальність і безпека.  

 Темпи проникнення інтернету в різні сфери життя людини набувають 

все більш глобальний і всеосяжний характер, у зв’язку з чим цифрова 

компетентність має прояв у різних сферах і видах діяльності практично у 

громадян всіх вікових категорій від дошкільного до пенсійного. Дослідники 

виділяють чотири сфери життєдіяльності людини, в яких повною мірою 

проявляються величезні можливості і нові ризики інтернет-простору: «це 

інформаційне (контентне) середовище (створення, пошук, відбір, критична 

оцінка контенту); сфери комунікації (створення, розвиток, підтримка 
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відносин, ідентичність, репутація, самопрезентація); сфера споживання 

(використання інтернету в споживчих цілях – замовлення, послуги, покупки 

та ін.); техносфера (володіння комп’ютером і програмним забезпеченням і, 

насамперед, технічна безпека)» [226; 227]. 

 Молодший школяр проявляє себе по-різному в кожній із цих сфер 

життєдіяльності. При цьому на зміст його цифрової компетентності 

здійснюють вплив і вік, і соціальне середовище, і освітнє середовище, і сім’я, 

і матеріально-технічні можливості, і умови. Особливо слід враховувати, що 

процес активного впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в усі 

сфери життєдіяльності супроводжується нерівномірним доступом до 

цифрових технологій в силу диференціації територій і нерівномірним їх 

освоєнням у різних соціальних і вікових груп.  

 Для максимально можливого врахування специфіки цифрової 

компетентності молодших школярів та її реалізації в різних сферах 

життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства, ми будемо спиратися 

на виділені дослідниками чотири види інформаційно-цифрової 

компетентності: «1) інформаційна та медіа компетентність – знання, вміння, 

мотивація та відповідальність, пов’язані з пошуком, розумінням, організацією, 

архівуванням цифрової інформації й її критичним осмисленням, а також 

створенням інформаційних об’єктів із використанням цифрових ресурсів 

(текстові, образотворчі, аудіо та відео); 2) комунікативна компетентність – 

знання, вміння, мотивація і відповідальність, необхідні для різних форм 

комунікації (електронна пошта, чати, блоги, форуми, соціальні мережі тощо) з 

різними цілями; 3) технічна компетентність – знання, вміння, мотивація та 

відповідальність, що дозволяють ефективно і безпечно використовувати 

технічні та програмні засоби для вирішення різних завдань, зокрема 

використання комп’ютерних мереж, хмарних сервісів тощо; 4) споживча 

компетентність – знання, вміння, мотивація і відповідальність, що дозволяють 

вирішувати за допомогою цифрових пристроїв та Інтернету різні повсякденні 

завдання, пов’язані з конкретними життєвими ситуаціями, що передбачають 
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задоволення різних потреб» [224 – 226]. 

 Виходячи із співвідношення завдань нашого дослідження з розробками, 

описаними вище, ми можемо взяти для себе як базове таке формулювання: «ми 

розуміємо під цифровою компетентністю, засновану на безперервному 

оволодінні компетенціями (системою відповідних знань, умінь, мотивації і 

відповідальності), здатність індивіда впевнено, ефективно, критично і 

безпечно вибирати і застосовувати інфо-комунікаційні технології в різних 

сферах життєдіяльності (робота з контентом, комунікація, споживання, 

техносфера), а також його готовність до такої діяльності» [224, с. 17]. 

 Разом із тим ми вважаємо за необхідне враховувати і міжнародний 

досвід дослідження цієї проблеми. Так, детальний перелік цифрових 

компетенцій, що включає 21 позицію, представлений в європейській моделі 

цифрових навичок для громадян. У цій моделі цифрова компетентність 

структурована за 5 напрямами:  

˗ інформаційна грамотність – перегляд, пошук і фільтрація даних, 

інформації та цифрового контенту; оцінка даних, інформації та цифрового 

контенту; управління даними та інформацією та цифровим контентом;  

˗ спілкування та співпраця – взаємодія за допомогою цифрових 

технологій, спільне використання цифрових технологій, участь у громадянстві 

за допомогою цифрових технологій, співпраця за допомогою цифрових 

технологій, мережевий етикет, управління цифровою ідентифікацією;  

˗ створення цифрового контенту – розробка цифрового контенту, 

авторські права та ліцензії, програмування; 

˗ безпека – захист пристроїв, захист особистих даних і 

конфіденційності, захист здоров’я і благополуччя, захист навколишнього 

середовища;  

˗ розв’язання проблем – вирішення технічних проблем, визначення та 

оцінка технологічних відповідей, творче використання цифрових технологій, 

виявлення прогалин цифрової компетентності [320]. 

 У кожному з цих напрямів ми можемо виокремити соціально-
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педагогічний контекст, оскільки кожний із цих 5 напрямів цифрової 

компетентності в тій чи іншій мірі передбачає взаємодію (спілкування, 

співпраця) учня з дорослими і, насамперед, із педагогом і батьками.  

 Для нас є надзвичайно значимим, що згідно з європейською практикою 

в рамках даної моделі виділяються базовий, проміжний, просунутий і 

вузькоспеціалізований рівні цифрової компетентності. Вони залежать від 

складності розв’язуваних учнем завдань, від його самостійності в процесі їх 

вирішення, від необхідних інтелектуальних зусиль. 

 Вузькоспеціалізовані цифрові компетенції пов’язані з вирішенням 

складних професійних завдань програмістами, розробниками, веб-

дизайнерами, аналітиками тощо; вони формуються на рівнях вищої 

професійної освіти. Цифрові компетенції базового, проміжного і просунутого 

рівнів повинні і можуть бути сформовані в загальноосвітній школі вже на рівні 

початкової освіти. 

 Наведена модель слугує для європейських держав основою, на якій вони 

розробляють і реалізують програми поетапного формування цифрової 

компетентності, що охоплюють всі щаблі основної школи. Наприклад, в 

Естонії, одній із найбільш просунутих в досліджуваному напрямі 

європейських країн, реалізується програма цифрової революції, згідно з якою 

цифрові компетенції розвиваються у всіх навчальних предметах, будучи 

природною частиною процесу навчання. Естонські педагоги здійснили свого 

роду «проєктування» європейської моделі цифрової компетентності для 

громадян на учнів основної школи, гімназії та професійної школи. Так, другий 

із 5 напрямів європейської моделі цифрової компетентності, званий в 

естонському варіанті «спілкування в цифрових середовищах», включає до себе 

такі навички, конкретизовані з урахуванням віку і потреб учнів:  

˗ спілкування за допомогою цифрових засобів;  

˗ поширення інформації та контенту – учень ділиться 

місцезнаходженням і змістом знайденої інформації з іншими, а також 

дотримується загальноприйнятої практики в галузі захисту інтелектуальної 
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власності; 

˗ громадянська активність в інтернеті – учень долучається до заходів у 

суспільному житті та долучає до них інших із використанням засобів та 

можливостей інтернету; 

˗ співпраця за підтримки цифрової технології – учень використовує 

цифрові засоби для командної роботи, а також для спільного створення 

ресурсів, цифрових матеріалів;  

˗ мережевий етикет – учень застосовує на практиці в цифровому 

спілкуванні норми поведінки і загальноприйняті звичаї, а також враховує при 

спілкуванні культурні особливості і явища соціо-етнічного різноманіття; 

˗ адміністрування цифрової ідентичності – учень формує і адмініструє 

свою цифрову ідентичність, а також відстежує свої цифрові «сліди» [133]. 

 Ми можемо зробити висновок, що не існує єдиного спільного для всіх 

змісту цифрової компетенції, вона залежить від безлічі факторів.  Абсолютно 

правим є Дагу Белшоу, який стверджує, що не існує єдиної стратегії цифрової 

поведінки, єдиної цифрової грамотності (цифрової компетентності). Всі ці 

норми варіюються в залежності від культурних обставин, від соціальних 

контекстів і навіть від віку користувача.  Дослідники виділяють низку 

елементів цифрової компетентності: культурологічний (як себе вести), 

когнітивний (як спілкуватися), конфіденційний (як ставитися), креативний (як 

створювати), критичний (як оцінювати), цивільний (як брати участь) [303]. 

Звертає на себе увагу, що ці елементи інтегрують в собі як власне цифрові, так 

і інформаційні складники, що дає нам ще одну підставу для формулювання 

вихідного поняття інформаційно-цифрової компетентності.  

 Зміст вихідного поняття, на наш погляд, має визначатися, виходячи з 

вище викладеної європейської моделі цифрової компетентності і 

запропонованих дослідниками груп цифрових компетенцій, що формуються 

один за одним в процесі життєдіяльності людини. Ці групи чітко 

сформульовані в доповіді комісії ЮНЕСКО про цифрові навички необхідних 

«для життя і роботи»: 
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1. Базові функціональні навички. Вони необхідні для отримання 

доступу до початку роботи з цифровими технологіями. До цих навичок 

відносять вміння роботи з пристроями, заходити в Інтернет, заводити аккаунт, 

знаходити інформацію або необхідний ресурс Мережі, а також дрібну 

моторику (навички друкування на клавіатурі) і жести (щоб працювати з 

сенсорними екранами).  

2. Стандартні цифрові навички. Вони необхідні для усвідомленого 

використання цифрових технологій. До них відносяться «творчі» навички, які 

обумовлюють усвідомлене існування в цифровому суспільстві і ефективне 

використання онлайн додатків і послуг, вміння оцінювати джерела і 

релевантність отриманих даних, зберігати і організовувати отриману 

інформацію, здатність захищати наявні пристрої і отриману інформацію від 

вірусів і інтернет-атак. До цих умінь відноситься і розуміння того, що в мережі 

діє авторське право, а в інтернеті діє законодавство конкретної держави.  

3. Просунуті навички. Вони необхідні для розширення і 

«перетворення» використання технології. Подібні навички відносять скоріше 

до цифрових професій: вміння програмувати, розробляти додатки, 

адмініструвати в мережі, аналізувати дані тощо. Крім таких суто технічних 

навичок виділяють також «навички ХХІ століття»: вміння працювати в 

команді, критичне мислення, творчий підхід, креативність, підприємливість 

[308]. 

 По суті мова йде про три рівні сформованості інформаційної цифрової 

компетентності – базовий, стандартний і просунутий. Що стосується 

молодших школярів, то для них, на наш погляд, обов’язковим повинен бути 

базовий рівень і окремі складники стандартного рівня. При цьому ще раз 

підкреслимо, що конкретний зміст досягнутого рівня інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів багато в чому залежить від обставин, 

викладених вище. У цілому, проведений теоретичний аналіз наукових понять, 

обумовлених процесом кіберсоціалізації учнів дозволяє нам сформулювати 

вихідне поняття нашого дослідження.  
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 Отже, під інформаційно-цифровою компетентністю молодшого 

школяра ми будемо розуміти набуту учнем на базовому рівні здатність до 

конструктивної і відповідальної соціальної взаємодії, спілкування з дорослими 

і однолітками, особистісного розвитку на основі придбання та актуалізації 

знань, умінь і навичок інформаційних і цифрових технологій, високої 

поведінкової мотивації і мережевої етики в умовах шкільного цифрового 

середовища.  

 Таке визначення виділеного поняття має великий ступінь узагальнення і 

характеризує по суті компоненти його структури. Детально вони можуть бути 

розкриті таким чином: 

1. Інформаційно-знаннєвий компонент. Він включає до себе знання, 

уміння та навички про джерела інформації, необхідні для орієнтації у 

великому обсязі інформації та про способи роботи з інформацією (пошук, 

ознайомлення, розуміння, оцінювання, присвоєння, інтерпретування, 

перетворення, передача); знання понять, пов’язаних з інформацією, вміння 

застосовувати цифрові технології у процесі навчальної діяльності та 

повсякденному житті школи. 

2. Цифровий компонент. Він передбачає базові технічні знання і 

навички, необхідні для використання комп’ютера та інших цифрових 

пристроїв; уміння знаходити та робити судження про корисність комп’ютерної 

інформації, уміння зберігати інформацію з метою її подальшого ефективного 

використання; уміння використовувати комп’ютер для розробки власних 

інформаційних продуктів, для спілкування та обміну інформацією з 

однолітками.  

3. Мотиваційно-етичний компонент. До нього входять знання 

правових та етичних аспектів онлайн-спілкування, ефективне, безпечне, 

критичне і відповідальне їх застосування в спілкуванні за допомогою 

соціальних мереж, месенджерів, електронної пошти, блогів тощо; 

усвідомлення можливих наслідків своїх слів і дій в мережі, повагу до себе та 

до інших учасників онлайн-комунікації. 
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Даний підхід щодо характеристики структури та змісту компонентів 

інформаційно-цифрової компетентності, сформульований на основі 

теоретичного аналізу наукових досліджень у цієї галузі, дає загальні уявлення 

про феномен, що розглядається. Для рішення дослідницьких завдань нашої 

експериментальної роботи він потребує більш детальної конкретизації та 

пояснення. 

З цією метою ми звертаємося до документу «Опис рамки цифрової 

компетентності для громадян України», що розроблений Міністерством 

цифрової трансформації з питань євроінтеграції [148]. Він уявляє собою 

змістовне продовження та розвиток концепції розвитку цифрових компетенцій 

громадян до 2025 року, яка була ухвалена Урядом України (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від у 2021 року). Концепція є визначенням 

концептуальної референтної моделі цифрової компетентності для громадян 

України. Автори документу виходять із того, що рамка цифрових 

компетентностей – це інструмент, створений для того, щоб покращити рівень 

цифрових компетентностей українців, допомогти у створенні державної 

політики та планування освітніх ініціатив. 

Ця Рамка сприяє спільному усвідомленню визначення ключових понять 

та складових цифрової компетентності, її дескрипторів та рівнів вправності. 

Таким чином, цю Рамку та її опис можна вважати до певної міри стандартом 

та довідником із цифрових компетентностей для громадян України, що 

окреслюють певний обсяг знань, умінь і практичних навичок [148, с. 7].  Не 

зупиняючись на детальній характеристиці цієї Рамки, оскільки вона доступна 

та інструментально описана її авторами, виділимо тільки декілька її положень, 

на які ми спираємося для розв’язання наших дослідницьких завдань. 

1) Рамка цифрової компетентності включає чотири виміри як набори 

властивостей і характеристик, що дозволяють повною мірою описати 

змістовні особливості контенту певних компетентностей, а також необхідний 

мінімум теоретичних знань, умінь і практичних навичок залежно від 

прогнозованого рівня щодо їх можливого використання: 
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Вимір 1. Сфери компетентностей. Всі компетентності умовно поділені 

на різні сфери, залежно від функціональних особливостей та рівня складності 

задач, вирішуваних користувачами. 

 Вимір 2. Назви та дескриптори компетентностей, що стосуються кожної 

сфери.  

Вимір 3. Рівні володіння, набуті громадянами за кожною 

компетентністю. 

Вимір 4. Знання, вміння, навички, застосовані до кожної компетентності. 

Усі вони становлять структуру організації Рамки цифрової 

компетентності. 

2) структура відображає як усю сукупність компонентів цієї Рамки, так 

і їх взаємовідношення за принципом «від простого – до ускладненого набору 

функцій і використовуваних сервісів», «від елементарних – до ускладнених 

операцій, виконуваних користувачами». 

3) Рамка – це динамічна структура, яка може згодом оновлюватися та 

за потреби переглядатися разом із появою нових чинників. 

4) рівні володіння цифровими компетентностями вказують на певний 

мінімально необхідний набір знань, умінь і навичок громадян, якими вони 

повинні володіти для виконання заданого набору функцій. 

5) Рамку можна використовувати для: 

- створення програм навчання, тренінгів, освітніх ресурсів, спрямованих 

на підвищення рівня володіння цифровими компетентностями; 

- погодження методології та системного збору даних щодо рівня 

володіння цифровими компетентностями окремих верств населення; 

- прийняття рішень та планування заходів щодо підвищення рівня 

цифрової компетентності громадян; 

- оцінки і самооцінки рівня володіння цифровими компетентностями, 

виявлення прогалин та підвищення рівня власної цифрової компетентності 

громадян [148, с. 7 – 19].   

Спираючись на ці положення, ми проаналізували і адаптували стосовно 
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молодших школярів ряд основних, на наш погляд, компетенцій, описаних у 

цій Рамці. 

При цьому ми виходимо з того, що кожна з виділених нами компетенцій 

має бути віднесена до одного з трьох прийнятих нами компонентів структури 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів: інформаційно-

знаннєвому, цифровому, мотиваційно-етичному. 

Виходячи з цього, розроблена нами структура інформаційно-цифрової 

компетентності може бути доповнена такими компетентностями 

проаналізованої Рамки цифрових компетентностей: 

1. Інформаційно-знаннєвий компонент: 

- на базовому рівні та з допомогою я можу визначати свої 

інформаційні потреби; 

- на базовому рівні та з допомогою я можу визначати прості способи 

захисту моїх пристроїв та цифрового контенту  

- на базовому рівні та з допомогою я можу розуміти та 

використовувати мінімальний набір функцій застосунків та прикладного 

програмного забезпечення найпростіших комп’ютерних і мобільних пристроїв 

для розв’язання елементарних завдань; 

- на базовому рівні та з допомогою я можу визначати прості способи 

використання інтернету для вирішення елементарних завдань із пошуку 

інформації; 

- на базовому рівні та з допомогою я можу виявити достовірність та 

надійність загальних джерел даних, інформації та їх цифрового вмісту. 

2. Цифровий компонент: 

- на базовому рівні та з допомогою я можу ідентифікувати та 

використовувати найпростіші та найпоширеніші комп’ютерні та мобільні 

пристрої для розв’язання елементарних завдань; 

- на базовому рівні та з допомогою я можу ідентифікувати та 

використовувати мінімальний набір функцій системного програмного 

забезпечення найпростіших та найпоширеніших комп’ютерних та мобільних 
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пристроїв для розв’язання елементарних завдань; 

- на базовому рівні та з допомогою я можу визначати способи 

створення та редагування простого контенту у простих форматах; 

- на базовому рівні та з допомогою я можу визначити прості цифрові 

інструменти та технології, які можна використовувати для створення знань, 

процесів та продуктів; 

- на базовому рівні та з допомогою я можу розпізнавати прості 

відповідні цифрові технології для поширення та обміну даних. 

3. Мотиваційно-етичний компонент: 

- на базовому рівні та з допомогою я можу зрозуміти, де власну 

цифрову компетентність потрібно вдосконалити або оновити; 

- на базовому рівні та з допомогою я можу визначати та вибрати прості 

цифрові засоби та технології для взаємодії та співпраці; 

- на базовому рівні та з допомогою я можу визначати прості цифрові 

послуги для участі в житті суспільства; 

- на базовому рівні та з допомогою я можу вибрати прості способи 

захисту моїх особистих даних та конфіденційності у цифровому середовищі; 

- на базовому рівні та з допомогою я можу диференціювати прості 

способи уникнути порушень прав споживача під час використання цифрових 

технологій; 

- на базовому рівні та з допомогою я можу уникнути ризиків із загроз 

для фізичного та психічного здоров’я під час використання цифрових 

технологій [148, с. 21 – 50]. 

Розроблена на основі теоретичного аналізу, емпіричного досвіду та 

інтерпретації Рамки цифрових компетенцій громадян України структура 

інформаційно-цифрової компетенції молодших школярів слугує для нас тим 

загальним науковим орієнтиром в експериментальній роботі, на які ми будемо 

спиратися, формуючи дані компетентності. Разом із цим, ми будемо 

враховувати відмінності і особливості початкового рівня володіння учнями 

основами інформаційно-цифрової компетентності залежно від освітніх 
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можливостей кожної окремої особистості, школи, регіону. 
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1.3. Діагностика вихідного рівня сформованості інформаційно-

цифрової компетентності молодших школярів 

 

Вивчення вихідного рівня сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів передбачає як і будь-яке 

експериментальне педагогічне дослідження визначення критеріальної бази 

такого аналізу. На сьогодні в науковій літературі як у словниках, так і в 

монографіях, а також у конкретних наукових дослідженнях сформувалося 

доволі чітке уявлення про ті характеристики, що повною мірою відповідають 

поняттю критерія як ознаки. На цій основі здійснюється оцінка будь-якого 

явища [106, с. 149; 221, с. 349; 16, с. 223]. 

У педагогічних дослідженнях традиційно «критерії визначають 

характеристики, за якими оцінюють та порівнюють педагогічні явища, 

процеси тощо» [16, с. 20]. Ми у своєму дослідженні будемо виходити з 

положення, що спирається на систему міжнародних стандартів ISO.  У цій 

системі «критерій визначається як міра відбиття цілісності властивостей 

об’єкта, що забезпечує його існування; методологічний інструментарій 

управління якістю освіти; ідеальний зразок, що відображає вищий досконалий 

рівень досліджуваного явища; засіб вибору або виміру альтернатив. Показник 

– це конкретне мірило критерію, що робить його доступним для 

спостереження, обліку та фіксування» [190, с. 218]. 

Погоджуючись зі С. Сисоєвою [214], ми виходимо з того, що виділені 

нами критерії повинні максимально співвідноситися, відповідати та 

відображати зміст сформованих нами компонентів інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів. Водночас ми враховували вік учнів, їх 

доволі незначний інформаційно-цифровий досвід, а також початковий етап 

адаптації до шкільного інформаційно-освітнього середовища. 

Виходячи з трикомпонентної структури інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів нами виділено три відповідні критерії 

оцінювання рівня сформованості інформаційно-цифрової компетентності. 
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Оскільки перший компонент інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів був акцентований на сформованості певної сукупності 

знань та вмінь про джерела інформації і способи роботи з нею, знання понять, 

пов’язаних із інформацією, то відповідний йому критерій ми сформулювали 

як когнітивний. 

Ураховуючи, що другий компонент структури інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів характеризував переважно технічні 

знання, уміння та навички використання комп’ютера та інших цифрових 

пристроїв, то відповідний йому критерій ми визначили, як технологічний. 

Ураховуючи те, що третій компонент структури інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів включав до себе ціннісні (правові, етичні) 

аспекти он-лайн спілкування, ми вирішили найбільш доцільним назвати третій 

критерій аксіологічним. 

Проведена аналітична робота дозволила нам виділити ряд конкретних 

показників кожного критерію. При цьому ми виходили з того, що показникам 

повинна бути «властива конкретність, що своєю чергою надає можливість 

розглядати їх більш частково стосовно критерію, і діагностичність, що надає 

можливість бути доступною для спостереження та обліку» [82, с. 15]. 

Виходячи з того, що досвід освоєння інформаційно-цифрового простору 

у молодших школярів відрізняється, то нами було виділено низький, достатній 

і високий рівні базової сформованості інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів. 

Використання цих рівнів мало вузько-спрямований і доволі відносний 

характер, оскільки ці рівні стосувалися дітей молодшого шкільного віку, їх 

застосування обмежувалося порівнянням молодших школярів один із одним. 

У дослідженні ми не ставили за мету чітко визначити рівень компетентнісного 

розвитку кожного здобувача освіти. Наведені нижче показники слугували нам 

певним емпіричним орієнтиром при вирішенні дослідницьких завдань. Крім 

того, орієнтувалися на результати попередніх наукових пошуків [217 – 219]. 

Вагомим орієнтиром для нас виступили фундаментальні роботи з 
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інформатизації освіти наступних авторів: О. Співаковський [228], О. Спірін 

[229], С. Семеріков [209], Н. Морзе [64; 135; 136; 327] та ін. 

Детальна характеристика розроблених критеріїв і показників 

представлена у таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1 

Критерії та показники інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів 

Критерії Рівні  Показники 

Когнітивний Високий  - розбирається в основних джерелах 

інформації, їхніх видах; розуміє їхнє значення 

для себе; 

- добре орієнтується в наданому об’ємі 

інформації; 

- грамотно використовує основні способи 

роботи з інформацією; 

- добре володіє мінімальним набором функцій 

застосунків та прикладного програмного 

забезпечення найпростіших мобільних 

пристроїв для розв’язання елементарних 

завдань. 

Достатній - у цілому розбирається в основних джерелах 

інформації, їхніх видах; розуміє їхнє значення 

для себе; 

- орієнтується у більшості наданого об’єму 

інформації; 

- в основному задовільно використовує 

основні способи роботи з інформацією; 

- володіє декількома функціями застосунків та 

прикладного програмного забезпечення 

найпростіших мобільних пристроїв для 

розв’язання елементарних завдань. 

Низький - частково розбирається в основних джерелах 

інформації, їхніх видах; розуміє їхнє значення 

для себе; 

- як правило не орієнтується в наданому 

об’ємі інформації; 

- використовує лише деякі способи роботи з 
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інформацією; 

- не володіє мобільними пристроями для 

розв’язання елементарних завдань.  

Технологічний Високий  - без утруднень використовує найпростіші та 

найпоширеніші комп’ютерні та мобільні 

пристрої для розв’язання елементарних завдань; 

- може визначити прості цифрові технології 

для реалізації власних запитів і потреб; 

- може визначити способи створення та 

редагування простого контенту у простих 

форматах; 

- вміє використовувати комп’ютер для 

розробки власних інформаційних продуктів і 

обміну інформації для однолітків. 

Достатній - в основному вміє використовувати 

найпростіші та найпоширеніші комп’ютерні та 

мобільні пристрої для розв’язання деяких 

елементарних завдань; 

- частково може визначити прості цифрові 

технології для реалізації власних запитів і 

потреб; 

- як правило з труднощами може визначити 

деякі способи створення та редагування 

простого контенту у простих форматах; 

- використовує комп’ютер лише для обміну 

інформації з однолітками. 

Низький - володіє лише частковими навичками 

використання найпростіших та 

найпоширеніших комп’ютерних та мобільних 

пристроїв для розв’язання елементарних 

завдань; 

- як правило не може визначити прості 

цифрові технології для реалізації власних 

запитів і потреб; 

- не володіє способами створення та 

редагування простого контенту у простих 

форматах; 

- не використовує комп’ютер. 

Аксіологічний Високий  - на високому рівні постійно намагається 
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удосконалювати власну інформаційно-цифрову 

компетентність; 

- використовує он-лайн комунікацію для 

взаємодії і співпраці; 

- в цілому правильно розуміє правові та етичні 

аспекти он-лайн спілкування; 

- може уникнути ризиків і загроз для 

фізичного та психічного здоров’я в  інтернет-

середовищі. 

Достатній - стихійно, епізодично удосконалює власну 

інформаційно-цифрову компетентність; 

- іноді використовує он-лайн комунікацію для 

взаємодії і співпраці; 

- доволі поверхнево розуміє правові та етичні 

аспекти он-лайн спілкування; 

- не бачить особливих ризиків і загроз для 

фізичного та психічного здоров’я в інтернет-

середовищі. 

Низький - не прагне удосконалювати власну 

інформаційно-цифрову компетентність; 

- час від часу використовує он-лайн 

комунікацію для взаємодії і співпраці; 

- не усвідомлює правові та етичні аспекти он-

лайн спілкування; 

- не стикався в інтернет-середовищі з 

ризиками і загрозами для фізичного та 

психічного здоров’я. 

 

 Експериментальна база дослідження – учні 1 – 4 класів Тернопільського 

навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей № 6 імені Н. Яремчука» 

Тернопільської міської ради (м. Тернопіль), Приватного закладу загальної  

середньої освіти І – ІІІ ступенів «Лінгвістична гімназія» (м. Київ),  Гімназії 

№ 8 імені Панаса Мирного Полтавської обласної ради (м. Полтава), 

Кловського ліцею № 77 (м. Київ). Нами виділено вибіркову сукупність у 

кількості 186 школярів, розподілену два складники: контрольна група – 103 

учня та експериментальна група – 83 учня.  Також ми здійснювали опитування 
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18 експертів – педагогічних працівників ЗЗСО і 16 батьків учнів. 

 Діагностика вихідного рівня сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів проводилася у формі письмових 

опитувань, усних інтерв’ю, спостережень за діяльністю школярів у жовтні – 

листопаді 2018 року (Додаток А).  

 Переходимо до аналізу отриманих емпіричних даних за першим – 

когнітивним – критерієм. 

 Першою чергою ми виявили, чи вміють першокласники та якою мірою  

використовувати ті чи інші мобільні пристрої (див. Додаток А, п. 1). 

 Самооцінка за п’ятибальною шкалою показала, що більшою мірою вони 

володіють планшетом (3,4 бали) і смартфоном (3,6 балів). Меншою мірою  

володіють стаціонарним комп’ютером (2,1 бали) і ноутбуком (1,9 бали). При 

цьому 3 % респондентів показали, що не вміють користуватися смартфонами 

і мобільними телефонами, 5,8 % – ноутбуком, 7,3 % – стаціонарним 

комп’ютером.  

 Оцінки, зроблені вчителями та батьками, у цілому співпадають із 

самооцінкою учнів експериментальної та контрольної груп, але вони більш 

критичні, ніж самооцінка. Тем не менш, можемо вважати, що переважна 

більшість першокласників використовує у своїй діяльності ті чи інші мобільні 

пристрої. При цьому, 17 % із них почали освоювати їх більше двох років 

потому, 28 % – більше року потому, 46 % – протягом останнього року і 9 % – 

уже в школі (див. Додаток А, п. 3). 

 Інакше кажучи, можна вважати, що більше 90 % першокласників, як в 

експериментальній, так і в контрольній групах, різною мірою вже до навчання 

у школі почали освоювати різні мобільні пристрої. Більшість учнів (93 %) 

навчилися користуватися цими пристроями переважно самостійно за 

допомогою батьків, 7 % – за допомогою друзів та інших дорослих (див. 

Додаток А, п. 2).  

 Ми маємо всі підстави вважати, що саме сім’я є тим фактором, який має 

провідну роль в освоєнні дітьми мобільних пристроїв на початковому етапі 
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цього процесу. 

 Як показав наш аналіз, найчастіше учні використовують мобільний 

телефон, смартфон, планшет, і доволі рідко ноутбук і стаціонарний комп’ютер 

(див. Додаток А, п. 4). Це повною мірою співвідноситься з нашим попереднім 

питанням про вміння використовувати ті чи інші мобільні пристрої (див. 

Додаток А, п. 1). 

 Найважливішою характеристикою когнітивного критерію для нас, 

безумовно, слугують дані про взаємовідносини учнів із інтернетом. На 

питання «Як часто Ви використовуєте інтернет протягом дня?» відповіді 

розташувалися таким чином (див. Додаток А, п. 5): 

- три години та більше  -  12 %; 

- до двох годин   -  16 %; 

- до однієї години та менше -  68 %; 

- не використовують  -  4 %.   

Отримані відповіді дозволяють зробити висновок, що абсолютна 

більшість учнів уже у першому класі знають, що таке інтернет, і певною мірою 

використовують його. Щоб уяснити, які можливості інтернету вони 

використовують, учням було запропоновано вибрати 2 – 3 найбільш популярні 

для них способу використання інтернету (див. Додаток А, п. 8). Отримані дані 

подано в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Використання першокласниками можливостей Інтернету 

Можливості Інтернету Рангове місце Відсоток 

учнів, % 

Спілкування з однолітками 1 82 

Он-лайн ігри 2 79 

Пошук інформації 3 53 

Завантаження  програм, музики, відео 4 11 

Підготовка домашнього завдання 5 4 

Електронна пошта 6 3 
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Придбання товарів та оплата послуг 7 1 

 

З даної таблиці виходить, що для більшості першокласників інтернет 

виступає способом спілкування з однолітками, можливістю займатися 

найбільш розповсюдженим видом діяльності – грою, причому у новій для 

дітей формі – формі он-лайн гри. Понад половини першокласників 

використовує інтернет для отримання необхідної інформації. Інші можливості 

інтернету для них поки що мало значущі та нецікаві.  

Разом із тим, навіть такі дані не можуть повною мірою свідчити про те, 

якою мірою та де найчастіше учні отримують інформацію. Когнітивний 

критерій передбачає наявність знань про джерела інформації, які необхідні для 

орієнтації у великому об’ємі інформаційного матеріалу. У зв’язку з цим ми 

проаналізували, де найчастіше першокласники отримують необхідну їм 

інформацію (див. Додаток А, п. 9). Учням було запропоновано вибрати з 

можливих варіантів 2 – 3 найбільш значущих для них джерел інформації. На 

основі відповідей складено рангову шкалу, яку ми розмістили у таблиці 1.3.

  

Таблиця 1.3 

Перелік основних джерел інформації, значущих для першокласників 

Перелік джерел Рангове місце Відсоток 

учнів, % 

Під час уроків від учителя 1 99 

З книжок 2 86 

Від батьків 3 82 

Виконуючи домашні завдання 4 44 

Із інтернету 5 28 

У спілкуванні з однолітками 6 12 

Під час позаурочних заходів 7 7 

  

Отже, абсолютна більшість учнів до основних джерел інформації 
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відносять уроки (99 %), книги, у першу чергу з навчальної літератури (86 %) 

та батьків (82 %). Це цілком закономірно, оскільки діти «занурилися» у новий 

для них світ знань, світ нової інформації, і слово вчителя, книги на даному 

етапі, безумовно, виступають домінуючим джерелом інформації. 

Разом із тим, той факт, що для 28 % учнів інтернет виступає одним із 

основних джерел інформації, свідчить про те, що інформаційні можливості 

сучасного соціально-освітнього середовища постійно розширюються. 

Принаймні, як ми виявили з інтерв’ю з першокласниками, для них інтернет 

першою чергою є цікавим як новий вид діяльності. При цьому вони ще не 

розуміються в багатьох засобах і можливостях мобільних пристроїв для 

отримання необхідної інформації. Підтвердженням цього є відповіді на 

запитання: «Чи вмієш ти використовувати інтернет для розв’язання 

навчальних завдань?» (див. Додаток А, п. 13). Отримані варіанти відповідей, 

оброблені за п’ятибальною шкалою, ми розмістили в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

Вміння першокласників застосовувати інтернет для розв’язання 

навчальних завдань 

№ 

з/п 

Перелік умінь у застосуванні інтернету Середній 

бал 

1. Можу знайти необхідну для мене інформацію 2,7 

2. Володію основними способами роботи з інформацією 2,1 

3. Розумію значення різноманітних видів інформації для 

особистісного розвитку 

1,8 

4. Маю уявлення про програмне забезпечення 1,4 

 

 Як витікає з даних таблиці, першокласники роблять лише перші кроки в 

освоєнні інформаційного простору. Їм складно оцінити себе в цьому контексті. 

У них сформовані окремі практичні навички роботи з комп’ютером та іншими 

мобільними пристроями. Під час інтерв’ю вони відзначали, що відчувають 

проблеми, труднощі у роботі з ними. 
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Детальніше розібратися з цим можна, використовуючи емпіричну 

інформацію за показниками другого – технологічного критерію. Як ми 

відзначали раніше, він передбачає наявність у першокласників базових 

технічних знань, умінь і навичок, необхідних для використання комп’ютера та 

інших цифрових пристроїв. 

Технічні можливості учнів здебільшого мають прояв через уміння 

знаходити в інтернеті потрібну для них інформацію (див. Додаток А, п. 14). 

Аналіз бесід, інтерв’ю, даних анкети показує, що переважна більшість учнів 

(77 %) шукає інформацію безсистемно. Метод використання всіх відомих їм 

джерел застосовують близько 18 % учнів. Шукають інформацію спрямовано 

та усвідомлено із різних джерел лише 5 % школярів. Іншими словами, технічні 

вміння у більшості першокласників тільки починають формуватися. 

Для визначення рівня технологічної компетентності учнів у контексті 

вмінь використовувати різні способи отримання інформації технічних та 

інших цифрових технологій ми вважали можливим вияснити – чи відчувають 

діти та якою мірою труднощі в роботі з комп’ютером та іншими мобільними 

пристроями (див. Додаток А, п. 15). 

Цілком очевидно, на наш погляд, що ці труднощі першою чергою 

обумовлені тим, якою мірою учні освоїли найпростіші цифрові технології. 

Використовувалася п’ятибальна шкала, де 5 – не відчуваю труднощі, 4 – іноді 

відчуваю труднощі, 3 – важко зазначити, 2 – часто відчуваю труднощі, 1 – не 

можу користуватися мобільними пристроями. Отримані емпіричні дані після 

розрахунків розміщені в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 

Ступінь труднощів, які відчувають першокласники у роботі з 

мобільними пристроями 

№ 

з/п 

Назва мобільного пристрою Оцінка ступеня 

труднощів, бали 

1. Стаціонарний комп’ютер 1,92 

2. Ноутбук 2,12 



108 

3. Планшет 3,44 

4.  Смартфон 4,06 

5. Мобільний телефон 4,53 

 

З наведеної таблиці виходить, що найменші труднощі учні відчувають 

при використанні мобільного телефону і смартфону, що цілком зрозуміло. 

Вони найчастіше використовують їх для спілкування з батьками, друзями 

(мобільний телефон), грають і просто займаються мобільним серфінгом 

(смартфон). Крім того, використовувати їх вони навчилися раніше, ніж 

іншими мобільними пристроями. Інакше кажучи, у них уже сформувалися 

основи цифрової грамотності як сукупності найпростіших цифрових 

технічних умінь.  

Не набагато гірше школярі технічно засвоїли планшет, бо саме він 

найчастіше інших пристроїв використовується для різних ігор, а за часом, як 

ми виявили раніше, саме ігри займають більшу частину дозвілля дітей у 

мережі.  

Що стосується стаціонарного комп’ютера та ноутбука, то у роботі з 

ними респонденти відчувають найбільші труднощі (відповідно 1,92 і 2,12 

балів). Це можна пояснити тим, що для використання цих мобільних пристроїв 

і для більш-менш вільного їх освоєння необхідні більш глибокі цифрові 

технічні вміння та навички, якими першокласники ще не володіють. 

Для підтвердження отриманих даних ми звернулися до самооцінки 

школярами ступеня розвитку в них цифрових технічних умінь і навичок у 

використанні інтернету. При цьому знову використовувалася прийнята нами 

п’ятибальна шкала (див. Додаток А, п. 16). Отримані дані після математичної 

обробки згруповано в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 

Ступень розвитку цифрових умінь і навичок першокласників 
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№ 

з/п 

Перелік цифрових умінь і навичок Оцінка ступеня 

розвитку, бали 

1. Умію використовувати найпростіші та 

розповсюджені комп’ютерні і мобільні пристрої 

4,16 

2.  Умію визначати прості цифрові технології та засоби 

для реалізації власних запитів і потреб 

3,64 

3. Умію визначати способи створення і редагування 

простого контенту у простих форматах 

1,73 

4. Умію використовувати комп’ютер для розробки 

власних інформаційних продуктів і обміну 

інформацією з однолітками 

1,08 

 

Як свідчать дані таблиці, якщо мова йде про найпростіші та зрозумілі 

для першокласників вміння та навички, то вони вважають, що достатньо ними 

оволоділи (відповідно 3,64 і 4,16 балів). Якщо мова йде про уміння створення 

та редагування контенту та розробки власних інформаційних продуктів, то 

самооцінка значно скромніша (відповідно 1,73 та 1,08 балів). Ми це 

пояснюємо тим, що з такими, більш складними завданнями, вони раніше не 

стикалися. Тому відповідні цифрові технічні вміння поки що в них не 

сформовані, навіть на найпростішому рівні. 

 Продовжуючи аналітичну роботу з діагностики вихідного рівня 

сформованості інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів, 

ми звертаємося до третього, аксіологічного, критерію. Виходячи зі структури 

та змісту інформаційно-цифрової компетентності, цей критерій включає до 

себе показники, що характеризують знання і ціннісне ставлення до правових, 

етичних аспектів он-лайн спілкування, розуміння можливих ризиків і загроз 

для психічного і фізичного здоров’я. 

Одним із найважливіших показників, що характеризують ставлення 

молодших школярів до цифрових пристроїв і можливостей використовувати 

їх як цінності, необхідної для життя, є прагнення розвивати та удосконалювати 

свої знання та вміння у цьому напрямку. На відповідне питання анкети (див. 

Додаток А, п. 17). відповіді першокласників як контрольної, так і 
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експериментальної груп, розподілилися таким чином. 

Постійно намагаються пізнати щось нове, розібратися у незрозумілих 

технічних проблемах, отримати консультацію про використання тих чи інших 

мобільних способах – 12,4 % першокласників. Це, як показує наше 

спілкування з ними, найбільш «просунута» частина школярів, які мають 

більший досвід роботи з мобільними пристроями. В них уже сформувалося 

певне розуміння значущості інформаційно-цифрових технологій для 

життєдіяльності людини, бажання більше знати та вміти у цьому напрямку. 

Можна вважати, що кіберпростір для учнів став частиною життєдіяльності, 

яку вони високо оцінюють. 

72,2 % школярів епізодично, у випадку виникнення певної необхідності, 

намагаються тією чи іншою мірою самостійно або за допомогою дорослих 

удосконалити свої знання та вміння у галузі інформаційно-цифрових 

технологій. Така потреба, зазвичай, пов’язана з бажанням освоїти нову гру або 

отримати розважальну інформацію. Ми вважаємо, що внутрішнього розуміння 

цінностей комп’ютерних та інших мобільних пристроїв у їхньому житті поки 

немає. Разом із тим, вони вже не можуть обходитися без них, тобто процес 

формування ціннісного ставлення до інформаційно-цифрових технологій у 

цих першокласників уже розпочався. 

Не прагнуть спеціально певним чином розвивати свої вміння та навички 

у галузі мобільних засобів інформації 9,8 % першокласників. Щось нове про 

інтернет-середовище вони пізнають абсолютно стихійно, не проявляючи 

особливого інтересу. Це та, невелика група учнів, у яких діяльність у кібер-

просторі поки що обмежується мобільним телефоном для спілкування з 

батьками, рідше з однолітками. Тільки 5,6 % учнів не змогли більш-менш чітко 

сформулювати відповідь на поставлене запитання.  

У цілому аналіз відповідей першокласників показує, що бажання та 

інтерес до інформаційно-цифрових технологій у них є. З початком навчання в 

школі прагнення краще пізнати та освоїти цифрові технології буде 

розвиватися скоріше. 
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Цей висновок підтверджує отримані нами дані стосовно використання 

мобільних засобів для взаємодії з однолітками та дорослими, а також для 

співпраці з ними.  У контексті нашого дослідження це особливо важливо, 

оскільки комунікація учнів один із одним та з дорослими відображає значною 

мірою етичний аспект, формує особистість як суб’єкта спілкування. Інакше 

кажучи, від того, як змістовно учні використовують інтернет та інформаційно-

цифрові технології у спілкуванні один із одним, залежить результат їх 

морального розвитку. 

Емпіричні дані, отримані у ході усних опитувань (інтерв’ю) дозволили 

нам сформувати таку загальну картину. 

У більшості випадків (близько 94 %), спілкуючись із однокласниками по 

мобільному телефону або смартфону, предметом спілкування виступають 

коротка довідкова інформація з навчальних питань, поточних справ, обмін 

думками з питань життєдіяльності класу.  

Будь-які суспільно значущі проблеми, громадські справи, конфліктні 

ситуації, труднощі, що виникають, і які відображають етичний аспект 

спілкування, предметом обговорення зазвичай не виступають. Можна 

вважати, що мобільний зв’язок як джерело інформації для школярів цінносно 

значущим фактором не виступає. 

Певною мірою для 27 % першокласників характерним є захоплення 

іграми у телефоні, що може розглядатися як особистісна цінність. 

У ціннісному сенсі декілька інше ставлення учнів до інтернету і 

спілкуванню в мережі. 

Он-лайн спілкування розглядається школярами як можливість нових 

цікавих знайомств (7,3 %), отримання цікавої інформації (28 %), можливість 

отримати конфіденціальну інформацію (3,4 %), додаткову навчальну 

інформацію (3,2 %). Ми вважаємо, що спілкування в мережі на даному етапі 

доволі обмежено віком та досвідом школярів. Тому  вони не бачать загроз і 

ризиків для психічного та фізичного здоров’я, не стикаються з такими 

антисоціальними явищами кіберпростору, як булінг і тролінг. Для нас це 
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надзвичайно важливо, оскільки вже у підлітковому віці такі ризики та явища 

мають місце. У зв’язку з цим, формуючи інформаційно-цифрову 

компетентність молодших школярів, уже з першого класу потрібно 

акцентувати увагу на цих аспектах. 

Що стосується правових аспектів аксіологічного критерію, то згідно з 

опитуванням учнів, вони ще до початку навчання у школі не бачать будь-яких 

відмінностей етичних і правових норм он-лайн спілкування. Судячи з усього, 

це пояснюється знову ж таки тим, що рівень їх освоєння інтернет-середовища 

має початковий, ознайомчий характер, і багато можливостей інтернет-

спілкування ними з ціннісних позицій не визначається. 

У цілому, підсумовуючи діагностику сформованості у першокласників 

інформаційно-цифрової компетентності, важливо відзначити, що цей процес 

включав до себе не лише письмове анкетування, але й включене 

спостереження, бесіди, усне інтерв’ю. Це дозволило максимально уточнити 

зміст відповідей на письмове опитування. Така особливість була викликана з 

одного боку, дуже малим ступенем усвідомленого володіння школярами 

цифровими технологіями, відсутністю знань понять, термінів, способів 

використання інтернету. З іншого боку, в силу особливостей психіки 

молодших школярів у них швидко формувалися на інтуїтивному, емпіричному 

рівні практичні навички використання різноманітних мобільних пристроїв. Це 

деякою мірою ускладнювало процес максимально об’єктивної оцінки 

сформованості основ інформаційно-цифрової компетентності, але поєднання 

різних дослідницьких методів тим не менш дозволило створити цілісне 

уявлення вихідного рівня сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності першокласників за розробленими критеріями. 

Аналіз даних за когнітивним критерієм дозволяє стверджувати, що 

першокласники мають найбільш загальне уявлення про джерела інформації, 

до яких відносять різні цифрові пристрої. При цьому мають мінімальний 

досвід володіння окремими, найпростішими функціями, розуміють їх 

значення для себе як нового джерела інформації. Поверхнево, але 
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орієнтуються в шкільному інформаційному просторі. 

У контексті технологічного критерію першокласники проявляють 

уміння та навички володіння простими цифровими технологіями, уміють 

застосовувати найпростіші та розповсюджені комп’ютерні та мобільні 

пристрої для розв’язання елементарних завдань, швидко освоюють способи 

створення простого контенту у простих форматах. 

Аксіологічний критерій дозволив виявити зростаюче прагнення 

першокласників до удосконалення своєї інформаційно-цифрової 

компетентності як значущої для них особистісної життєвої цінності. 

Комп’ютерне середовище розглядається ними як необхідний складник їх 

навчальної та позанавчальної діяльності. Їх поведінка в інтернеті та при 

користуванні іншими цифровими пристроями у цілому співвідноситься з 

етичними нормами спілкування, хоча при цьому вони поки що не бачать 

ризиків і загроз інтернету для їх фізичного та психічного здоров’я і не 

розбираються у правових аспектах кіберсередовища, поєднуючи їх з 

моральними нормами.  

Наведена діагностика не дозволяє нам використовувати та співвідносити 

рівень сформованості інформаційно-цифрової компетентності 

першокласників з рівнями володіння компетентностями, передбачених 

«Рамкою цифрової компетентності для громадян України» [186].  Молодші 

школярі не відповідають ні високому, ні середньому, ні базовому рівням даної 

Рамки. Звернення до цього документа при розробці показників критеріїв 

сформованості інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів є 

для нас змістовним орієнтиром в організації та проведенні науково-дослідної 

роботи за обраною проблемою та підсумкової оцінки рівнів сформованості 

вищезазначеної компетентності. Зазначимо, що отримані результати нашого 

дослідження корелюють із даними, що представлено в роботах [244 – 246; 250; 

260; 273; 286].  
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Висновки до розділу 1 

Наведений у розділі теоретичний аналіз наукової літератури дозволяє 

зробити ряд висновків узагальнюючого характеру. 

1. Низка дослідників розглядають ситуацію «цифрової соціалізації» 

молодших школярів в контексті «цифрового дитинства». Акцент при цьому 

робиться на використанні позаурочної соціально-педагогічної діяльності як 

універсального засобу формування цифрової компетентності молодших 

школярів. Це діяльність в умовах цифрової соціалізації продукує нові смисли 

комунікації. 

Учені констатують, що сучасна початкова школа все більше 

перетворюється в школу цифрову, школу, що активно впроваджує та 

використовує цифрове навчання та інформаційно-комунікативні технології, 

яку дозволяють ефективно формувати та розвивати інформаційно-цифрову 

компетентність молодшого школяра. Це наочно підтверджується появленням 

нових методів організації соціально-педагогічної комунікації в початковій 

школі. Дослідники відносять до них «наочні цифрові ресурси (анімація, 

презентація, комп’ютерна модель), словесні (перегляд відеороликів, відео 

конференції, телемости), практичні (комп’ютерна освітня програма, 

комп’ютерний тренажер, симулятор, інтерактивні ігри тощо). 

2. Проведені наукові дослідження, наявний провідний педагогічний 

досвід свідчать про те, що формування інформаційно-цифрової 

компетентності в початковій школі проходить найбільш ефективно, якщо 

забезпечується системний підхід і повна інтеграція навчальної та 

позанавчальної діяльності. Йдеться про цілісну програму поетапного освоєння 

всіх компонентів інформаційно-цифрової компетентності в процесі всіх, без 

винятку, предметів навчального плану та позаурочної соціально-педагогічної 

діяльності. 

Науковці відзначають, що саме соціально-педагогічна комунікація у 

цьому напрямі буде найбільш ефективно сприяти отриманню особистісних 

результатів: готовності та здатності до саморозвитку, умінню співвідносити 
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свої дії з прийнятими етичними принципами, умінню взаємодіяти, навичкам 

адекватної оцінки моральних характеристик при роботі з інформацією, 

зокрема у мережі інтернет. Соціально-педагогічна комунікація у шкільному 

інформаційному середовищі є певною пропедевтикою соціальної активності 

учнів у ситуаціях кіберсоціалізації. 

Наведені фактори позитивного та негативного впливу цифровізації на 

психічний та психосоціальний розвиток дітей уможливлює виділення тих 

особливостей особистості молодшого школяра, на які потрібно спиратися в 

процесі соціально-педагогічної комунікації в інформаційно-цифровому 

середовищі. До таких особливостей ми відносимо: надмірне тяжіння до 

цифрових технологій у дитячому віці, систематичний прояв «кліпової» 

свідомості, фрагментарне сприйняття дійсності, можливість вільного 

отримання негативної та небезпечної для психічного розвитку та формування 

особистості дитини інформації з інтернету. 

3. Проведений теоретичний аналіз наукових понять, обумовлених 

процесом кіберсоціалізації учнів, дозволяє сформулювати вихідне поняття 

нашого дослідження.  Під інформаційно-цифровою компетентністю 

молодшого школяра ми будемо розуміти набуту учнем на базовому рівні 

здатність до конструктивної і відповідальної соціальної взаємодії, спілкування 

з дорослими і однолітками, особистісного розвитку на основі отримання та  

актуалізації знань, умінь і навичок інформаційних і цифрових технологій, 

високої поведінкової мотивації і мережевої етики в умовах шкільного 

цифрового середовища.  

 Таке визначення виділеного поняття має значну міру узагальнення та 

характеризує компоненти його структури. Детально вони можуть бути 

розкриті таким чином: 

• Інформаційно-знаннєвий компонент. До нього входять знання, вміння 

та навички про джерела інформації, необхідні для орієнтації у великому обсязі 

інформації, про способи роботи з інформацією (пошук, ознайомлення, 

розуміння, оцінювання, інтерпретація, перетворення, передача); знання 
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понять, пов’язаних з інформацією, уміння застосовувати ІКТ у процесі 

навчальної діяльності та повсякденному житті школи. 

• Цифровий компонент. Він передбачає базові технічні знання та 

навички, необхідні для використання комп’ютера та інших цифрових 

пристроїв; уміння знаходити та робити судження про корисність комп’ютерної 

інформації, уміння зберігати інформацію з метою її повторного ефективного 

відтворення в подальшому; уміння використовувати комп’ютер для розробки 

власних інформаційних продуктів, для спілкування та обміну інформацією з 

однолітками.  

• Мотиваційно-етичний компонент. До нього входять знання правових 

та етичних аспектів онлайн-спілкування, ефективне, безпечне, критичне та 

відповідальне їх застосування в спілкуванні за допомогою соціальних мереж, 

месенджерів, електронної пошти, блогів та ін.; усвідомлення можливих 

наслідків дій в мережі, поваги до себе та інших учасників онлайн комунікації. 

4. Аналіз реального стану сформованості у першокласників 

інформаційно-цифрової компетентності включав не лише письмове 

анкетування, а ще й спостереження, бесіди, усне інтерв’ю. Це дозволило 

максимально уточнити зміст відповідей на письмове опитування задля 

створення цілісного уявлення про вихідний рівень сформованості 

інформаційно-цифрової компетентності першокласників за розробленими 

критеріями. Аналіз даних за когнітивним критерієм дозволяє стверджувати, 

що першокласники мають найбільш загальне уявлення про джерела 

інформації, до яких відносять різні цифрові пристрої. При цьому мають 

мінімальний досвід володіння окремими, найпростішими функціями, 

розуміють їх значення для себе як нового джерела інформації. Поверхнево, але 

орієнтуються в шкільному інформаційному просторі. У контексті 

технологічного критерію першокласники проявляють уміння та навички 

володіння простими цифровими технологіями, уміють застосовувати 

найпростіші та розповсюджені комп’ютерні та мобільні пристрої для 

розв’язання елементарних завдань, швидко освоюють способи створення 
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простого контенту у простих форматах. Аксіологічний критерій дозволив 

виявити зростаюче прагнення першокласників до удосконалення своєї 

інформаційно-цифрової компетентності як значущої для них особистісної 

життєвої цінності. Комп’ютерне середовище розглядається ними як 

необхідний складник їх навчальної та позанавчальної діяльності. Їх поведінка 

в інтернеті та при користуванні іншими цифровими пристроями у цілому 

співвідноситься з етичними нормами спілкування, хоча при цьому вони поки 

що не бачать ризиків і загроз інтернету для їх фізичного та психічного здоров’я 

і не розбираються у правових аспектах кіберсередовища, поєднуючи їх з 

моральними нормами.  

Розроблена на основі теоретичного аналізу, емпіричного досвіду та 

інтерпретації «Рамки цифрових компетенцій громадян України» структура 

інформаційно-цифрової компетентості молодших школярів слугує для нас тим 

загальним науковим орієнтиром в експериментальній роботі, на який будемо 

спиратися, формуючи зазначену компетентність. Разом з тим, будемо 

враховувати відмінності та особливості рівня володіння учнями 

інформаційно-цифрової компетентності залежно від освітніх можливостей 

кожної окремої особистості, закладу загальної середньої освіти, регіону. 

Матеріали, які представлено в першому розділі, опубліковано у 

наукових статтях і матеріалах конференцій: [231; 232; 233; 235; 238; 239].
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РОЗДІЛ 2. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

ПЕРЕВІРКА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 

ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

2.1. Змістова характеристика технології формування інформаційно-

цифрової компетентності молодших школярів у процесі соціально-

педагогічної комунікації 

 

У першому розділі дисертаційного дослідження було обґрунтовано, що 

ефективність формування інформаційно-цифрової компетентності молодших 

школярів певною мірою залежить від того, наскільки це завдання 

співвідноситься з метою, формами, методами та засобами реалізації соціально-

комунікативної комунікації, що здійснюється учнями з учителями, батьками 

та іншими особами, які їх оточують.  

Узявши за основу ідеї концепції «Нової української школи», зазначимо, 

що учні, батьки та вчителі для досягнення бажаного результату спільної 

діяльності мають бути об’єднані єдиними цілями та прагненнями, виступати 

добровільними та зацікавленими спільниками [4; 50; 51], рівноправними 

учасниками соціально-педагогічної комунікації, відповідальними за її 

результат. Як бачимо, робиться наголос на спілкуванні, взаємодії та співпраці 

між учителями, учнями та батьками. 

Важливість інформаційно-цифрової компетентності підкреслюється 

також у «Державному стандарті початкової освіти», де заначено, що 

інформаційно-цифрова (інформаційно-комунікаційна компетентність) 

передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і 

спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів 

інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих 

ситуаціях [62]. Отже, наголошується на здатності за допомогою цифрових 

пристроїв вирішувати різні проблеми, з якими зіштовхується дитина. Не менш 

вагомим ми вважаємо уміння реалізовувати безпечну та етичну діяльність у 
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сучасному інформаційному суспільстві – дитина має чітко усвідомлювати 

його загрози, розуміти, як захистити себе в разі необхідності (див. Додаток Б).   

Схожі ідеї відслідковуємо також в доповіді спеціалізованої структури 

ООН – організації ЮНІСЕФ «Дитина в цифровому світі» [332]. 

У в цьому контексті ми погоджуємося з поглядами К. Крутій, що 

пережита дитиною певна життєва ситуація, вчинок-вибір, може виявитися 

більш вагомим для морального характеру дитини, ніж ціла низка виховних 

методів [115, с. 105]. Разом із тим, узагальнюючи погляди Н. Гавриш і 

О. Лінник зазначимо, що не всі батьки, учителі  відповідально ставляться до 

відбору медіа-продукції, яку переглядають їхні діти, розуміючи, що, на жаль, 

далеко не кожний продукт у сучасному медіа-просторі може позитивно 

впливати на культурну соціалізованість та моральну свідомість дитини [38; 

121]. Схожі ідеї знаходимо в роботах О. Матвієнко [130], І. Наумчук [137], 

О. Онопрієнко [147], С. Петренко [156], З. Поляничко [172]. 

Безперечно, ми усвідомлюємо, що вік учнів початкової школи відносять 

до доволі сприятливого компетентнісного періоду, що характеризується 

стійким розвитком емоційної сфери, культури почуттів, прагнення до пізнання 

та аналізу навколишнього середовища. 

Розвинений «апарат відчуттів» надає учням можливість пізнавати 

множинність властивостей предметів, продуктів людської праці, явищ 

природи, сприяє тому, що діти стають більш чутливими до поєднань різних 

кольорів, звуків, рухів тощо, збагачуються їхні почуття, підвищується 

загальна культура [124, с. 52 – 53]. Зазначимо також, що вік 6 – 10 років 

характеризується прагненням до соціальної комунікації. Так, С. Мартиненко 

слушно зауважує, що молодший шкільний вік вважається основним періодом 

набуття соціального досвіду, передумовою функціонування механізмів 

розвитку особистості та орієнтації її життєдіяльності, це один із 

найважливіших періодів формування особистості. У цьому віці інтенсивно 

розвиваються природні задатки, формуються моральні якості, виробляються 

риси характеру [128]. Саме в цей період розвитку дитина зіштовхується з 
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великими обсягами інформації, різними цифровими пристроями.  

Як зазначає А. Тадаєва, нині в освітній процес школи активно 

впроваджуються ІКТ (комп’ютери, нетбуки, електронні книги, інтерактивні 

дошки та ін.), що впливають на процес соціалізації учнів. Погоджуємося з 

автором, що школа має виступати для учнів початкових класів тим 

середовищем, яке надає можливість соціально розвиватися в умовах 

інформаційного суспільства [248; 249]. Провідником такого розвитку виступає 

вчитель. 

У роботі [151] вірно зазначено, що сучасний вчитель початкової школи 

є одночасно вихователем, викладачем, організатором діяльності дітей, 

активним учасником спілкування з учнями, їхніми батьками та колегами, 

консультантом, дослідником педагогічного процесу, просвітникам і 

громадським діячам. А тому має постійно підвищує рівень педагогічної 

майстерності та свого професіоналізму, вести творчий пошук нового. 

Наступним етапом нашої роботи є наукове обґрунтування та теоретична 

розробка відповідної педагогічної технології, що уможливлює реалізацію 

процесу формування інформаційно-цифрової компетентності молодших 

школярів. Причому ми вважаємо, що саме соціально-педагогічна комунікація, 

що здійснюється в рамках шкільного середовища, має особливий вплив на 

дитину молодшого шкільного віку, оскільки діяльність, пов’язана з 

позааудиторною діяльністю, набуває вагомості в контексті соціальної ролі 

учня. 

У нашій дослідницькій роботи ми враховуємо основні теоретичні 

напрямки: концептуальні засади технологічного підходу в умовах початкової 

школи (О. Савченко [200 – 202], Л. Хоружа [274], К. Крутій [115]), 

інноваційний потенціал педагогічних технологій (І. Дичківська [67], 

М. Кларін [102], О. Пєхота [160], В. Сластьонін [220], С. Сисоєва [212; 213], 

А. Хуторської [276; 277], В. Безпалько [14],  І. Зязюн [87]), сутність і зміст 

педагогічної технології (С. Харченко [268; 271; 272], І. Підласий [162], 

Н. Волкова [35; 36], В. Прошкін [182; 271] та ін.). 
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Упевнені, що обґрунтування та розроблення авторської педагогічної 

технології варто розпочати з формулювання концепції дослідження. Взагалі, 

за С. Гончаренком, педагогічна концепція (від лат. сопсеріїо – сукупність, 

система) – це система поглядів на те чи інше педагогічне явище, процес, спосіб 

розуміння, тлумачення якихось педагогічних явищ, подій; провідна ідея 

педагогічної теорії [45, с. 169]. Звертаємося також до авторитетних думок 

науковців, які стверджують, що концепція – чітке уявлення про найближче 

майбутнє, «маніфест» про педагогічні наміри [12], основоположний задум, 

ідея педагогічної теорії, яка вказує спосіб побудови системи засобів навчання 

і виховання на основі цілісного розуміння сутності цих процесів [159] тощо. У 

наших дослідницьких пошуках під концепцією ми розуміємо основні 

теоретичні положення, що засновуються на наявних наукових розвідках і 

вказують напрямок подальшого вибору наукових ідей з подальшою 

імплементацією.  

Перше концептуальне положення полягає в тому, що інформаційно-

цифрова компетентність учнів початкової школи виступає тим вагомим важелем, 

що дозволяє їм знаходити, представляти, перетворювати, аналізувати, 

узагальнювати,  систематизувати та відтворювати інформацію, критично її 

оцінювати задля вирішення життєвих проблем. Інформаційно-цифрова 

компетентність є певною запорукою усвідомленого використання інформаційних 

продуктів та цифрових пристроїв для доступу до інформації, творчого 

самовираження особистості, реалізації спілкування, співпраці та взаємодії, 

ефективного опанування новітніх технологій. Високий рівень розвитку 

інформаційно-цифрової компетентності дозволяє усвідомлювати результати 

використання інформаційних технологій, підтримувати етичні, загальнолюдські, 

міжкультурні норми взаємодії та соціальної комунікації в сучасному суспільстві. 

У другому концептуальному положенні акцентовано увагу на тому, 

інформаційно-цифрова компетентність учнів початкової школи відтворена на 

чотирьох рівнях: інформаційному – пов’язаному з пошуком, розумінням, 

організацією, архівуванням цифрової інформації та її критичним 
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осмисленням, а також з використанням цифрових ресурсів (текстових, 

образотворчих, аудіо та відео); комунікативному – необхідному для різних 

форм комунікації (електронна пошта, чати, блоги, форуми, соціальні мережі 

тощо); технічному, що дозволяє ефективно та безпечно використовувати 

технічні та програмні засоби, зокрема комп'ютерні мережі та хмарні сервіси, 

для вирішення різних задач; споживчому, що уможливлює вирішення за 

допомогою цифрових пристроїв і інтернету різних повсякденних завдання, 

пов'язаних з життєвими ситуаціями. 

За третьою концептуальною ідеєю інтенсивність інтернет-активності 

учнів початкової школи, різноманітність використання ними різних пристроїв 

значно перевищує такі показники у дорослих. Фактично використання 

інтернету є невід'ємною частиною життя сучасного молодого покоління. 

Разом з тим, це не робить учнів початкових класів більш компетентними 

користувачами порівняно з дорослими. Досвід використання цифрових 

технологій розширює обізнаність про проблеми, але не формує навички 

їхнього ефективного вирішення. Тому в умовах зростаючої інтернет 

мобільності дорослим і дітям важливо бути не лише  компетентними 

користувачами цифрових технологій, а розуміти можливості та ризики 

цифрового простору, вміти разом вирішувати проблеми, пов’язані з 

використанням цифрових технологій. 

Четверте концептуальне положення полягає в тому, що вагоме 

значення для розвитку інформаційно-цифрового компетентності має 

комунікативна та ігрова активність, що перевищує суто освітню. Для реалізації 

завдань дослідження варто залучати учнів до соціально-педагогічної 

комунікації, що базується на спілкуванні дітей між собою, з учителями та 

батьками, спонукає до спільного пошуку вирішення проблем та виступає 

підґрунтям  переходу від культури споживачів цифрових технологій до 

культури творців в цифровому просторі. Така діяльність є важливим 

інструментом  соціалізації дітей в сучасному світі. 

У нашому дослідженні ми ґрунтуємося на науковій позиції С. Харченка, 
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який доводить, що вибір технології у соціально-педагогічних дослідженнях 

обумовлений тим, що в наш час відбувається пошук різноманітних варіантів 

змісту освіти, використання можливостей сучасної дидактики, наукова 

розробка та практичне обґрунтування новітніх ідей і технологій. Важливе 

значення у підвищенні ефективності освітнього процесу надається розробці та 

практичному використанню інноваційних педагогічних технологій [268; 271]. 

Представимо деякі підходи до визначення педагогічної технології (див. Рис. 

2.1). 

 

Рис. 2.1. Підходи до визначення педагогічної технології 

Зазвичай під педагогічною технологією (др.-грец. tесhnе – мистецтво, 

майстерність, уміння; lоgоs – слово, учення) розуміють сукупність або набір 

форм, методів, способів, прийомів навчання та виховання, що системно 

використовуються в освітньому процесі. Крім того, педагогічну технологію 

сприймають як один із засобів дій на процеси розвитку, навчання та виховання 

Сфера знань, що включає методи, 

засоби навчання і теорію їх 

використання для досягнення цілей 

освіти

(В.Безпалько [14], М. Кларін [102]) 

Діяльність, порядок і послідовність, 

системна сукупність і порядок 

функціонування всіх особистісних, 

інструментальних і методологічних 

засобів, що використовуються для 

досягнення педагогічних цілей

(В. Сластьонін [220],

Н. Кузьміна [118])

Комплексна інтегративна система, що 

містить чимало упорядкованих операцій і 

дій, які забезпечують педагогічне 

цілепокладання,

змістовні, інформаційно-предметні та 

процесуальні аспекти, спрямовані на 

засвоєння систематизованих знань, 

формування особистісних якостей, що 

задані цілями навчання (О. Антонова [6], 

О. Дубасенюк [71])

Організація навчального процесу, за 

якої неможлива неучасть школяра у 

колективному взаємодоповнюючому, 

заснованому на взаємодії всіх його 

учасників процесі навчального 

пізнання (О. Пометун, І. Піроженко 

[174])

Педагогічна технологія 
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в закладі освіти [45]. 

У наших наукових пошуках орієнтиром виступає наукова позиція 

С. Сисоєвої, яка вважає, що технологічний процес можна відобразити як певну 

послідовність операцій із використанням необхідних засобів і умов. У 

процесуальному розумінні технологія виступає відповіддю на запитання: «Як 

можна зробити, у який спосіб?» [212; 213]. Дослідниця розглядає педагогічну 

технологію на трьох рівнях: загальнопедагогічному (дидактичному), 

частково-методичному (предметному) та локальному рівнях (методи та 

прийоми). У нашій роботі ми використовуємо останній (локальний) рівень, що 

є підґрунтям до реалізації мети дослідження через обґрунтування та 

розроблення таких форм і методів, що максимально націлені на формування 

інформаційно-цифрової компетентності учнів 1 – 4 класів.   

Ми вважаємо, що саме педагогічна технологія як інструментарій 

дозволяє формувати інформаційно-цифрову компетентність молодших 

школярів для реалізації їхнього творчого самовираження, власного та 

суспільного добробуту, безпечної та етичної діяльності в інформаційному 

суспільстві, спроможності до вирішення різноманітних проблем з 

використанням цифрових пристроїв. Беручи до уваги наукові результати [212; 

213; 271; 272 та ін.], представимо критерії побудови та реалізації педагогічної 

технології (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Критерії побудови та реалізації педагогічної технології 

Ураховуючи, що молодший школяр знаходиться у системі 

системність (наявність логіки процесу, взаємозв’язку частин, 
цілісність)

керованість (можливість діагностики досягнення цілей, планування 
процесу навчання)

ефективність (технологія має обиратися відповідно до результатів 
й оптимальних витрат, гарантувати досягнення певного стандарту 
освіти)

відтворюванність (можливість упровадження в інших однотипних 
навчальних закладах іншими суб’єктами)
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безпосередніх чи опосередкованих зав’язків з учителем, що реалізуються за 

допомогою вербальних і невербальних засобів, цифрових гаджетів з метою 

взаємообміну інформацією, моделювання й управління процесом комунікації, 

регулювання педагогічних відносин (за Н. Волковою [35, с. 8]), з урахуванням 

наукових позицій І. Прокопенка [154], розкриємо принципи застосування 

педагогічної технології в умовах соціально-педагогічної комунікації (рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Принципи застосування педагогічної технології в умовах 

соціально-педагогічної комунікації 

 

Назвемо особливості побудови педагогічної технології. Аналіз наукових 

джерел свідчить, що найчастіше технологія подається як взаємозв’язок 

компонентів, що впливає на форму її реалізації. Кожну технологію можна 

описати за допомогою різних засобів. Технологія має кількісні та якісні 

характеристики.  Вона є керованою (самокерованою) та динамічною. У 

процесі розроблення та перевірки авторської педагогічної технології будемо 

орієнтуватися на зазначені особливості. 

результативності як механізму відображення досягнення мети -
формування цифрової компетентності

цільової спрямованості (концептуальності) як орієнтації на певні 
теоретичні положення, що окреслюють шляхи реалізації мети 
дослідження

системності як цілісності взаємозв’язків змісту, форм, методів і 
прийомів здійснення соціально-педагогічної взаємодії (технологія має 
ознаки системи)

ефективності як індикатору якості використання в умовах соціально-
педагогічної взаємодії педагогічної технології порівняно із іншими 
засобами

відтворюваності як можливості використання технології в типових або 
незначно змінених умовах

керованості як можливості управління, діагностики та корекції 
технології на різних етапах її упровадження 

модернізації змісту технології як інструментарію підвищення її якості 
залежно від проміжних результатів
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Відтак, провідним напрямом наукового пошуку в проблемі формування 

інформаційно-цифрової компетентності учнів ми вважаємо технологічний 

підхід, отже, будемо розглядати предмет дослідження як педагогічну 

технологію, розробивши її складники, а також виявивши напрямки реалізації 

технології в умовах соціально-комунікативної комунікації.  

Наступне питання, яке варто розглянути в роботі – установити логіку 

побудови педагогічної технології. Для цього звернемося до рис. 2.4, де 

зазначено, що технологія починається із формулювання мети, що 

конкретизується в завданнях. Далі виокремлюється зміст (основа педагогічної 

технології), форми, методи і засоби як інструментарії. Важливе місце має 

рефлексія та корекції технології на різних етапах реалізації, а також 

діагностика отриманих результатів, що мають корелювати з метою. 

 

Рис. 2.4. Логіка подання технології 

 

Під час реалізації завдань дослідження потрібно визначити етапи 

технологічного процесу як відповідь на запитання доцільності використання 

технології в різних ситуаціях соціально-педагогічної комунікації. 

На думку І. Прокопенка, ефективність будь-якої педагогічної технології 

залежить від її оптимальності, під якою розуміють ступінь відповідності 

організаційної сторони системи тим цілям, для досягнення яких вона створена. 

Відповідно до критерію оптимальності у процесі розробки педагогічної 

технології необхідно здійснити такі заходи: а) на основі узагальнення 

результатів наукового пошуку визначити закономірності, принципи та умови 

ефективності досліджуваного педагогічного процесу; б) отримати інформацію 

Мета

Зміст

Форми, методи, засоби

Результат
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Діагностика 
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про вихідний рівень досягнення цілей технології; в) враховуючи отримані 

результати (як теоретико-методологічні, так і діагностичні), розробити 

змістовий, процесуально- діяльнісний, контрольно-коригувальний і оцінно-

результативний компоненти технології; г) визначити неконформні (жорстко 

фіксовані) і конформні (варіативні) компоненти технології та, враховуючи 

критерії оптимальності, спроектувати оптимізовані варіанти [154, с. 54]. 

У нашому дослідженні під педагогічною технологією формування 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у процесі 

соціально-педагогічної комунікації ми розуміємо взаємопов’язану 

динамічну та гнучку сукупність форм, методів, засобів і ресурсів соціально-

педагогічної комунікації, об’єднаних спільною метою функціонування та 

єдністю реалізації, що є запорукою формування інформаційно-цифрової 

компетентності учнів початкової школи як досягнення кінцевого результату 

дослідження. 

Чому ми пропонуємо в дослідженні саме педагогічну технологію? На 

наше переконання, її структура може бути модернізована відповідно до 

специфіки дослідницької роботи. Педагогічну технологію представимо як 

чотири взаємопов’язані блоки:  цільовий, теоретико-методологічний, 

організаційно-змістовий та діагностико-результативний (див. рис. 2.5). 

Новизна авторської технології полягає в інтерпретації та трансформації вже 

відомих в освітянській практиці форм, методів і засобів у контексті соціально-

педагогічної комунікації учнів 1 – 4 класів. 

Орієнтиром для розроблення технології став аналіз науково-

педагогічної літератури, виділена структура інформаційно-цифрової 

компетентності (інформаційно-знаннєвий, цифровий, мотиваційно-етичний 

компоненти).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Педагогічна технологія формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів у процесі соціально-педагогічної 

комунікації 
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Мета: формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у процесі соціально-

педагогічної комунікації 

Завдання: здійснити консолідацію спільних зусиль учителів, батьків і учнів; 

• визначити сукупність форм і методів роботи з учнями та їхніми батьками; 

• сформувати мотивацію молодших школярів на засадах пізнавального інтересу; 

• актуалізувати потребу в самопізнанні, самовдосконаленні, творчому самовираженні, здатності до 

розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв;  

• зменшити цифровий розрив між учасниками освітнього процесу; 

• навчити долати цифрові ризики, розуміти цифрові можливості 

Підходи: компетентнісний, системний,  діяльнісний, особистісно зорієнтований, гуманістичний, 

середовищний, креативний, гуманістично-культурологічний 

Принципи: дитиноцентризму, педагогіки партнерства, науковості та міждисциплінарності, 

доступності і посильності, наступності, безперервності та перспективності, гуманізації та 

гуманітаризації, орієнтації на цифрові технології 

Концептуальні засади: концепція «Нової української школи», Державний стандарт початкової 

освіти, концепція дослідження 

Попередня діагностика процесу формування інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів 

Організація роботи з батьками  

Форми: тренінги, майстер-клас, батьківські 

збори, індивідуальні консультації, бесіди  

Форми: класні години, групи продовженого дня, 

гуртки, майстер-класи, бесіди, масові заходи 

школи, групові проєкти 

ІІІ етап: оцінно-рефлексивний. Мета: аналіз сформованості інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів для долання цифрових ризиків та розуміння цифрових можливостей 

І етап: орієнтаційно-мотиваційний. Мета: 

формування у молодших школярів усвідомлення 

значущості інформаційно-цифрової 

компетентності, необхідної для подальшої 

освіти та вирішення життєвих проблем 

ІІ етап: діяльнісний. Мета: формування 

системи цифрових знань, умінь і навичок для 

вирішення типових і нестандартних життєвих 

завдань 

Методи: традиційні (формування свідомості, організації діяльності, стимулювання діяльності, 

самовиховання) та специфічні (метод проєктів, «перевернутий клас»,  позаурочна дослідницька 

взаємодія,  позаурочна проблемна взаємодія) 

РЕЗУЛЬТАТ: сформована інформаційно-цифрова компетентність молодших школярів у процесі 

соціально-педагогічної комунікації 

Компоненти та критерії сформованності цифрової компетентності: 

інформаційно-знаннєвий, цифровий, мотиваційно-етичний (когнітивний, технологічний, 

аксіологічний)  

Організація роботи з молодшими школярами 

Засоби: відкриті освітні ресурси (сайти, блоги, соціальні мережі, YouTube), комп’ютерні та 

мультимедійні засоби (відео та аудіообладнання, мультимедійна дошка, стілус, проектор), програмні 

засоби (прикладне та системне ПЗ), мобільні пристрої (смартфони, планшети, електронні книги), 

діагностичні психолого-педагогічні методики, навчально-методичні матеріали  
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Орієнтовні напрямки реалізації педагогічної технології формування 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у процесі 

соціально-педагогічної комунікації наведено в Додатку В. 

Отже, погоджуємося з висловлюванням І. Прокопенка, який зазначає, 

що  педагогічна технологія – не механічний, раз і назавжди заданий процес з 

незмінним виходом, а організаційно-змістовна структура, що визначає 

напрямок взаємодії педагога і учнів при нескінченій багатоманітності підходів 

і відносин [154, с. 87]. 

Почнемо з аналізу цільового блоку педагогічної технології. Як слушно 

зауважує С. Харченко, мета є центральним стрижнем педагогічної категорії, 

яка пов’язує воєдино всі основні компоненти освітнього процесу та значною 

мірою детермінує його результати [268, с. 225]. У нашій педагогічній 

технології мета сприймається в якості уявного, прогнозованого уявлення про 

результат тієї компетентності, що формується. Саме вона впливає на напрямки 

реалізації соціально-педагогічної взаємодії, виступає своєрідним еталоном для 

оцінка результатів дослідження. Тому від мети залежать інші складові 

технології, що підтверджує той факт, що мета є своєрідним 

системоутворювальним компонентом. 

Загальною метою педагогічної технології визначено наступну – 

формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у 

процесі соціально-педагогічної комунікації.  

Відповідно до мети нами розроблено завдання: визначити сукупність 

форм і методів роботи з учнями та їхніми батьками в умовах соціально-

педагогічної комунікації; сформувати мотивацію молодших школярів на 

засадах пізнавального інтересу як рушійної сили їхнього становлення;  

актуалізувати потребу учнів в самопізнанні, самовдосконаленні, творчому 

самовираженні, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових 

пристроїв (як результат – усвідомлення наслідків використання 

інформаційних технологій для особи, суспільства тощо). Вагомим завданням 

педагогічної технології вважаємо зменшення цифрового розриву між 
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учасниками освітнього процесу. Взагалі цифровий розрив – розрив між тими, 

хто володіє цифровий грамотністю і не володіє, тими, хто має доступ до 

цифровому середовищі і не має такої можливості. Відсутність або обмежений 

доступ до цифровому середовищі призводить до відсутності навичок 

електронної безпеки і зниження комп'ютерної грамотності.  

Підсумовуючи сказане, вважаємо, що відповідно до мети та завдань 

дослідження формування інформаційно-цифрової компетентності учнів ми 

розглядаємо в контексті формування особистісних якостей і цінностей учня 

(мотиви, інтереси, потреби, система цінностей, відповідальне використання 

ІКТ), міжпредметних умінь і навичок для навчання та для життя (інформаційна 

та медіаграмотність, цифрова комунікація та співпраця, створення цифрового 

контенту тощо). 

У результаті ці діти піддаються більш високому ризику кібербуллізма, 

ніж діти з доступом до цифровому середовищі і ті, хто володіє кращими 

навичками електронної безпеки [337, с. 20]. Крім того, до завдань технології 

ми відносимо наступне – навчити долати цифрові (онлайн) ризики, наприклад, 

такі, що містять або взивають до агресії, порнографії, закликають до 

насильства, вживання наркотиків або алкоголю, поширюють віруси, мають 

шахрайську спрямованість. І в цьому контексті завдання дорослих ми 

вбачаємо не лише в захисті дитини від цифрових ризиків, а в навчанні долати 

їх. Робимо наголос також на розумінні цифрових можливостей задля 

ефективного використанні їх у повсякденному житті та навчанні. 

При розробленні завдань педагогічної технології варто звертати увагу на 

формування: початкових навичок використовувати інформаційно-

комунікаційні технології; основних навичок роботи з різними пристроями для 

вивчення інших предметів, а також для розв’язування практичних соціальних, 

комунікативних завдань; початкових уявлень про інформацію, її властивості, 

особливості опрацювання, передавання та зберігання; початкових навичок 

використовувати інформацію з навчальною метою; алгоритмічного, логічного 

та критичного мислення [92]. Важливо врахувати зазначене при розробленні 



132 
 

змісту педагогічної технології. 

Зазначимо, що ефективність педагогічної технології можна перевірити 

через установлення кореляції результатів із метою.  Тому визначення рівня 

такої кореляції стане одним із найважливіших завдань нашого дослідження. 

Розробка технології формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів базується на методологічних підходах, 

що складають теоретико-методологічний блок. У цьому контексті варто 

згадати висловлювання С. Сисоєвої, яка стверджує, що «визначаючи 

методологію, пошукувач твердить, з яких саме позицій, підходів і принципів 

він досліджує проблему [213, с. 64]. 

Назвемо основні підходи, які використовуємо при розробленні 

технології. 

• Компетентнісний підхід. Відомо, що провідною ідеєю «Нової 

української школи» є компетентнісне навчання, при якому учні набувають 

знання та вчаться використовувати їх на практиці. Компетентність визначає 

здатність молодшого школяра до успішної соціалізації, реалізації подальшої 

освітньої діяльності, успішності в приватному житті. 

Узявши за основу поради «Для батьків першокласників про Нову 

українську школу» [68] будемо говорити про формування ядра знань про 

цифрове суспільство, на яке накладатимуться відповідні уміння про 

користування цими знаннями, цінності й навички, що знадобляться дітям в 

умовах сучасного інноваційного суспільства. 

Як зазначає Н. Бібік [44; 140; 202], ключові компетентності з’єднують в 

одне ціле особистісне і соціальне в освіті, відображають комплексне 

оволодіння сукупністю способів діяльностей, що створює передумови для 

розроблення індикаторів їх вимірювання; вони виявляються не взагалі, а в 

конкретній справі чи ситуації; набуваються молодою людиною не лише під 

час вивчення предметів, а й засобами неформальної освіти, впливу середовища 

тощо. 

Для шкільної освіти перехід до компетентнісного підходу є 
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переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі, розгляд 

цього результату з погляду затребуваності в суспільстві, забезпечення 

спроможності випускника школи відповідати новим запитам ринку, мати 

відповідний потенціал для практичного розв’язання життєвих проблем, 

пошуку свого «Я» в професії, в соціальній структурі [2, с. 45 – 46]. 

• Системний підхід. Як зазначає С. Гончаренко, системний підхід 

спрямовано на розкриття цілісності педагогічних об’єктів, виявлення в них 

різноманітних типів зв’язків та зведення в єдину теоретичну картину [45, 

c. 305]. У межах системного підходу технологію розглядаємо як педагогічну 

систему як цілісність низки складників. Їхня взаємодія розкриває нові 

інтеграційні якості, які не є механічною сумою.  

Цінність зазначеного підходу для нашої роботи полягає в тому, що він 

дозволяє окреслити процес формування інформаційно-цифрової 

компетентності учнів початкової школи як єдність теорії, практики, мети, 

завдань і методичного інструментарію цього формування. 

Слушною вважаємо наукову позицію С. Харченка, що провідним 

напрямком наукового пізнання є системний підхід, тобто розгляд об’єкта 

дослідження як системи, вияв її компонентів, виділення у педагогічному 

явищі, що вивчається серед множини внутрішніх зв’язків, систематизуючи 

аналіз функціонування системи. При цьому дослідник виходить із того, що: а) 

реалізація системного підходу повинна спиратися на описане вище змістовне 

тлумачення понять системи, її структури та компонентів; б) педагогічна 

система нараховує 5 неодмінних, обов’язкових ознак (наявність системної 

якості, компонентів, структури, цілі та функцій системи); в) структура кожної 

педагогічної системи представляється взаємопов’язаною сукупністю 

наступних компонентів: цілі виховання, зміст виховання, процеси виховання, 

організаційні форми; наявність інших компонентів визначається позицією 

дослідника; г) створювана педагогічна система повинна співвідноситись з 

загальними принципами ефективності їх функціонування та задовольняти 

формальним критеріям (цільності, спостережуваності, стабільності, 
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оглядовості) [268, с. 31]. 

• Діяльнісний підхід. Загалом він може реалізуватися з використанням 

однакових способів дій на уроках із різних навчальних дисциплін чи шляхом 

організації інтегрованої діяльності без визначення меж уроків [140, с. 61]. У 

контексті нашого дослідження фокусується увага на діяльнісній основі 

формування ціннісно-смислових орієнтацій у дітей. Трансформація цінностей 

у ціннісно-смислові орієнтації уможливлюється в результаті застосування 

різних форм і методів соціально-педагогічної комунікації, а також в процесі 

рефлексивної діяльності. Діяльнісний підхід характеризує спрямованість на 

розвиток цифрових умінь і навичок особистості, застосування на практиці 

отриманих знань, що є запорукою успішної адаптації дитини в соціумі, 

формування здатності до групової діяльності та самоосвіти.  

Крім того, діяльнісний напрям передбачає: створення й підтримку 

соціальної активності учнів, оптимального соціально-психологічного клімату, 

згуртованості класного колективу, попередження і своєчасне вирішення 

конфліктів, що виникають; формування спільних родинних традицій і 

цінностей, взаємодію батьків і школи [243, с. 461]. 

• Особистісно зорієнтований підхід. Він спрямовує вчителя 

початкової школи враховувати індивідуальність, самобутність і неповторність 

учнів на основі загальнолюдських цінностей. Ставлення до дітей реалізується 

в контексті наявних особливостей, інтересів та здібностей. Зазначений підхід 

перегукується із дитиноцентрованим підходом, що розкриває ідею реалізації 

дитини при максимальному наближені навчання та виховання до здібностей 

конкретної дитини, її життєвих планів, орієнтирів. Звертаємо увагу також на 

допомогу дитині, розкритті її можливостей, становленні самосвідомості на 

підставі наявних інтересів, особистісних і навчальних потреб. Отже, вважаємо, 

що зазначений підхід спрямовує на взаємодію і тісний розвиток особистості 

вчителя та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства в умовах 

соціально-педагогічної взаємодії.  

• Середовищний підхід. Узагальнення основних тенденцій провідних 
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положень середовищного підходу уможливлює представити соціально-

педагогічну комунікацію як комплекс умов (соціокультурних, психолого-

педагогічних, дидактико-технологічних) і можливостей для взаємообміну 

цінностями та смислами між його субʼєктами, схарактеризувати зазначену 

комунікацію як провідний рушій формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів. 

Узагальнюючи ідеї М. Братко, зазначимо, що середовищний підхід 

дозволяє обґрунтувати цілісну систему управління процесом формування 

інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах соціально-

педагогічної комунікації (посередництвом спеціально організованого 

освітнього середовища) [22]. 

• Креативний підхід. Погоджуємося, що такий підхід забезпечує 

використання адаптованих креативних технік, методик, технологій, які 

спричинятимуть відхід від усталених штампів, стандартів, сприятимуть 

засвоєнню певних професійних знань, норм, правил, інструкцій [157, с. 61].  

Використання креативного підходу передбачає, що формування 

інформаційно-цифрової компетентності відбувається в тісному взаємозв’язку 

з самоактуалізацією та саморозвитком особистості, формуванням креативного 

мислення, отриманням креативних знань, напрацюванням креативних умінь і 

навичок.  

Варто зазначити, що вагома роль креативного підходу чітко окреслена в 

низці досліджень. Так, на думку С. Сисоєвої, найвища результативність 

педагогічної творчості, за сприятливих умов педагогічної праці, виявляється в 

позитивній динаміці сформованості учня та зростанні рівня творчої 

педагогічної діяльності самого вчителя [216, с. 166 – 167]. Орієнтуючись на 

ідеї О. Дубасенюк, відмітимо, що стратегія креативного підходу до організації 

освітнього процесу передбачає: усвідомлення власних особистісних 

можливостей, розвиток здібностей до рівня креативних; задоволення потреби 

у новизні і нестандартних способах розв’язання проблем; установку на 

творчість і подолання стереотипних способів; прогнозування шляхів і 
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вдосконалення творчого потенціалу особистості [72]. 

• Гуманістично-культурологічний підхід. Узагальнюючи наукову 

позицію О. Бондаревської, зазначимо, що найважливішими показниками 

підходу виступають: ставлення до учня як до суб’єкта життя, здатного до 

культурологічного саморозвитку та самозмін; ставлення до педагога як до 

посередника між культурою та учнями, здатного ввести їх у світ культури та 

надавати підтримку в індивідуальному самовизначенні у світі культурних 

цінностей; ставлення до освіти як до культурного процесу, рушійними силами 

якого є особистісні смисли, діалог, співпраця [20]. Гуманістичний контекст 

цього підходу в межах нашого дослідження ми розуміємо як інтеграцію в 

умовах соціально-педагогічної комунікації знань про світ і місце людини в 

ньому; особистісну спрямованість цифровізації освіти; орієнтацію навчання 

на розкриття гуманітарних аспектів; спрямованість зазначеної комунікації на 

розкриття соціальної, практичної, особистісної значущості цифрових 

технологій. Крім того, культурологічний підхід обумовлює розгляд цифрової 

культури учнів як частини загальної культури. 

Зазначимо, що сучасні дослідники виокремлюють ще один підхід – 

BYOD-підход (від англ. Bring Your Own Device – використовуй свій власний 

пристрій). Дійсно, як слушно зазначає М. Друшляк [70], актуальними наразі є 

тенденції використання власних мобільних пристроїв (смартфонів, планшетів, 

нетбуків тощо) в освітньому процесі, які часто є більш потужними мобільними 

пристроїв з 3G-зв’язком, ніж ті, що пропонує заклад освіти. У низці 

досліджень застосовано зазначений підхід при роботі з сайтами для трансляції 

презентацій presentain.com, preso.tv, використанні хмарного сховища даних 

MS OneDrive, перегляду вмісту файлів як веб-сторінки, чату Messenger, Skype, 

які інтегровані в середовище MS OneDrive,  використанні сервісу Plickers – 

мобільного додатку для зчитування QR-кодів з карток, технології опитування 

Plickers тощо. Ми, своєю чергою, сприймаємо BYOD-підхід як запоруку 

інтенсифікації соціально-педагогічної комунікації та вирішення проблеми 

доступу до цифрових ресурсів. 
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Отже, формування інформаційно-цифрової компетентності молодших 

школярів актуалізується в умовах розбудови Нової української школи та 

відповідає сучасним тенденціям початкової освіти. За своїм внутрішнім 

змістом проблема дослідження є міждисциплінарною, оскільки знаходить 

витоки у дослідженнях з соціальної педагогіки, загальної педагогіки, 

професійної підготовки вчителів початкової освіти, інформатизації освіти 

тощо. Визначені нами підходи слугують методологічним підґрунтям 

організації процесу формування інформаційно-цифрової компетентності учнів 

за допомогою відповідної педагогічної технології. 

Концепція формування інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів ґрунтується на низці закономірностей. Відповідно до 

результатів наукових розвідок С. Омельченко [146; 272], укажемо наступні: 

відповідність змісту, форм, методів і засобів формування цифрової 

компетентності учнів запитам та викликам сьогодення; єдність мети та 

результатів процесу формування інформаційно-цифрової компетентності; 

відповідність педагогічної технології меті та завданням дослідження.  

Доповнимо цей перелік наступними: 

• обумовленість педагогічної технології матеріально-технічним 

можливостям;  

• залежність рівня інформаційно-цифрової компетентності від наявних 

умов, залучення до відповідної діяльності, застосування засобів педагогічного 

впливу, мотивації та зацікавленості, чуттєвого сприйняття, логічного 

осмислення та практичного застосування осмисленого;  

• інтенсивність зворотних зав’язків між учителем і учнями як запоруки 

реалізації процесу формування інформаційно-цифрової компетентності тощо.  

Перейдемо далі до розгляду принципів побудови педагогічної 

технології  з урахуванням особливостей соціально-педагогічної комунікації. 

Указані принципи є системоутворювальними чинниками (вимогами або 

правилами) такої комунікації. 

Принцип дитиноцентризму. Узявши за основу наукові ідеї В. Кременя 
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[114], виділяємо наступне: забезпечення активності учнів через практичну 

спрямованість; орієнтація на їхні інтереси та досвід; створення соціально-

педагогічної комунікації, що перетворює навчання на яскравий елемент життя 

дитини; урахування вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення 

морально-психологічного комфорту дитини тощо. Крім того, враховуємо 

наукову позицію А. Богуш, що реалізація дитиноцентричного підходу 

передбачає визнання дитини центральною фігурою освітнього процесу, який 

розглядається не тільки як передання дитині знань, умінь і навичок, а як 

залучення дітей до активної самостійної пізнавально-дослідницької 

діяльності, створення умов для розвитку в дітей логічного мислення і 

стимулювання їхньої творчої діяльності [19, с. 19]. Зазначимо, що відповідно 

до ідей «Нової української школи» для ефективності розвитку пізнавальних 

інтересів молодших школярів необхідні відповідні умови: 

• урізноманітнення чуттєвого досвіду; 

•  усвідомлення учнем особистої та суспільної цінності знань і вмінь, 

які набуваються; 

• переживання успіху у роботі, наявність позитивної емоційної 

атмосфери; 

•  помірна складність і посильність завдань; 

•  опора на попередній досвід учня; 

• активний, продуктивний і творчий характер діяльності; 

• сформованість в учнів провідних прийомів навчальної діяльності [140, 

с. 39]. 

Принцип педагогіки партнерства (співробітництва). Відповідно до 

ідей «Нової української школи» ґрунтується на принципах гуманізму і 

творчого підходу до розвитку особистості (повага до особистості; 

доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах; діалог – 

взаємодія – взаємоповага; розподілене лідерство (проактивність, право вибору 

та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); соціальне 
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партнерство (рівність сторін, добровільність взяття зобов’язань, 

обов’язковість виконання домовленостей) [140, с. 17]. Крім того, варто 

згадати, що «Державний стандарт початкової освіти» [62] ґрунтується на таких 

принципах: визнання того, що кожна дитина талановита; забезпечення рівного 

доступу до освіти; відповідність освітніх вимог віковим особливостям дитини; 

організація пізнавального процесу, яка приноситиме радість учневі; широке 

використання в освітньому процесі дослідницької та проєктної діяльності; 

плекання самостійності та незалежного мислення. 

Принцип науковості та міждисциплінарності. Мається на увазі 

врахування під час соціально-педагогічної комунікації сучасних наукових 

теорій, концепцій, поглядів. Ставимо наголос на пріоритеті формування 

інформаційно-цифрової компетентності через реалізацію форм і методів, що 

мають інтегративний характер. 

Принцип доступності і посильності.  Упевнені, що змістове-методичне 

забезпечення реалізації педагогічної технології має відповідати віковим та 

індивідуальним особливостям учнів 1 – 4 класів. Необхідно також ураховувати 

можливість модернізації змісту технології відповідно до завдань дослідження. 

Принцип наступності, безперервності та перспективності. На нашу 

думку, формування інформаційно-цифрової компетентності має 

здійснюватися з опорою на наявний досвід, що є основою подальшого 

особистісного зростання. Варто врахувати можливість реалізації 

позааудиторної групової та індивідуальної роботи молодших школярів. 

Принцип гуманізації та гуманітаризації. Ми маємо глибоке 

переконання, що процес формування інформаційно-цифрової компетентності 

спрямований на розвиток особистості кожної дитини як найвищої цінності 

сучасного суспільства. 

Принцип орієнтації на цифрові технології. Передбачає комплексне 

використання функціональних і дидактичних можливостей сучасних 

цифрових технологій. 

Зазначимо також, що до теоретико-методологічного блоку ми відносимо 
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виділені концептуальні положення дослідження, концептуальні ідеї «Нової 

української школи», Державного стандарту початкової освіти. 

Отже, розглянуті цільовий та теоретико-методологічні блоки дозволили 

нам підійти до обґрунтування організаційно-змістового блоку педагогічної 

технології формування інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів, зокрема, до вибору змісту, форм, методів і засобів 

формування цифрової компетентності учнів. 

Ми маємо глибоке переконання, що одним із найважливіших складників 

педагогічної технології є ї зміст. Згадаємо вислів А. Хуторського:  «… зміст 

освіти складає досвід людства, відповідний за структурою людській культурі, 

який передається від покоління поколінню для засвоєння (у широкому 

розумінні); спеціально відібраний для засвоєння об’єм знань, умінь та навичок 

(у вузькому розумінні)» [90, с. 124].  

Для окреслення змісту нашої педагогічної технології ми звернулися до 

«Державного стандарту початкової освіти» [62], де вказані наступні напрямки: 

• пошук, подання, перетворення, аналіз, узагальнення та  

систематизація даних, критичне оцінювання інформації для розв’язання 

життєвих проблем; 

• створення інформаційних продуктів та програм для ефективного 

розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально  та у 

співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них; 

• усвідомлене використання інформаційних і комунікаційних 

технологій та цифрових пристроїв для доступу до інформації, спілкування та 

співпраці як творець та/або споживач, самостійне опанування нових; 

• усвідомлення наслідків використання інформаційних технологій 

для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримання 

етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії. 

Відповідно до першого напрямку учень досліджує інформаційний 

навколишній світ; знаходить, подає, перетворює, аналізує та зберігає дані 
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різних типів; добирає об’єкти для створення моделей; критично оцінює 

інформацію з різних джерел. 

У межах другого напрямку учень розробляє та реалізує алгоритми, 

створює та налагоджує програмні проєкти, розробляє модульні проекти, 

опрацьовує та створює інформаційні продукти з використанням даних різних 

типів; співпрацює в команді для створення інформаційного продукту. 

За третім напрямком учень використовує широкий спектр цифрових 

пристроїв; організовує власне інформаційне середовище; спілкується, 

навчається та співпрацює в мережевих спільнотах. 

Відповідно до четвертого напрямку учень використовує широкий спектр 

цифрових пристроїв; організовує власне інформаційне середовище; 

спілкується, навчається та співпрацює в мережевих спільнотах. 

Ці напрямки, своєю чергою, і складають організаційно-змістовий блок 

педагогічної технології, який ми розробляємо.   

Важливою умовою розроблення організаційно-змістового блоку 

педагогічної технології є попередня діагностика сформованості у молодших 

школярів інформаційно-цифрової компетентності, що подана в підрозділі 1.3. 

На основі виділеного нами проблемного поля дослідження ми здійснюємо 

розробку організаційно-змістового блоку технології.  

Варто заначити, що інформаційно-цифрова компетентність учнів 

виявляється у таких ознаках: в умінні усвідомлювати власні інформаційні 

потреби; виявляти джерела інформації та здійснювати результативний пошук; 

здійснювати аналіз й оцінку якості інформації; організовувати та 

структурувати інформацію; ефективно використовувати інформацію; 

створювати й обмінюватись новими знаннями [92]. Діяльнісний вимір 

предметної компетентності, пов'язаний з вміннями дітей молодшого 

шкільного віку, подано в Додатку Г. 

Взявши за основу «Енциклопедію для фахівців соціальної  сфери» (за 

ред. І. Звєрєвої), зазначимо, що форми соціально-педагогічної комунікації – це 

найбільш доцільні варіанти організації взаємодії учнів, батьків і учителів, що 
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відбуваються за встановленим порядком, режимом і спрямовані на створення 

умов для позитивної активності дітей, вирішення відповідних завдань 

соціалізації, надання допомоги та підтримки в контексті формування 

інформаційно-цифрової компетентності [74, с. 552]. 

Вважаємо, що фактично форма є засобом організації соціально-

педагогічної комунікації, а метод – шляхом досягнення мети й вирішення 

завдань. Зазначимо, що в дослідженні традиційні форми та методи адаптовано 

відповідно до завдань наукової роботи, крім того, запроваджено специфічні 

форми та методи соціально-педагогічної комунікації. 

Ураховуючи результати попередніх наукових розвідок [2; 35; 36; 268], 

розглядаємо наступну класифікацію форм: 

– залежно від кількості учасників: індивідуальні, групові; 

– за тривалістю: одноразові заходи (класна година, батьківські збори),  

заходи за потребою (бесіди), постійно діючі (групи продовженого дня); 

– за видами діяльності: освітні (знання), репродуктивні (відтворення 

знань і способів дій), тренувальні (практичні вміння та навички), творчі (нові 

рішення, знання та способи дії), дозвіллєві (шкільні, 

позашкільні, відвідування гуртків, свята);  

– за характером впливу на об’єкт: безпосередні й 

опосередковані; 

– за домінуючим засобом впливу – словесні (бесіди), практичні 

(тренінги), наочні (презентації, виставки малюнків, плакати, відеоролики, 

соціальна реклама). 

У нашій науковій роботі форми реалізації педагогічної технології ми 

поділяємо на два основні види. До першого відносимо форми роботи з 

батьками учнів. Такий підхід пов'язаний з тим, що відповідно до ідеї «Нової 

української школи», головним завданням педагогіки партнерства є подолання 

інертності мислення, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин 

між учасниками освітнього процесу. Це завдання реалізовується у спільній 

діяльності учителя, учнів і батьків [15; 140]. 
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Зазначимо, що робота учителя з батьками передбачає взаєморозуміння, 

вона заснована на єдності інтересів і прагнень, спрямованих на особистісний 

розвиток школяра, зокрема, у контексті формування інформаційно-цифрових 

компетентностей. 

Виділимо основні форми роботи з батьками: 

• Тренінгові заняття «Дитина в цифровому світі», «Як захистити 

дитину від злочинів в інтернеті». Крім того, можна реалізовувати тренінгові  

заняття для вирішення наскрізної проблеми, що суголосна з усіма 

представленими темами: як свідчить практика, у дітей присутність в інтернеті 

значно зростає у вихідні, тобто в ті дні, коли школа не може забезпечити 

експертну або емоційну підтримку.      

• Майстер-клас «Використання цифрових ресурсів для якісного 

життя». 

• Батьківські збори (ознайомлення з основними вимогами до 

інформаційно-цифрової компетентності учнів, з правилами користування 

гаджетами в школі, обговорення здобутків дітей, очікування батьків тощо).  

• Бесіди (обговорення цифрових бар’єрів, переваг і недоліків 

глобальної цифровізації, впливу сучасних цифрових технологій на процеси 

соціалізації дітей, у тому числі в контексті соціальної взаємодії з дорослими та 

однолітками тощо). 

• Консультації (поради вчителя при обговорення випадків з 

освітнього процесу чи з певних сімейних ситуацій). 

На нашу думку, варто враховувати умови успішної співпраці школи та 

батьків в контексті партнерства: постійне, чітке, двостороннє спілкування; 

різні способи залучення батьків до шкільного середовища (спілкування під час 

особистої зустрічі; телефонні дзвінки, електронна пошта, спілкування у 

соціальних мережах, месенджерах,  у т. ч. в умовах соціального 

дистанціювання тощо). 

З’ясуємо концептуальні засади реалізації зазначених вище форм: 
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• батьки чітко розуміють необхідність формування інформаційно-

цифрової компетентності учнів; 

• батьки усвідомлюють логіку реалізації авторської педагогічної 

технології; 

• батьки сприяють формуванню інформаційно-цифрової 

компетентності своїх дітей; 

• батьки бачать можливості своєї участі в процесі формування 

інформаційно-цифрової компетентності учнів. 

Отже, з метою реалізації педагогіки партнерства, педагогу варто 

ініціювати та спрямовувати компетентнісний розвиток дитини так, щоб 

постійно залучати до соціально-педагогічної комунікації. 

Як інструменти педагогіки партнерства можна використовувати цікаві й 

захопливі розповіді, відверту бесіду, справедливу і незалежну оцінку, 

заохочення творчих успіхів, особистий приклад, зустрічі з цікавими людьми, 

спільний пошук рішень, спільні суспільно корисні справи, благодійні акції 

тощо [140, с. 18]. 

Виділимо далі основні форми реалізації педагогічної технології для 

молодших школярів: 

• Класні години, як правило, проходять у формі лекції, бесіди або 

диспуту, можуть включати елементи вікторин, конкурсів, ігор тощо [290; 297]. 

На нашу думку, такі класні години виконують основні функції: освітню 

(класна година розширює знання учнів щодо цифровізації світу),  орієнтуючу 

(формування у учнів ставлення до процесів і об’єктів навколишньої дійсності 

та віртуальної реальності, виховані матеріальних і духовних цінностей в 

умовах цифрового світу, що домінує), спрямовуюча (передбачає переведення 

бесід в галузь реального життя учнів, їхньої поведінки, спрямування їхньої 

діяльності поза меж віртуального світу). Ці функції взаємопов’язані й 

слідують одна з одної. Наприклад, важко зорієнтувати дітей в використанні 

певного мобільного додатку, якщо вони про нього не чули. Якщо в процесі 
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проведення класної години відсутня спрямованість, то ефективність її впливу 

на учнів також знижується (знання не переходять у площину переконання). 

• Групи продовженого дня, гурткова робота (секції, клуби, творчі 

об’єднання). Відповідно до «Положення про групу продовженого дня 

загальноосвітнього навчального закладу» [175], виділимо основні завданнями 

групи продовженого дня в контексті проблематики нашої роботи: допомога 

учням в засвоєнні знань, виробленні умінь, пов’язаних з технологічними, 

телекомунікаційними, алгоритмічними та логічними компетенціями; розвиток 

пізнавальних процесів і інтересів учнів; формування навичок систематичної 

самостійної роботи, вміння застосовувати раціональні прийоми роботи над 

завданнями з формування інформаційно-цифрової компетентності; 

формування інформаційно-цифрової компетентності кожного учня у 

відповідності до вимог морально-етичного, художньо-естетичного, 

національно-патріотичного, родинно-сімейного, екологічного виховання; 

формування комунікативної компетенції дітей; згуртування дитячого 

колективу, виховання почуття взаємодопомоги при використанні цифрових 

технологій. 

Зазвичай вказані напрямки реалізуються відповідно до діяльності 

гуртків як основної та традиційної форми реалізації змісту позашкільної 

освіти. Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» [81] робота 

гуртків ґрунтується насамперед на добровільності, спільності інтересів, 

спрямованості на певний вид навчальної та практичної діяльності. Робиться 

наголос також на забезпеченні умов інтелектуального розвитку дітей, 

реалізації їхнього творчого потенціалу, соціальної адаптації до умов реального 

життя тощо. Зазначимо, що зміст роботи гуртків визначається навчальними 

планами та програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та 

допустимого навантаження для різних вікових категорій учнів початкової 

школи (від 30 до 45 хвилин). 

У нашій роботі ми розглядаємо гурток «Основи конструювання 

роботів», діяльність якого буде представлена в наступного підрозділі. 
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• Майстер-класи, наприклад, з створення власних зображень у 

вигляді малюнків та творчого опрацювання готових зображень (у програмах 

Paint, Freshpoint). Виділимо очікувані результати майстер-класу:  розуміння 

дітьми інформації, що пропонується вчителем; практичне засвоєння ними 

найважливіших навичок; активізація пізнавальної діяльності; підвищення 

рівня інформаційно-цифрової компетентності; ріст мотивації учасників 

майстер-класу. 

• Бесіда, яка створює умови для залучення молодших школярів до 

активної роботи, активізує їхню увагу, пізнавальну діяльність, розвиває 

самостійність мислення, вміння розчленовувати матеріал на складові частини, 

виділяти найважливіше, вибудовувати докази своїх оцінок і висновків, має 

великий соціальний вплив, виступає діагностичним засобом. У кінці бесіди 

узагальнюються основні ідеї, окреслюються правила та рекомендації. 

Найважливіше завдання вчителя – у процесі бесіди підтримувати в учнів 

упевненість і мотивацію до пізнання. 

• Масові заходи школи (тематичні вечори, дні й тижні), творчі 

групові проєкти. Відповідно до ідей «Нової української школи», однією із 

значущих  компетентностей дітей ХХІ століття є наступна – уміння працювати 

в команді та співпрацювати. Саме тому значну увагу приділяється роботі в 

групах, у межах якої діти навчаються спільно вирішувати проблеми.  

Таке діяльність побудоване на дослідженнях: дитина шукає відповіді на 

запитання, осмислює вивчене, а вчитель допомагає в цьому. У НУШ діти часто 

навчаються, граючись. Через гру як моделювання ситуацій із додаванням руху, 

гумору й творчих завдань учні зможуть дізнатися набагато більше [68; 251; 

254; 255; 280]. Також зазначені думки знаходимо у Л. Хомич [275]. 

Наведемо приклад тематичного тижні «Ми – за здоровий спосіб життя!» 

з елементами групової проєктної діяльності «Як цифрові гаджети 

допомагають нам бути здоровими».  

Бажано, щоб тематика проєктів була міжпредметною. Відповідно до 

окресленої тематики вкажемо переваги міжпредметної інтеграції навчальних 
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дисциплін «Інформатика», «Математика», «Фізичне виховання», 

«Навколишнє середовище: чіткіше розуміння мети кожного предмета в різних 

контекстах; глибше розуміння будь-якої теми, завдяки її дослідженню з 

кількох точок зору; краще усвідомлення комплексного підходу, через який 

предмети, навички, ідеї та різні точки зору пов’язані з реальним світом; 

удосконалення навичок системного мислення; уміння бачити взаємозв’язки 

всіх аспектів життя зрештою стає звичкою, яка допомагатиме учням упродовж 

усього їхнього життя [140, с. 81]. Ще одна перевага в міжпредметній інтеграції 

полягає в тому, що вона спрямована на подолання наявної проблеми 

розширення кругозору учнів. Особливість дітей як інтернет-користувачів 

полягає в тому, що більшість з них користується власними гаджетами з 

можливостями для персоналізації інтернет-простору за рахунок налаштувань 

браузерів, отримання контекстної інформації, що враховує їхні  попередні 

запити тощо. Це обмежує та уповільнює розвиток інформаційно-цифрової 

компетентності. 

При цьому варто, щоб діти розуміли, що постійний безконтрольний  

перегляд комп’ютерних ігор, програм, телевізора, робота в інтернеті задають 

здоров’ю шкоду.  Не варто зловживати в школі використанням персональної 

комп’ютерної техніки. Також обережно треба використовувати 

гейміфікацію – технологію застосування ігрових методик у неігрових 

процесах. За спостереженнями психофізіологів, після комп’ютерної гри (в 

тому числі комп’ютерного тренажера) дитина може повернутися до 

нормального стану, в якому здатна сприймати навчальну інформацію, лише 

через 10 – 15 хвилин [42; 282]. 

У процесі реалізації проєктної діяльності не варто використовувати 

репродуктивні завдання, учням буде нецікаво. Як свідчить практика, набагато 

продуктивнішими є пошукові завдання, що спонукають до творчого мислення. 

Упевнені, що важливим завданням учителя як організатора відповідної 

діяльності є наступна – створити умови для співпраці та взаємодії учнів в 

різних ситуаціях. У результаті діти вчаться слухати один одного, керувати 
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спільною роботою, домовлятися, контролювати емоції й почуття тощо. 

• Позаурочна робота (відвідування кінотеатрів, музеїв, екскурсії 

тощо). Головним є отримання основних принципів використання зазначеної 

форми соціально-педагогічної комунікації: наявність настановної інформації з 

боку вчителя про важливість заходу, його освітні функції (діти мають 

розуміти, що відвідують кінотеатр, музей або іншу організацію не лиже задля 

розваги; вони мають чітко усвідомлювати – на формування яких саме знань, 

умінь і навичок спрямований відповідний захід). Наприкінці заходу 

обов’язковою є рефлексія, обговорення результатів. 

Перейдемо далі до обґрунтування та розроблення методів формування 

інформаційно-цифрової компетентності учнів.  

Щодо методів соціально-педагогічної комунікації, ураховуючи 

означення методів соціально-педагогічної діяльності, запропоноване 

О. Безпалько [10, с. 69], будемо розуміти сукупність підходів, прийомів, 

операцій практичного чи теоретичного характеру, які використовують 

для стимулювання й розвитку потенційних можливостей 

особистості для досягнення оптимальних результатів практичної діяльності, 

що відповідають поставленій меті. 

Як зазначає В. Коваленко, метод у соціально-педагогічній роботі 

реалізує подвійну роль, виступаючи як спосіб, шлях пізнання і застосування 

знань, а також, як конкретна дія, що сприяє якісній зміні об’єкта. Найчастіше 

у соціально-педагогічній практиці використовуються традиційні педагогічні 

методи: методи формування свідомості (приклад, переконання); методи 

організації діяльності (тренування, доручення, прогнозування); методи 

стимулювання діяльності (заохочення, схвалення, змагання); методи 

самовиховання (самоаналіз, самоконтроль, самонавіювання) [105]. Зазначимо 

також, що в сучасній науці немає єдиного підходу до класифікації методів 

соціально-педагогічної діяльності. 

Засновуючись на результатах наукових досліджень Н. Морзе [64; 149], 

О. Горкавчук [47], Л. Дибкова [66], використовуємо в роботі також специфічні 
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методи: 

• метод проєктів – спосіб досягнення дидактичної мети за допомогою 

детальної розробки проблеми, яка має завершитися реальним практичним 

результатом, оформленим у той чи інший спосіб; 

• «перевернутий клас» – за цим методом учні використовують відео та 

електронний контент за межами навчального простору в хмарно-

орієнтованому середовищі. За даним методом учні мають цілодобовий доступ 

до електронних ресурсів, засобів комунікації з однолітками та вчителями; 

• позаурочна дослідницька взаємодія, спрямована на систематичне 

вивчення матеріалів і джерел з тим, щоб встановити факти та зробити нові 

висновки. Зазвичай дослідження націлене на проникнення вглиб 

досліджуваного явища, на формування нового, універсального знання; 

• позаурочна проблемна взаємодія – це метод навчання, в якому 

складні реальні проблеми використовуються як інструмент, що сприяє 

навчання учнів поняттям та принципам, а не викладанню фактів та понять; з 

зазначеним методом пов'язаний метод пізнавально-дослідницького навчання 

як підхід, що спрямовує залученню учнів до справжнього наукового процесу 

відкриття. 

Зазначимо, що орієнтиром для вибору методів і форм реалізації 

педагогічної технології стали результати констатувального експерименту, 

детально описані нами в підрозділі 1.3.  

Результатом технології є сформованість складників інформаційно-

цифрової компетентності молодших школярів (інформаційно-знаннєвий, 

цифровий, мотиваційно-етичний), що дозволяє їм усвідомлювати ключові 

поняття, що описують його потреби в інформації; використовувати різні 

джерела, щоб задовольнити свої потреби в інформації; використовувати різні 

способи опрацювання відібраної інформації; знаходити способи для 

розв’язування різних типів навчальних і життєвих задач, вирішення проблем; 

співпрацювати у різних групах для виконання навчальних завдань, готовності 
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до продуктивної праці (відповідно до [92]). 

Форми і методи соціально-педагогічної комунікації пов’язані з 

засобами – різноманітними матеріалами, знаряддями та інструментами, за 

допомогою яких досягається мета дослідження. До засобів ми відносимо 

відкриті освітні ресурси (сайти, блоги, соціальні мережі, YouTube), 

комп’ютерні та мультимедійні засоби (відео та аудіообладнання, 

мультимедійна дошка, стілус, проектор), програмні засоби (прикладне та 

системне ПЗ), мобільні пристрої (смартфони, планшети, електронні книги), 

діагностичні психолого-педагогічні методики, авторські та інші навчально-

методичні матеріали тощо. 

Перш за все зазначимо, що відкриті освітні ресурси (англ. – open 

educational resources) – методичні, навчальні та дослідницькі матеріали на 

будь-якому носії даних, цифрового чи іншого характеру, які відносяться до 

суспільного надбання або були розроблені на підставі відкритої ліцензії, що 

забезпечує можливість безкоштовного доступу, використання, адаптації та 

повторного поширення їх іншими сторонами без обмежень або з частковими 

обмеженнями [37]. 

Ми поділяємо позицію В. Коваленка й переконані – практика вчителів 

початкових класів свідчить, що використання відкритих (електронних) 

освітніх ресурсів створює у дітей гарний настрій, підвищує мотивацію до 

навчання, сприяє реалізації міжпредметних зв’язків [105, с. 24]. 

Аналіз реальної діяльності також показує, що вірно підібраний 

цифровий інструментарій дозволяють зробити процес формування 

інформаційно-цифрової компетентності комфортним та ефективним, у той час 

як неувага до них призводить до витрати зайвих ресурсів (сил, енергії, часу) 

учителів, учнів та їхніх батьків. 

Ураховуючи результати досліджень Н. Морзе і В. Прошкіна [149] 

О. Борисова [21], Н. Морзе [134; 136], О. Буйницька [23], виділимо цифрові 

інструменти та сервіси, які пропонуємо використовувати задля реалізації 

авторської педагогічної технології: 
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• організація вебінарів (сервіси для проведення відеоконференцій); 

• спілкування через месенджери (месенджери, групи в соціальних 

мережах); 

• управління груповою роботою (сервіси для організації групової 

роботи, взаємодії); 

• залучення та проведення опитувань (інструменти для проведення 

онлайн-анкетування, опитування, тестів); 

• організація спільної роботи з документами (спільні 

документи/презентації та хмарні сховища). 

Приклади цифрових інструментів подано в Таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Призначення цифрових інструментів та приклади цифрових 

інструментів (джерела [149; 208]) 

Призначення цифрових 

інструментів 
Приклади цифрових інструментів 

Організації вебінарів  
Zoom, Google Meet, Skype, Cisco Webex 

Meetings 

Організація спілкування через 

месенджери  
Vіber, WhatsApp, Telegram, Slack 

Управлення груповою роботою  Microsoft Teams, Granatum, TrainingSpace 

Організація спільної роботи з 

документами  
Notion, G Suite 

Інструменти для візуалізації  
Visme, Easel ly, Google Charts, Piktochart, 

Venngage, Canva 

Інструменти для опитування  

Classtime, Mentimeter, Kahoot!, Poll 

Everywhere, Google 

Forms, EDpuzzle, ClassMaker 

Інструменти для створення 

презентацій  
Prezi, Moovly, Emaze, Beautiful ai 

Інструменти для створення 

ментальних мап  

XMind, Mindmeister, Mindjet Coggle, 

WiseMapping, Mind42, 

FreeMind, Spider Scribe, Mindomo 

Хронологія подій  
Timeline JS, Tiki-Toki, TimeToast, 

Histropedia, Sutori 
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Хмарини слів  Tagul, Tagxedo, Wordle і Wordclouds 

Віртуальні цифрові дошки  

WikiWall, Tutorsbox, Glogster, Dabbleboard, 

Twiddla, Scribblar, 

Padlet, Educreations, Popplet, Realtimeboard 

(Miro), Twiddla 

 

Дійсно, використання комп’ютерних засобів дітьми сприяє створенню 

певної спільноти, наприклад, коли вони грають разом у комп’ютерну гру, 

спільне навчання тут є необхідним важливим елементом спільної діяльності, 

скільки це дозволяє їм бути активними у грі. У навчальних спільнотах дітей, 

учасники демонструють постійний обмін ідеями, в яких вони розвивають 

спільне бачення ситуації в якій вони знаходяться. Участь – це активний і 

складний процес, в якому діти поєднують в собі дії, мову, ідеї, почуття та 

зв’язок [32; 143; 306]. 

Відповідно до наукових поглядів С. Литвинової, виділяємо педагогічні 

умови застосування цифрових ресурсів: 

• організація вільного доступу до контенту; 

• орієнтація змісту пізнавальної діяльності на індивідуальні потреби та 

особистісні характеристики учнів; 

• урахування соціального запиту під час навчання; 

• стимулювання творчої, дослідницької та групової форм роботи; 

• використання рефлексивних практик; орієнтація на інтерактивні 

форми педагогічної взаємодії з домінуванням активності учнів [163, с. 95 – 96]. 

Етапи реалізації організаційно-змістового блоку буде подано в 

наступному підрозділі дисертаційної роботи. 

Діагностико-оцінний блок розробленої нами педагогічної технології 

передбачає реалізацію рефлексії через включення учнів початкової школи в 

пошуково-практичну діяльність, що сприяє формуванню стійких уявлень про 

цифровізацію світу. Рефлексія відображається в наявності мотивації до 

формування інформаційно-цифрової компетентності, а також цифрових 

засобів для навчання та вирішення життєвих проблем, усвідомлення їхньої 
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значущості. 

Передбачається також діагностика (детально описана в підрозділах 1.3 і 

2.3), що дозволяють корегувати процес формування інформаційно-цифрової 

компетентності. Важливим складником такого блоку  є своєчасне виявлення 

недоліків, оцінювання найбільш й найменш ефективних форм і методів 

формування інформаційно-цифрової компетентності школярів. 

Проведена дослідницька робота з обґрунтування та змістового  

розроблення авторської педагогічної технології дозволяє нам зробити 

висновки узагальнюючого характеру.  

1. Розроблено концепцію дослідження (інформаційно-цифрова 

компетентність учнів початкової школи виступає вагомим важелем, що 

дозволяє їм знаходити, представляти, перетворювати, аналізувати, 

узагальнювати,  систематизувати та відтворювати інформацію, критично її 

оцінювати задля вирішення життєвих проблем; інформаційно-цифрова 

компетентність учнів початкової школи відтворюється на чотирьох рівнях: 

інформаційному, комунікативному, технічному та споживчому; інтенсивність 

інтернет-активності учнів початкової школи, різноманітність використання 

ними різних пристроїв значно перевищує такі показники у дорослих, дітям 

важливо бути не лише  компетентними користувачами цифрових технологій, 

а й розуміти можливості та ризики цифрового простору, вміти вирішувати 

проблеми, пов’язані з використанням цифрових технологій; вагоме значення 

для розвитку інформаційно-цифрової компетентності має комунікативна та 

ігрова активність, що перевищує суто освітню. Для реалізації завдання 

дослідження варто залучати учнів до діяльності, що базується на спілкуванні 

дітей між собою, з учителями та батьками, спонукає до спільного пошуку 

вирішення проблем та виступає підґрунтям  переходу від культури споживачів 

цифрових технологій до культури творців в цифровому просторі. Така 

діяльність є важливим інструментом  соціалізації дітей в сучасному світі). 

2. На основі подання критеріїв, підходів до визначення педагогічної 

технології, принципів її застосування, особливостей та логіки побудови 
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подано трактування педагогічної технології формування інформаційно-

цифрової компетентності молодших школярів у процесі соціально-

педагогічної комунікації як взаємопов’язана динамічна та гнучка сукупність 

форм, методів, засобів і ресурсів соціально-педагогічної комунікації, 

об’єднаних спільною метою функціонування та єдністю реалізації, що є 

запорукою формування інформаційно-цифрової компетентності учнів 

початкової школи та гарантує досягнення кінцевого результату дослідження. 

Педагогічну технологію представимо як чотири взаємопов’язані блоки:  

цільовий, теоретико-методологічний, організаційно-змістовий та діагностико-

результативний. Новизна авторської технології полягає в інтерпретації та 

трансформації вже відомих в освітянській практиці форм, методів і засобів у 

контексті соціально-педагогічної комунікації учнів 1 – 4 класів. 

3. У межах цільового блоку зазначено мету – формування інформаційно-

цифрової компетентності молодших школярів у процесі соціально-

педагогічної комунікації, завдання (здійснити консолідацію спільних зусиль 

учителів, батьків і учнів; визначити сукупність форм і методів роботи з учнями 

та їхніми батьками; сформувати мотивацію молодших школярів на засадах 

пізнавального інтересу; актуалізувати потребу в самопізнанні, 

самовдосконаленні, творчому самовираженні, здатності до розв’язання 

проблем з використанням цифрових пристроїв; зменшити цифровий розрив 

між учасниками освітнього процесу; навчити до лати цифрові ризики, 

розуміти цифрові можливості).  

Теоретико-методологічний блок містить підходи (компетентнісний, 

системний,  діяльнісний, особистісно зорієнтований, гуманістичний, 

середовищний, креативний, гуманістично-культурологічний), принципи 

(дитиноцентризму, педагогіки партнерства, науковості та 

міждисциплінарності, доступності і посильності, наступності, безперервності 

та перспективності, гуманізації та гуманітаризації, орієнтації на цифрові 

технології), концептуальні засади (концепція «Нової української школи», 

Державний стандарт початкової освіти, концепція дослідження, попередня 
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діагностика процесу формування інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів). 

4. Організаційно-змістовий блок подано у вигляді двох напрямків: 

організація роботи з батьками (форми роботи: тренінги, майстер-клас, 

батьківські збори, індивідуальні консультації, бесіди) та організація роботи з 

молодшими школярами (форми роботи: класні години, групи продовженого 

дня, гуртки, майстер-класи, бесіди, масові заходи школи, групові проєкти). 

Обґрунтовано методи педагогічної технології: традиційні (формування 

свідомості, організації діяльності, стимулювання діяльності, самовиховання) 

та специфічні (метод проєктів, «перевернутий клас»,  позаурочна  

дослідницька взаємодія,  позаурочна проблемна взаємодія). Розкрито засоби: 

відкриті освітні ресурси (сайти, блоги, соціальні мережі, YouTube), 

комп’ютерні та мультимедійні засоби (відео та аудіообладнання, 

мультимедійна дошка, стілус, проектор), програмні засоби (прикладне та 

системне ПЗ), мобільні пристрої (смартфони, планшети, електронні книги), 

діагностичні психолого-педагогічні методики, навчально-методичні 

матеріали. 

Етапи реалізації педагогічної технології, а також її діагностико-оцінний 

блок будуть розкриті в подальших підрозділах наукової роботи. 

2.2. Упровадження технології формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів у процесі соціально-педагогічної 

комунікації 

 

У результаті розроблення авторської технології формування 

інформаційно-цифрової компетентності учнів молодших класів постало 

питання її реалізації. При цьому ми враховуємо специфіку інформаційно-

аналітичної компетентності відповідно до концептуальних засад 

реформування середньої школи «Нова українська школа» (Л. Гриневич [4; 50; 

139], М. Гриньова [51; 52], Н. Бібік [140], О. Денисюк [61]) вважаємо, що 

зазначена компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне 
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застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, 

пошуку, обробки, обміну інформацією в публічному просторі та приватному 

спілкуванні. Зміст такої компетентності становить: 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). 

 Реалізацію технології здійснено впродовж трьох етапів. Перші два 

етапи відносимо до організаційно-змістового блоку педагогічної технології, 

останній – до діагностико-результативного. 

І етап – орієнтаційно-мотиваційний. Його мета – формування у 

молодших школярів усвідомлення значущості інформаційно-цифрової 

компетентності, необхідної для подальшої освіти та вирішення життєвих 

проблем (переважно протягом першого року навчання). Завдання вчителя 

полягає в заохоченні та підтримці бажання учнів розвивати своє бажання до 

формування інформаційно-цифрової компетентності як запоруки ефективної 

життєдіяльності у соціумі, надання допомоги у цьому. 

Важливим вважаємо реалізацію потреб у використанні цифрових 

технологій, усвідомленні їхніх переваг і загроз. У межах цього етапу 

передбачено різні форми реалізації авторської педагогічної технології у 

процесі соціально-педагогічної комунікації: батьківські збори – форма роботи 

з батьками; класна година, група продовженого дня, майстер-клас, бесіда – 

форми роботи з учнями. 

ІІ етап – діяльнісний. Представимо його мету – формування системи 

цифрових знань, умінь і навичок для вирішення типових і нестандартних 

життєвих завдань (переважно протягом другого – третього років навчання). На 

цьому етапі ми намагаємося створити певну атмосферу емоційної насиченості, 

що сприяє реалізації завдань дослідження, розвивати інтерес до інформаційно-

цифрових технологій.  

У межах етапу пропонуємо такі форми соціально-педагогічної 

комунікації: батьківські збори, тренінг, майстер-клас, бесіда, консультація – 
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форми роботи з батькими; групи продовженого дня, гурткова робота (секції, 

клуби, творчі об’єднання), майстер-клас, бесіда, масові заходи школи 

(тематичні вечори, дні й тижні), творчі групові проєкти, позаурочна робота 

(відвідування кінотеатрів, музеїв, екскурсії) – форми роботи з учнями. 

ІІІ етап – оцінно-рефлексивний, його мета – аналіз сформованості 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів для долання 

цифрових ризиків та розуміння цифрових можливостей (переважно у І семестрі 

ІV класу).  

Реалізація етапу проходить у контексті реалізації наступних форм: 

батьківські збори, бесіда, консультація – форми роботи з батьками; групи 

продовженого дня, гурткова робота (секції, клуби, творчі об’єднання), бесіда, 

масові заходи школи (тематичні вечори, дні й тижні), творчі групові проєкти, 

позаурочна робота (відвідування кінотеатрів, музеїв, екскурсії тощо) – форми 

роботи з учнями. Рефлексивний характер оцінювання мотивує учнів до 

подальшого компетентнісного розвитку. Цей етап є важливим, на підставі 

самоаналізу ми намагаємося виявити помилки у процесі реалізації авторської 

педагогічної технології задля уникнення в подальшій роботі (див. Додаток Д).  

Зрозуміло, головне питання, на яке варто надати відповідь напочатку 

експериментальної роботи, – обґрунтувати строки впровадження педагогічної 

технології. Наша авторська позиція полягає в тому, що впровадження має 

відбуватися протягом навчання учнів у І – ІV класах. 

Підґрунтям щодо цього є наступні фактори: 

• вимоги концепції «Нової української школи», які визначають 

інформаційно-цифрову компетентність як одну із найважливіших ключових 

компетентностей для життя [4; 50; 51; 139; 140);  

• вимоги Державного стандарту початкової освіти [62], у якому 

передбачено опанування учнями І – ІV класів основою цифрової грамотності 

для розвитку і спілкування, здатністю безпечного та етичного використання 

засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших 

життєвих ситуаціях; 



158 
 

• наявність у Європейській рамці ключових компетентностей 

«Особистісні, соціальні компетентності та навчання вчитися» [323] вимог 

щодо порівняння, аналізу, оцінки та узагальнення даних, інформації, ідей та 

медіаповідомлень з метою розроблення логічних висновків; 

• можливість реалізації в межах соціально-педагогічної комунікації 

учителів, дітей та їхніх батьків різних форм взаємодії; 

• розуміння інформаційно-цифрової компетентності як підґрунтя 

для формування інших ключових компетентностей учнів протягом 

подальшого навчання в основній школі. 

Зазначимо, що в процесі реалізації педагогічної технології ми 

орієнтуємо учнів на опонування знань різних напрямків, що розглянуто в 

підрозділі 1.2: цифрове споживання (інтернет-послуги для роботи і життя), 

цифрові компетенції як навички ефективного користування цифровими 

технологіями, цифрова безпека та основи безпеки в мережі. 

Беремо також до уваги вміння шукати способи вирішення проблеми із 

використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних 

технологій та критичного мислення для власного добробут. Учні навчаються 

розробляти та реалізувати алгоритми, модульні проєкти, обирати цифрове 

середовище, пристрої та засоби як один із способів розв’язання життєвих 

задач/проблем та пояснювати свій вибір [4, с. 61]. 

Різні етапи реалізації технології формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів подано на рис. 2.6. 



159 
 

 

Рис. 2.6. Етапи реалізації  технології формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів 

 

При розробленні авторської педагогічної технології ми також 

сконцентрували увагу на двох напрямках її реалізації у процесі соціально-

педагогічної комунікації. До першого відносимо форми роботи з батьками 

учнів у контексті  педагогіки партнерства, що засновується на ідеї 

взаєморозуміння, єдності інтересів учителів, батьків і учнів. 

Дійсно, відповідно до Концепції «Нової української школи»  в основі 

педагогіки партнерства є спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, 

учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та 

прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, 

рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат 

[109]. 

Реалізуючи зазначену форму соціально-педагогічної комунікації ми 

намагаємося організувати освітній процес з максимальним залученням до 

нього батьків, апробувати нові напрямки роботи з сім'єю як важелем 

позитивного розвитку дитини тощо. 

Орієнтаційно-мотиваційний етап: батьківські збори 
(форма роботи з батьками), класна година, група 
продовженого дня, майстер-клас, бесіда (форми роботи з 
учнями)

Діяльнісний етап: дисципліни: батьківські збори, тренінг, 
майстер-клас, бесіда, консультація (форми роботи з батьками), 
групи продовженого дня, гурткова робота (секції, клуби, 
творчі об’єднання), майстер-клас, бесіда, масові заходи школи 
(тематичні вечори, дні й тижні), творчі групові проєкти, 
позаурочна робота: відвідування кінотеатрів, музеїв, екскурсії 
(форми роботи з учнями)

Оцінно-рефлексивний етап: батьківські збори, бесіда, 
консультація (форми роботи з батьками), групи 
продовженого дня, гурткова робота (секції, клуби, 
творчі об’єднання), бесіда, масові заходи школи 
(тематичні вечори, дні й тижні), творчі групові проєкти, 
позаурочна робота: відвідування кінотеатрів, музеїв, 
екскурсії тощо (форми роботи з учнями)

Специфічні методи: 

метод проєктів, 

позаурочне 

«перевернуте 

навчання», 

позаурочне 

дослідницьке 

навчання, позаурочне 

проблемне навчання 

Традиційні методи: 
формування 

свідомості, організації 

діяльності, 

стимулювання 

діяльності, 

самовиховання  



160 
 

Крім того, орієнтуємося на наступні принципи: повага до особистості; 

доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах; діалог – 

взаємодія – взаємоповага; розподілене лідерство (проактивність, право вибору 

та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); принципи соціального 

партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, 

обов’язковість виконання домовленостей) [109]. 

Представимо приклади реалізації основних форм роботи з батьками, 

які засновуються на розумінні того, що нова українська школа допомагатиме 

батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, ефективні 

способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її 

індивідуальних особливостей [96]. 

По-перше, орієнтуючись на дослідженні О. Фіданян [256], виділимо 

варіанти проведення батьківських зборів: 

• настановча батьківська конференція на початку навчального року 

(зустріч, на якій адміністрація та працівники школи презентують освітні 

послуги, плани на навчальний рік, пов’язані з цифровою трансформацією. Далі 

батьки відвідують різні локації: комп’ютерні класи, бібліотеку, класні 

аудиторії тощо, обговорюють спільні можливості щодо становлення та 

розвитку дитини в умовах цифрової епохи) – у межах орієнтаційно-

мотиваційного етапу; 

• зустрічі з родиною (головне завдання – проаналізувати та оцінити 

успішність особистісного становлення та розвитку дитину в умовах 

глобальної цифровізації, схарактеризувати рівень інформаційно-цифрової 

компетентності учнів ) – у межах діяльнісного етапу;  

• довільні сучасні форми спілкування з батьками (батьківські уроки, 

тренінги, майстер-класи, родинні гостини та інше). Досвід інших країн 

свідчить про успішність залучення батьків до спільної діяльності зі школярами 

у другій половині дня [289, с. 383] – у межах діяльнісного та оцінно-

рефлексивного етапів. 

На нашу думку, задля реалізації зазначених форм варто використовувати 
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такі цифрові інструменти та сервіси: для організації спілкування через 

месенджери (Vіber, WhatsApp, Telegram, Slack), управлення груповою 

роботою (Microsoft Teams, Granatum, TrainingSpace), для візуалізації (Visme, 

Easel ly, Google Charts, Piktochart, Venngage, Canva). 

Основні методи, що використовують у процесі соціально-педагогічної 

комунікації: формування свідомості, організації діяльності, самовиховання, 

позаурочне дослідницьке навчання, позаурочне проблемне навчання. 

Відповідно до ідеї НУШ [298], виділимо різні види реалізації 

батьківських зборів у межах проблематики нашого дослідження: 

• діалог (учитель пропонує батькам об’єднатися у групи для 

обговорення проблемних ситуацій, наприклад, проблем кіберсоціалізації. 

Протягом певного часу (наприклад, 5 – 10 хвилин групи мають підготувати, а 

далі – презентувати рішення проблеми); 

• читання (учитель заздалегідь радить батькам прочитати книгу, 

наприклад [31], далі відбувається обговорення проблеми та рішення, яке 

пропонує автор). Інші приклади книжок наведено в Додатку Ж; 

• обговорення (ідея полягає в тому, щоб дати доручення дитині, яка 

передала б його батькам та спільно з ними виконала доручення, наприклад, 

підготовка проєкту, що висвітлює напрямки цифровізації повсякденного 

життя) та ін.  

Для реалізації зазначених форм використовуємо такі засоби: для 

організації спільної роботи з документами (Notion, G Suite), організації 

вебінарів (Zoom, Google Meet, Skype, Cisco Webex Meetings). 

Під час батьківських зборів відбувається ознайомлення батьків з 

основними вимогами до інформаційно-цифрової компетентності учнів, з 

правилами користування гаджетами в школі, обговорення здобутків дітей, 

очікування батьків тощо. Можливо також акцентування на наступних 

актуальних питаннях: 

• Які саме інформаційно-цифрові компетентності мають отримати 
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діти зі шкільного досвіду? 

• Що можуть для цього зробити батьки? 

• Як батьки можуть бути залучені до життя класу задля покращення 

формування у школярів інформаційно-цифрової компетентності? 

Наведемо фрагмент батьківських зборів, метою яких є донесення до 

свідомості батьків необхідності дотримання дітьми вимог та правил 

здоров’язбереження при використанні цифрових технологій. Цей захід має на 

меті вирішення проблем в низці площин: освітня (формування у батьків 

уявлення про роль, можливості та способи використання цифрових 

технологій), виховна (формувати розуміння важливості підтримки емоційного 

контакту з дитиною, щоб уникнути розвитку комп'ютерної залежності), 

організаційна (вироблення погоджених зі школою дій щодо правильної 

організації роботи дітей з цифровими технологія поза межами закладу освіти), 

інформаційна (розроблення практичних порад з організації безпечного 

взаємодії дитини з комп'ютером). 

Підготовка до батьківських зборів реалізується протягом таких 

основних етапів: 1) підбір та аналіз літератури з проблеми заходу; 

2) анкетування батьків (Додаток З), аналіз та узагальнення отриманих 

результатів; 3) підготовка пам'яток за тематикою зборів (додаток К). 

Наведемо орієнтовний план проведення батьківських зборів як важеля 

соціально-педагогічної комунікації: 

1. Емоційний настрій. Вступне слово вчителя. Результати анкетування. 

Розподіл батьків по групах.  

2. Робота батьків у групах, обмін думками (наприклад, обговорення 

позитивного впливу цифрових технологій: розвиток моторики, пізнавальна 

мотивація, поліпшення пам'яті, уваги, орієнтація в сучасних технологіях, 

швидке знаходження потрібної інформації та ін., а також негативного впливу: 

велике навантаження на очі, обмеження поз, психічне навантаження, 

комп'ютерна залежність, нервово-емоційне напруження та ін.). Можливо 

також обговорення техніко-технологічних, змістовно-комунікативних 
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можливостей, техніко-технологічних і соціо-психологічних загроз 

цифровізації, про які ми говорили в підрозділі 1.2. 

3. Підбиття підсумків зборів. Вироблення спільних рекомендації щодо 

запобігання загроз від цифрових технологій: матеріальних (крадіжка 

особистої інформації, вплив шкідливого програмного забезпечення, 

несанкціоновані інтернет-придбання, порушення авторських прав), фізичних 

(погіршення зору, осанки тощо),  психічних (маніпуляції свідомістю, 

залежність від ігор, кібербуллінг, образи), моральних (вплив забороненої 

інформації, залучення до екстремізму та тероризму, сексуальному насильству, 

поліетнічній нерівності, некоректній поведінці в чатах, форумах тощо). Так, з 

метою мінімізації фізичних загроз розроблено спеціальну вправу (Додаток Л). 

У межах діяльнісного етапу нами реалізовано низку тренінгових занять 

на теми: «Дитина в цифровому світі», «Як захистити дитину від злочинів в 

інтернеті» (див. Додаток М). При реалізації заходів ми враховуємо, що тренінг 

– інтенсивне короткочасне навчаюче заняття, спрямоване на створення, 

розвиток і систематизацію певних навичок, необхідних для виконання 

конкретних особистісних завдань, у співвідношенні з посиленою мотивацією 

особистості щодо вдосконалення діяльності та поведінки [58; 258]. Основні 

методи роботи: формування свідомості, стимулювання діяльності, 

самовиховання, позаурочне дослідницьке навчання, позаурочне проблемне 

навчання [299; 302; 313]. 

Виділимо також цифрові інструменти та сервіси, які використовуємо в 

роботі: для організації вебінарів (Zoom, Google Meet, Skype, Cisco Webex 

Meetings), для управлення груповою роботою (Microsoft Teams, Granatum, 

TrainingSpace), для створення презентацій (Prezi, Moovly, Emaze, Beautiful ai). 

Засновуючись на результатах досліджень [63; 317; 257] виділимо 

орієнтовний план реалізації тренінгів. Уперше позначимо його основні 

завдання: 

1. Формувати усвідомлення батьків щодо поведінки дітей в цифрову 

епоху. 
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2. Формувати їхнє розуміння щодо допомоги та захисту дитини від 

злочинів в інтернеті. 

Виділимо основні питання для обговорення: 1) діти в цифрову епоху – 

які вони? 2) життя онлайн й офлайн – де реальність? 3) цифрові можливості та 

цифрові бар’єри; 4) цифрова небезпека: основні вектори допомоги дитині; 

5) цифрові пріоритеті – як використовувати позитивні властивості мережі 

інтернет для запобігання загроз. 

Основне обладнання для проведення тренінгів: папір, олівці, ручки, м'яч, 

картки, маркер і пам'ятки. 

Погоджуємося з Я. Юрків, що у процесі тренінгу проходить орієнтація 

учасників в специфіці тренінгу, як методу навчання; первісна діагностика 

очікувань учасників, а також труднощів в спілкуванні; виявлення і корекція 

мотивації учасників; індивідуальна та групова рефлексія на початку кожної 

вправи, і по її закінченню [296, с. 149]. Це уможливлює виділити основний 

план реалізації заходу. По-перше, це вступне слово вчителя, у якому він 

ознайомлює батьків із метою та завданнями групової роботи, тематикою та 

формою проведення тренінгу. Оговорюються основні правила роботи: 

учасникам пропонуються певні твердження, які вони повинні обговорити та 

обрати варіант рішення у процесі ефективної взаємодії;  конфіденційність – 

усе, що відбувається на тренінгу, не виноситься за його межі; Я-

висловлювання – говоримо лише про власні почуття, досвід; відсутність 

оцінних суджень – не варто давати оцінку особистості іншого учасника; право 

на помилку – у межах тренінгу немає «правильного» і «неправильного» 

висновку, рішення; один говорить, інші мовчать – не перебивають один 

одного; бажано бути активними, брати участь у всіх видах діяльності; 

добровільність, що дозволяє не брати участь в окремих вправах. 

Далі у межах тренінгу пропонується низка вправ. Наведемо їхні 

приклади. Вправа «Самопрезентація». Учасникам роздають картки та олівці 

для оформлення «візитівок», у якій має бути: ім'я; кілька слів про себе та 

дитину у контексті тематики заходу; побажання собі як батькові; очікування 
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від заняття. 

Вправа «Майстер». У колі учасники розповідають про те, чому б вони 

могли навчити свою дитину в контексті проблематики заходу. 

Інформація від учителя. Ознайомлення батьків з онлайн-ризиками: 

• тематичними (сексуальні зображення, інформація з насильством, 

жорстокістю у соціальних мережах, блогах, на торент-сайтах, персональних 

сайтах, відеохостингах); 

• комунікаційні (загрози, пропаганда наркотиків, тютюнопаління або 

алкоголю, шахрайство в інтернеті); 

• споживчі (придбання товарів або послуг низької якості, втрата 

грошей, розповсюдження персональних даних); 

• технічні (віруси, боти, черві, що шкодять програмному 

забезпеченню) тощо.  

Далі реалізується мозковий штурм щодо можливої мінімізації вказаних 

ризиків. 

Вправа «Дитина в нас». Кидаючи м'яч, учасники звертаються один до 

одного c фразою: «Мені здається, якщо ти був би зараз дитиною, ти …». У 

відповідь кожен може погодитися або спростувати надану характеристику. Ця 

вправа допомагає учасникам глибше познайомитися, крім того сприяє 

активізації дитячого его-стану батьків, що створює базу для подальшої роботи. 

Вправа-розминка «Угруповання». Учасникам пропонується мовчки за 

допомогою невербального спілкування об'єднатися: ті, хто розуміє проблеми 

дитини в цифровому світі; ті, хто може допомогти дитині у вирішені проблем, 

пов’язаних з цифровізацією; ті, хто має відверті стосунки з дітьми в контексті 

тематики заходу. Після гри проходить обговорення, пояснення. 

Діагностична вправа «Ідеальний батько в цифрову епоху». Учасникам 

пропонується методом «мозкового штурму» скласти словесний портрет 

«ідеального батька». Учитель записує висловлювання батьків на дошці. Потім 

на малюнку, де зображення розходяться від центру («мішень»), кожному 
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учаснику пропонується поставити будь-який знак синім кольором, там де він 

знаходиться відносно центру. Центр символізує «ідеального батька» з усіма 

перерахованими якостями. Далі пропонується подумати та запропонувати, де 

учасники бажають бути після проходження тренінгу, чи допоможе він 

наблизитися до центру (передбачувана мета, кінцевий результат, його 

потрібно відзначити червоним кольором). Наприкінці виконання вправи 

кожному з батьків пропонується визначити та записати 2 – 3 якості, необхідні 

для досягнення поставленої мети. 

Вправа «Реклама». Треба скласти перелік якостей дитини в контексті 

проблематики заходу. Потім його прорекламувати. 

Вправа «Покарання». Учасникам пропонується змоделювати ситуацію, 

коли вони були покарані своїми батьками в контексті проблематики заходу. 

Необхідно отримати відповіді на наступні питання: Що ви відчуваєте? Що б 

вам хотілося зробити? Що потрібно змінити? 

Вправа «Мозковий штурм». Група ділиться на дві команди, кожна з яких 

повинна протягом певного часу навести аргументи на користь тези: 

«Піклуючись про захист в інтернеті, ми піклуємося про свою родину». 

Вправа «Зворотній зв'язок». Учасникам пропонується розповісти про 

свої враження від заняття, визначити, яку корисну інформацію вони отримали, 

наскільки виправдалися їхні очікування.  

Учитель надає учасникам пам'ятку «Правила безпеки в цифрову епоху», 

вправу «Гімнастика для очей».  Далі пропонується завдання для батьків – 

ознайомитися з серіалом «Безпека дітей в інтернеті» Міністерства цифрової 

трансформації України (про те, як уберегти дітей онлайн від шкідливих 

матеріалів, кібербулінгу, суїцидальних інтернет-спілок, сексуального 

насильства [210]). 

Таким чином, в умовах соціально-педагогічної комунікації реалізацію 

тренінгу можна представити як послідовність 5 основних етапів: підготовчий, 

діагностико-аналітичний, методичний, процедурний, аналітичний, у межах 

яких зміцнюються інтереси учасників тренінгу, відбувається діагностика 
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очікувань і результатів, труднощів, індивідуальна та групова рефлексія, що 

здійснюється на початку кожної вправи, а також по її закінченню. 

Як свідчить практика, співвідношення різних видів проведення тренінгу 

сприяє тому, що його матеріали засвоюються найбільш ефективно. Педагоги-

практики також радять здійснювати відеозапис тренінгів, що уможливлює 

аналіз досягнутих результатів, бачення себе з іншого ракурсу, виправлення 

помилок та покращення результатів. 

Зазначимо, що у межах діяльнісного етапу в межах соціально-

педагогічної комунікації для батьків організовується майстер-клас 

«Використання цифрових ресурсів для якісного життя» (див. Додаток Н). 

Проведення майстер-класів включає практичне оволодіння батьками різними 

способами і прийомами навчання, компетентнісного розвитку дитини. 

Основна специфіка – активна співпраця в питаннях підвищення виховної 

культури батьків [58]. Виділимо методи роботи в процесі соціальної 

комунікації такі: формування свідомості, організації діяльності, 

самовиховання, позаурочне дослідницьке навчання, позаурочне проблемне 

навчання. 

Варто відмітити й основні цифрові засоби: інструменти для створення 

презентацій (Prezi, Moovly, Emaze, Beautiful ai), організації вебінарів (Zoom, 

Google Meet, Skype, Cisco Webex Meetings). 

Ми маємо глибоке переконання, що підґрунтям реалізації майстер-класу 

є усвідомлення того, що інтернет стає невід'ємною частиною життя школярів, 

і ця звичка доволі часто не відповідає способу життя батьків (про цифровий 

бар’єр згадувалося в попередньому підрозділі). В умовах зростаючої 

мобільності інтернету батькам важливо бути його компетентними 

користувачами, «на одній хвилі» зі своїми дітьми, обговорювати з ними цю 

значущу частину їхнього життя, вивчати разом новинки, можливості та ризики 

кіберсоціалізації.  

Виділимо основні теми в межах майстер-класів: цифрова 

трансформація; інтернет речей; доповнена та віртуальна реальність; державні 
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послуги онлайн; цифрові уміння й навички дітей ХХІ століття. Варто 

відмітити, що зазначені питання можуть бути розкриті в низці площин: 

інформаційне середовище (створення, пошук, відбір, критична оцінка вмісту), 

сфера комунікації (створення, розвиток, підтримка стосунків, ідентичність, 

репутація, самопрезентація), сфера споживання (замовлення, послуги, 

придбання), техносфера (володіння комп’ютером, програмним забезпеченням, 

кібербезпека) [330; 331; 338]. 

Нами розроблено умови організації та проведення майстер-класів для 

батьків у контексті соціально-педагогічної комунікації: 

- створення атмосфери спільності інтересів, емоційної взаємопідтримки; 

- дотримання певної структури організації (актуалізація, блок 

інформації, практикум, рефлексія); 

- склад учасників майстер-класу повинен бути невеликим, зазвичай це 

10 – 12 осіб; 

- підвищення цифрової компетентності батьків як запоруки формування 

інформаційно-цифрової компетентності учнів; 

- підтримка впевненості батьків у власних педагогічних можливостях за 

допомогою спільної розробки майстер-класів, наприклад, за умов залучення 

батьків як співмодераторів; 

- розширення та збагачення соціально-педагогічної компетентності 

батьків. 

Як свідчить практика, особливої вагомості для реалізації соціально-

педагогічної комунікації має рефлексивна вправа «Ланцюжок думок», що 

проводиться наприкінці майстер-класу. Учасникам майстер-класу потрібно 

висловити наступні пропозиції: 

- Тепер я знаю, що .... . 

- Я можу пояснити, для чого ... . 

- Я можу розповісти, як ... .  

У межах діяльнісного та оцінно-рефлексивного етапу впровадження 

педагогічної технології реалізовано бесіди. Варто зазначити, що бесіда – це 
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обмін думками між учителем, учнями та батьками, що має привести до 

кращого розуміння та покращення бажання учня вчитися, розвиватися. Бесіда 

має регулярний, продуманий характер, у якій обговорюються плани на 

майбутнє і досягаються домовленості щодо досягненню цих планів [289, 

с. 380 – 381]. У процесі бесіди обговорюється, як всі суб’єкти соціально-

педагогічної комунікації (учитель, учні, батьки) можуть допомогти школяру в 

досягненні поставленої мети. Готуючись до бесіді, учитель продумує, що 

необхідно обговорити в зв'язку з компетентнісним розвитком учнів. Зазначимо 

також основні методи, що реалізуються в процесі бесіди: формування 

свідомості, організації діяльності, стимулювання діяльності, самовиховання. 

Серед цифрових інструментів і сервісів, що уможливлюють реалізації 

бесіди, особливо в умовах карантинних обмежень, варто виділити такі: для 

організації вебінарів (Zoom, Google Meet, Skype, Cisco Webex Meetings). 

Наведемо низку актуальних тем для бесіди: обговорення цифрових 

бар’єрів, переваг і недоліків глобальної цифровізації, впливу сучасних 

цифрових технологій на процеси соціалізації дітей, у тому числі в контексті 

соціальної взаємодії з дорослими та однолітками тощо. 

Зазначимо основні завдання бесіди: 

• надати оцінку досягнень учню відповідно до освітньої мети, 

попередніх бесід і самоаналізу; 

• представити батькам інформацію про очікування вчителів і школи, 

представити зворотній зв'язок про розвиток дитини; 

• домовитися про подальші шляхи дій щодо компетентнісного 

розвитку учня, розробити перспективний план розвитку; 

• направити зусилля батьків на підтримку розвитку своєї дитини. 

Отже, головною метою бесіди є підвищення та підтримання спільної 

роботи між сім'єю і школою, щоб допомогти учням досягти поставленої мети 

[300; 315]. 

Розглянемо правила проведення бесіди. Бесіда в умовах соціально-
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педагогічної комунікації проводиться регулярно, наприклад, один раз на рік 

або у разі необхідності. Періодом компетентністного становлення для учня 

вважається навчальний рік. Бесіду проводить класний керівник, який 

готується до розмови і заздалегідь домовляється про дату і час проведення 

бесіди. При плануванні бесіди необхідно врахувати, щоб не виникла 

конфліктна ситуація. Бесіда проводиться в приватному місці, як правило, в 

класної аудиторії віч на віч. У ході бесіди учень і батьки можуть висловити 

свої думки, у них є можливість поставити питання, надати пропозиції. 

Проводячи бесіду, учитель допомагає учню проаналізувати свій розвиток 

(сильні та слабкі сторони). Класний керівник веде протокол бесіди, 

конкретизує мету, що формулюється чітко та зрозуміло. Надалі відбувається 

аналіз і самоаналіз поставленої мети, виконання якої відстежується та 

вимірюється. 

Також у межах зазначених етапів реалізовано консультації (поради 

вчителя при обговорення випадків з освітнього процесу, певних сімейних 

ситуацій в умовах цифрової епохи). Консультація – це спосіб взаємодії 

суб’єктів навчання, спрямований на надання допомоги у процесі подолання 

труднощів під час вирішення теоретичних чи практичних питань, яка 

організовується як самостійна форма навчання або є структурним елементом 

інших форм [253, с. 183]. Зазначимо методи, що пропонуються у процесі 

реалізації соціально-педагогічної комунікації: формування свідомості, 

організації діяльності, самовиховання, позаурочне дослідницьке навчання, 

позаурочне проблемне навчання. Назвемо також основні цифрові інструменти 

та сервіси, які використовуємо в роботі: для організації вебінарів (Zoom, 

Google Meet, Skype, Cisco Webex Meetings), для організації спілкування через 

месенджери (Vіber, WhatsApp, Telegram, Slack), для управлення груповою 

роботою  (Microsoft Teams, Granatum, TrainingSpace), для проведення 

опитувань (Kahoot!, Socrative, Plickers, Quizizz, Quizalize, Mentimeter). 

На нашу думку важливо розглянути питання компетентнісного розвитку 

особистості молодшого школяра в умовах певних життєвих ситуацій. 
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Наприклад: 

• чи вливає залежність від цифрових гаджетів на взаємодію з 

однолітками;  

• як зрозуміти, чи потребує дитина захисту від злочину в інтернеті; 

• як спілкуватися з дитиною в умовах світової цифровізації;  

• що впливає на особливості самооцінки дитини молодшого шкільного 

віку в умовах мобільності;  

• як можуть батьки допомогти дітям зрозуміти цінність цифрових 

технологій для життя та навчання;  

• як знаходити друзів у реальному світі;  

• як бути толерантним до інших людей та їхніх думок тощо. 

Як свідчить практика, популярною є консультація, спрямована на 

підвищення поінформованості батьків про можливості та обмеження 

застосування цифрових технологій як засобу розвитку особистості дитини в 

умовах закладу освіти та вдома.  

Така консультативно-профілактичної допомога батькам підвищує їхню 

педагогічну компетентність, що впливає на формування інформаційно-

цифрової компетентності дітей. 

Відтак, відбувається розширення уявлень батьків про можливості та 

обмеження застосування інформаційно-цифрових технологій, розширення 

теоретичних уявлень про сутність і особливості використання цифрових 

технологій в педагогічній практиці тощо. 

Зрозуміло, що вчителі як організатори соціально-педагогічної 

комунікації мають відчувати переваги співпраці з батьками в контексті 

формування інформаційно-цифрової компетентності учнів: 

• можливість отримання від батьків додаткової (у т. ч. неформальної) 

інформації про учнів; 

• допомога батьків в поширенні інформації; 

• допомога батьків в організації заходів, у підготовці дидактичних 
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матеріалів; 

• проведення за допомогою батьків позаурочних заходів (екскурсій, 

квестів, проєктної діяльності, роботи в малих групах). 

Крім того, залучаючи батьків до співпраці, вчителі підвищують 

мотивацію дітей до навчання, реалізації позааудиторної роботи тощо. 

Практика свідчить, що діти з задоволенням спостерігають співпрацю своїх 

батьків зі шкільним учителем. Іноді до такої комунікації залучають ще й інших 

членів родини, які зазвичай із задоволенням беруть участь у заходах, що 

пропонуються. 

Таким чином, реалізуючи різні форми роботи з батьками, орієнтуємося 

на ідеї «Нової української школи», що діалог і багатостороння комунікація між 

учнями, учителями та батьками має змінити односторонню авторитарну 

комунікацію «вчитель – учень» [109; 139]. 

Логіка дослідження полягає в подальшому аналізі основних форм 

реалізації авторської педагогічної технології для молодших школярів. 

При розроблені змісту діяльності з дітьми ми враховуємо важливість 

формування інформаційно-цифрової компетентності як ключової  

компетентності, що потребує для особистої реалізації, розвитку, активної 

громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні 

забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя 

(відповідно до ідей «Нової української школи») [109; 139]. 

Почнемо з класної години, що реалізується в межах усіх етапів 

упровадження педагогічної технології. Ми погоджуємося з думкою [73; 293], 

що класні години варто розглядати с низки позиції: 

• класні години як форми позаурочної розвивальної та виховної 

діяльності; 

• спрямовані на формування класного колективу та компетентнісного 

розвитку учнів; 

• на відміну від уроку їм не повинні бути притаманний академізм;  
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• можливо використовувати групові та індивідуальні форми  

розвивальної та виховної діяльності; 

• гнучка за своїм складом і структурою форма, у якій  пріоритетну роль 

в організації виконує педагог. 

У процесі соціально-педагогічної комунікації використовують такі 

методи: формування свідомості, організації діяльності, стимулювання 

діяльності, самовиховання, позаурочне проблемне навчання. Виділимо також 

основні цифрові засоби для реалізації зазначеної форми роботи: для 

візуалізації (Visme, Easel ly, Google Charts, Piktochart, Venngage, Canva), для 

опитування (Classtime, Mentimeter, Kahoot!, Poll Everywhere, Google Forms, 

EDpuzzle, ClassMaker), для створення презентацій (Prezi, Moovly, Emaze, 

Beautiful ai). 

Зазначимо, що класні години, що реалізовано у виді лекції, бесіди або 

диспуту, також можуть включати елементи вікторин, конкурсів, ігор тощо.  

Як свідчить практика, найбільш популярними серед учнів є гра-експрес 

і вікторина. Учитель готує сценарій проведення гри, обирає форму 

спілкування (казкову, інформаційну, фантастичну, реальну та ін.), ознайомлює 

учнів з правилами гри, бере активну участь в проведенні, підбиває підсумки. 

У разі проведенні вікторини вчитель готує тести, запитання, невеликі 

завдання, так само підбиває підсумки заходу та визначає найкращих. 

Можливо використання готового дидактичного матеріалу, наприклад, 

казка «Безмежний ліс» – історія про дев'ятирічного Миколку, який вчиться 

користуватися комп'ютером та електронною поштою. Діти дізнаються про те, 

що таке інтернет і що в ньому можна робити. Крім того, розповідається про те, 

що в інтернеті є речі, від яких слід захиститися. «Нові друзі Ганнусі» – 

продовження історії «Безмежний ліс». Головною героїнею є двоюрідна сестра 

Миколки, Ганнуся. В історії йдеться про публічний характер інтернету, етикет 

в інтернеті, публікацію зображень та авторські права [11]. 

У разі реалізації вікторини можливо запитання типу: 

1) Для чого потрібен інтернет? 
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2) Які популярні послуги в інтернеті? 

3) Як підключитися до інтернету? 

4) Що таке спам? 

5) Які правила безпечного інтернету? 

6) Чи може інтернет нанести шкоду здоров’ю?  

У нашій педагогічній технології ми пропонуємо класні години на такі 

теми: 

• «Планшет і телефон – наші помічники»; 

• «Переваги та загрози віртуального світу»; 

• «Чи може бути дружба в телефоні?». 

Ми маємо переконання, що класна година (година класного керівника 

або виховна година) як форма соціально-педагогічної взаємодії дозволяє 

учителю знайти з учнями спільну мову, зробити певний цілеспрямований 

керований вплив на учнів. Зрозуміло, що окремо взята класна година не має 

повного ефекту в контексті формування інформаційно-цифрової 

компетентності. Виховні години мають реалізовуватися в системі позаурочної 

роботи з дітьми, бути добре спланованими та продуманими. 

Для реалізації педагогічної технології ми орієнтуємося на наступні 

аспекти: 

• обирати напрямки подачі матеріалу, що впивають на свідомість та 

поведінку дитини в контексті формування інформаційно-цифрової 

компетентності; 

• ураховувати особливості розумового розвитку дитини І – ІV класів, 

її життєвий досвід; 

• використовувати простий і цікавий матеріал; 

• ураховувати повільність процесу засвоєння матеріалу в контексті 

індивідуального та диференційованого підходів; 

•  надавати  можливість дитині бути повноправним та активним 

учасником, який застосовує життєвий досвід, збагачує його, розвиває власну 
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індивідуальність тощо. 

Досвід реалізації класних годин дозволяє виділити певний алгоритм, 

поданий на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7. Алгоритм проведення класної години 

 

У процесі впровадження педагогічної технології постає питання про 

ефективність реалізації класних годин. Нами запропоновано низку прийомів: 

розповідь, пояснення, переконання, вправи. Наприкінці заходу відбувається 

бесіда з учнями, з’ясовується рівень їхніх знань, наприклад, за питаннями: 

1). Що можна робити в інтернеті? 2). Що забороняється робити і інтернеті? 

3). Які правила для роботи в інтернеті ми знаємо? 

Задля рефлексії нами розроблено чек-лист щодо самооцінки класної 

години. Також можна орієнтуватися на відгуки учнів. 

 

1. Спрямованість мети заходу на формування інформаційно-цифрової 

компетентності учнів 

2. Відповідність мети класної години можливостям, здібностям, потребам 

учнів І – ІV класів 

3. Реалістичність досягнення поставленої мети протягом класної години  

4. Використання прийомів, що активізують інтерес на початку заходу 

5. Використання методичних прийомів залучення учнів до активної 

діяльності протягом проведення заходу 
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6. Використання різних завдань, щоб учні відчували значущість своєї 

діяльності 

7. Передбачено різні види діяльності  

8. Простежено логічний взаємозв'язок між підготовчою частиною, метою, 

змістом, результатом 

9. Реалізовано різні ролі (фасилітатор, тьютор, консультант, майстер, 

психотерапевт тощо) 

10. Реалізовано колективні форми роботи, що поєднувалися з 

індивідуальними 

11. Використано цифрові технології, наочність, атрибути тощо 

12. Організовано експрес-діагностику, зворотній зв'язок 

13. Створено обстановку психологічного комфорту та безпеки особистості 

учнів 

14. Підбито підсумки заходу 

Рис. 2.8. Чек-лист оцінки ефективності класної години 

 

Відповідно до розробленого чек-листу ми використовуємо наступний 

механізм оцінок: так – 2 бали, частково – 1 бал, ні – 0 балів. Розроблено шкалу 

відповідності: 

28 – 21 бал – захід ефективний; 

20 – 14 балів – захід недостатньо ефективний; 

13 – 0 балів – захід слабко ефективний.  

Майстер-класи як особливий жанр узагальнення та поширення 

педагогічного досвіду, представляє собою фундаментально розроблений 

оригінальний метод або авторську методику, що спирається на свої принципи 

та має певну структуру [41]. Ми пропонуємо реалізацію майстер класів, 

переважно, в межах орієнтаційно-мотиваційного та діяльнісного етапів 

упровадження педагогічної технології. При цьому орієнтуємося на такі 

методи: формування свідомості, організації діяльності, самовиховання, 
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позаурочне дослідницьке навчання, позаурочне проблемне навчання. Крім 

того, використовуємо низку цифрових інструментів і сервісів: організації 

вебінарів (Zoom, Google Meet, Skype, Cisco Webex Meetings), для візуалізації 

(Visme, Easel ly, Google Charts, Piktochart, Venngage, Canva), для створення 

презентацій (Prezi, Moovly, Emaze, Beautiful ai). 

Наприклад, нами реалізовано майстер-класи зі створення власних 

зображень у вигляді малюнків або творчого опрацювання готових зображень 

(у програмах Paint, Freshpoint).  

Мета майстер-класів – формування інформаційно-цифрової 

компетентності учнів у процесі виконання творчої діяльності. 

Виділимо основні завдання майстер-класу: передача вчителем досвіду 

через демонстрацію послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної 

діяльності; спільна відпрацювання методичних підходів з учнями; надання 

допомоги учням у контексті саморозвитку. 

У роботі [41] названо критерії, що дозволяють оцінити ефективність 

проведення майстер-класу, на них ми орієнтувалися в нашому дослідженні: 

презентабельність (виразність інноваційної ідеї, рівень її представлення, 

культура презентації ідеї, популярність ідеї), ексклюзивність (масштаб і рівень 

реалізації ідеї), прогресивність (актуальність прийомів навчання, наявність 

нових ідей, здатність до наукового узагальнення досвіду), мотивованість 

(наявність прийомів і умов мотивації, залучення учнів в активну творчу 

діяльність), оптимальність (зв'язок мети з результатом), ефективність 

(результативність, отримана для кожного учасника майстер-класу), 

технологічність (чіткий алгоритм заняття), артистичність (здатність до 

імпровізації, ступінь впливу на аудиторію, ступінь готовності до поширення 

та популяризації свого досвіду), загальна культура (ерудиція, нестандартність 

мислення, стиль спілкування, культура інтерпретації досвіду). 

Зазначимо, що реалізація майстер-класу уможливила виділення його 

основних характеристик: 

1. Майстер-клас варто сприймати як доступний метод самостійної 
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роботи для малих групах, що реалізує обмін досвідом і думками. 

2. Взаємодія реалізується через співробітництво, співтворчість, спільний 

пошук. 

3. Відбувається поєднання теорії та практики. 

4. Для учнів важлива наочність та образність. 

5. Можливо здійснення рефлексивної діяльності. 

Варто підкреслити, логіка побудови майстер-класу може бути 

реалізована в наступному вигляді: актуальність проведення заходу, 

постановка мети та завдань майстер-класу, активізація діяльності учнів, 

основна (демонстраційна) частина майстер-класу, пояснювальна частина 

(учитель пояснює найбільш важливу та оригінальну інформацію), відповіді на 

запитання, підсумкове слово вчителя, рефлексія учасників (обговорення 

майстер-класу включає питання вчителю, обмін думками). 

При роботі з дітьми ефективним є використання театралізації, ситуацій 

з казковими персонажами, яким треба допомогти у вирішенні певних проблем. 

Далі перейдемо до розгляду діяльності груп продовженого дня, 

гурткової роботи (секції, клуби, творчі об’єднання), що реалізується, 

зазвичай у межах діяльнісного та оцінно-рефлексивного етапів. 

Враховуючи [55; 76] зазначимо, що група продовженого дня є однією із 

форм компетентнісного розвитку виховання дітей і допомагає організувати 

найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання та виховання, 

поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона 

забезпечує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, моральний, 

естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації 

продуктивної праці, відкриває можливості всебічного виявлення та розвитку 

індивідуальних, здібностей, запитів та інтересів дітей. У процесі роботи 

орієнтуємося на такі методи: формування свідомості, організації діяльності, 

стимулювання діяльності, самовиховання, позаурочне дослідницьке навчання, 

позаурочне проблемне навчання. 

Варто зазначити, що набираючи дітей в групи продовженого дня, школа 
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бере на себе певні обов'язки перед дітьми, батьками та суспільством – 

педагогічно правильно забезпечити різноманітну корисну діяльність учнів 

після уроків [1, с. 83]. 

Ми маємо глибоке переконання, що діяльність зазначених форм 

реалізації авторської педагогічної технології засновується на наступному: 

реалізація потреб учнів у різних формах позаурочної діяльності; формування 

навичок навчальної та побутової самостійності; розвиток організаційних, 

інтелектуальних, інформаційних і комунікативних умінь; розвиток творчої 

активності та ініціативи; попередження перевантаження учнів тощо. 

Групи продовженого дня, в межах яких вчитель ставить за мету 

формування інформаційно-цифрової компетентності учнів, ґрунтується на 

наступних аспектах: 1. Стиль спілкування між учителем і учнями засновується 

на довірі, спонукає до компетентнісного розвитку. 2. Вчитель сприяє 

підвищенню мисленєвої активності учнів. 3. Робиться акцент на творчих 

здібностях учнів. 

Як свідчить практика, заняття з дітьми в межах групи продовженого дня 

має спільні ознаки уроку, гуртка або іншого заходу. Так, мається на увазі 

послідовність і систематичність, орієнтація на індивідуальні та колективні 

інтереси. Зазвичай заняттям не притаманні суворість та обов'язковість вимог, 

що висуваються до уроку, вузька тематика гуртка, секції або клубу та 

обмеженість вмісту заходу [18, с. 80].  

У нашій роботі ми розглядаємо гурток «Основи конструювання 

роботів». Під час занять діти вчаться створювати власних роботів, аналізувати 

розроблені моделі, шукати оптимальні варіанти при побудові конструкцій,  

керувати роботом за допомогою планшету (смартфону) за допомогою 

технології Bluetooth.  

Представимо орієнтовний зміст роботи гуртка: 1. Перше знайомство з 

робототехнікою. 2. Збірка роботів, які досліджують освітленість приміщення. 

3. Використання вимірювання, що роблять роботи. 4. Дослідження інтернету 

речей. Створення розумної підставки для чашки з кавою. 5. Збірка робота, який 
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сам відшукує дорогу. 6. Сенсори роботів – для чого вони потрібні. 

7. Управління роботом через Bluetooth. 

Вважаємо, що зазначений вміст сприяє виконанню наступних завдань: 

1. Формування в свідомості школяра єдиної картини світу в цифрову епоху. 

2. Розуміння можливостей та обмежень використання цифрових технологій 

для вирішення побутових завдань і проблем. 3. Уміння формалізувати 

завдання, виділити логічні складові. 4. Формування пошукових навичок, 

розкриття творчого потенціалу як запоруки використання цифрових 

технологій. 

Значну роль для компетентнісного розвитку дітей мають ігри на 

тематику, що пов’язана з цифровими технологіями. Творчість дітей особливо 

яскраво проявляється в іграх-драматизаціях. Свого часу В. Сухомлинський 

писав: «Через казку, фантазію, гру з неповторної дитячої творчості вірна 

дорога до серця дитини» [247, с. 48]. Зрозуміло, творчі заняття накладають 

певні зобов'язання на вчителя, якому потрібно самому налаштуватися на 

творчий процес, а також допомогти кожній дитині втілити творчий задум, 

навчити її знаходити творчі рішення самостійно, навчити дитину повірити в 

себе. 

Вагому роль для розвитку інформаційно-цифрової компетентності ми 

надаємо творчим завданням, спрямованим на розвиток асоціювання, 

оригінальності, гнучкості та швидкості мислення. Як приклад можна назвати 

такі оригінальні завдання: 

1. Подивіться на малюнки (тематика, пов’язана з комп’ютерами) і 

придумайте казку. 

2. Складіть розповідь-ланцюжок (кожен учень придумує по одному 

реченню на задану тематику, щоб отримати зв'язну розповідь). У якості 

прикладу тематики можна запропонувати наступне: казковому герою потрібно 

придбати мобільний телефон в інтернет-магазині. 

3. Візьміть інтерв'ю у казкового героя (наприклад, перша дитина 

вирішує, про що б запитати, а інша, у ролі героя, надає відповідь). Тематика 
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інтерв’ю так само спрямована на вирішення проблемної ситуації в контексті 

використання цифрових технологій. 

В умовах соціально-педагогічної комунікації творчі ігри, казки вчать 

дітей обмірковувати, як здійснити той чи інший задум, зокрема, в цифрову 

епоху, розвивають цінні для дітей якості: активність, самостійність, 

кмітливість, винахідливість. Створені дітьми казки знаходять своє 

продовження в інсценуваннях, де діти виступають в найрізноманітніших 

ролях, вирішують низку ситуативних завдань. 

Пропонуючи школярам ігровий сюжет, учитель спрямовує ігрову 

ситуацію, забезпечує учасникам засвоєння нових знань, умінь, навичок, 

зокрема, пов’язаних з цифровими технологіями. У результаті діяльності 

викладачем звертається увага на наступне: узгоджене виконання рольових дій 

в залежності від сюжету; мовленнєве спілкування відповідно до сюжету гри; 

оволодіння практичними навичками спілкування між школярами в контексті 

організації та проведення гри; оволодіння умінням приймати і виконувати ролі 

в сюжетах до закінчення ігрової діяльності. 

Особливою популярністю серед дітей користується «Сюрреалістична 

гра» (малюнок в кілька рук в одній із програм, наприклад, у простому 

графічному редакторі Microsoft Paint). Перший учасник робить перший 

начерк, зображуючи якийсь елемент своєї ідеї. Інші діти продовжують 

малювати по черзі, відштовхуючись від начерків попередніх учасників до  

закінчення малюнку. Така гра формує інформаційно-цифрову компетентність 

учнів, сприяє їхній конструктивній взаємодії, поліпшенню комунікативних 

навичок, самовираженню, розкриває творчий потенціал. 

Виділимо основні цифрові інструменти та сервіси, які використовуємо в 

процесі впровадження педагогічної технології: інструменти для візуалізації 

(Visme, Easel ly, Google Charts, Piktochart, Venngage, Canva), для опитування 

(Classtime, Mentimeter, Kahoot!, Poll Everywhere, Google Forms, EDpuzzle, 

ClassMaker), для створення презентацій (Prezi, Moovly, Emaze, Beautiful ai).  

Ще одна форма соціально-педагогічної комунікації – бесіда, яка створює 
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умови для залучення молодших школярів до активної роботи, активізує їхню 

увагу, пізнавальну діяльність, розвиває самостійність мислення, вміння 

розчленовувати матеріал на складові частини, виділяти найважливіше, 

вибудовувати докази своїх оцінок і висновків, має великий соціальний вплив, 

виступає діагностичним засобом. Реалізується протягом усього періоду 

впровадження педагогічної технології та враховує використання наступних 

методів: формування свідомості, організації діяльності, стимулювання 

діяльності, самовиховання, позаурочне «перевернуте навчання», позаурочне 

дослідницьке навчання, позаурочне проблемне навчання. 

У сучасній науковій літературі бесіду визначають як цілеспрямовану та 

організовану розмову з дітьми. Ми погоджуємося з [285], що значення бесіди 

полягає в тому, що вона активізує розумову діяльність дітей, у процесі бесіди 

створюються можливості для використання раніше набутих знань. У ході 

бесіди ці знання закріплюються, збагачуються й уточнюються, діти 

підводяться до встановлення причинних зв’язків і залежностей, у тому числі в 

умовах цифрової епохи, розвивається зв’язна мова дітей, формуються 

розумові операції [285, с. 136 – 137]. 

Плануючи бесіду, ми зверталися до авторитетних результатів 

дослідження О. Савченко, яка звертає увагу на наступне: визначити, на якому 

навчальному матеріалі бесіда розгортається; які знання, попередні відомості, 

спостереження можуть бути використані; продумати мету бесіди та висновки, 

«відкриття», до яких необхідно підвести учнів; продумати основні запитання 

по темі бесіди; попередньо визначити учнів, на відповіді яких буде спиратися 

бесіда [200, с. 128]. 

Наведемо приклади бесід: «Чи можна бути щасливим в віртуальному 

світі?», «Телефон – мій помічник у справах», «Як уникати загроз в інтернеті» 

та ін. Бесіда будується на конкретних фактах, не називаючи прізвищ. 

Можливим є обговорення різних уявних ситуацій, наприклад, «поміркуй, 

чому…», «здогадайся, який секрет…» та ін. 

У нашій роботі ми використовуємо різні види бесід [125; 184; 200; 201; 
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285] (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Види бесід у процесі реалізації педагогічної технології 

 

У процесі підготовки бесіди вчителю важливо усвідомлювати 

дидактичну мету бесіди, який вміст треба уточнити та конкретизувати, які 

саме зв’язки для узагальнень і систематизації виділити тощо. 

Зазвичай бесіда починається з аналізу явищ, фактів, розкриття їхніх 

характеристик, ознак, зв’язків, залежностей тощо, що уможливлює перехід до 

узагальнень і систематизації розрізненої інформації. Учням ставляться 

запитання. Наприклад, у межах бесіди на тему «Телефон – мій помічник у 

справах», можна поставити такі запитання: Які ви знаєте функції телефону 

(окрім розмов)? Чи використовуєте ви телефон окрім розмов? Для чого? Чи 

використовують телефон не для розмов ваші батьки, для чого? Що треба знати, 

щоб користуватися телефоном? Поміркуйте, з якою метою можна буде 

використовувати телефон через 5 років? Через 10 років? Які загрози можуть 

бути при використанні інтернетом в телефоні? Хто мав вже такі неприємності? 

Як можна запобігти таким проблемам? 

До запитань учителя висуваються певні вимоги. Так, запитання 

пропонують усім дітям. Запитання мають бути зрозумілими, точними, 

короткими, повинні містити одну думку. Не варто ставити запитання, що 

вимагають лише відповіді «так» або «ні», це не забезпечує розумової і мовної 

активності дітей. У середньому кількість запитань у бесіді має бути 10 – 12 

[285, с. 140]. 

Бесіда

Вступна (пов’язує 
попередні знання дітей з 

новими, зацікавлює, 
з’ясовує, що недостатньо 

засвоїно, на що треба 
звернути увагу) 

Супровдна
(поєднанується зі 

спостереженнями, 
розгляданням цифрового 
вмісту, під час дослідів)

Підсумкова
(спрямована на 

систематизацію та 
узагальнення одержаних 
фактів, їх конкретизацію, 
закріплення, уточнення)  
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Упевнені, вчитель має продумати бесіду так, щоб використовувати 

різний наочний матеріал, зокрема, цифрові інструменти і сервіси (відповідно 

до таблиці 2.2). Доцільно бесіду проводити невимушено, не відволікатися від 

теми. Важливо вислуховувати учнів, але не обов’язково вимагати від них 

повних відповідей. Треба намагатися, щоб учні оцінювали висловлені думки, 

самі спробували формулювати висновки, узагальнення, не повторювати їх за 

учителем. Крім того, відповідно до ідеї «Нової української школи», важливо 

уникати авторитарного впливу на особистість дитини, встановити й 

підтримувати добрі стосунки, довіру у спільній діяльності [140, с. 34]. 

Окреслимо далі масові заходи школи (тематичні вечори, дні й 

тижні), творчі групові проєкти, які реалізуються протягом діяльнісного та 

оцінно-рефлексивного етапів упровадження педагогічної технології. 

Зазначимо, що така діяльність базується на цікавості, що є початковою стадією 

пізнавальної спрямованості дитини. На цьому етапі вона безпосередньо 

пов’язана не зі змістом діяльності, а з емоційною реакцією на новизну ситуації, 

подразників, з якими стикається учень у процесі активної взаємодії з 

предметами і явищами навколишньої дійсності. На основі цікавості виникає 

допитливість – прагнення дитини проникнути за межі побаченого. Це, своєю 

чергою, приводить до того, що елементарний безпосередній інтерес до нових 

фактів і цікавих явищ переростає в інтерес до пізнання істотних властивостей 

предметів і явищ, до встановлення причиново-наслідкових зв’язків, 

закономірностей [140, с. 39]. У процесі соціально-педагогічної комунікації 

реалізуються наступні методи: формування свідомості, організації діяльності, 

стимулювання діяльності, самовиховання, метод проєктів, позаурочне 

«перевернуте навчання». 

Назвемо також основні цифрові засоби для роботи: інструменти для 

створення ментальних мап (XMind, Mindmeister, Mindjet Coggle, WiseMapping, 

Mind42, FreeMind, Spider Scribe, Mindomo), хронології подій (Timeline JS, Tiki-

Toki, TimeToast, Histropedia, Sutori), хмарини слів (Tagul, Tagxedo, Wordle і 

Wordclouds), віртуальні цифрові дошки (WikiWall, Tutorsbox, Glogster, 
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Dabbleboard, Twiddla, Scribblar, Padlet, Educreations, Popplet, Realtimeboard 

(Miro), Twiddla). 

В основі зазначених заходів є ідея реалізації колективних творчих справ, 

в яких кожен учень може чітко визначити своє місце і реалізувати свої 

здібності та можливості [319; 324]. 

Метою заходів є активізація пізнавальної діяльності учнів, зокрема в 

контексті розширення знань, умінь і навичок з цифрових технологій, 

створення умов для самовираження, самостверждення, самореалізації кожного 

учня, налаштування школярів на результативну роботу. 

Наведемо приклад тематичного тижня «Ми – за здоровий спосіб життя!» 

з елементами групової проєктної діяльності «Як цифрові гаджети 

допомагають нам бути здоровими». Представимо також приклади завдань: 

зробити за допомогою вчителя презентацію на тему «Тарілка здорового 

харчування» (у програмі Microsoft PowerPoint або іншій), зробити календар 

«Мій спортивний тиждень» (у програмі  MyHistro або іншій), дослідити як 

мобільний додаток (наприклад, Period Tracker, Ada, MedM, Blood Pressure) 

допомагає підтримувати здоровий спосіб життя.  

Наведемо ще приклади тематичних тижнів, що реалізовано в І – ІV 

класах.  

1 клас. «Будемо знайомі». Мета – знайомство за допомогою цифрових 

технологій зі школою, з однокласниками. 

Понеділок. Виховна година «Давайте познайомимося». Пошукова 

робота в інтернеті «Що означає моє ім'я?». 

Вівторок. Знайомство з комп’ютерними класами школи (екскурсія). 

Середа. Виставка творчих робіт «Мої захоплення» (у вигляді 

комп’ютерної презентації, підготовленої з батьками). 

Четвер. Конкурс малюнків на смартфонах, планшетах і ноутбуках «Я та 

моя сім'я». 

П’ятниця. Свято-квест «Ми школярами стали в цифрову епоху». 

Підбиття підсумків тижня. 



186 
 

2 клас. «Тиждень гри». Мета: розвивати пізнавальну активність, 

здійснювати профілактику загроз цифрової гейміфікації. 

Понеділок. Виставка-презентація улюблених комп’ютерних ігор. 

Вівторок. Знайомство з правилами здорового способу життя в цифрову 

епоху. 

Середа. Бесіда про історію розвитку цифрових технологій. 

Четвер. Змагання з брейн-рингу на цифрову тематику. 

П’ятниця. Свято рисунків, присвячених улюбленим комп’ютерним 

іграм. 

Підбиття підсумків тижня. 

3 клас. «Тиждень професій». Мета: ознайомити з роллю цифрових 

технологій в різних сучасних професіях. 

Понеділок. Випуск електронної газети «Всі роботи гарні, обирай на 

смак». 

Вівторок. Он-лайн конкурс «Ким стати?». 

Середа. Зустріч з представниками різних професій, які працюють 

онлайн. Розповіді про ці професії. 

Четвер. Класна година на тему «Нові професії в цифрову епоху». 

П’ятниця. Екскурсія. Знайомство з різними професіями.  

Підбиття підсумків. 

4 клас. «Тиждень подорожей». Мета: розкрити роль цифрових 

технологій у пізнанні світу. 

Понеділок. Інтернет-подорож по Україні. 

Вівторок. Презентація із застосуванням цифрових технологій «Моє 

улюблене місце». 

Середа. Перегляд відеороликів з туризму. 

Четвер. Вікторина із застосуванням цифрових технологій «Країни 

світу». 

П’ятниця. Конкурс проєктів з інтернет-подорожей. 

Підбиття підсумків. 



187 
 

Варто зазначити, що проєктна діяльність як вид реалізації тематичних 

тижнів сприяє наступному: компетентнісному розвитку кожної дитини як 

особистості; саморозвитку та самовираженню вчителів; згуртовуванню 

шкільного колективу, гармонізації стосунків з учителями та батьками. 

Ще одна форма – позаурочна робота (відвідування кінотеатрів, 

музеїв, екскурсії тощо) здійснюється протягом останніх двох етапів реалізації 

авторської педагогічної технології. На думку Н. Морзе, позаурочна робота – 

це система занять, заходів і організованого навчання учнів, що проводяться в 

школі і поза нею під управлінням учителів, громадськості, органів учнівського 

самоврядування [135, с. 170]. Зазвичай соціально-педагогічна комунікація, що 

відбувається у позаурочній роботі будується на принципі добровільності.  

Виділимо основні методи в процесі соціально-педагогічної комунікації: 

формування свідомості, організації діяльності, стимулювання діяльності, 

самовиховання, позаурочне «перевернуте навчання», позаурочне 

дослідницьке навчання, позаурочне проблемне навчання. 

Звичайно, що учням не виставляють оцінок, але обґрунтованість дій, 

суджень, використання різних способів вирішення завдання може 

заохочуватися. Для позаурочної роботи в контексті формування 

інформаційно-цифрових технологій вчитель підбирає доступний матеріал 

підвищеної труднощі [83; 93; 94]. Схожі думки щодо фундаменталізації 

інформатизації в освіті знаходимо у С. Семерікова [209].  Як свідчить 

практика, особливої зацікавленості мають такі види позаурочної роботи як 

відвідування кінотеатрів, музеїв, екскурсії. У місті Києві це може бути: музей 

«Експериментаніум» – навчально-розважальний центр для дітей та дорослих, 

в якому можна доторкнутися до науки власноруч, музей комп'ютерів та 

програмного забезпечення, Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації, виставка «Інформатика в житті США». Також 

пропонуються музеї, виставки в онлайн форматі: 

• музей комп’ютерної історії в США (URL: 

https://computerhistory.org/); 

https://computerhistory.org/


188 
 

• музей історії комп’ютерів та інформаційних технологій в Польщі 

(URL: http://www.muzeumkomputerow.edu.pl/); 

• центр історії обчислювальної техніки в Великобританії (URL: 

http://www.computinghistory.org.uk/). 

Ми погоджуємося з [99] і вважаємо, що основними завданнями в  умовах 

позаурочної роботи початкової школи є такі: закріплення і систематизація в 

ігровій формі знань, умінь, навичок  учнів з цифрових технологій; розвиток 

логічного мислення, кмітливості, уваги, пам’яті, фантазії та творчих 

здібностей; виховання дбайливого відношення до комп’ютера та його 

програмного забезпечення; виявлення обдарованих дітей, сприяння їх 

подальшому розвитку; підвищення інтересу до цифрових технологій через 

підвищення рівня пізнавальної активності учнів [99, с. 36]. 

Головним є отримання основних принципів використання зазначеної 

форми соціально-педагогічної комунікації: наявність настановної інформації з 

боку вчителя про важливість заходу, його освітні функції (діти мають 

розуміти, що відвідують кінотеатр, музей або іншу організацію не лиже задля 

розваги; вони мають чітко усвідомлювати – на формування яких саме знань, 

умінь і навичок спрямований відповідний захід). Наприкінці заходу 

обов’язковою є рефлексія, обговорення результатів. 

Отже, ураховуючи ідеї «Нової української школи» [4; 84; 98; 101; 104; 

139; 140; 267], організуємо різні форми роботи з учнями на засадах 

особистісно-орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі школа 

максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на 

практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму. 

Результати впровадження авторської педагогічної технології 

дозволяють зробити узагальнення. 

1. Виділено етапи впровадження педагогічної технології 

формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у 

процесі соціально-педагогічної комунікації: орієнтаційно-мотиваційний, 

діяльнісний, оцінно-рефлексивний. У межах зазначених етапів розкрито 

http://www.muzeumkomputerow.edu.pl/
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відповідні форми роботи з батьками, учнями, методи та засоби (цифрові 

інструменти та сервіси), у тому числі в умовах карантинних обмежень. 

Новизна запропонованих напрямків реалізації педагогічної технології полягає 

у модернізації відомих у науково-методичній роботі форм, методів і засобів у 

контексті формування інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах 

соціально-педагогічної комунікації. 

2. Розкрито зміст основних форм роботи з батьками в умовах 

соціально-педагогічної комунікації (батьківські збори, тренінгові заняття, 

майстер-класи, бесіди, консультації), а також зміст основних форм роботи з 

учнями (класні години, майстер-класи,  групи продовженого дня, гурткова 

робота (секції, клуби, творчі об’єднання), бесіди,  масові заходи школи 

(тематичні вечори, дні й тижні), творчі групові проєкти, позаурочна робота 

(відвідування кінотеатрів, музеїв, екскурсії тощо). Загалом отримані 

результати дозволяють перейти до опису діагностико-результативного блоку 

педагогічної технології, який засвідчить її ефективність. 



2.3. Результати впровадження педагогічної технології формування 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів 

 

У попередніх підрозділах нашої роботи було розроблено авторську 

педагогічну технологію як взаємопов’язану динамічну та гнучку сукупність 

форм, методів, засобів і ресурсів соціально-педагогічної комунікації, 

об’єднаних спільною метою функціонування та єдністю реалізації, що є 

запорукою формування інформаційно-цифрової компетентності учнів 

початкової школи. Розкрито етапи впровадження педагогічної технології: 

орієнтаційно-мотиваційний, діяльнісний, оцінно-рефлексивний. У межах 

зазначених етапів наведено відповідні форми роботи з батьками, учнями, 

методи та засоби (цифрові інструменти та сервіси), у тому числі в умовах 

карантинних обмежень. Наступним питанням постало визначення 

ефективності педагогічної технології, що відповідає діагностико-

результативному блоку її упровадження. 

У межах цього блоку доцільно статистично обґрунтувати ефективність 

технології, виділити позитивні та негативні аспекти її реалізації, визначити 

напрямки подальшого впровадження та використання.   

Перейдемо до кількісного та якісного аналізу результатів експерименту. По-

перше, нами було доведено, що контрольна та експериментальна група за 

своїми обсягами статистично не відрізняються (використано критерій 

Пірсона 2 ). 

Таблиця 2.2 

Порівняння обсягів контрольної та експериментальної груп  

№ 
емпt  тt  

емп тt t−

 

0,5емп тt t− −  ( )
2

0,5емп тt t− −  ( )
2

0,5емп тt t− − / тt  

ЕГ 83 93 -10 9,5 90,25 0,97 

КГ 103 93 10 9,5 90,25 0,97 

Суми 186 186 - - - 1,94 
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Відповідно до критерія Пірсона 2  нами доведено, що обсяги двох 

вибірок (експериментальна та контрольна групи) не є статистично значущими. 

Отримано, що 22

кремп    для кількості ступенів свободи 1= . Так,  








=

01,0,63,6

05,0,84,3
2

рякщо

рякщо
кр , де 

емпt  – емпірична частота, тt – теоретична частота, 

2

емп  – емпіричне значення критерію Пірсона, 2

кр  – критичне значення 

критерію Пірсона, р  – рівень значущості.  

Так само, як й у межах констатувального експерименту, результати 

сформованості інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів 

ми визначали під час проведення письмових опитувань, усних інтерв’ю, 

спостережень за діяльністю школярів. Акцентуємо, що в межах 

формувального експерименту враховували необхідність уточнення 

письмового опитування учнів за допомогою спостережень, бесід, інтерв’ю. Це 

дозволило максимально уточнити суть відповідей на письмові запитання. 

Формувальний експеримент проходив протягом січня 2018 р. – січня 

2022 р.   

 Переходимо до аналізу сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів. Зазначимо, що в межах 

констатувального експерименту ми не наводили порівняння показників ЕГ та 

КГ, адже різниця в цих показниках не є статистично значущою. Для нас 

найважливішим було показати та проаналізувати, які саме відмінності між ЕГ 

і КГ встановлено наприкінці експерименту. Зазначимо також, що вибір 

критеріїв у дослідженні співвідноситься з розумінням сутності інформаційно-

цифрової компетентності  учнів початкової школи відповідно до наступних 

рівнів: інформаційного (пошук, розуміння, організація, архівування цифрової 

інформації та її критичне  осмислення, використання цифрових ресурсів), 

комунікативного (реалізація різних форм комунікації), технічного (ефективне 

та безпечне використання технічних і програмних засобів), споживчого 

(вирішення за допомогою цифрових пристроїв і інтернету різних 
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повсякденних завдань і викликів). 

Почнемо з аналізу результатів дослідження за першим критерієм – 

когнітивним. По аналогії з констатувальним експериментом ми виявили, 

якою мірою діти вміють використовувати різні мобільні пристрої. Так само, як 

й у межах попереднього зрізу встановлено, що учні найкраще володіють 

планшетом і смартфоном, що пов’язано, насамперед, з доступністю цих 

гаджетів порівняно з іншими. Для ЕГ отримано наступні показники: 

користування планшетом (було – 3,4 бали, стало – 4,4), смартфоном (було – 

3,6 балів, стало 4,7). Для КГ позитивні зміни теж зафіксовано: планшетом 

(було – 3,5 балів, стало – 4,0), смартфон (було – 3,6 балів, стало 4,1). 

Установлено, що меншою мірою учні володіють стаціонарним комп’ютером і 

ноутбуком. Для ЕГ: комп’ютером (було – 2,1 бали, стало – 3,5), ноутбуком 

(було – 1,9 бали, стало 4,0). Для КГ позитивні зміни теж відбулися: 

комп’ютером  (було – 2,0 бали, стало – 2,9), ноутбук (було – 2,0 бали, стало 

3,5). Інтерпретацію результатів наведено на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.10. Порівняння учнів ЕГ і КГ за рівнем володіння цифровими 

пристроями 

 

Природньо, що для молодших школярів КГ, як й для ЕГ зафіксовано 

позитивну динаміку (рис. 2.10), це є зрозумілим, адже цифрове сьогодення 

сприяє розвитку відповідної компетентності у дітей.  Але у педагогічних 

дослідженнях цінно показати, що зміни, які спостерігаються, є статистично 
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значущими. Для цього використано параметричний t-критерій Стьюдента. Для 

кожного випадку застосування цього критерію нами було графічно доведено, 

що наявні розподіли для двох груп молодших школярів є порівняні з 

нормальним розподілом. На рис. 2.11a, 2.11b у якості прикладу наведено таке 

порівняння (так само ми робили в подальшій роботі, але не наводили в тексті 

дисертації). 

 

Рис. 2.11a. Розподіл молодших школярів ЕГ у порівнянні з нормальним 

 

 

Рис. 2.11 b. Розподіл молодших школярів КГ у порівнянні з нормальним 

 

Далі ми здійснили порівняння результатів двох груп. Сформулюємо 

статистичні гіпотези: 

• H0: рівень володіння цифровими пристроями молодших школярів 

ЕГ не вище, ніж у КГ; 

• H1: рівень володіння цифровими пристроями молодших школярів 

ЕГ вище, ніж у КГ. 

Аналогічно далі в роботі було сформульовано наступні гіпотези в 

залежності від мети використання статистичного критерія.  

Установлено, що значення 75,2=емпt , отже 
кремп tt   для кількості ступенів 
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свободи 184= . Так,  







=

01,0,60,2

05,0,97,1

рякщо

рякщо
tкр , де 

емпt  – емпіричне значення 

критерію Стьюдента, 
крt  – критичне значення критерію Стьюдента, р  – рівень 

значущості.  

Отже, отримано гіпотезу H1. 

На нашу думку доцільно також продемонструвати – зміни, які 

зафіксовано наприкінці формувального експерименту, є статистично 

значущими порівняно з тими, що були на початку дослідження. 

Для цього сформульовано статистичні гіпотези: 

• H0: рівень володіння цифровими пристроями молодших школярів 

не вище, ніж в межах констатувального експерименту; 

• H1: рівень володіння цифровими пристроями молодших школярів 

вище, ніж в межах констатувального експерименту (так само й далі у 

дослідженні). 

Установлено, що для ЕГ значення 82,2=емпt , отже 
кремп tt   для кількості 

ступенів свободи 161= , 







=

01,0,61,2

05,0,97,1

рякщо

рякщо
tкр  (гіпотеза H1). Для КГ значення 

41,1=емпt , отже 
кремп tt  , 204= , 








=

01,0,60,2

05,0,97,1

рякщо

рякщо
tкр  (гіпотеза H0). 

Відтак, установлено, зміни, які зафіксовано у молодших школярів ЕГ 

наприкінці експерименту є статистично значущими. Зміни, які зафіксовано у 

школярів КГ є позитивними, але не статистично значущими.  

Цікаво, що на відміну від констатувального експерименту нами не 

зафіксовано учнів, які не вміють користуватися смартфонами, мобільними 

телефонами, ноутбуками або стаціонарними комп’ютерами. Крім того, 

більшість учнів ЕГ покращили вміння самостійного використання пристроїв 

завдяки допомоги вчителів і батьків, що підтверджує роль сім’ї як фактору, що 

має провідну роль в освоєнні дітьми мобільних пристроїв у початковій школі. 

 Зазначимо, що оцінка вчителів і батьків достовірно не відрізняється від 

самооцінки дітей. 
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   Важливою характеристикою когнітивного критерію для нас, безумовно, 

слугують дані про взаємовідносини учнів із інтернетом. На питання «Як часто 

Ви використовуєте інтернет протягом дня?» переважна більшість 

респондентів обох груп (96 %) зазначили, що використовують мережу понад 

трьох годин на день. Це пов’язано насамперед з реалізацію змішаної форми 

навчання в умовах соціального дистанціювання. 

Щоб з’ясувати, які можливості інтернету використовують, учням було 

запропоновано обрати до трьох найбільш популярних для них способів 

(таблиця 2.3). 

Таблиця 2.3 

Використання учнями можливостей інтернету 

Можливості 

інтернету 

Констатувальний 

експеримент 

Формувальний експеримент 

ЕГ КГ 

Рангове 

місце 

Відсоток 

учнів 

Рангове 

місце 

Відсоток 

учнів 

Рангове 

місце 

Відсоток 

учнів 

Спілкування з 

однолітками 

1 82 2 85 4 72 

Он-лайн ігри 2 79 4 48 2 90 

Пошук 

інформації 

3 53 3 55 5 38 

Завантаження  

програм, 

музики, відео 

4 11 5 30 3 68 

Підготовка 

домашнього 

завдання 

5 4 1 98 1 93 

Електронна 

пошта 

6 3 6 5 6 5 

Придбання 

товарів та 

оплата послуг 

7 1 7 2 7 1 

 

Як свідчать дані таблиці 2.2, для представників ЕГ і КГ інтернет 



196 
 

виступає насамперед засобом виконання домашніх завдань, що пов’язано з 

умовами соціального дистанціювання протягом 2020 – 2022 рр. Використання 

статистичного t-критерію не дозволило нам виявити вагому різницю в цілому 

між двома групами молодших школярів. Водночас варто зазначити, що 

провідні пріоритети респондентів ЕГ (спілкування з однолітками та пошук 

інформаціє) значно відрізняються від пріоритетів КГ (онлайн ігри та 

завантаження програм, відео, музики). Отже, для більшості представників ЕГ 

найважливішими вбачаємо  таку функцію інтернету як інформаційно-

інтеграційну. Для осіб КГ у пріоритеті скоріше інформаційно-розважальна 

функція. Установлено, так само як й у межах констатувального експерименту 

для молодших школярів використання електронної пошти та придбання 

товарів та оплата послуг мало значуще та нецікаво.  

Зазначимо також, що когнітивний критерій передбачає наявність знань 

про джерела інформації, що необхідні для орієнтації у великому об’ємі 

інформаційного матеріалу. Наприкінці впровадження педагогічної технології 

ми проаналізували, де найчастіше школярі отримують необхідну їм 

інформацію. На основі відповідей побудовано рангову шкалу (таблиця 2.4). 

 Таблиця 2.4 

Основні найбільш значущі джерела інформації для молодших школярів 

Перелік 

джерел 

Констатувальний 

експеримент 

Формувальний експеримент 

ЕГ КГ 

Рангове 

місце 

Відсоток 

учнів 

Рангове 

місце 

Відсоток 

учнів 

Рангове 

місце 

Відсоток 

учнів 

Учитель під 

час уроку 

1 99,5 1 100 1 100 

Книжка  2 86,3 4 65,5 5 40,7 

Батьки  3 82,2 5 48,6 3 50,6 

Домашні 

завдання 

4 44,8 3 90,0 2 82,7 

Інтернет 5 28,5 2 94,3 4 45,8 

Спілкування 

з 

6 12,0 6 12,3 6 10,9 
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однолітками 

Позаурочні 

заходи 

7 7,1 7 10,8 7 5,5 

  

Аналізуючи таблицю 2.3 зазначимо, так само як й в межах 

констатувального експерименту, переважна більшість учнів до основних 

джерел інформації відносить уроки та спілкування з учителем (100%). Для 

учнів ЕГ важливим джерелом інформації виступає інтернет (94,3 %), що 

свідчить про ефективність авторської педагогічної технології та підкреслює 

той факт, що інформаційні можливості сучасного соціально-освітнього 

середовища постійно розширюються. Для представників КГ інтернет теж є 

важливим, але не таким значущим (45,8 %), порівняно з виконанням домашніх 

завдань (82,7 %) та інформацією від батьків (50,6 %).  

Використовуючи t-критерій Стьюдента ми не виявили вагому різницю в 

цілому між відповідями молодших школярів двох груп. Але принципова 

різниця у пріоритетних відповідях простежується, це підкреслює значущість 

реалізації авторської педагогічної технології. 

Цікаво було також дослідити, чи відрізняються відповіді представників 

двох груп на питання: «Чи вмієш ти використовувати інтернет для розв’язання 

навчальних завдань?» (таблиця 2.5). 

Таблиця 2.5 

Уміння молодших школярів щодо застосування інтернету для 

розв’язання навчальних завдань 

з/п Перелік умінь при 

застосуванні інтернету 

Середні бали 

Констатувальний 

експеримент 

Формувальний 

експеримент 

ЕГ КГ 

1.  Можу знайти необхідну для 

мене інформацію 

2,7 4,5 3,5 

2.  Володію основними способами 

роботи з інформацією 

2,1 4,0 3,3 
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3.  Розумію значення 

різноманітних видів інформації 

для особистісного розвитку 

1,8 4,2 3,2 

4.  Маю уявлення про програмне 

забезпечення 

1,4 3,8 3,5 

 

Для наочності наведемо інформацію на рис. 2.12. 

 

Рис. 2.12. Порівняння учнів ЕГ і КГ щодо застосування інтернету для 

розв’язання навчальних завдань 

 

Нами статистично доведено, що групи молодших школярів 

відрізняються щодо можливостей застосування інтернету для розв’язання 

навчальних завдань (гіпотеза H1). Отримано значення 72,2=емпt , отже 
кремп tt   

для кількості ступенів свободи 184= ,  







=

01,0,60,2

05,0,97,1

рякщо

рякщо
tкр .  

Крім того, ми порівняли отримані результати з тими, що було 

зафіксовано в межах констатувального експерименту. 

Установлено, що для ЕГ значення 88,2=емпt , отже 
кремп tt   для кількості 

ступенів свободи 161= , 







=

01,0,61,2

05,0,97,1

рякщо

рякщо
tкр (гіпотеза H1). Для КГ значення 
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35,1=емпt , отже 
кремп tt  , 204= , 








=

01,0,60,2

05,0,97,1

рякщо

рякщо
tкр (гіпотеза H0). Наведені 

дані свідчать – зміни, які зафіксовано у молодших школярів ЕГ наприкінці 

експерименту є статистично значущими. Зміни, які зафіксовано у учнів КГ є 

позитивними, але не статистично значущими.  

Якщо пригадати результати опитування в межах констатувального 

експерименту, зазначимо, першокласники робили лише перші кроки в 

освоєнні інформаційного простору. У них були сформовані окремі практичні 

навички роботи з комп’ютером та іншими мобільними пристроями. Як 

свідчать результати експерименту, молодші школярі відчувають більшу 

впевненість у застосовуванні інтернету для розв’язання навчальних завдань. 

Отже, аналіз результатів дослідження за першим критерієм уможливлює 

надання характеристики переважної більшості учнів ЕГ. Так, вони краще, ніж 

представники КГ розбираються в основних джерелах інформації, їхніх видах, 

розуміють їхнє значення для себе. Учні добре орієнтується в наданому об’ємі 

інформації, а також грамотно використовують основні способи роботи з 

інформацією. Доволі добре володіють мінімальним набором функцій 

застосунків та прикладного програмного забезпечення найпростіших 

мобільних пристроїв для розв’язання елементарних завдань. Представники ЕГ 

більш успішні у виконанні завдань, що не мають яскраво вираженого 

навчального характеру, а більше пов’язані з життєвими проблемами та 

викликами.  

Розглянемо результати формувального експерименту в розрізі 

технологічного критерію інформаційно-цифрової компетентності молодших 

школярів, що передбачає у учнів наявність базових технічних знань, умінь та 

навичок, необхідних для використання комп’ютера та інших цифрових 

пристроїв. 

Як зазначалося раніше, технічні можливості учнів найчастіше мають 

прояв через вміння знаходити в інтернеті потрібну інформацію. Установлено, 

що більшість учнів КГ робить це безсистемно (52,5 %). У представників ЕГ 
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цей показник значно нижче (32,0 %). Це суттєво відрізняється від результатів 

констатувального експерименту, де було отримано, що переважна частина 

учнів (77,5 %) шукає інформацію безсистемно. Метод використання всіх 

відомих їм джерел застосовували в межах констатувального експерименту 

лише 18,2 % учнів. Наразі цей показник підвищився: ЕГ – 40,8 %,  КГ – 34,1 %.  

Шукають інформацію спрямовано та усвідомлено із різних джерел: ЕГ – 

28,5 %, КГ – 14,4 %. Зазначимо, шо в межах констатувального експерименту 

останній показник був на рівні 5%. Отже, в умовах соціально-педагогічної 

комунікації технічні вміння у більшості учнів активно формуються, причому 

у представників ЕГ цей процес проходить більш ефективно (див. рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Уміння знаходити в інтернеті потрібну інформацію 

 

Для визначення рівня технологічної компетентності учнів у контексті 

вміння використовувати різні способи отримання інформації ми виявили, 

наскільки діти відчувають труднощі в роботі з комп’ютером та іншими 

мобільними пристроями. Для цього використано шкалу: 5 – не відчуваю 

труднощі, ... , 1 – не можу використовувати мобільні пристрої. Результати 

дослідження наведено в таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Ступінь труднощів, які відчувають учні при роботі з мобільними 
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пристроями 

№ 

з/п 

Назва мобільного 

пристрою 

Оцінка ступеня труднощів, бали 

Констатувальний 

експеримент 

Формувальний 

експеримент 

ЕГ КГ 

1. Стаціонарний 

комп’ютер 

1,9 3,5 2,8 

2. Ноутбук 2,1 3,8 3,0 

3. Планшет 3,4 4,4 3,5 

4.  Смартфон 4,1 4,9 4,1 

5. Мобільний телефон 4,5 4,9 4,0 

 

Як свідчать дані таблиці 2.6, представники обох груп відчувають різну 

міру труднощів при роботі з мобільними пристроями. Нами статистично 

доведено, що групи учнів статистично відрізняються (гіпотеза H1). Отримано 

значення 68,2=емпt , отже 
кремп tt   для кількості ступенів свободи 184= ,  








=

01,0,60,2

05,0,97,1

рякщо

рякщо
tкр .  

Також ми порівняли результати з тими, що було зафіксовано в межах 

констатувального експерименту. Установлено, що для ЕГ значення 60,2=емпt , 

отже 
кремп tt   для кількості ступенів свободи 161=  та рівня значущості p≤0,05 

(гіпотеза H1).  Для КГ значення 65,1=емпt , отже 
кремп tt  , 204= , 








=

01,0,60,2

05,0,97,1

рякщо

рякщо
tкр  (гіпотеза H0). Отримані дані дозволяють стверджувати 

– зміни, які  зафіксовано у молодших школярів ЕГ наприкінці експерименту є 

статистично значущими. Зміни, які зафіксовано у учнів КГ є позитивними, але 

не статистично значущими.  

Продовжуючи далі аналіз таблиці 2.5 зазначимо, природньо, що менші 

труднощі учні відчувають при використанні мобільного телефону і 

смартфону, які найчастіше використовують у процесі соціально-педагогічної 

комунікації. Такі самі дані ми отримали й під час констатувального 
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експерименту. 

Представники ЕГ значно краще, ніж респонденти КГ засвоїли планшет, 

так само можна сказати про використання стаціонарного комп’ютера та 

ноутбука. Варто зазначити, що для роботи з цими цифровими пристроями 

потрібні певні цифрові технічні вміння та навички, якими більшість учнів ЕГ 

володіє для свого віку краще, ніж представники КГ. 

Зазначимо також, що у учнів КГ досвід використання цифрових 

технологій скоріше розширював їхню обізнаність про різні проблеми, а не 

формував навички ефективного вирішення. У респондентів ЕГ наявне 

впевнене використання цифрових технологій як запоруки розуміння 

можливостей та ризиків цифрового простору, уміння вирішувати навчальні та 

життєві проблеми. 

Далі ми звернулися до самооцінки школярами ступеня розвитку 

цифрових технічних умінь і навичок для використання інтернету. 

Таблиця 2.7 

Ступень розвитку цифрових умінь і навичок молодших школярів 

№ 

з/п 

Перелік цифрових умінь і 

навичок 

Оцінка ступеня розвитку, бали 

Констатувальний 

експеримент 

Формувальний 

експеримент 

ЕГ КГ 

1. Вмію використовувати 

найпростіші та розповсюджені 

комп’ютерні і мобільні 

пристрої 

4,2 4,9 4,3 

2.  Вмію визначати прості 

цифрові технології та засоби 

для реалізації власних запитів і 

потреб 

3,6 4,2 3,8 

3. Вмію визначати способи 

створення та редагування 

простого контенту у простих 

1,7 4,0 3,5 
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форматах 

4. Вмію використовувати 

комп’ютер для розробки 

власних інформаційних 

продуктів і обміну 

інформацією з однолітками 

1,1 4,1 3,5 

 

У результаті дослідження встановлено, що представники ЕГ і КГ 

відрізняються мірою розвитку цифрових умінь і навичок (гіпотеза H1). 

Отримано значення 93,2=емпt , отже 
кремп tt   для кількості ступенів свободи 

184= ,  







=

01,0,60,2

05,0,97,1

рякщо

рякщо
tкр .  

Крім того, ми порівняли отримані результати з тими, що було 

зафіксовано в межах констатувального експерименту. Установлено, що для ЕГ 

значення 90,2=емпt , отже 
кремп tt   для кількості ступенів свободи 161= , 








=

01,0,61,2

05,0,97,1

рякщо

рякщо
tкр (гіпотеза H1). Для КГ значення 68,1=емпt , отже 

кремп tt  , 

204= , 







=

01,0,60,2

05,0,97,1

рякщо

рякщо
tкр (гіпотеза H0). Такі  дані говорять про те, що 

зміни, які зафіксовано у молодших школярів ЕГ наприкінці експерименту є 

статистично значущими. У учнів, що входять до КГ такі зміни не є статистично 

значущими. 

Перейдемо до якісного аналізу результатів дослідження. Якщо 

розглядати результати учнів ЕГ, варто зазначити, що вони мають доволі високі 

бали самооцінки за всіма показниками. Якщо  перші два були прогнозованими, 

ураховуючи результати констатувального експерименту, то останні, на нашу 

думку, – результат цілеспрямованої педагогічної дії в умовах соціально-

педагогічної комунікації. У учнів КГ певні зміни також відбулися, але не 

помітні. Вважаємо, що відповідні цифрові технічні вміння в них сформовані 

на більш низькому рівні. 

Отже, стверджуємо, що представники ЕГ на відміну від КГ переважно 
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без утруднень використовують найпростіші та найпоширеніші комп’ютерні та 

мобільні пристрої для розв’язання елементарних завдань. Вони можуть 

визначити прості цифрові технології для реалізації власних запитів і потреб, а 

також способи створення та редагування простого контенту у простих 

форматах. Учні вміють використовувати комп’ютер для розробки власних 

інформаційних продуктів і обміну інформації для однолітків. 

 Продовжуючи аналіз результатів дослідження щодо сформованості 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів, звернемося до 

останнього, аксіологічного критерію, що характеризує знання та ціннісне 

ставлення до правових, етичних аспектів онлайн спілкування, розуміння 

можливих ризиків і загроз для психічного і фізичного здоров’я тощо.  

У процесі впровадження педагогічної технології наголошено на 

здатності молодших школярів за допомогою цифрових пристроїв вирішувати 

різні проблеми, з якими вони зіштовхуються. Особливий уклін зроблено на 

вмінні реалізовувати безпечну та етичну діяльність у сучасному 

інформаційному суспільстві задля запобігання загроз та розуміння механізмів 

захисту.   

Одним із вагомих показників, що характеризує ставлення молодших 

школярів до цифрових пристроїв і можливості використовувати їх як цінності, 

що необхідні для життя, є прагнення розвивати та удосконалювати відповідні 

знання та вміння. Як свідчать результати дослідження, постійно намагаються 

пізнати щось нове, розібратися у незрозумілих технічних проблемах, отримати 

консультацію про використання тих чи інших мобільних засобів 58,5 % учнів 

ЕГ та 24,5 % учнів КГ (було – 12,4 %). Вважаємо, що у представників ЕГ 

сформовано певне розуміння значущості інформаційно-цифрових технологій 

для життєдіяльності людини, бажання більше знати та вміти у цьому 

напрямку. Фактично кіберпростір для них став частиною життєдіяльності, яку 

вони високо оцінюють. 

Зазначимо також, що 35,8% учнів ЕГ і 50,4% учнів КГ (було – 72,2%) 

епізодично намагаються самостійно або за допомогою дорослих 
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удосконалювати свої знання та вміння у галузі інформаційно-цифрових 

технологій. Така потреба учнів ЕГ переважно пов’язана з освітнім процесом, 

пізнанням нового. У учнів КГ  найчастіше – з бажанням засвоїти нову гру або 

отримати розважальну інформацію. Відтак, у молодших школярів ЕГ більш 

яскраво простежуються цінності щодо використання комп’ютерних та інших 

мобільних пристроїв для реального життя та навчання. 

Не прагнуть спеціально розвивати свої вміння та навички у галузі 

мобільних засобів інформації лише 6,2 % учнів ЕГ. У КГ таких значно більш 

– 25,1 % (було – 9,8 %). Такі учні щось нове про інтернет середовище пізнають 

стихійно, не проявляють особливого інтересу. У кіберпросторі переважно 

обмежується мобільним телефоном для спілкування з батьками, рідше з 

однолітками. 

Так само як у межах констатувального експерименту, аналіз відповідей 

показав, що у дітей є бажання та інтерес до інформаційно-цифрових 

технологій у процесі навчання в школі, прагнення краще пізнавати та 

засвоювати їх у процесі соціально-педагогічної комунікації. 

Це уможливлює твердження про вагомість використання мобільних 

пристроїв для взаємодії з однолітками та дорослими, реалізації навчання тощо. 

Крім того, підкреслює необхідність комунікації учнів в процесі соціально-

педагогічної взаємодії. Варто зазначити, що соціально-педагогічна 

комунікація, що здійснюється в рамках шкільного середовища, має особливий 

вплив на дитину молодшого шкільного віку, адже діяльність, пов’язана з 

позаурочною діяльністю, набуває вагомості в контексті соціальної ролі учня. 

Цікаво, що для переважної більшості респондентів ЕГ і КГ (близько до 

100 %) предметом спілкування за допомогою телефону або смартфону є 

коротка довідкова інформація з навчальних питань, поточних справ, обмін 

думками з питань життєдіяльності класу. Водночас значно більше учнів ЕГ 

(73,5 %), порівняно з КГ (45,2 %) стверджують про досвід обговорення 

суспільно значущих проблем, громадських справ, конфліктних ситуацій тощо. 

Можна вважати, що для школярів ЕГ мобільний зв’язок виступає вагомим 
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фактором як джерело інформації. 

Розглянемо, як саме змінювалося ставлення учнів до інтернету та 

спілкуванню в мережі в процесі дослідження за ствердною відповіддю «так» 

(таблиця 2.8). 

Таблиця 2.8 

Ставлення учнів до інтернету та спілкуванню в мережі 

Спілкування в мережі Констатувальний 

експеримент, % 

Формувальний 

експеримент, % 

ЕГ КГ 

Установлення нових цікавих 

знайомств  

7,3 47,4 32,7 

Отримання актуальної 

інформації 

28,0 87,1 60,8 

Отримання конфіденціальної 

інформації 

3,4 29,1 18,2 

Отримання додаткової 

навчальної інформації 

3,2 59,9 39,7 

 

У результаті дослідження доведено, що представники ЕГ і КГ 

відрізняються ставленням до інтернету та спілкуванню в мережі (гіпотеза H1). 

Отримано значення 25,3=емпt , отже 
кремп tt   для кількості ступенів свободи 

184= ,  







=

01,0,60,2

05,0,97,1

рякщо

рякщо
tкр .  

Крім того, ми порівняли отримані результати з тими, що було 

зафіксовано в межах констатувального експерименту. Установлено, що для ЕГ 

значення 01,3=емпt , отже 
кремп tt   для кількості ступенів свободи 161= , 








=

01,0,61,2

05,0,97,1

рякщо

рякщо
tкр (гіпотеза H1). Для КГ значення 44,1=емпt , отже 

кремп tt  , 

204= , 







=

01,0,60,2

05,0,97,1

рякщо

рякщо
tкр (гіпотеза H0). Отримані дані говорять про те, що 

зміни, які зафіксовано у молодших школярів ЕГ наприкінці експерименту є 

статистично значущими. У учнів, що входять до КГ такі зміни не є статистично 
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значущими. 

Проаналізуємо отримані результати. Мережеве спілкування під час 

констатувального експерименту в умовах соціально-педагогічної комунікації 

було обмежено віком та досвідом школярів, через це вони не бачили загрози 

та ризиків для свого психічного та фізичного здоров’я. У подальшому деякі 

діти частково стикалися з різними антисоціальними явищами кіберпростору, 

насамперед, з булінгом, тролінгом. Як свідчать бесіди, учні ЕГ більш 

ефективно впоралися з такими явищами, що підкреслює вагомість уваги до 

цих питань у процесі формування інформаційно-цифрової компетентності. 

У межах констатувального експерименту було встановлено, що 

першокласники не бачать особливих відмінностей етичних і правових норм 

он-лайн спілкування. Так само простежується й у респондентів КГ. Рівень їх 

засвоєння інтернет середовища носить середній характер, і багато 

можливостей інтернет спілкування ними з ціннісних позицій не визначається. 

У учнів ЕГ такі відмінності більш яскраво простежуються.  

У цілому, аналізуючи дані сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності за аксіологічним критерієм слід зазначити, що учні ЕГ 

переважно на високому рівні намагається вдосконалювати власну 

інформаційно-цифрову компетентність, використовує онлайн комунікацію 

для взаємодії і співпраці. Вони зазвичай правильно розуміють правові та 

етичні аспекти онлайн спілкування, а також можуть уникати ризиків і загроз 

для фізичного та психічного здоров’я в  інтернет середовищі. Взагалі наведено, 

що високий рівень розвитку інформаційно-цифрової компетентності дозволяє 

усвідомлювати результати використання інформаційних технологій, 

підтримувати етичні, загальнолюдські, міжкультурні норми взаємодії та 

соціальної комунікації в сучасному суспільстві. 

Не менш важливими вбачаємо також наступні складники інформаційно-

цифрової компетентності: пошук, подання, перетворення, аналіз, узагальнення 

та  систематизація даних, критичне оцінювання інформації для розв’язання 

життєвих проблем; створення інформаційних продуктів та програм для 
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ефективного розв’язання задач/проблем, творчого самовираження 

індивідуально  та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них; 

усвідомлене використання інформаційних і комунікаційних технологій та 

цифрових пристроїв для доступу до інформації, спілкування та співпраці як 

творець та/або споживач, самостійне опанування нових; усвідомлення 

наслідків використання інформаційних технологій для себе, суспільства, 

навколишнього світу та сталого розвитку, дотримання етичних, 

міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії (відповідно до [62]). 

Отже, у результаті наукових пошуків було статистично доведено 

наступне: 

• контрольна група не має вагомих змін порівняно з констатувальним 

етапом експерименту; 

• експериментальна група має вагомі зміни, порівняно з контрольною, 

а також з результатами констатувального етапу. 

Отримані статистичні результати підкреслюють, що соціально-

педагогічна комунікація, яка базується на спілкуванні дітей між собою, з 

учителями та батьками, спонукає до спільного пошуку вирішення різних 

проблем та виступає підґрунтям  переходу від культури споживачів цифрових 

технологій до культури творців в цифровому просторі. Підтверджуємо також 

тезу, що така діяльність є важливим інструментом  соціалізації дітей в 

сучасному світі. 

Одним із завдань реалізації діагностико-результативному блоку 

педагогічної технології є рефлексію задля корегування процесу формування 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів. Важливим 

складником такого блоку  є своєчасне виявлення недоліків, оцінювання 

найбільш й найменш ефективних форм і методів формування інформаційно-

цифрової компетентності. 

На початку наукових пошуків нами було виділено низку завдань 

реалізації педагогічної технології. Вважаємо за потрібне з’ясувати стан їхньої 

реалізації (таблиця 2.9). 
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Таблиця 2.9 

Результати виконання завдань педагогічної технології 

Завдання  Результати Перспективи 

Визначити сукупність 

форм і методів роботи з 

учнями та їхніми 

батьками в умовах 

соціально-педагогічної 

комунікації 

Розроблення  форм та 

методів реалізації 

педагогічної технології, 

виявлення їхньої 

ефективності в 

результаті опитування 

учнів, учителів та 

батьків 

Корегування 

педагогічної технології 

відповідно до виявленої 

ефективності форм і 

методів 

Сформувати мотивацію 

молодших школярів на 

засадах пізнавального 

інтересу як рушійної 

сили їхнього 

становлення 

Реалізація завдання 

через запровадження 

форм і методів 

Оновлення змісту форм 

та методів реалізації 

педагогічної технології 

Актуалізувати потребу 

учнів в самопізнанні, 

самовдосконаленні, 

творчому 

самовираженні, 

здатності до розв’язання 

проблем з 

використанням 

цифрових пристроїв 

Реалізація завдання 

через запровадження 

форм і методів 

Оновлення змісту форм 

та методів реалізації 

педагогічної технології 

Здійснити зменшення 

цифрового розриву між 

учасниками соціально-

педагогічної комунікації 

Розроблення та 

проведення для батьків 

тренінгових занять,   

майстер-класів, 

батьківських зборів, 

бесід, консультацій 

Подальше вирішення 

проблем, окреслених 

батьками та вчителями 

 

У процесі реалізації рефлексивних дій ми звернулися до вчителів як 

експертів щодо оцінки ефективності специфічних методів, що були 

реалізовані в межах педагогічної технології. Більшість учителів (47 %) 

виділили насамперед ефективність позаурочної проблемної взаємодії учителів 
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і учнів, при якій складні реальні проблеми використовуються як інструмент 

соціально-педагогічної комунікації. Доволі високо вчителі оцінили також 

метод проєктів (35 %), який зазвичай завершується реальним практичним 

результатом, оформленим у той чи інший спосіб. Інші методи не підтримали з 

боку вчителів значної підтримки. 

Водночас майже 7 % респондентів зазначили, що запропоновані методи 

реалізації педагогічної технології потребують покращення, що спонукає нас 

до подальших наукових пошуків. 

Цікаво було з’ясувати думку батьків учнів щодо ефективності заходів, 

спрямованих безпосередньо на роботу з ними. У цілому всі респонденти 

відмітили вагомість дій з боку класних керівників для реалізації педагогічної 

технології. Особливу зацікавленість у батьків отримав майстер-клас 

«Використання цифрових ресурсів для якісного життя». Бесіди та консультації 

проводилися переважно в режимі онлайн. Певної актуальності набули 

проблеми, пов’язані з обговоренням подолання цифрових бар’єрів та впливу 

цифрових технологій на процеси соціалізації дітей, у тому числі в контексті 

соціальної взаємодії з дорослими та однолітками тощо. 

Нажаль, умови соціального дистанціювання не дозволили повною мірою 

реалізувати тренінгові заняття «Дитина в цифровому світі», «Як захистити 

дитину від злочинів в інтернеті». Батькам запропоновано методичні матеріали 

на зазначені тематики для самостійного ознайомлення. 

Ми також попросили батьків здійснити самоаналіз та надати відповіді 

«так», «скоріше так», «скоріше ні», «ні» на низку запитань для уточнення 

результатів дослідження (рис. 2.14). 



211 
 

 

Рис. 2.14. Результати самооцінки батьків 

 

На рис. 2.14 наведено результати самооцінки батьків на запитання: 

1. батьки чітко розуміють необхідність формування інформаційно-

цифрової компетентності учнів; 

2. батьки усвідомлюють логіку реалізації авторської педагогічної 

технології; 

3. батьки сприяють формуванню інформаційно-цифрової 

компетентності своїх дітей; 

4. батьки бачать можливості своєї участі в процесі формування 

інформаційно-цифрової компетентності учнів. 

Проаналізуємо отримані результати відповідно до відповідей «так» і 

«скоріше так», які символізують впевнене ставлення, рішучу позицію 

респондентів. Переважна більшість батьків (73,3 %) чітко розуміє 

необхідність формування інформаційно-цифрової компетентності учнів у 

процесі соціально-педагогічної комунікації, 65,7 % опитаних бачать 

можливості своєї участі в процесі формування інформаційно-цифрової 

компетентності учнів. Це, безперечно, є запорукою ефективності реалізації 

нашої педагогічної технології. 

Аналізуючи відповіді учнів і учителів ми не ставили за мету виявляти 
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форми роботи, які є найбільш ефективними. Учні сприймали проведені заходи 

скоріше на емоційному рівні, учителі – на прогностичному та аналітичному. 

Водночас варто навести деякі актуальні результати: 

• Пригадуючи класні години, учні звертали увагу на такі форми, що 

включати елементи вікторин, конкурсів, ігор тощо. Учителі – аналізували 

ефективність функції різних форм соціально-педагогічної комунікації 

(освітню, орієнтуючу, спрямовуючу). 

• Високий емоційний настрій та зацікавленість у вивченні (впізнанні) 

нового зафіксовано у відповідях учнів щодо діяльності гуртка «Основи 

конструювання роботів», майстер-класу зі створення зображень у вигляді 

малюнків та творчого опрацювання готових зображень. 

• Ураховуючи переважно змішаний формат навчання, така традиційна 

форма соціально-педагогічної комунікації як бесіда не знайшла вагомої 

підтримки серед учасників дослідження. 

• Масові заходи соціально-педагогічної комунікації школи (тематичні 

вечори, дні й тижні, творчі групові проєкти, позаурочна робота (відвідування 

кінотеатрів, музеїв, екскурсії тощо) частково були реалізовані у процесі 

впровадження авторської педагогічної технології. 

Отже, результати експериментальної роботи дозволяють сформулювати 

висновки. 

1. Доведено, що більшість молодших школярів експериментальної 

групи можна схарактеризувати як такі, що досягли високого та середнього 

рівнів сформованості інформаційно-цифрової компетентності. Вони краще, 

ніж представники контрольної групи розбираються в основних джерелах 

інформації, їхніх видах, розуміють їхнє значення для себе. Учні добре 

орієнтується в наданому об’ємі інформації, а також грамотно використовують 

основні способи роботи з інформацією. Доволі добре володіють мінімальним 

набором функцій застосунків та прикладного програмного забезпечення 

найпростіших мобільних пристроїв для розв’язання елементарних завдань. 
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Представники експериментальної групи більш успішні у виконанні завдань, 

що не мають яскраво вираженого навчального характеру, а більше пов’язані з 

життєвими проблемами та викликами. Вони переважно без утруднень 

використовують найпростіші та найпоширеніші комп’ютерні та мобільні 

пристрої для розв’язання елементарних завдань. Можуть визначити прості 

цифрові технології для реалізації власних запитів і потреб, а також способи 

створення та редагування простого контенту у простих форматах. Учні вміють 

використовувати комп’ютер для розробки власних інформаційних продуктів і 

обміну інформації для однолітків. 

Молодші школярі переважно на високому рівні намагається 

вдосконалювати власну інформаційно-цифрову компетентність, використовує 

онлайн комунікацію для взаємодії і співпраці. Вони зазвичай правильно 

розуміють правові та етичні аспекти онлайн спілкування, а також можуть 

уникати ризиків і загроз для фізичного та психічного здоров’я в  інтернет 

середовищі. Крім того встановлено, що високий рівень розвитку 

інформаційно-цифрової компетентності дозволяє усвідомлювати результати 

використання інформаційних технологій, підтримувати етичні, 

загальнолюдські, міжкультурні норми взаємодії та соціальної комунікації в 

сучасному суспільстві. 

2. Доведено, що контрольна та експериментальна групи за своїми 

показниками статистично достовірно відрізняються. Зміни, які зафіксовано у 

представників експериментальної групи, є статистично значущими порівняно 

з констатувальним експериментом. У учнів контрольної групи більшіть змін 

теж є позитивними, але не статистично значущими. Ці дозволяє говорити про 

те, що процес формування інформаційно-цифрової компетентності молодших 

школярів за умов його організації як технологія, є ефективним. 

 



Висновки до розділу 2 

1. У результаті розробленої концепції дослідження та авторського 

розуміння технологічного підходу розроблено педагогічну технологію 

формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у 

процесі соціально-педагогічної комунікації у вигляді чотирьох 

взаємопов’язаних блоків:  цільового, теоретико-методологічного, 

організаційно-змістового та діагностико-результативного. Новизна авторської 

технології полягає в інтерпретації та трансформації вже відомих в освітянській 

практиці форм, методів і засобів у контексті соціально-педагогічної 

комунікації учнів 1 – 4 класів. При розроблені технології використано підходи 

(компетентнісний, системний,  діяльнісний, особистісно зорієнтований, 

гуманістичний, середовищний, креативний, гуманістично-культурологічний), 

принципи (дитиноцентризму, педагогіки партнерства, науковості та 

міждисциплінарності, доступності і посильності, наступності, безперервності 

та перспективності, гуманізації та гуманітаризації, орієнтації на цифрові 

технології), концептуальні засади (концепція «Нової української школи», 

Державний стандарт початкової освіти, концепція дослідження, попередня 

діагностика процесу формування інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів). 

2. Розкрито зміст педагогічної технології, що реалізується у двох 

напрямках: організація роботи з батьками (форми роботи: тренінги, майстер-

клас, батьківські збори, індивідуальні консультації, бесіди) та організація 

роботи з молодшими школярами (форми роботи: класні години, групи 

продовженого дня, гуртки, майстер-класи, бесіди, масові заходи школи, 

групові проєкти). Обґрунтовано методи: традиційні (формування свідомості, 

організації діяльності, стимулювання діяльності, самовиховання) та 

специфічні (метод проєктів, «перевернутий клас»,  позаурочна дослідницька 

взаємодія,  позаурочна проблемна взаємодія). Розкрито засоби: відкриті 

освітні ресурси (сайти, блоги, соціальні мережі, YouTube), комп’ютерні та 

мультимедійні засоби (відео та аудіообладнання, мультимедійна дошка, 
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стілус, проектор), програмні засоби (прикладне та системне ПЗ), мобільні 

пристрої (смартфони, планшети, електронні книги), діагностичні психолого-

педагогічні методики, навчально-методичні матеріали. 

3. Виділено етапи впровадження педагогічної технології формування 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у процесі 

соціально-педагогічної комунікації. І етап – орієнтаційно-мотиваційний, його 

мета – формування у молодших школярів усвідомлення значущості 

інформаційно-цифрової компетентності, необхідної для подальшої освіти та 

вирішення життєвих проблем. Завдання вчителя полягає в заохоченні та 

підтримці бажання учнів розвивати своє бажання до формування 

інформаційно-цифрової компетентності як запоруки ефективної 

життєдіяльності у соціумі, надання допомоги у цьому. Важливою є реалізація 

потреб у використанні цифрових технологій, усвідомлення їхніх переваг і 

загроз. ІІ етап – діяльнісний, його мета – формування системи цифрових знань, 

умінь і навичок для вирішення типових і нестандартних життєвих завдань. На 

цьому етапі відтворюється атмосфера емоційної насиченості, що сприяє 

реалізації завдань дослідження, розвивати інтерес до інформаційно-цифрових 

технологій. ІІІ етап – оцінно-рефлексивний, його мета – аналіз сформованості 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів для долання 

цифрових ризиків та розуміння цифрових можливостей. 

4. Доведено, що більшість молодших школярів експериментальної групи 

можна схарактеризувати як такі, що досягли високого та середнього рівнів 

сформованості інформаційно-цифрової компетентності. Вони краще, ніж 

представники контрольної групи розбираються в основних джерелах 

інформації, їхніх видах, розуміють їхнє значення для себе. Учні добре 

орієнтується в наданому об’ємі інформації, а також грамотно використовують 

основні способи роботи з інформацією. Доволі добре володіють мінімальним 

набором функцій застосунків та прикладного програмного забезпечення 

найпростіших мобільних пристроїв для розв’язання елементарних завдань. 

Представники експериментальної групи більш успішні у виконанні завдань, 
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що не мають яскраво вираженого навчального характеру, а більше пов’язані з 

життєвими проблемами та викликами. Вони переважно без утруднень 

використовують найпростіші та найпоширеніші комп’ютерні та мобільні 

пристрої для розв’язання елементарних завдань. Можуть визначити прості 

цифрові технології для реалізації власних запитів і потреб, а також способи 

створення та редагування простого контенту у простих форматах. Учні вміють 

використовувати комп’ютер для розробки власних інформаційних продуктів і 

обміну інформації для однолітків. Молодші школярі переважно на високому 

рівні намагається вдосконалювати власну інформаційно-цифрову 

компетентність, використовує онлайн комунікацію для взаємодії і співпраці. 

Вони зазвичай правильно розуміють правові та етичні аспекти онлайн 

спілкування, а також можуть уникати ризиків і загроз для фізичного та 

психічного здоров’я в  інтернет середовищі. Крім того встановлено, що 

високий рівень розвитку інформаційно-цифрової компетентності дозволяє 

усвідомлювати результати використання інформаційних технологій, 

підтримувати етичні, загальнолюдські, міжкультурні норми взаємодії та 

соціальної комунікації в сучасному суспільстві. 

5. За допомогою методів математичної статистики ( 2  критерій Пірсона, 

t-критерій Стьюдента) установлено, що контрольна та експериментальна 

групи за своїми показниками статистично достовірно відрізняються. Зміни, які 

зафіксовано у представників експериментальної групи, є статистично 

значущими порівняно з констатувальним експериментом. У учнів контрольної 

групи більшість змін теж є позитивними, але не статистично значущими. Ці 

дозволяє говорити про те, що процес формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів за умов його організації як педагогічна 

технологія, є ефективним. 

Матеріали, які увійшли до другого розділу, презентовано автором у 

наукових статтях і матеріалах конференцій: [230; 234; 236; 237; 240; 241; 242]. 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
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У дисертації представлено теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення вагомої проблеми формування інформаційно-цифрової  

компетентності молодших школярів у процесі соціально-педагогічної 

комунікації, що полягало в науковому обґрунтуванні, розробленні та 

експериментальній перевірці авторської педагогічної технології, яка 

забезпечує ефективність процесу дослідження. Отримані результати 

підтвердили вихідні наукові положення та дозволили сформулювати загальні 

висновки, що відповідають меті та завданням дослідження. 

1. Учені констатують, що сучасна початкова школа все більше 

перетворюється в школу цифрову, школу, що активно впроваджує та 

використовує цифрове навчання та інформаційно-комунікативні технології, 

які дозволяють ефективно формувати та розвивати інформаційно-цифрову 

компетентність молодшого школяра. Формування інформаційно-цифрової 

компетентності в початковій школі проходить найбільш ефективно, якщо 

забезпечується системний підхід і повна інтеграція навчальної та 

позанавчальної діяльності. Йдеться про цілісну програму поетапного освоєння 

всіх компонентів інформаційно-цифрової компетентності в процесі всіх, без 

винятку, предметів навчального плану та позаурочної соціально-педагогічної 

діяльності. 

Установлено, що саме соціально-педагогічна комунікація у цьому 

напрямі буде найбільш ефективно сприяти отриманню особистісних 

результатів: готовності та здатності до саморозвитку, умінню співвідносити 

свої дії з прийнятими етичними принципами, умінню взаємодіяти, навичкам 

адекватної оцінки моральних характеристик при роботі з інформацією, 

зокрема у мережі інтернет. Соціально-педагогічна комунікація у шкільному 

інформаційному середовищі є певною пропедевтикою соціальної активності 

учнів у ситуаціях кіберсоціалізації. 

Наведені фактори позитивного та негативного впливу цифровізації на 

психічний та психосоціальний розвиток дітей уможливлює виділення тих 

особливостей особистості молодшого школяра, на які потрібно спиратися в 
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процесі соціально-педагогічної комунікації в інформаційно-цифровому 

середовищі (надмірне тяжіння до цифрових технологій у дитячому віці, 

систематичний прояв «кліпової» свідомості, фрагментарне сприйняття 

дійсності, можливість вільного отримання негативної та небезпечної для 

психічного розвитку та формування особистості дитини інформації з 

інтернету). 

2. Запропоновано авторське бачення поняття «інформаційно-

цифрової компетентності молодшого школяра» як набута учнем на базовому 

рівні здатність до конструктивної і відповідальної соціальної взаємодії, 

спілкування з дорослими і однолітками, особистісного розвитку на основі 

отримання та  актуалізації знань, умінь і навичок інформаційних і цифрових 

технологій, високої поведінкової мотивації і мережевої етики в умовах 

шкільного цифрового середовища. Визначено структуру інформаційно-

цифрової компетентності молодшого школяра, що містить такі компоненти: 

інформаційно-знаннєвий компонент (знання, уміння та навички про джерела 

інформації, необхідні для орієнтації у великому обсязі інформації, способи 

роботи з інформацією (пошук, ознайомлення, розуміння, оцінювання, 

інтерпретація, перетворення, передача); знання понять, пов’язаних з 

інформацією, уміння застосовувати ІКТ у процесі навчальної діяльності та 

повсякденному житті школи), цифровий компонент (передбачає базові 

технічні знання та навички, необхідні для використання комп’ютера та інших 

цифрових пристроїв; уміння знаходити та робити судження про корисність 

комп’ютерної інформації, уміння зберігати інформацію з метою її повторного 

ефективного відтворення в подальшому; уміння використовувати комп’ютер 

для розробки власних інформаційних продуктів, для спілкування та обміну 

інформацією з однолітками), мотиваційно-етичний компонент (знання 

правових та етичних аспектів онлайн-спілкування, ефективне, безпечне, 

критичне та відповідальне їх застосування в спілкуванні за допомогою 

соціальних мереж, месенджерів, електронної пошти, блогів та ін.; 

усвідомлення можливих наслідків дій в мережі, поваги до себе та інших 
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учасників онлайн комунікації).  

3. Обґрунтовано та розроблено критерії інформаційно-цифрової  

компетентності молодших школярів: когнітивний, технологічний та 

аксіологічний, а також описати їхні показники відповідно до високого, 

достатнього та низького рівнів сформованості. Установлено, більшість учнів 

мають середній і низький рівень показників, це підтверджує думку експертів, 

що формуванню інформаційно-цифрової компетентності в процесі соціально-

педагогічної комунікації приділяється недостатньо уваги.  

4.  На підставі розробленої концепції дослідження та авторського 

тлумачення процесу формування інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів у процесі соціально-педагогічної комунікації 

обґрунтовано та створено відповідну педагогічну технологію у вигляді 

чотирьох взаємопов’язаних блоків: цільового, теоретико-методологічного, 

організаційно-змістового та діагностико-результативного. Новизна авторської 

технології полягає в інтерпретації та трансформації вже відомих в освітянській 

практиці форм, методів і засобів у контексті соціально-педагогічної 

комунікації учнів 1 – 4 класів. При розроблені технології використано підходи 

(компетентнісний, системний,  діяльнісний, особистісно зорієнтований, 

гуманістичний, середовищний, креативний, гуманістично-культурологічний), 

принципи (дитиноцентризму, педагогіки партнерства, науковості та 

міждисциплінарності, доступності і посильності, наступності, безперервності 

та перспективності, гуманізації та гуманітаризації, орієнтації на цифрові 

технології), концептуальні засади (концепція «Нової української школи», 

Державний стандарт початкової освіти, концепція дослідження, попередня 

діагностика процесу формування інформаційно-цифрової компетентності 

молодших школярів). 

5. Розкрито зміст педагогічної технології, що реалізується у двох 

напрямках: організація роботи з батьками (форми роботи: тренінги, майстер-

клас, батьківські збори, індивідуальні консультації, бесіди) та організація 

роботи з молодшими школярами (форми роботи: класні години, групи 
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продовженого дня, гуртки, майстер-класи, бесіди, масові заходи школи, 

групові проєкти). Обґрунтовано методи: традиційні (формування свідомості, 

організації діяльності, стимулювання діяльності, самовиховання) та 

специфічні (метод проєктів, «перевернутий клас»,  позаурочна дослідницька 

взаємодія,  позаурочна проблемна взаємодія). Розкрито засоби: відкриті 

освітні ресурси (сайти, блоги, соціальні мережі, YouTube), комп’ютерні та 

мультимедійні засоби (відео та аудіообладнання, мультимедійна дошка, 

стілус, проектор), програмні засоби (прикладне та системне ПЗ), мобільні 

пристрої (смартфони, планшети, електронні книги), діагностичні психолого-

педагогічні методики, навчально-методичні матеріали. 

Виділено етапи впровадження педагогічної технології формування 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у процесі 

соціально-педагогічної комунікації (орієнтаційно-мотиваційний, діяльнісний, 

оцінно-рефлексивний). У межах зазначених етапів подано відповідні форми, 

методи та засоби соціально-педагоігчної комунікації, у тому числі в умовах 

змішаної форми навчання. Обґрунтовано доцільність використання цифрових 

інструментів і сервісів для впровадження авторської педагогічної технології 

(для організації вебінарів, спілкування через месенджери, управлення 

груповою роботою, спільної роботи з документами, візуалізації, організації 

опитувань, створення презентацій, ментальних мап, хронології подій, хмарин 

слів, використання цифрових дошок). 

6. У результаті педагогічного експерименту доведено (з використанням 

статистичних критеріїв 2  критерій Пірсона, t-критерій Стьюдента), що 

більшість молодших школярів експериментальної групи можна 

схарактеризувати як такі, що досягли високого та середнього рівнів 

сформованості інформаційно-цифрової компетентності за її різними 

показниками. Зміни, які зафіксовано у представників експериментальної 

групи, є статистично значущими порівняно з констатувальним 

експериментом. У учнів контрольної групи більшіть змін теж є позитивними, 

але не статистично значущими. Ці дозволяє говорити про те, що процес 



221 
 

формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів за 

умов його організації як технологія, є ефективним. 

Наведені в дисертації теоретико-методологічні, практичні та методичні 

аспекти вирішення проблеми формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів у процесі соціально-педагогічної 

комунікації не вичерпують усіх проблем упровадження компетентнісного 

підходу у початковій освіті України. У перспективі доцільно дослідити 

можливості соціально-педагогічної комунікації як засобу оптимізації 

формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у 

процесі кіберсоціалізації, теоретико-методичні засади її формування у 

взаємозв'язку соціальних інститутів суспільства. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Методика виявлення рівня сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів 

 

1. Чи вмієш ти і у якому ступені користатися різними мобільними 

пристроями (5 – вмію достатньо добре; 4 – у цілому непогано; 3 – 

утрудняюся оцінити; 2 – є певні навички; 1 – не вмію)? 

− Стаціонарний комп’ютер   5 4 3 2 1 

− Ноутбук      5 4 3 2 1 

− Планшет      5 4 3 2 1 

− Смартфон     5 4 3 2 1 

2. Як ти навчився/-лася користуватися мобільними пристроями? 

− Самостійно; 

− За допомогою батьків; 

− За допомогою інших дорослих;  

− За допомогою друзів 

3. Коли ти навчився/-лася користуватися мобільними пристроями? 

− Більше 2-х років тому; 

− Рік тому; 

− Протягом останнього року;  

− У школі. 

4. Яким пристроєм ти користуєшся найчастіше? (1 – 2 варіанти) 

− Стаціонарний комп’ютер;    

− Ноутбук;   

− Планшет;    

− Смартфон.      

5. Скільки годин у будній день ти використовуєш інтернет? (3 години та 
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більше; до 2-х годин; 1 годину та менше; не використовую). 

6. Скільки годин у вихідний день ти використовуєш інтернет? (3 години та 

більше; до 2-х годин; 1 годину та менше; не використовую). 

7. Оберіть 1–2 варіанти дій, які ти найчастіше виконуєш, коли 

використовуєш інтернетом? 

− Читаю, слухаю, дивлюся інформацію в Ю-тубі;    

− Читаю, слухаю, дивлюся інформацію в Тік-тоці;   

− Читаю, слухаю, дивлюся в інших соціальних мережах; 

− Граю в комп’ютерні ігри; 

− Захоплююся інтернет-серфінгом; 

− Спілкуюся з друзями в месенджерах (Viber, WhatsApp та ін.). 

8. Які можливості інтернету ти використовуєш? (Обрати 1-3 варіанти) 

− Пошук інформації; 

− Спілкування з однолітками; 

− Підготовка домашнього завдання; 

− Он-лайн ігри; 

− Електронна пошта; 

− Скачування програм, музики, відео, фото; 

− Покупка та оплати послуг. 

9. Де ти найчастіше отримуєш інформацію?  

− Під час уроків від вчителя; 

− Виконую домашні завдання; 

− Спілкуючись з однолітками; 

− З книжок 

− З інтернету; 

− Від батьків; 

− Під час позакласних заходів. 

10.  Як часто ти використовуєш інтернет? 

− Кожен день; 



260 
 

− Два – три рази на тиждень; 

− Рідше одного разу на тиждень; 

− У вихідні. 

11.  Скільки часу за одне відвідування ти знаходишся в інтернеті? 

− 1 – 2 години; 

− 3 – 4 години; 

− Біля чотирьох годин. 

12.  Як батьки відносяться до твоїх дій в інтернеті? 

− Дозволяють вільний доступ; 

− Слідкують за часом та за сайтами, які використовуєш; 

− Забороняють будь-яку діяльність в інтернеті; 

− Використовують стратегію особистої присутності та контролю за 

користуванням інтернетом. 

13.  Чи вмієш ти використовувати інтернет для вирішення навчальних 

завдань? 

− Можу знайти необхідну інформацію 5 4 3 2 1 

− Володію основними засобами роботи з інформацією   

        5 4 3 2 1 

− Маю уявлення про програмне забезпечення 

                                                             5 4 3 2 1 

− Розумію значення різних видів інформації для особистого розвитку

  

        5 4 3 2 1 

14.  У якому ступені ти вмієш шукати та знаходити потрібну інформацію в 

інтернеті?  

− Шукаю інформацію у різних джерелах спрямовано та осмислено; 

− Шукаю інформацію в знайомих мені джерелах; 

− Шукаю інформацію на удачу. 

15.  Чи відчуваєш ти труднощі і в якому ступені при використанні 
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комп’ютерних і мобільних пристроїв для вирішення поставлених 

інформаційних завдань? (5 – не відчуваю труднощі; 4 – іноді відчуваю; 

3 – не можу визначитися; 2 – найчастіше відчуваю труднощі; 1 – 

зазвичай не можу використовувати) 

− при користуванні стаціонарним комп’ютером 

        5 4 3 2 1 

− при користуванні ноутбуком  5 4 3 2 1 

− при користуванні планшетом  5 4 3 2 1 

− при користуванні смартфоном  5 4 3 2 1 

16.  У якому ступені у тебе розвинуті цифрові технічні навички роботи в 

інтернеті? 

− Вмію використовувати найпростіші та розповсюджені комп’ютерні 

та мобільні пристрої    5 4 3 2 1 

− Вмію визначити прості цифрові технології та засоби для реалізації 

особистих запитів і потреб   5 4 3 2 1 

− Вмію визначити способи створення і редагування простого контенту 

у простих форматах    5 4 3 2 1 

− Вмію використовувати комп’ютер для розробки власних 

інформаційних продуктів і обміну інформацією з однолітками  

        5 4 3 2 1 

17.  Чи прагнеш ти удосконалювати свої знання та вміння у галузі цифрових 

технологій? 

− Постійно намагаюся щось нове, розібратися у незрозумілих для мене 

способах, отримати консультацію у доросли та більш підготовлених 

однокласників; 

− Епізодично, коли виникає нова проблема, звертаюся за допомогою та 

консультаціями по технічним питанням; 

− Не прагну спеціально розвивати свої вміння та навички у галузі 

мобільних пристроїв. 
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ДОДАТОК Б 

ВИМОГИ 

до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з 

інформатичної освітньої галузі відповідно до «Державного  

стандарту початкової освіти» [62] 

Загальні 

результати 

навчання 

здобувачів освіти 

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти 

1-2 класи 3-4 класи 

Пошук, подання, перетворення, аналіз, узагальнення та систематизація 

даних, критичне оцінювання інформації для розв’язання життєвих проблем 

Досліджує 

інформаційний 

навколишній світ 

пояснює сприйняття 

інформації різними 

органами чуття на основі 

власних спостережень  

пояснює основні інформаційні 

процеси у близькому для себе 

середовищі (дім, школа, 

вулиця) на основі власних 

спостережень  

Знаходить, подає, 

перетворює, 

аналізує та 

зберігає дані 

різних типів 

розрізняє та фіксує дані, 

аналізує та впорядковує 

прості послідовності  

знаходить інформацію, 

зберігає дані на цифрових 

носіях, перетворює 

інформацію з однієї форми в 

іншу за допомогою поданих 

шаблонів, порівнює різні 

способи представлення 

інформації, аналізує та 

впорядковує послідовності 

Добирає об’єкти 

для створення 

моделей 

визначає об’єкти, їх 

властивості та значення 

властивостей за підтримки 

вчителя; розрізняє моделі 

та їх відповідники у 

реальному світі, створює 

прості моделі  

класифікує об’єкти за їх 

властивостями, зіставляє 

ознаки моделей реального і 

цифрового світу, аналізує 

вплив подій на властивості, 

досліджує об’єкти за 
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допомогою створених 

моделей  

Критично оцінює 

інформацію з 

різних джерел 

розрізняє правдиві та 

неправдиві твердження, 

здобуті з різних джерел 

висловлює припущення про 

достовірність інформації, 

отриманої з цифрових джерел, 

розрізняє факти і судження 

Створення інформаційних продуктів та програм для ефективного 

розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у 

співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них 

Розробляє та 

реалізує 

алгоритми 

створює план дій, наводить 

приклади повторення та 

виконання дій за 

визначеним завданням у 

повсякденній діяльності  

розробляє алгоритми 

(зокрема, для власної чи 

групової діяльності) з 

послідовних дій, умов, 

повторень  

Створює та 

налагоджує 

програмні 

проекти 

складає простий план із 

точних та однозначних 

вказівок до дій виконавців, 

виявляє в ньому помилки, 

оцінює відповідність 

очікуваному результату 

створює згідно з планом або 

алгоритмом прості програми 

та налагоджує їх; прогнозує та 

формулює очікуваний 

результат створеної програми 

Розробляє 

модульні проекти 

складає ціле із 

запропонованих частин, 

пояснює, як заміна окремих 

частин приводить до 

іншого цілого  

розкладає задачі на прості, які 

виконуються згідно з 

окремими інструкціями чи 

послідовністю інструкцій і 

навпаки (компонує) 

Опрацьовує та 

створює 

інформаційні 

продукти з 

використанням 

даних різних 

типів 

використовує готові та 

створює прості 

інформаційні продукти 

(текст, зображення, звуки) 

для отримання, передачі 

інформації або 

створює інформаційні 

продукти, поєднуючи текст, 

зображення, звук тощо для 

представлення ідей та/або 

результатів діяльності  
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представлення власних 

ідей, результатів діяльності 

Співпрацює в 

команді для 

створення 

інформаційного 

продукту 

самостійно та 

відповідально виконує 

визначені завдання; працює 

в команді з іншими 

особами для досягнення 

спільної мети 

керує своїми діями та пояснює 

власний внесок у спільний 

результат роботи команди, 

коментує успішні та невдалі 

кроки у процесі роботи 

Усвідомлене використання інформаційних і комунікаційних технологій та 

цифрових пристроїв для доступу до інформації, спілкування та співпраці, 

самостійного опанування новими уміннями 

Використовує 

широкий спектр 

цифрових 

пристроїв 

використовує цифрові 

пристрої вдома, у школі, на 

вулиці та пояснює їх 

призначення 

обирає цифрове середовище, 

пристрої, засоби для 

розв’язання життєвої 

задачі/проблеми, пояснює свій 

вибір  

Організовує 

власне 

інформаційне 

середовище 

організовує власне робоче 

місце за допомогою 

дорослих; розпізнає та 

описує прості проблеми та 

збої, які виникають у 

роботі доступних 

цифрових пристроїв, 

звертається за допомогою 

та підтримкою 

налаштовує для власних 

потреб відповідне програмне 

середовище; визначає за 

допомогою правильної 

термінології збої у роботі 

доступних цифрових 

пристроїв, усуває прості 

несправності 

Спілкується, 

навчається та 

співпрацює в 

мережевих 

спільнотах 

використовує цифрові 

пристрої, технології для 

доступу до інформації та 

спілкування 

співпрацює та спілкується в 

захищених мережевих 

спільнотах для обміну 

думками, виконання спільних 

завдань, пошуку інформації та 

навчання 
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Усвідомлення наслідків використання інформаційних технологій для себе, 

суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримання 

етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії 

Відповідально 

використовує 

інформаційні 

технології у 

повсякденному 

житті, захищає 

себе та власний 

інформаційний 

простір 

дотримується правил 

безпечної роботи; захищає 

власний інформаційний 

простір; розповідає про 

проблеми дорослим 

відповідально використовує 

технології для власної 

безпеки, регулює власний час 

роботи з цифровими 

пристроями, обговорює різні 

наслідки використання 

інформаційних технологій у 

школі, на вулиці, вдома тощо 

Дотримується 

норм соціальної, 

міжкультурної та 

міжособистісної 

взаємодії 

зважає на технічні 

можливості цифрових 

пристроїв для спілкування, 

зокрема з людьми з 

особливими потребами, 

поважає приватність 

повідомлень, толерантно 

ставиться до відмінностей 

культур, традицій і різних 

думок  

добирає належні засоби для 

спілкування з іншими 

особами, зокрема з людьми з 

особливими потребами, 

безпосередньо та через 

Інтернет, усвідомлює 

відповідальність за свою 

діяльність в Інтернеті; 

рекомендує цікаві та безпечні 

веб-сайти своїм друзям 

Дотримується 

норм правової 

взаємодії 

зазначає авторство власних 

робіт; виявляє повагу до 

авторства інших осіб 

відвідує тільки корисні і 

безпечні веб-сайти; 

дотримується правил 

використання власних і чужих 

творів  
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ДОДАТОК В 

Орієнтовні напрямки реалізації педагогічної технології формування 

інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у процесі 

соціально-педагогічної комунікації (на прикладах інтеграції з різники 

науками)  

Українська мова: 

• Різні способи передачі інформації. 

• Джерела інформації та способи її пошуку. 

• Оволодіння кваліфікованим клавіатурним листом. 

• Ознайомлення з основними правилами оформлення тексту 

комп'ютера. 

• Робота з мультимедіа повідомленнями. 

Іноземна мова: 

• Підготовка плану та тез повідомлення. 

• Виступ із повідомленням. 

• Створення тексту на комп'ютері. 

• Фіксація власного мовлення іноземною мовою в цифровій формі. 

• Використання комп'ютерного словника, екранного перекладу 

окремих слів. 

Математика та інформатика: 

• Робота із текстами, таблицями, діаграмами, нескладними графіками. 

• Вилучення необхідних даних, заповнення готових форм. 

• Пояснення, порівняння та узагальнення інформації. 

• Робота з простими геометричними об'єктами в інтерактивному 

середовищі комп'ютера: побудова, зміна, вимірювання, порівняння 

геометричних об'єктів. 

 Навколишній світ: 

• Наведення інформації про навколишній світ. 

• Планування та здійснення нескладних спостережень, збирання 
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числових даних, проведення дослідів. 

• Пошук додаткової інформації для вирішення пізнавальних завдань. 

• Створення інформаційних об'єктів як звітів про реалізовані  

дослідження.  

Технологія: 

• Початкове знайомство з комп'ютером та іншими цифровими 

пристроями (призначення, правила безпечної роботи). 

• Початковий досвід роботи з простими інформаційними об'єктами 

(текстом, малюнком, аудіо- та відеофрагментами; збереження результатів 

роботи). 

• Опанування прийомів пошуку та використання інформації, роботи з 

доступними електронними ресурсами. 

Мистецтво: 

• Знайомство з простими графічними редакторами зображень, 

освоєння простих форм редагування зображень (поворот, вирізання, зміна 

контрастності, яскравості, вирізування та додавання фрагмента, зміна 

послідовності екранів у слайд-шоу). 

• Створення творчих графічних робіт, нескладних відеосюжетів, 

мультиплікації та комп'ютерної анімації з власним озвучуванням, музичних 

творів, зібраних із готових фрагментів. 

Різні етапи соціально-педагогічної комунікації: 

• Відкриття, новий матеріал. 

• Актуалізація знань. 

• Самостійна творчість. 

• Закріплення знань, умінь, навичок. 

• Рефлексія. 
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ДОДАТОК Г 

Діяльнісний вимір предметної цифрової компетентності пов'язаний з 

вміннями дітей молодшого шкільного віку [92] 

• технологічними: сприймати інформацію від вчителя/вчительки, з 

підручників, електронних джерел; обмінюватися інформацією в спілкуванні 

між собою; отримати початкові навички використання різноманітних засобів 

інформаційних технологій для вирішення навчальних завдань; сприймати та 

представляти інформацію у вигляді тексту: читати та змінювати тексти, 

визначати ключові слова в тексті, створювати та опрацьовувати текст; 

сприймати різноманіття графічних даних: зображення, фото, піктограми, 

карти, схеми, діаграми; створювати власні зображення у вигляді малюнків та 

творчо опрацьовувати готові зображення; презентувати інформацію у вигляді 

слайдів; представляти одну і ту ж інформацію в різних формах; вміння 

описувати об'єкти реальної дійсності, представляючи інформацію про них 

різними способами - у вигляді чисел, тексту, зображень, схем, таблиць, 

презентацій; 

• телекомунікаційними: усвідомлювати свої інформаційні 

потреби та прагнути до їх задоволення через пошук; вміння сприймати та 

використовувати різноманітні інформаційні ресурси з дотриманням основних 

принципів авторського права та власної безпеки; розрізнити приватне і 

публічне середовище з розумінням основних принципів свободи слова; 

безпечно спілкуватись з використанням ІКТ, а також співпрацювати, 

допомагати одноліткам, навчатись разом з іншими;  сприймати різні точки 

зору, брати участь у дискусії, розуміти чужу точку зору, прислухатись до неї, 

в тому числі в Інтернеті з дотриманням моральних та етичних норм 

спілкування; розуміти соціальні наслідки, що виникають у цифровому світі, в 

тому числі й питання безпеки, недоторканності приватного життя; виражати 

свою індивідуальність у процесі створення та публікації інформаційних 

продуктів;  

• алгоритмічними та логічними: формулювати команди для 
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виконавця, складати алгоритми за зразком, шукати помилки в послідовності 

команд, аналізувати зміст завдань на складання алгоритму для виконавців; 

шукати різні варіанти виконання завдань, обирати та обґрунтовувати 

найефективніший варіант виконання; розрізняти алгоритмічні структури: 

слідування, цикли, розгалуження;  створювати та виконувати алгоритми у 

визначеному середовищі; розрізняти істинні та хибні висловлювання, 

формулювати висловлювання з логічним слідуванням [92].  
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ДОДАТОК Д 

Етапи реалізації авторської педагогічної технології 

 

 

І етап –
орієнтаційно-
мотиваційний 

•Мета – формування у молодших школярів усвідомлення значущості 
інформаційно-цифрової компетентності, необхідної для подальшої освіти та 
вирішення життєвих проблем (переважно протягом першого року навчання). 
Завдання вчителя полягає в заохоченні та підтримці бажання учнів розвивати 
своє бажання до формування інформаційно-цифрової компетентності як 
запоруки ефективної життєдіяльності у соціумі, надання допомоги у цьому. 
Важливим вважаємо реалізацію потреб у використанні цифрових технологій, 
усвідомленні їхніх переваг і загроз. У межах цього етапу передбачено різні 
форми реалізації авторської педагогічної технології у процесі соціально-
педагогічної комунікації: батьківські збори – форма роботи з батьками; класна 
година, група продовженого дня, майстер-клас, бесіда – форми роботи з 
учнями

ІІ етап –
діяльнісний

•Мета – формування системи цифрових знань, умінь і навичок для вирішення 
типових і нестандартних життєвих завдань (переважно протягом другого –
третього років навчання). На цьому етапі ми намагаємося створити певну 
атмосферу емоційної насиченості, що сприяє реалізації завдань дослідження, 
розвивати інтерес до інформаційно-цифрових технологій. У межах етапу 
пропонуємо такі форми соціально-педагогічної комунікації: батьківські збори, 
тренінг, майстер-клас, бесіда, консультація – форми роботи з батькими; групи 
продовженого дня, гурткова робота (секції, клуби, творчі об’єднання), 
майстер-клас, бесіда, масові заходи школи (тематичні вечори, дні й тижні), 
творчі групові проєкти, позаурочна робота (відвідування кінотеатрів, музеїв, 
екскурсії) – форми роботи з учнями

ІІІ етап –
оцінно-

рефлексивний

•Мета – аналіз сформованості інформаційно-цифрової компетентності 
молодших школярів для долання цифрових ризиків та розуміння цифрових 
можливостей (переважно у І семестрі ІV класу). Реалізація етапу проходить у 
контексті реалізації наступних форм: батьківські збори, бесіда, консультація –
форми роботи з батьками; групи продовженого дня, гурткова робота (секції, 
клуби, творчі об’єднання), бесіда, масові заходи школи (тематичні вечори, дні 
й тижні), творчі групові проєкти, позаурочна робота (відвідування кінотеатрів, 
музеїв, екскурсії тощо) – форми роботи з учнями. Рефлексивний характер 
оцінювання мотивує учнів до подальшого компетентнісного розвитку. Цей 
етап є важливим, на підставі самоаналізу ми намагаємося виявити помилки у 
процесі реалізації авторської педагогічної технології задля уникнення в 
подальшій роботі 
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ДОДАТОК Ж 

Книги для батьків на тему «Як виховати дитину в епоху онлайн» (за 

матеріалами сайтів https://life.24tv.ua/yak-vihovati-ditinu-epohu-onlayn-5-

knig-pro-suchasne-zhittya_n1814163 та 

https://life.pravda.com.ua/society/2021/12/4/246726/)  

1. «Діти екранів. Як узяти найкорисніше і мінімізувати шкоду у 

цифрову епоху» Джуліанна Майнер. Чимало батьків наразі потайки 

контролюють гаджети своїх дітей. Звісно, усі ми стурбовані інформацією про 

небезпечні ігри, кібербулінг, шахрайство і навіть сексуальні домагання в 

мережі інтернет. Якщо вимкнути інтернет і забрати телефон задля небезпеки 

дитина – зовсім не дуже добрий метод. Як свідчить практика, сьогодення  

встановлює свої правила: дистанційне навчання, спілкування, онлайн 

тренінги, креативність і розваги, відпочинок – це все сучасні діти отримують 

завдяки ґаджетам і інтернет. Покоління батьків, які пам’ятають життя без 

інтернету, хапаються за голову: як надати дитині свободу, але разом з тим 

максимально захистити? Коли дитина може отримувати власний гаджет? Як 

виховувати дитину в контексті правил цифрової поведінки? Як впливає 

цифровий світ на самооцінку дітей? Відповіді на ці питання є у пропонованій 

книзі. Кожен розділ починається із моделі кейсу, містить його обговорення з 

різних ракурсів, має практичні актуальні поради. Книга допоможе батькам і 

вчителям зрозуміти ризики і небезпеки, але не просто боятися їх, а вміти їх 

долати, знаходити шляхи вирішення проблем. 

 

2. «Я! Я! Я! Як перевиховати егоїстичну дитину (або її батьків)» 

Емі Маккріді. Наразі почуємо жарт: підкажіть, а коли у нас День захисту 

батьків? Можна вважати, що такий день настав, коли ця книга вийшла друком. 

На жаль, багато хто розуміє, що настав час егоїстичних дітей. При чому, 

примхлива поведінка притаманна не лише для віку «ріжуться зубки», а й для 

віку «бажаю підкачати губи». Діти продають виконання шкільних завдань, 

часто взагалі їх ігнорують, вимагають постійно нового, розваг. Хмизу у вогонь 

https://life.24tv.ua/yak-vihovati-ditinu-epohu-onlayn-5-knig-pro-suchasne-zhittya_n1814163
https://life.24tv.ua/yak-vihovati-ditinu-epohu-onlayn-5-knig-pro-suchasne-zhittya_n1814163
https://life.pravda.com.ua/society/2021/12/4/246726/
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підкидають соцмережі, які демонструють яскраве та безтурботне веселе 

життя. З одного боку, батьки можуть забезпечити дітям необхідними речами, 

іноді з надлишком. З іншого боку, відбувається знецінення, віра в те, що без 

жодних зусиль та наполегливої праці можна отримати все, що бажається. 

Відповідальність за таку поведінку дітей  переважно лежить на батьках. Адже 

саме вони доволі часто потурають своїм найкращим діточкам у всьому, а свої 

актуальні потреби ставлять на друге місце. Завдяки порадам із цієї книги 

батьки зможуть інакше подивитися на власні принципи виховання, вчасно їх 

скорегувати та покращити поведінку дітей. І нехай всім вдасться ідея 

«Перемістити центр Землі», як назвала один із розділів книги її авторка. 

Дитина, яка сприймає світ та його виклики поза власними егоцентричними 

межами, виросте відповідальною та буде рухатися до своєї мети, не чекаючи 

подарунків долі. 

 

3. «Як виховати дорослого. Зламайте батьківські стереотипи та 

підготуйте свою дитину до успіху» Джулі Літкотт-Гаймс. Дитина 

з’являється у цьому світі беззахисною, її життя повністю в руках батьків. А ті, 

сповнені безмірною любов'ю, турбуються про свою дитину, не шкодуючи 

ресурсів. Але настає час, коли треба дозволити дитині самій підносити 

ложечку до ротика, а згодом – і самостійно вибрати презент для подруги. 

Нажаль, не всім батькам вдається так легко вимкнути режим невтомної 

турботи, і як наслідок – тінейджери доволі часто навіть незначні проблеми та 

питання перекладають на плечі батьків. Першу частину книги авторка 

присвятила питанню, якими є сучасні батьки та чому потрібно припинити 

надмірну опіку дітей. Для батьків, які витрачають чимало зусиль для своїх 

дітей, вердикти дещо навіть образливі: гіперопіка сприяє появі у батьків 

стресу, а дітей позбавляє навіть елементарних життєвих умінь і навичок. 

Авторка книги пропонує обрати інший шлях. Так, ще пару десятків років тому 

батьки могли вирядити своїх дітей на вулицю і закликати додому лише 

ввечері. Сучасні батьки вже так не роблять, світ став іншим. Ця книга про те, 
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як у сучасному цифровому світі виховати дорослу, відповідальну і успішну 

людину. Поради стануть цікавими не тільки для учнів, а ще й для батьків, які 

зможуть скинути зі своїх плечей зайві проблеми та клопоти. 

 

4. «Як екранна залежність призводить до стресів і депресії" 

Андерс Гансен. Ця книга цікава людям будь-якого віку, адже гаджети і 

соціальні мережі тісно увійшли у повсякденне життя усіх без винятку: від 

учнів до пенсіонерів. І якщо спочатку до соцмереж в інтернеті ставилися 

легковажно, то сьогодні вже зрозуміло: вони потужно впливають на людей, 

можуть або піднести вгору або сильно пригнітити. Автор цієї книги – 

шведський лікар-психіатр, який розкриває дослідження людського мозку у 

реаліях глобальної цифровізації. Він розмірковує щодо сучасного життя, яке 

неможливо уявити без смартфона та інтернету. Як це на нас впливає на 

людину, як ми можемо вберегтися? Розділи книги називаються доволі просто 

та зрозуміло: Мобільний телефон як новий наркотик; Як екрани впливають на 

психічне здоров'я і сон?; Як екрани впливають на дітей та підлітків? У доволі 

легкій формі автор надає відповіді на зазначені питання та намагається 

вберегти читача і його мозок від тотальної залежності від цифрових 

технологій. Ця книга корисна також для тих, хто бажає залишатися у 

сучасному просторі, але зрозуміти правила безпечної поведінки в цифровому 

світі задля власної безпеки і міцного психічного здоров'я. 

 

5. «Про що думає підліток» Таніт Кері. У книзі читачам 

пропонується пережити підлітковий вік ще раз, але тепер інакше. Це доволі 

складне завдання для батьків. Хоч вони й намагаються зрозуміти своїх дітей, 

що дорослішають та на думку спадає одне: «ми такими не були». Як же 

мислять сучасні учні, про що вони мріють? Це питання ретельно висвітлено 

автором цієї книги. Напочатку автор презентує вступ. Для розуміння 

підліткового періоду батькам варто пригадати власний період юності. Цікаво, 

що в книзі не лише описано зміни, що відбуваються у мозку тіінейджера, ще 
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змодельовано понад півтори сотні типових кейсів-непорозумінь. На кшталт 

«мене затегали на страшній фотці», «усі грають у цю гру – і нічого!». Наведено 

практичні та корисні поради, як діяти в різних ситуаціях, як уникнути їх 

надалі. Ситуації та поради для зручності об'єднані у різні вікові розділи. 

 

6. «Цифрове дитинство. Гаджети і ТБ. Заборонити не можна 

дозволити» Мадлен Дені, Мішель Стора. Коли дитина маленька, ми 

вмикаємо їй мультики, далі запускається процес постійної зацікавленості в 

картинках на екрані планшету, смартфону або комп’ютеру. У цій книжці ви 

дізнаєтеся про сутність роботи цих гаджетів, зрозумієте, як вони впливають на 

компетентнісний розвиток дітей, дізнаєтесь про всі переваги та недоліки 

інтерактивних ігор, знайдете поради щодо правильного вибору електронних 

пристроїв для дітей. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб урізнобарвити  життя 

своїй дитині реальним світом, сприймати позитивні наслідки цифровізації та 

мінімізувати негативні наслідки цифрової епохи, не стати батьками, які не 

довіряють дитині і контролюють її особисте життя та цифровий простір, вам 

допоможе ця книга.  

 

7. «Дитина в умовах кризи» Енн-Клер Кляйнденст. Довідник 

правильних рішень. Мабуть, всі батьки зрозуміли, що насилля, крик, заборони, 

погрози чи маніпулювання ніколи не стануть хорошими інструментами для 

вирішення проблем батьківства. Дитячі істерики, залежність від гаджетів, 

брехня, постійні «я не хочу», «я не буду», «я проти» – кризові ситуації як для 

батьків, так і для дитини. Ілюстрований довідник "Дитина в умовах кризи" 

допоможе вам знайти шляхи для правильного вирішення цих проблем. 35 

різних ситуацій і 10 порад – шлях до успішного батьківства.   

 

8. «Життя онлайн. Як уберегтися від кібербулінгу, вірусів та 

інших халеп в інтернеті» Луї Стовелл. Якщо ви не почуваєте себе у безпеці, 

користуючись інтернетом, то в книзі Луї Стовелла ви зможете знайти велику 
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кількість порад, про те, як себе захистити. Як поводитись з приватними 

даними, інформацією, взаємодіяти з іншими користувачами? Що робити з 

секстингом, кібербулінгом та інтернет-шахрайством? Підказки, поради, 

інструкції щодо цих питань ви можете знайти у даному виданні. Книга 

унікальна тим, що її можуть читати як батьки, так і діти-підлітки, які активно 

користуються соціальними мережами та інформаційним простором, а якщо у 

вас молодші діти, то  згодом ви можете самі стати для них інструктором з 

безпеки в інтернеті. 

 

9. «Як це влаштоване. Смартфони» Яна Воронкова.  Якщо ви 

хочете стати найсучаснішими батьками, вас цікавить історія виникнення 

телефону, вам допоможе посібник з найважливішого гаджету сьогодення. 

Ілюстроване, яскраве видання про історію смартфону з легким текстом може 

зацікавити дитину наукою та історією, а також покращить її знання. Яна 

Воронкова пояснить всю магію науки, яка помістилась в маленьку електричну 

коробочку – смартфон.    
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ДОДАТОК З 

АНКЕТА для батьків 

Шановні батьки, надайте відповіді на наступні питання. 

1. Ваше ставлення до використання цифрових технологій з навчальною  

метою? 

· Вважаю можливим їх використання; 

· Їх використання має бути обмежено; 

· Не повинні використовуватися. 

2. Ваше ставлення до використання цифрових технологій не з 

навчальною метою 

· Вважаю можливим їх використання; 

· Їх використання має бути обмежено; 

· Не повинні використовуватися. 

3. Для чого з перерахованого нижче Ваша дитина зазвичай використовує 

комп'ютер вдома? 

· Дивиться відеоролики, слухає аудіо; 

· Грає; 

· Займається за спеціальними освітніми програмами; 

· Спілкується;  

· Інше____________; 

· Дитині не дозволяємо користуватися комп'ютером. 

4. Чи стежите ви за тим, чим дитина займається за комп'ютером? 

· Так; 

· Ні; 

· Намагаюся, але не завжди виходить. 

5. З якими твердженнями Ви згодні, не згодні, частково згодні? 

· Цифрові технології розвивають у дитини швидкість реакції, 

дрібну моторику рук, візуальне сприйняття об'єктів, пам'ять і увагу, логічне 

мислення, зорово-моторну координацію; 
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· Дитина, який з дитинства орієнтується в комп'ютері, відчуває себе 

більш впевнено, тому що йому відкритий доступ в світ сучасних технологій; 

· Немає позитивних моментів у використанні комп'ютера. 

6. Що Ви про себе могли сказати ... 

· Знаходжу для себе і своєї дитини цікаві ресурси інтернет; 

· Активний користувач інтернет; 

· Обмежений доступ до інтернет вдома. 
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ДОДАТОК К 

Пам’ятка для батьків «Правила безпеки в цифрову епоху» 

1. Завжди будьте в курсі, чим займається Ваша дитина в інтернеті. 

Відвідуйте мережу разом з дитиною, заохочуйте її, щоб ділитися досвідом 

використання мережі. 

2. Пояснюйте дітям, що вони не повинні надавати будь-яку інформацію 

про себе в інтернеті. Допоможіть дитині зареєструватися в програмах, які 

потребують логіна, пароля та заповнення форм, не використовуючи особистої 

інформації, наприклад, імені дитини, адреси електронної пошти, номеру  

мобільного телефону, домашньої адреси, а також не розміщуючи фотографії.  

3. Навчіть своїх дітей довіряти інтуїції – якщо їх в мережі щось турбує, 

нехай повідомляють Вам. Поясніть, як їм реагувати, якщо хтось їх образив або 

вони отримали агресивні зауваження, образи. Розкажіть, що вони повинні 

звернутися в таких випадках до вас, а ви обов’язково надайте їм допомоги. 

4. Допоможіть дитині зрозуміти, що деякі люди в інтернеті кажуть і 

пишуть неправду і можуть бути не тими, за кого себе видають. Ваша дитина 

ніколи не повинна зустрічатися з друзями з інтернету в реальному житті 

самостійно і без дорослих. 

5. Наполягайте, щоб діти ніколи не надавали свою адресу, номер 

телефону або іншу особисту інформацію, наприклад, місця навчання або 

улюблене місце для прогулянки. 

6. Поясніть дітям, що існує величезна різниця між реальним життям і 

віртуальним життя в інтернеті. Розкажіть, що не можна відкривати файли, 

надіслані від невідомих людей. Ці файли можуть містити віруси або фото, ідео 

з шкідливим, агресивним змістом. 

7. Скажіть дітям, що далеко не всі, що вони читають або бачать в мережі 

інтернет – це правда, привчите їх звертатися до дорослих, якщо вони в чомусь 

невпевнені. 

8. Наполягайте, щоб діти поважали чужу власність, розкажіть, що 

незаконне копіювання музики, текстів, комп'ютерних ігор, відео та інших 
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програм – це крадіжка. Необхідно пояснити поняття авторського права. 

9. Контролюйте дії дітей за допомогою сучасних програм, які 

відфільтровують шкідливий вміст, допомагають з'ясувати, які саме сайти 

відвідує дитина і що вона там робить. Переконайтеся, що у вашому 

домашньому комп'ютері встановлено і правильно налаштовано засоби 

фільтрації. 

10. Навчіть дітей поважати інших, переконайтеся, що вони знають про 

правила хорошого тону. Дізнавайтеся у дітей, які чати, групи, сторінки вони 

відвідують і з ким спілкуються. Заохочуйте спілкування в знайомих чатах (з 

однокласниками, друзями по захопленню спортом, музикою тощо), 

наполягайте на тому, щоб ваші діти спілкувалися тільки в загальних вікнах 

чатів.  
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ДОДАТОК Л 

Вправа «Гімнастика для очей» 

1. Голову тримати прямо. Покліпати, не напружуючи очні м'язи, 10 – 15 

разів. 

2. Не повертаючи голови (голова прямо) з закритими очима, подивитися 

праворуч на рахунок 1 – 4, потім ліворуч на рахунок 1 – 4, а потім уже прямо 

на рахунок 1 – 6. Підняти очі вгору на рахунок 1 – 4, опустити очі вниз на 

рахунок 1 – 4. Далі потрібно перевести погляд прямо на рахунок 1 – 6. Це 

завдання треба повторити 4 – 5 разів. 

3. Подивитися на вказівний палець, віддалений від очей на відстань 25 – 

30 см, на рахунок 1 – 4, потім перевести погляд вдаль на рахунок 1 – 6. 

Повторити це завдання 4 – 5 разів. 

4. У середньому спокійному темпі проробити 3 – 4 кругових рухів у 

правий бік, потім у лівий бік, розслабивши очні м'язи, подивитися вдаль на 

рахунок 1 – 6. Повторити це завдання 1 – 2 рази. 
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ДОДАТОК М 

Матеріали до тренінгу «Безпека в інтернеті»  

(у межах роботи з учнями різних класів, частково використано 

матеріали https://znanio.com) 

План заходу: 

1. Привітання. Добрий день, діти! Я рада бачити Вас. Для успішної 

роботи нам з вами треба представитися, для цього ми виконаємо наступну 

вправу. 

2. Гра «Нікнейм». 

Мета: знайомство учасників між собою для створення комфортної 

атмосфери для роботи. 

Опис вправи: Педагог пропонує кожному учню стікери та дає завдання 

придумати собі «нікнейм», яким вони будуть користуватися для спілкування 

в інтернеті або хотіли б користуватися, написати їх на стікерах і прикріпити 

до одягу. Кожен учень називає свій нікнейм, хобі та наклеює стікер 

(використовують стікери, ручки). 

Як ви думаєте, про що ми сьогодні поговоримо? (Відповіді дітей). 

Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку в інтернеті. Міжнародний день 

безпечного інтернету, встановлений Єврокомісією у 2004 році, традиційно 

святкують другого вівторка лютого. Цього дня у багатьох країнах світу 

обговорюють шляхи безпечного використання молоддю інтернету, питання 

кібербезпеки, загрози протизаконного контенту. 

3. Вправа «Калейдоскоп питань». Учитель запитує: 

• Назвіть причини, з яких ви користуєтеся інтернетом? 

• У яких мережах ви зареєстровані?  

• Чи спілкуєтеся ви з незнайомцями? 

• Чи вважаєте ви, що інтернет – це вільний простір, у якому на свій 

розсуд можна робити все, що забажаєш? 
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• Як ти вважаєш, чи шкодить інтернет твоєму фізичному та 

психічному здоров'ю?  

• Як ти вважаєш, чи шкодить інтернет твоєму культурному рівню? 

 Ми живемо у світі, де електронні комунікації стали реальністю, а 

комп'ютер – частиною нашого природного оточення. Інтернет має як 

позитивні сторони, і негативні боки. 

4. Вправа "+" та "-" інтернету (використовують аркуш паперу, олівець)  

Зараз ми поділимося на дві команди. Перша команда писатиме "+" 

інтернету, друга "-". 

Поряд із плюсами інтернету ми бачимо багато мінусів. Ось чому так 

важливо знати про інформаційну безпеку. 

5. Мозковий штурм. Зараз ми виконаємо вправу та з'ясуємо правила 

щодо захисту себе в інтернет. 

Обговорюються наступні орієнтовні питання: 

1. Коли ти реєструєшся на сайтах, не вказуй особисту інформацію 

(номер мобільного телефону, адресу проживання та інше). 

2. Використовуйте веб-камеру лише при спілкуванні з друзями. 

Прослідкуй, щоб сторонні люди не мали можливості бачити вашу розмову. 

Навчися самостійно вмикати та вимикати вебкамеру.  

3. Ти повинен знати, що якщо ти публікуєш приватні фото чи відео в 

інтернеті, кожен може передивитися, завантажити їх.  

4. Не публікуй фото, відео, де зображені інші люди. Роби це лише за 

їхньою згодою. 

5. Розміщуй лише таку інформацію, про яку не пошкодуєш.  

6. Небажані листи від незнайомих людей називаються «Спам». Якщо ти 

одержав такий лист, не відповідай на нього. Якщо ти будеш відповідати на такі 

листи, відправник буде знати, що ти користуєшся своєю електронною 

поштовою скринькою та буде продовжувати надсилати спам. 

7. Якщо тобі надійшло повідомлення з незнайомої адреси, його краще не 

відкривати. Такі листи можуть містити віруси.  
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8. Не додавай незнайомих людей у свій контакт-лист.  

9. Якщо тобі приходять листи з неприємним або образливим змістом, 

якщо хтось поводиться до тебе неналежним чином, повідом про це дорослим.  

10. Якщо людина, з якою ти познайомився в інтернеті, пропонує тобі 

зустрітися в реальному житті, то попередь її, що прийдеш назустріч з 

дорослим. Якщо твій віртуальний друг справді той, за кого він себе видає, він 

нормально сприйматимемо твою турботу про власну безпеку.  

11. Коли спілкуєшся онлайн, стався до інших людей так, як ти хотів би, 

щоб ставилися до тебе. Уникай поганих слів. Якщо у тебе виникли питання 

або проблеми при роботі в онлайн-середовищі, обов'язково розкажи про це 

комусь, кому ти довіряєш. Твої батьки або інші дорослі зможуть допомогти 

або надати пораду. Будь-яку проблему можна вирішити!  
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ДОДАТОК Н 

Матеріали до майстер-класу «Використання цифрових ресурсів для 

якісного життя» (у межах роботи з батьками учнів, частково 

використано матеріали https://nsportal.com) 

Однією з нових технологій є технологія QR-код. QR-код (у перекладі з 

англійської (quick response) означає «швидкий відгук» – це матричний код. 

Інноваційність використання QR-коду в освітній діяльності та у житті 

полягає в таких характеристиках: 

Доступність – для застосування не потрібно додаткового тривалого 

підвищення кваліфікації, достатньо проведення одного майстер-класу; 

цифровий характер інноваційного продукту забезпечує його доступність. 

Універсальність – даний інноваційний продукт може використовуватися 

у всіх напрямках соціально-педагогічної комунікації (спільна діяльність з 

дітьми, взаємодія з батьками, педагогами). 

Сучасність – даний інноваційний продукт є сучасною технологією. 

До переваг використання QR-коду належить: 

- доступна та нескладна процедура створення; 

- швидка обробка резервів; 

- великі функціональні можливості кодування інформації. 

Економічність – використання QR-коду не вимагає великих фінансових 

витрат на придбання дорогого обладнання. 

Компактність – необхідна інформація не займає багато місця, а міститься 

у цифровому квадратику. 

Результативність – застосовуючи QR-код, підвищується інтерес дітей до 

цифрових технологій, використання їх у реальному житті. 

Ви помітили, що з певного моменту вам на очі стали потрапляти дивні 

квадратики з незрозумілим кодом (на сайтах, рекламі, на візитках тощо). Ці 

квадратики – так званий QR-код, двомірний штрих-код, розроблений 

японською фірмою Denso-Wave. У цьому штрих-коді кодується різноманітна 

https://nsportal.com/
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інформація, що складається із символів (включаючи кирилицю, цифри та 

спеціальні символи). 

QR-код дозволяє користувачам, які мають смартфони, за лічені секунди 

інтерактивно отримати найрізноманітнішу інформацію на свої мобільні 

пристрої. Закодувати під цей код можливо будь-що (відео з сайту, сторінку в 

соціальних мережах, номер телефону тощо). В освітніх цілях можна: 

закодувати посилання, які направляють діти на освітній сайт з інформацією, 

що допомагає вирішити певне завдання; розмістити такі коди на 

інформаційних стендах новин; використовувати QR-код у вигляді закодованих 

завдань або відповідей тощо. 

QR-код в освіті 

В освіті QR-коди також набирають популярності. Їх можна 

використовувати у спільній, ігровій, проєктній діяльності, організовувати 

віртуальні простори, створювати бібліотеки, а також застосовувати у 

соціально-педагогічній комунікації. 

У спільній діяльності можна створити різноманітні довідкові матеріали, 

підказки, відповіді, тести. В ігровій діяльності дуже популярні в наш час 

різного роду квести, в яких QR-коди можуть виступати як завдання для 

проходження квесту, а також покажчики напрямку руху. Також у QR-коди 

можна занести інформацію про різні об'єкти, що сприяє створенню 

віртуальних бібліотек та лабораторій, а також можна отримати додаткову 

інформацію про музейний експонат та ін. 

1. Можна використовувати QR-код як елемент сюрпризу, процес 

зчитування коду та переходу на сайт з необхідною інформацією – це чарівний, 

емоційно та пізнавально збагачений процес для дітей. 

2. Пізнавальний та мотивуючий елемент діяльності. Технологія 

спрямована на мотивацію дитини до освоєння будь-якої нової інформації. 

Знайомство дітей з QR-кодом можна розпочати з пізнавального 

мультфільму. 
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Особливо ефективно використання технології QR-коду як елемента 

додаткової реальності під час освітньої діяльності, а також в умовах соціально-

педагогічної комунікації (можна почути спів птахів, шум вітру, води, 

фрагмент музичного твору або навіть улюблену мелодію, побачити цікаву 

картинку та мультфільм тощо).  

Квадратики QR-кодів приваблюють дітей своєю загадковістю. Це сприяє 

підвищенню інтересу молодших школярів до занять. Діти навчаються 

взаємодії, навчаються поступатися один одному і домовлятися. 

Використання QR-коду при взаємодії із батьками. 

Сучасний батько – це людина активна, яка перебуває у постійному 

пошуку нової інформації, але має величезний дефіцит часу. Все частіше ми 

чуємо від батьків, що у них немає часу. 

Для зручності ознайомлення батьків із нормативними документами 

можна помістити коди на інформаційних стендах. Батьки можуть 

познайомитися з електронною версією документа в зручний для них час, 

зберігши QR-код у пам'яті мобільного пристрою. 

У нашій роботі використовуємо QR-технологію для ознайомлення 

батьків з інформацією, розміщеною на сайті закладу освіти. Міститься 

актуальна інформація, пам'ятки, консультації спеціалістів. Також можна 

кодувати актуальну інформацію для батьків, матеріал для додаткових занять, 

з реалізації соціально-педагогічної комунікації в умовах соціального 

дистанціювання (літературні твори, загадки, ребуси, графічні завдання, 

дидактичні ігри тощо). Це дозволяє значно збагатити інформаційне насичення 

стандартних інформаційних стендів. Оголошення про майбутні заходи, 

запрошення на батьківські збори, посилання на онлайн-анкетування – все це 

дозволяє батькам отримати необхідну інформацію з різних питань оперативно 

та компактно. 

Як кодувати інформацію? 
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Процес створення QR-кодів не складає жодних труднощів. Потрібно 

лише визначитися з тим, яку інформацію потрібно закодувати (посилання на 

сайт, зображення, текст, візитівка, sms-повідомлення, тест, гра тощо, вибрати 

розмір коду та запустити генератор (наприклад, https://ua.qr-code-

generator.com) Зашифрована інформація може бути розшифрована за 

допомогою смартфона або планшета із встановленою програмою. 

Для створення QR-коду необхідно виконати такі дії: 

1. Завантажити генератор QR – кодів; у будь-якій пошуковій системі  

набираєте «генератор qr коду». 

2. Із запропонованих варіантів вибрати той тип інформації, який 

необхідно закодувати. 

3. Ввести інформацію, яку хочемо закодувати (додаткові параметри 

(корекція помилок, колір тексту). 

4. Кнопка «Створити», код готовий. 

Отже, інформацію закодовано. 

Як декодувати QR-код. 

Все дуже просто. Прочитати код можна за допомогою камери 

мобільного телефону. Достатньо навести її на код, і на екрані з'явиться його 

вміст. Потрібно лише встановити на мобільний телефон невелику вільно 

розповсюджувану програму для читання QR-кодів. 

Додаток, що зчитує QR-коди, можна завантажити через Play Маркет або 

App Store. Для цього в пошуковій системі вводяться поєднання «розпізнати qr 

код», «сканувати код». 

Таким чином ви можете використовувати QR технологію, яка дозволить 

вам швидко і ефективно передавати або отримувати необхідну інформацію. 
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ДОДАТОК О 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових фахових виданнях України: 

1. Стєганцева В. В.  Зміст технології формування інформаційно-

цифрової компетентності молодших школярів у процесі соціально-
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